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Kalendarzyk tygodniowy.
Środa:

Dominiki P. }I.,
Izyasza Pr. :.II.
Czwartek: Apolioniusza i
Odona BB.
Piątek:
Elżbiety Kl'. Wd.
Kiliana B. M.
Sobota: 'W eroniki P., Anatolii P. 1\1.

Cena prenumeraty
w

Łodzi:

Rocznie . rs.
Półrocznie"

Kwartalnie"

8 k.
42-

Miesięcznie" - 67.
Odnoszenie 10 k. m.
Egz. pojedyńczy 5 k.

Z

Wschód g. 3 m. 49.
Zachód g. 8 m. 19.
Długośe dni~ g. 16 m.
,I ;

•

.1

przesyłką pocztową:

f

30'1
....

REDAKCYA

Qzilnnlk ~~Ilt~~zn ~, ~rzllll ~~! ~W~, Ik~n~lIll ~ZD ~, s~~ll ~ZIly llitir a~kl, li!Ul tr~wany
Środa, dnia. 24 czerwca

i ,
Rocznie .. , . rs . J O k.
Półrocznie. . . »
5ADMIt41SJRACYA
Kwartalnie . '';
2 50.
W ŁODZI
Miesięcznie . . "
85.
B
" nI. Piotrkowska:'"2 73.

CENA OGlOSZEŃ w "Rozwoju:"

miejsce .

Małe

ogłoszenia

Kantory:

własny

w Warszawie, ul.

Oboźna

I

(6 lipca) 1898 r.

7; w

Częstochowie

w

księgarni

M. Lipskiej.

"N a d e s ł a n e" na 1-szej stronnicy kop. 50 za wiersz. Zwyczajne ogłoszenia za tekstem po 7 kop. za wiersz nonparelowy lub jego
po 1 1/ 2 kop. od wyrazu (dla poszukujących pracy po l-ej kopiejce).
Rek l a Ul y i N e k l' o log i po 15 kop. za wiersz petitowy.
(N e k l' o log i . dla robotników za pół ceny).

__ s __

przy pomocy kamieniarzy miejscowych, nad u8tawianiem i dopasowywaniem bloków granitowych.
Obecnie ułożono jnż pięć kondygnacyj tych bloków.
Nie mniej pomyślnie i żywo postępują roboty
w pracowniach pp. Łopieńskiego i Zielezińskiego
w Warszawie. Pan Łopieński odlał już w bronzie większą część powierzonych mu ozdóh, mianowicie ośm lir i pewną ilość słupków do balusb·ady. mającej zdobić taras pomnika; zakład zaś
p. Zielezińskiego zatrudnia wielu robotnikow rę
cznem wykuwaniem kraty, która będzie okalała
skwer koło pomnika.

Nadesłane.

I nż y n i e f,
specyalista w centralnem ogrzewaniu i wentylacyi, poszukiwany jest do Moskwy dla zarządzania technicznem biurem. Wynagrodzenie
roczne 3000 rubli. Pierwszeństwo wychowańcom
rosyjskich technologicznych instytutów, znającym
język niemiecki i posiadającym znaczną praktykę
w wyżej wymienionej specyalności. Oferty z krótkim życiorysem i dokładną wiadomością o dotychczasowej działalności nadsyłać pod adresem
Moskwa, Komerczeskij pocztowyj jaszczyk Ag 395.

Rozruchy w Galicyi.
Rozrucby w
spowodowały

Przypomillan1y prenUlueratorom miejscowY111 i zamiejsco,vym, że czas odno'wić prenumeratę·
KALENDARZYK TERMINOWY.

Jutro.
W ys t a w y. Letni F;:lIon artystyczny w HeJcllowie.
......, P a n o l' a m a. "Oblężenie Paryża" (Pasaż Szulca) .
. T e n t l' l e t li i SeJil1:t (KOl1stantyl1owska ~ 14).
"L~Jggia" dramat w 8 obrazach I3arreta, osnuty na tle pow,Y,;śd "Quo vaditi". POllzątek o gOllzinie 8 wieczorem.

POllmik Mickiewicza wWarszawie.
Robot.y koło hudowy pomnika Mickiewicza
w Warszawie postępują pomy~lnie, według wyt kniętego planu. Dot.ycllczas Komitet nie doznał
żadnego zawodu co do. punktualności firm zagranicznych, biorących ud7.iał w budowie.
W Warszawie znajdują się już wszystkie granit.y, mające stanowić dolną część. cokOłu pomnika, res~ta zaś granitu, miauowicie ów granit jasny, który ma tworzyć kolumnę w kształcie oś
miokątnej piramidy ściętej, jest już w drodze.
Z Pi stoi wysłane już odlane z bronw ozdoby
pomnika, prócz nujgłówniejszej, t. j. figury samego Mickiewicza, będą wkrótce w Warszawie.
Figura za~, wedle otrzymanego w tych dniach
listu od p. Godebskiego, wykończona w wosku
i wyretuszowana, oddaną już została prze~ artystę do odlewu.
P. Godeb8ki wybiera się do Wars;r,awy po
ukończeniu odlewu; przyjedzie więc prawdopodobnie w połowie lipca.
NadeshlllY z Medyolanu przez firmę Pirovano
majster k&mieniarski Giuseppe Zuccurin, pracuje

Sądecczyznic, które bezpośrednio
ogłoszenie
"sądow
dorażnych",
w znacznej mierze przyczyniły się

a niezawodnie
także do \Vprowadzenia w 33 powiatach stanu
wyjątkowego-były, co do swej istoty i cbarakteru, zupełnie podobne do tych, które poprzednio
jnż przeszły burzą przez powiaty: jasielslii, gorlicki i stl'zyżowski. Cechowała je ta sama wiara
w legalność rabunku na podstawie rzekomego
pozwolenia ze strony rządu i papieża, ta sama
tendencya niszczycielska i ta sama, bądż co
bądż znamienna ochrona życia i bezpieczeństwa
osobistego napadanych żydów.
Różnice polegały w tem, że rozruchy w Są
deckiem przerosły rozmiarami wszystkie poprzednie, że wyst.ępowały w formie o wiele gwał
towniejszej, a bodaj, czy nie najlepiej zorganizowanej, że \Vre8zcie-co naj smutniejsza-prawie
nigdzie nie ogTaniczały się jedynie niszczeniem
mienia żydowskiego, lecz wszędzie kończyły się
pospolitym rabunkiem, który miejscami-jak np.
w Starym Sączu-był po prostu czem~ wstrętnem.
'1'0 jnż trudno wytłómnczyć jakąkolwiek ideą,
choćby nawet ant.ysemicką, trudno powoływać
sie ua niCllawi~ć rasowa-rabunek pozostanie rabu~kiem, chęć zysku nfeprawego będzie zawsze
nielegalną i karygodną.
A w Starym Sączu rabow::tli nietylko chłopi
okoliczni, wywożący następnie pozabierane ze
składów żydowskich
towary, nietylko kobiety
wiejskie, zbierające do przyniesionyeh worów
wszystko, co się porwać dało-lecz także mie8zczanie starosądeccy, nawet zamożni, ba., radni
miejscy. Fakt ten, stwierdzony dziś sądownie,
uie może rzucić dodatniego światła ani na sła
wetnych mieszczan i rajców starosądeckich, ani
wogóle na charakter rozruchów w tamtych stronach.
Podobnie jak w powiatach jasielskim, gOJ'lickim i 8trzyżowskim, tak samo i w sądeckim,
dalszą znamieuną cechą rozruchOw było to, że
napady na karczmy i domostwa żydowskie dokonywane były prawie wszędzie nie przez ludno~ć miejscową, lecz przez obcą, z sąsiednich,
lub nawet dalszych włości. Był to po prostu roI dzaj stosunku zamiennego: "ty bijesz mojego żyda,
I ja biję twojego".
I
Zdarzały się takie wypadki, że chłopi miejs-

I

cowi bronili żydowskiego mienia przed [obcymi
przybyszami, ale podobne wypadki przybierały
często bardzo oryginalny obrot. W Klęcz~l,Uach
np., gdzie właścicielem i wójtem zarazem jest
hr. Branicki, chłopi miejscowi ochronili istotnie
karczmę żydowską
przed rabunkiem sąsiadów;
gdy jednak obcy napa8tnicy już odeszli, wówczas włościanie klęczańscy wrócili do swego
wójta i gdy ten wyrażał im uznanie, oni poczęli
mu z podziwu godną naiwnością i szczero~cią
tłómaczyć, że sprawa karczmy jest przegraną,
Że tak czy owak, prędzej czy pó~niej mnsi ona
stać się pastwą rabunku, a skoro już tak jest,
to przecież lepiej, aby ,yspomogli się miejscowi
ani~eli jacyś obcy, nie wicdzieć nawet skąd przy~
bylI. Po prostu traktowano tę rzecz, jako dobro
gminne do wspólnego podziału.
Podobny wypadek stał się w Biegonicach pod
Starym Sączem. '1'u zrabowano i puszczono następnie z dymem ogromną karczmę murowaną.
O kilkanaście lub kilkadziesiąt kroków od' tej
karczmy stoi drewniany domck mytniczy, który
jstnym cudem ocalał. Mieszkańców tego domku,
żydów, ó'panowała naturalnie panika i poczęli
na wszelId wypttdek wynosić z domu cenniejsze
przedmioty, meble i t. p. Część włościan, mają
cych wogóle respekt dla domów, ozdobionych
orłem. cesarskim, ofiarowała się żydom z pomocą.
Istotme wiele rzeczy zostało przez nich ochroni.ony?h, ale tak, że właściciel nie zobaczył ich
WIęceJ.

Habunek w Starym Sączu odbył się jak na
rozpoczął się równocześnie w różnych
miejscach z wewnątrz i z zewnątrz domów, a
w tejże chwili w oknach mieszkań i sklepów
chrześcijańskich zajaśniały przygotowane już przedtem lampy i świece. Za miastem czekały wozy,
na które składano zrabowane towary. Czyż to
wsz:'stko nie dowodzi, że napad był doskonale
obmyślany z góry, przygotowany i zorganizowa.
ny? Dodać należy, iż rabunkowi, kUny trwał
przecież około dwoch godzin, nie zdołał przeszkudzić oddział 40 żołnierzy pod komenda oficera.
Na dzień przed rabunkiem Starego Sącza,
rozpuszczono z obrony krajowej rezerwy uzupeł
niające, t. j. włościan okolicznych, którzy właśnie
w Nowym Sączu odbywali czternastodniowe ćwi
czenia wojskowe, a zamiast ćwiczeń, byli uży
wani do pogotowia j patroli przeciw wzburzonym
włościanom, a więc sąsiadom, może braciom i
przyjacioło.ffi.
Przypatrzyli się oni dokładnie temu, jak zaczynają . się i postępują rozrnchy, poznali sp08ób ich zwalczania przez władze i wojsko, potem, wzbogaceni nab.Ytem doświadczeniem,
rozpierzchli się pu wsiach okolicznych, gdzie mogli służyć jako doskonali instruktorowie. Czy
nie było lepiej, ludzi tych albo wcześniej rozpuścić do domów, albo przynajmniej przez czas
rozruchów przetrzymać w koszarach.
W Sądeckiem jest ogólne przekonanie, że
w tym wypadlUl popełniono błąd, który w następstwach zemścił się srogo.
W murach Tarnowa g08ci kat ze swymi dwoma pomocuikami, nie odstępującym swego mistrz a
ani n:t krok. Fakt ten jakoś nikogo dotychczas
nie wzrusza. Fizyognomia miasta ani na jotę niezmieniona, owszem, przeciętny humor jednostek
komendę,
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o oktawę wyż~zy. Za to osoba kata budzi w lliektórych sferach ludności ogromne zaciekawienie:
kontrolują wS'''ystkie restauracye, gdzie pije, liczą kutie wypitego piwa (a jest ich na dobę niemało).

Za to z okolic Tarnowa napływają wieści
smutne_ W bliskim Hadlowie przyszło do rozruchów, połączonych z rabunkiem i podpaleniem.
Szwadron ulanów wyru~zyl stąd bezzwłocznie.
Bliższych wiadomości na razie brak.
Z nakazu władzy politycznej zamknięto szesnaście stowarzyszeń w Krakowie, a mianowicie:
1) Stowarzyszenie "Sila", 2) Stow. robotnicze
nProletaryat", 3) Btow. chrześciańsko-społeczne,
4) Stow. uczącej się młodzieży postępowej ~Zje
dnoczenie", 5) Stow. "Briidel'lichkeit", 6) Stow.
izr. pomocnikaw handlowych, 7) Stow. kobiet
pracujących, 8) Stow. robotników cholewkarskich,
10) Stow. roh. szewckich, 11) Stow. rob. stolarskich, 12) ,'tow. rob . ceglarskich "Naprzód", 10)
Stow. rob. piekarl:lkich , 1-1:) Stow. rob. węglar
skich, 15) Stow. rob. krawieckich i 16) Stow.
rob. metalurgicznych.
Wysłannicy wła(l;:y politycznej objechali bezzwłocznie ,,-szystkie wyżej wymienione stowarzyszenia, zawiesili ich czynności, zamknęli lokale,
a księgi zabrali do przechowania.
W Podgórzu zamknięto trzy stowilrzyHzenia:
" Siła " , Hobotników budowlanych i Hobotników
piekar~kich.

KRONIKA.
Kolej Warszawa-Łódź-Kalisz. Rozpoczęte
przed tygodniem studya inżynierHkie przy wytknięciu w dwóch kierunkach 1) Warszawa-Sochaczew-Lowicz-Lódź - Pabianice - ŁaHk ZdUllska Wola-Sieradz-Opatówek i Kalisz Skalmierzyce i 2) Warszawa-Socuaczew-Pniew
-Łęczyca-Uniejów-Opatówek i Kalisz-Skalmierzyce-obecnie dokonywane Hą z dwóc!:' stron
knulcow y ch.
Po przestudyowaniu pod kierunkiem in:i:yniera
Ebercharta, odnogi od granicy niemieckiej (Skalmierzy e) l.0 Kalisza, (mającej w dwóeh miejscach przecinać sZOBq, prowadzącą do Szczypiorna) i rozpoczęciu wytykania w dalHzym ciągu
kierunku linii, od strony KaliHza na Opatówek,
Sieradz, Łask, Łódź, Łowicz-rozpocznie w tych
dniach takież same studya inżynier Ziembiliski,
od strony Warszawy.
Projektowana nowa kolej żelazna zaczynać
się ma zara'l. od rogatek Jerozolimskich, z lewej
strony plantu kolei warsza w::;ko-wiedeń::;kiej, gdzie
tor w k ierunku uko~uym zwrócony jest na przedmie~cje Ochota, a ::;kąd po lagodnym nasypie, łu
kowato dochodząc do Włoch, przecinać ma plant
kolei wie deńskiej wiaduktem.

Historya i rozwój welocypedu.
'Welocyped, na który dzi~ patrzymy, ma swohistoryą Vi' dalekiej
przeszło~ci,
bo około
dwóch i pół wieków temu stara norymberska
kronika zaznacza w 1G33 roku, że zegarmistrz
Stefan Farfler, zamie~zkały w Altdorfie, chromy
od urodzenia, zbudował sobie sztuczny wozek, na
którym bez ·w~zelkie.i pomocy jeździł do kościo
ła i po mie~cic.
Był to jednak rodzaj drezyny

ją

l
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Przy małym spadku linia pójdzie dalej na
Błonie, Sochaczew i Łowicz.
Niezależnie od robót inżynierskich, dokonywanych od krańcowych punktów nowej kolei, inży
nier Golębiowski w ciągn tygodnia bieżącego ma
rozpocząć także wytykanie drugiego środkowego
kiernnku linii: od Opatówka na Uniejów, Łęczycę,
Pniewo.
Jako najodpowiedniej::;ze miejsce na dworzec
warszawski, a również na remizy i warsztaty
wyznaczono grunta, położone pomiędzy rogatkami Jerozolimskiem~ i przedmieściem Ochota z jednej, a plantem kolei wiedellskiej i traktem krakowskim z drugiej strony.
Dworzec zaś w Skalmierzycach mieścić się
ma blisko HZOSY, wiodącej do Szezypiorna.
Roboty przy wytknięciu nowej linii drog i że
laznej, mającej mieć w przybliżeniu 230 wiorst,
wykonane być mają w ciągu trzech miesięcy,
poczem cały projekt techniczny, wypracowany
w szczegółach, niezwłocznie przedstawiony zostanie do rozpatrzenia i zatwierdzenia władzy ministeryalnej.
Z prze m ysł u. Wkrótce powstanie firma prze·
mysłowa czysto polska.
Oto dowiadujemy Hię, że p . Kozerski, łodzia
nin, fachowiec, oraz p. Hm'czyn obywatel ziemski i przemysłowiec rolny z gub. wileńskiej, zawiązali spółkę, celem założenia przędzalni, farbierni i wykończalni w majątku Rzesze, pod Wilnem. Fabryka ma zatrudniać siły wyłącznic
krajowe.
Byłoby pożądanem, aby również w okolicach
Łodzi powstawały firmy przemysłowe,
czy~to
poMde.
Stowarzyszenie pracowników handlowych w Ł o 
dzi. Działalność. zarządu StowarzyHzenia wzajemnej pomocy pracowników handlowych m. Łodzi
za pierwsze półrocze 1'. b. wyraża się w nastę
pujących cyfrach: w poczet członków rzeczywistych przyjętu 118, w pl)Czet członków protektorow 16 (w tern 5 lekarzy). Za pOHreduictwcm
wydziałn rekumendacyi pracy udzielono posad
19 kandydatom.
Główniejsze dochody za półrocze Hprawodawcze: ze zwrotu rat pożyczkowych 1'8. 8 . \'o, :r.e
Hkładek członków rzeczywistych rs. 2,338, ze
składek członkó\v protektorów rs. 1,699, z wpisowego rH . 320, z komornego od lokatorów 1'8.
2,178, z ofiar na kati~ wdów i sierot rs. 420.
rs. 65 od różnych osób, rs. 50 od pani Stanisła
'wowej Jarocińskiej, 1'8. 100 od personelu firmy
lU. A. Wiener, rs. ] 75 od per,'onelu tow. n.ke.
S. Hosenblatt, 1'15. ;30 od :XN. przez p. ~. Kaufmann.
Prócz t.ego wpłynęło na rzecz kal:ly wdów
i Hierot, rs. 1,6G1 kop. 5-1: z przedstawienia tea tralnego, urządzol1ego w dniu 2 czerwca r. b.
W ydatkowl\110 w t.ymże okl'(~t;ie czasu: z funduszów kasy wdów i sierot dwie jednorazowe
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Pl any na budowl e w Ło d z i, zatwierdzone wczoraj
przez rząd gubernialny w Piotrkowie:
1. I. Woj d y Hł a w s k i, drog.t Luizy 176nadbudr)\vanie 2 piętra na domu mieszkalnym.
2. M. :B' l' a e n k e l, Mikołajewska 1108-murowane Hkłady i ustępy.
3. K. R o n t h a l e r, Zawadzka J3:3-3 piętr.
oficyna mieszkalna.
4.. I. K u n k e l, droga od Widzewskiej do l\Iikołajewskiej 1076-:3 piętrowy dom mieszkalny
z drwalkami.
5. E. i\[ e y e r, Główna 1175-parterowy murowany dom dla wyrobu słodkich wódek i przeróbka wewnętrzna 3 piętr. domu mieszkalnegu
z oficynami.
6. O. S t ark, Nawrot 1~l08-domek dla 10kDmobili i plan z natnry murowanej 2 piętrowej
tkalni.
7. K. l3 e nn i c h, '\YólczańHka 755/ 6 - rozmaite przeróbki w egzystującej 3 piętr. tkalni
mechan icznej.
8. G. D e I:l H e l b e r g er, Konstantynowska
321/ 7 -:1 piętro-wy dom mieszkalny z oficynami
i inne.
9. A. K l' i.i g e r, ulica między Woduą i Przejazd 912b-3 piętrowy dom mieHzkalny z dnvalkami.
10. nI. H a l p e l' n, WolborHka 211 - murowaue l)al·terowe dnn 11ii.

11. 13 r a c i a B a r u c h, Cegielniana 27 przeróbka parteru w domu 1 piętrowym na sklepy.
12. A.' l{, a u s c h, róg .Mikolajewskiej i Ewangelickiej 5iiO-2 piętr. oficyua mieszkalna.
1~. L. Wi l'th, Widzewska JJJH-J pi~tro"a
oficyna mieszkalna..
Plany z re'l.olucyą odmowną:
H. K. H. o n t. 11 a l e 1', Z,maclzka J;~;:l
przeróbka. :2 okien w 2 pi~tr. domu mieszkalnym
-z przyczyny małej wysokości facyat.
15. A. II e z i c li e, Klll'y K~1t :378 - plau
z natury wybudowanej bez pozwolenia drewnianej 1 piętr. oficyny miel:lzkalllej, -;. braku I:lchodów o~niotrwał'ych.

która d-o i.ziś dnitt HZczyci siq znakomitem za": ciech "Lallfmaschine - , \\' .\.ngli i "pedestl'i'lllstoHowaniem na drogach żelaznych. W ózek 1!~ar hobby-horse", lub "dandy-ho1't;e", we Francyi
flcra poruszał się za pomocą korb i był pobudo- otrzymało miano "Velocipćde" która to nazwa
wany na czterech kołach . To samo można po- utrzymała się dotąd jeszcze. W 1. 1 r. Clal'k on
ze t\tanów ~jedn 'J c:wnych porobIł w tym przywiedzieć o wozkn zrobionym w Norymberdze
w 16-19 r. przez Ił anHa Hautsch 'a, od którego rzadzie małe 11Oprawki, ale nieznaczne: daleko
nabyto przyrząd ten do S/tokholmu dla Karola więcej pod tym wzglqdem uzupełnił ją Ludwik
Gustawa.. Kronikarze przekazali nam kilka opi- Gompertz (z "uney), anglik. On to zastosował
sów takich wózków. Członek akademii francu- w niej zębaty lewar, zakoliczony półkolem zę
skiej niejaki p. M. Richard lekarz w La Rochelle, batem, jak to widzimy na rysunku załączonym.
zbudował wózek na czterech kołach, który za
pomocą pedałów był wprowadzony w ruch dosyć wolny. Nie pozoHtali i anglicy w tyle. John
Yewers l1l'ządził w 1769 r. podróżny wózek, któ1'y poruszał służący depcząc pedały. Pan zaś za
pomocą sznurków kierował nim dowolnie. W sZJI:ltkie te usiłowania nie dały rezultatów dodatnicll. W ózki były ciężkie i wymagały wielkiej
pracy do wprowadzenia ich w ruch.
Około ] 808 roku pokazała Hię w Paryźu maszyna o dwóch drewnianych kołach, połączo
nych drewnianą. belką, na której urządzono siedzenie. Forma tej maszyny była zbliżoną zupeł
nie do dzisiejszego "roweru", wyróżniała się tern
tylko, że brak jej było pedałów i że pierwsze
koło nie było ruchome, dlatego .maszyna ta mogła Hię posuwać po prostej liuii. Huch nadawano jej za pomocą odbijania od ziemi nogami.
W dziewięć lat potem, to jest w 1817 baron
Wilhclm .on Drais z Manhejmu otrzymał wc
:\f<Lszyn<L Ludwika (101l111crtz<I.
Francyi przywilej na maszync bardzo zbliżone- Za pociągnięciem ku ::;ouie rękojeści. tryby pogo typu do poprzedniej, z t:1 Sednak różnicą, że \ ruszały k(J!o przednie, nadając mil w ten spf,,;ób
koło p~erwsze miało już kierownik i mogło być
ruch niezbędny. Maszyna. ta okaza.l~t się t;,,'le
dowolllIe poruszane. Maszynę tę nazwano w Niem- I niepraktyczną, że za każdem poruszemem trzeba
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zapomogi rs . 1120, z kasy pożyczek -1 bezprocentuwe pożyczki na sum\ rs. 010, z kasy zapomóg' bezzwrotnych rs. 100, z fundusżaw kasy
chorych rs. 60, z funduszów Bima informacyjnego poszukującym pracy fiS. 56.
Gdy się rozejrzymy uważnie w powyższych
cyfrach, musimy przyjść do wniosku, że stowarzyszenie pracownik,')w handlowych jest instytucyą
wysoce po·i.yteczną i humanitarną i że
działalność
zarządu
zasługuje
na prawdziwe
uznanie.
Dużą sympatyą cieszy się kasa wdów i sierot, obdarowywana stale doŚĆ hojnemi ofiarami,
za które zarząu Stowarzyszenia składa niniejszem ofiarodawcom serdeczne podziękowanie.
Wielką jest sympatya dla tej inBtytRcyi, ale
wielkim jest także jej cel i zadanie.

ROZWOJ. -

Środa, dnia () lipca 1898 r.
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malarz Prll~z. r , . 1. art. maI. ~[ Il. l kop. ~O,
p . Wierzchow'ski r '. 1. p. 8. H. r,;. l i d-rowa
Wislo cka n!. 7. Razem ze złożonym! wcze~uiej
rs. 11 k. 70.

Zabawa ogrodowa. Od terminu Ul':!;ąd:!;enia :!;a- kiwali 11a Htaeyi koled'l.." i g-ospoclarze e.;:skursyi
bawy ogrodowej z nie 'pod:!;iallkami . ~a rz~cz pp. L. KohlC'l.l;:owski, L. Urabowski i A. NieJim iejscowego Towarzystwa dobl'oczynnoscI oddzIepiński po s'l.czcrym powitaniu się przcszli ogród
la 11US zaledwie kilka tygodni tylko.
kolejowy, a usiadlxzy llll przygotowane poNie wątpimy ani na chwilę, że :!;~Lawa, k~ó jazdy pojechali do ogrodu mi ejskicgo, gdzie czera stała r,ie potrzebą serca m;:!;ystluch łodzIan kało ich Hniadanie.
i która clOl~ocznym zwyczajem odbędzie się w HeSpo iywszy skromny dar Boży, wzięli się do
lenowie w d. H i 15 sierpnia r. h., śmiało na
dzieln: I'zczegółowo obejrzawszy park, 'l.achwypowodzenie j poparcie publiczności liczyć moźna.
cali się flancowaniem jego, co możua zawdzię
ADy je jednak osiągnąć, konieeznem jest ze- czać 'l.nakomitemu pejzarzyście p. 8. Chrzańskie
branie niezliczonej ilości niespod:!;ianek, rozga- mu i P. Hoserowi, jak rownież starunuemn utrzytunkowanie i ponumerowanie tychże.
maniu przez p. G. Grabowskiego, starszego ogroCaly tell ogromny i mozolny trud spada na dnika przyszłych plantacyj m. Łodzi.
pp. opiekllnów cyrkułowych, którzy, nie SZC'l.ę
Stąd udali się do ogrodn p . A. Scheiblera,
dzac trudów, a nieraz i przykrości, pragnęliby
gdzie była sposobność podziwiania niezrównanie
Zebrać jalmajwiększą liczbę niespodzianek, aby
wspaniałych okazów szklarniowych, znawcy zajtym sposobem
zapewnić
zabawie
możliwie
mowali się dobrze wyhodowanemi anana 'ami
najlepsze materyalne powodzenie, od którcgo
przez tntejszego ogrodnika p. Barn.
w znacznej mierze zależy pomyślne istnienie inZ kolei zwiedzany był ogrórl p. Herbsta,
stytucyj miejsCtlWego Tow, dobroc'l.ynności.
gdzie
znowuż pydzne kobierce kwiatowe porozJakiekolwiek atoli byłyby dobre chęci i pracn PP. opiekuuów cyrkułowych, wiedzą oni, że I kładały się na s'l.maragdo"·ych trawnikach.
Już to p. W esołkolli (ogrodnikowi) należy się
be:!; p omocy publiczności nie będą w stanie po- I
uznanie
za bardzo gustowne dywany kwiatowe.
dolać ogromowi wzięteo-o na siebic :!;adania.
I
U pp. Geyerów podziwiać można było ilo: ć oByłoby przeto bardzo pożądanem, wobec magrodów dobr'l.e utrzymanych, a atącl wytrwałość
jących rO'l.począć się w tych dniach oclwied'l.in
i
umiejętność ogrodnika p. L. Kobczkowskiego.
pp. opiekunów cyrkułowycb, aby szanowni ofiaNastępnie zwiedzono zakład handlowy p. K
rodawcy jeżeli już nie sa w możnośei oszczeGnndelacba,
gdzie mimo woli trzeta się było zadzellia tym panom osobistego zgłaszania się z prostanawiać nad postępowym jego rozwojem.
śbą o ofiary, rac'l.yli przynajmniej oszczędzić im
Po oględzinach tych nastąpił obiad w hotelu
kilkakrotne chodzenie, szkodzące niezmiernie maAngielskim,
który nie 'l.lluzony p. Piotr Hoser,
teryalnemu po,yodzenin zabawy.
prezes uśmietnił piękną przemową.
straż ogniowa ochotnicza łudzka zawiadamia,
Po obiedzie zwiedzono ogród Julianów p. Heinże w piątek dlJia 8 lipca J'. b. o godz. 7 1/ 2 wiezla, gdzie podziwiano wielkie zapasy roślin hanczorem w domu rekwizytowym III oddziału oddlowych.
będą się ćwiczenia sygnałowe dla wszystkich syU p. Biedermana widzieliśmy dobrze prowagnalitltów pierwszych Joddziałów.
dzone drzewa owocowe karłowe.
O liczne i punktualne })rzy bycie uprasza się.
W Helenowie zakończono oględziny dla braku
Zjazd ogrodników. Na ostatniem posiedzeniu już czasu. Gospodarz żegnał gości obfitym podkomh;yi kwiatowej przy Tow. ogrodlJiczem W3r- wieczorkiem, po spożyciu którego warszawiacy
s~a wskiem postal.JowioIlo zwiedzić przednie ogropożegnali łodzian i wyjechali o g. 8 m. 40.
dy łódzkie wspolnie z uczącą się młodzieli.ą.
Z teatrU. Na wezorajszem U-tem z rzędu
Otó;i, w tym celu Tow. ogrodnicze warszawskie zaprosiło p. Leona Kołaczkowskiego listo- przedstawieniu nLiggii," teatr mimo niepogody
wnie, jakI) byłego ucznia szkoły ogrodniczo-po- i dnia powtlzedniego, był prawie doszczętnie zamologicznej w Warszawie, a najdaw!liej zamie- pełniony; gra artystów zyskuje 'l. dniem każdym.
Przedstawienia nLiggii" rO'l.poczynają ię punl$zkułego w Łodzi na gospodarza i marszl'lwistę
ktualnie o godz. 8-ej, kończą się o 111 /~
tejżc wycieczki.
Do roli Glabriona powrócił po kilkodniowym
W I iedzielę o godz. 9 m. 20 poczet ogrodników warszawskich, składający się z przewodni- urlopie p. Trapszo. Driś i jUtl'O nLiggia".
cz~cego p. Piotra Hosera, prezesa komisyi kwiaKraj w obrazach. Pan WO~[liak, wydawca
towej, paru znanych ogrodników podmiejskich,
"Kraju VI obrazach", udał się ze specyalnym
ja~:o to pp . Silleckiego, Górskieg~ i. Walilko, ja- fotografistą
z Wiednia dla zdjęcia widoków
ko teź trzech starszych ogrodll1kow plant~cyi
Olsztyna, J\Iirowa, Bobolic, iewierzn, Majkowmiasta Warszawy pp. Cieszkiewicza, ZaleskIego ców, Rabsztyna i innych.
i Rutko,.. skiego, z poka~l1ą partyą praktykantów,
Widoki tc wkrótce ukażą oię w albumie.
pl'acująr.ych w ogrodach warszawskich.
Ofiara. W dalszym ciągu złożyli w redakBukiet ten żywy, kłaclający się prawie z sa- cyi nRozwoju" dla biednej chorej wdowy na wymej młod'l.ieży licz ł 35 osllb, na których ocze- jazd na wieś: p. Łuczkowskn. 50 kop., artysta

Okólnik. GuberMt'lI' piotrkowski wydał okólnik do naczelników powiatowych w gllberuii
piotrkow.,kiej, w ktl)j'ym zwracając uwagę na
czesto przytrafiajace sic ukrnvanie chorób zarażli~1ych n bydła (lomo,,~ego, • zaleca rozcią~nięcic
pilnego doz.oru, ahy o wszelkich chorobacb u bydla natychmiast zawiaclamiano weterynarty powiatowych.
Właściciele bydła chorego, którzy nie zawiadomią o wybnchu epizootyi, pociągani będą do
odpowiedzialności sądowej.
Prócz tego włożono na wójtów i sołtysów obowiązek, aby oni piluie uważali na . tan zdrowia.
bydła w powierzonych im okręgach słnżbowych,
pod zagrożeniem kar i nsunięcia od obowiąz
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ków.
Usiłowanie zabójstwa. W nocy z poniedział
ku na wtorek szo ą pabianicką jechał do Łodzi
ze sianem obywatel z pod Warty. Koło Dąbro
wia o P;0(lz. 4 rano jakiś młody czlowiek ( koło
20 lat), 90sy, ubrany w krótką azarą marynarkę
'l.aczął prosić, by go obywatel zabrał do Lod.zi.
'ren się na to zgodził.
Zabrany, korzystając ze 'nu jadącego, pod
Koszanowicami gminy Wid:!;ew, uderzył go kamieniem w głowę, zrzucił na, szosę, poczem zawlókł go do Neru. Wrzucony do wody opl':!;ytomniu,ł
i starał się podpłynąć do Lrzegu. VI' ówczas zbrodll1<u-z zaczął rzucać w niego kamieniami i ziemią.
Ranny, mimo podeszłego wieku (70 h\t) , wykazał
tyle siły, że zdołał dopłynąć do mostku i pod nim
ię
chronić.
K adjeżdżające furmanki spłoszyły
zhrodniarza, poczem obywatel wy zcdł ze rzeki.
Pierwszej opieki i g'ościnno~ci udzielił p. Antoni
Pietltrzyński z Rokicia, który zawezwał felczera
z Rndy Pabianickiej (Ha opatrzenia ran.
Stan chorego nie jest gro~ny, lecz poważny,
gdyż rana na glowie ciężlut i są obrażenia na plccach.
Wykrycie złodzieja .... -iejaki •'tanisław Obl'ęb
ski, robotnik z fabryki Brydszteiuu w ZO'ierzu,
oskarżony został o kradzież towaru w tejże fabryce i wyrokiem ollclziego pokoju skazany na 10
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uyło tryb przestaw, 0. Jakkolwiek torma matlzyny bardzo się zbliża do obecnego roweru, nie

uznano jednak i tę próbę za udatną i wkrótce
maszyna wycofaną zostałn z uli.ycia . .Mimo zn~lcz-

miesięcy więzienia.

W apehtcYl, !ląd w ubiegły piątek dla braku
dowodów i ze względu na to, że podczas rewizyi u Obrębskiego towaru nic znaleziono uniewinnił oskarżonego.

Tymczasem wczoraj tenże Obrębski został
przytrzymany przez policyę śledczą w chwili, gdy
tlkradziony w fabryce Brydszteina towar niosł
paserom, wskutek czego are. ztowauo go i sprawę
w'l.nowiono.
Upadek z okna. W dniu :i b. m., o godz . 2 ·ej
po południu z balkonu 2-go l)iętra domu .\~ 27
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biae poclobne mallzyny.

Dopiero w początkach

J cżdżono tak nlL kościotluku do 1 08 roku,

1800 roku powstał we Francyi welocyped z pe-

umocowanemi do przedniego koła; jak
lIIówiliśmy wyżej wynalazcą jego był Piotr Lallemont według J. Hl'Jcka; gdy~ w sprawozdaniu
war13zaw kiego Towarzystwa cyklistów powiedziano, że wynalazł typ bicy k1<\, raczej pier"IVszy
welocyped l\lichaut fabrykant par)' 'ki, który na
w 'zecuświatowej wystawi c w Paryżu przedstawił swój wynnlazek. Welocyped ten, jak przedstawia nasz rysunek, był bardzo zbliżony do najnowsze!!'o typu roweru i obudził ogólne zajęci.e.
Przyjęto go jednogłośnie i w Anglii, gdzie
jednak otrzymał niepoch1cbną nazwę "Bone
Bhaker", to jest kościotłuk. Mimo to po wysta:.'llaszyna Piotra Lallomont.
I wie paryskiej w 1867 roku, ów kościotłllk, wyI rabiany zdrz.ewa, zybko ~aczął się r01.powszechnych niepowocl"zeń jakie napotkały pierwsze ty- niać nietylko we Francyi i Anglii, ale nawet
py welocypedów, ludzie nie zrażając się praco- w Ameryce.
wali dalej nie wiele poprawiając o"IVe maszyny.
Nawet szkot Hewin Dalssel (t w 1863 r.), dorabiając pedały do swojej maszyny, nie stworzył
tego poprawnego typu welocypedu, jaki następ
nie ~awdzięczamy mecbanikowi Piotrowi Lallemont, gdyż maszyna Dalssela zrobiona z drzewa i podobna do damskiego rowern, miała innej
konstrukcyi wahadło, jak to widzimy na rys:Jl1ku. Wahudła te nie obracały się, jak u uzis'ejszych rowerów. ale wprost kołysały się
jak bieguny.
Wie~ć o takim postępie s'l.ybko
rozeszła się w Anglii. "KOll szkocki", jak go
zwano powszechnie, zaintere.ował ogół, a brat
wynalazcy inżynier, rozniósł tę wie:' ć po EuroTYll nowej Maszyny.
pie, gdzle tiprytniejsi majstrowie poczęli podra-

w którym to C'l.asi0 MI'. Broodford w

dałami

~\.mcl''yce

otrzymał

I

pr'l.ywilej na pierwszą obrę<:z gum(Hvą.
anglik :Madison zastoso"yał po raz pierwszy stalowe zprycby, a L. Hivier w Anglii począł przy
wyrobie welocypedów znacznie [)()większać pr~e
dnie koło; za nim poszli inni i w ten spo ób
powstał pierwszy bicykl. Jedna.'tże do l 75 roku wS'l.ystkie koła były wyrabiane z drzewa
i dopiero po ] 875 roku zastosowano do nich metalową otęcz i pręty. Zapewnia J. Block w swojtJj monografiii, że pierwsza fabryka COll'.·entI·y
Machinists Co. zrobiła welocyped nowego typu
"Gentleman 's Bicyr:łe" , odznacz:.l:jący się lekkością chodu, który powitano w ,Anglii jako szczyt
rozwoju welocypedu *). ~Iimo to nowy bicykl
miał jedną niepraktyczną stronę. Otrzymawtlzy
wysokie koło i punkt ciężkości nicopodal :rodku, prze(h;tawial wiele niebezpieczeństwa, szczególnicj przy szybkiej jeid'l.ie 'l. góry, w ktorym
to wypadku łatwo można było zsunąć się przez
koło głową na ziemię· Wobec tego szybko fabrykalIci powrócili do dawnego typu dwukoło
wego, gdzie dwa równe koła o l:irednicy :30 calowej, są połączone ramą żelazną, dały nowy
zupełnie rower, no mechanik Dżema Htarlcj zastosował w 1877 1'. odpowiedllią przekładnią.
Równocześnie też bo w 1876 r. rozporzęto wyrabiać zupełnie
Lezllieczny
n trycvkl",
który
w pÓ~llie.iszycli cza ach zastosowano do jazdy
dla dam i os(',b starszych. .-'tworzono też i inne
' ') Dano wzięte ze sprawozdania komitetu Towarzystwa cyklistów za rok 18 9.
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przy ulicy Milsza, wypadb na bruk S-letnia Helena Klinger i zabiła się na miej 'cno
Zamknięcie ulicy. Ulica W ólczaliska z powodu
naprawy bruku zamkniętą została dla ruchu kołowego na przestrzeni od ul. św. Benedykta do
ul. św . Andrzeja.

Ciekawy pasażer. Wczoraj przed odejściem pociągu osobowego z Lodzi do Koluszek o g. 1 m.
~O popołudniu zauważono w brankurcie pociągu
ukrytego za towarami pasażera.
BłmŁba stacyjna zawezwała żandarma i ciekawego pasażera oddała w ręce policyi kolejowej.

Zaginiona. W dniu ~ b. m. 12-letnia córka
Franciszka Boruckiego, zamieszkałego przy ulicy
Targowej pod N 47, imieniem Józefa wyszła
z domu i więcej nie wrociła.
Przyłapani. W dniu 1 b. m. () godz. 11 rano
Jakób Kantorowski, Abram Rzezili::!ki i trzeci niewiadomy złodziej za lJomocą dobranego klucza
do ·tali się do mieszkania Rubina Lewkowicza
w domu .M Iti przy ul. Podrzecznej i zabrali
rOżne rzeczy wartości rs. 150.
Gdy mieli wychodzić zauważył ich lienlz Balbierski i przy pomocy stroży uchwycił dwóch
wyżej wymienionych, trzeci zaŚ porzuciwszy rzeczy zbiegł.
Przy zatrzymanych znaleziono różue narzędzia
złodziejskie.

Kradzież w pociągu. Kiema dnia prawie, by
na stacyi Koluszki nie zdarzył się wypadek o·
kradzcnia pasażera w pociągu.
W czoruj również skradziono jednej pasażerce portmonetkę z pieniędzmi i biletem.
Wściekły pies. Wczoraj w mieszkauiu dróż
nika kolejowego w domku;M 9-1 pod Piotrkowem wściekły pies pokąsał żonę dróżnika
i czworo dzieci.
Chorych odwieziono do Warszawy do lecznicy dr. PalmiJ'l:lkiego.

Wypadek w fabryce. W dniu 1 b. m. w fabryce Orohmana przy ulicy Targowej robotnicy
Pranci zce Gralak koło maszyny złamało prawą
rękę przy ramieniu.
Kradzieże.
W dniu 28 czerwca, z kantoru
fabryki wody sodowej Jana , 'konieckiego przy
ul. św. Benedykta pod j\~ 86 skradziono 12 rs.
w gotowiźnie i 8 balonów miedzianych wartości
rs. ] 35.
- W nocy na 27 b. m., ze składu szkła Edwarda Alwasa przy:.ul. Nowomiejskiej pod :\ll 1,
skradziono za pomocą wyjęcia szyby różne figury
wartości rs . 26.
- Tejże nocy ze sklepu Dawida Poznaliskiego
przy ul. r owomiejskiej pod :\i, 21 skradziono różny towar wllrtoHci rs. 72 kop. -\.O.

typy wełocypedu, jak trzykołowiec ,,~ociabl"
})rzeznaczony dla 2-ch je:ld~ców, siedzących obok
i "Tandem"
rownież trycykl przeznaczony dla
dwóch jeźdżcow, siedzących jeden za drugim;
zastosowano do dwukołowca, (roweru) resory
i:gumy dęte, które nast~pnie zamieniły się na
napełniane powietrzem za pomocą odpowiedniej
pompki. Gumy te nazwano "pnel1matycznemi".
~nakomite wykończenie welocypedu, bieg lekki
i nie męczący jeźd~ca następnie wielkie przywileje szyhkoi:ici, jakie można osięgnąe na dobrych maszynach, tania, hygicniczna i szybka.
lekkomocya. coraz to nowe pola odkrywają dla
welocypedu. N ajwiększy konserwatysta, zdecydowany sceptyh: uznać musi ogromne znaczenie tej
maszyny i zgodzić się na to, że welocyped
ludzk08ci odda waine usługi i wkrótce stanie
się rzeczą nie\l,będną w zwykłych naszych stosunkach.
Już dzii:i w Anglii, a w szczególnoHci w Londynie doznał on szerszego zastosowania. Na poczcie i w redakcyach pism zaopatrzono się w trycykle ze skrzynkami, w których z łatwością
można przewozić listy, gazety i przesyłki, a 1'0- botnik londyliski, płacący duże pieniądze za komorne w drogich środkowych dzielnicach Londynu, dziś mieszka sobie daleko poza jego obwodem i z małą stratą czasu zawsze znajduje się
na miejscu. O:óiągnął przeto człowiek pracujący
przez zal:ltosowanie roweru tańszy i wi~cej higieniczny lokal wśród pól i ogrodów za miastem, a jak dla płuc narażonych na ciężkie wyziewy fabryczne, to bardzo ważne i pożądane.
Zdaje się nam, ie welocyped wpłynie z cza-
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Z WARSZAWY.
I

Giełda zbożowa. Jak donosi "Wurszawskij
Dniewnik <I, kwestya utworzcnia giełdy zbożowej
zbliia się ku pomyślnemu rozwiązaniu. Pewne
grono osób, jak wiadomo, >l,wrócilo się do miejscowego komitetu giełdowego z prośbą o poczynienie kroków zmierzających do utworzenia omawianej giełdy. Komitet utworzył specyalną komisyę do rozpatrzenia złożonych projektów. Prace
tej komisyi są obecnie ukończone. W tych dniach
odbędzie się posiedzenie osób interesowanych, na
którem komisya zda sprawę ze swoich prac.
Fałszywe IO·cio kopiejkówki kursują w tak
wielkiej ilości w Warszawie, że mieszkalicy z obawy wejścia w posiadanie falsyfiatu, nawet dobrych dzie8ięciokopiejkówek brać nic chcą. Prócz
wyżej wymienionych, kursuje także znaczna liczba
fałszywych 20 i 15-kopiejkówek.
Wypłata zapomóg. Onegdaj dyrektor Muzeum
przemysłu i rolnictwa, p. J. Leski, w obecności
pp. A. :Makowieckiego, przewodniczącego sekcyi
rzemieślniczej i jej sekretarza p. J. Rzętkowskie
go. dokonał wypłat zapomóg przyznanych z od,
setek fun~uszu ofiarowanego na ten cel, i:nienia
dl'. Lud w1ka N atansona.
Zapomogi te, jako zwrotne pożyczki, otrzymali pp. Jozef Klll'czyński, szewc rs. 08 kop . 75;
Józef Nadstawny, szczotkarz, 1'$. 150 i Józef
Ignacy Rybarski, introligator, 1'8. 150.

Z Towarzystwa wioślarskiego.

Komitet To-

warzystw~1. na
ostatniem po iedzeniu postanowił urządzić w nadchodzącą niedzielę d. 10 b. Ul.
wycieczkę sportową·

Miejsce wycieczki oznacza delegacya sternicza
na zebraniu czwartkowem.
Na d. 2,* b. m. naznaczony został konkurs
pływacki. Metę wybrano do Bielan, nI\. dalszą
bowiem, pierwotuie projektowauą, delegacya sternicza się nie zgodziła.
'Według ,mrun ków konkursu, uczestni cy będą
mogli płynąć różnemi sposobami, a termin zapisów do tego konkursu upływa dnia 18 b. m.
Jako nagrody przeznaczono żetony srebrne,
zaś dla posiadaczy trzech srebrnych, złote.
Delegacya sternicza zajmuje sie też teraz
egzaminami z pływania na wioślarzy' klasy pier! wszej i drugiej, oraz eO'zaroillami ze sztuki ste! rowania na sterników. o
I Niezależnie od zwykłeO'o poniedziałkowego pokomitet 'l'owari'~ystwa zbierze się w uadI siedzenia,
chodzą.cy
piątek, celem narad nad sprawami go1
spodarczellli.
Komisya wyi:icigowa odbęd7.ie po 'iedzenie dnia
11 b. m., w ktt>rym to duiu kończy ,ię termin
zapisów do wielkich regat Jlli~(hynarodowych,
naznaczonych na d. 9 sierpnia.

Zaproszenia rozesłano do kluhów wio ·lar. kich
w Pradze Czeskiej, Krakowie, Włocławku, Płoc
ku, Kaliszu itd.
Z powodu Ul'oczystoi:ici "wianków", komitet
To~arzystwa wystosował podziękowauia do wszystkICh Stowarzyszeli, które udział w niej przyjęły, nadto osobne podziękowanie do cechu bednarzy, jako jedynego cechu, uezestniczaceO'o
~
o w uroczystol:!Cl.
I

•

Korespondeneye.
lViedeit, 4 lipca.
Smutnie oświetla istniejące w Austryi parlastosunki ogłoszone włui:inie nowe prowIzorym budżetowe na okres półroczny od 1 b. m .
do 31 grudnia 1898. Ponieważ rada pań 'twa
r?z~szła się niezałatwiwszy 11l'zedłożonego jej prehmlllal'Za, okazała się potrzeba wyjednauia _~ ajw.
l:o~porządzenia, mocą którego rząd został upowaznlony do poboru bezpośreduich podatków i pośrednich należn08ci sk~U'bowych,
oraz do opę
dzania potrzeb państwowych bez wtlpółdziałania
parlamentu, a równocześnie do uzyskania funduszów na niezbędne palistwowe budowle i różnegn
~'oJzaju inst)tllcye. Rząd robiąc użytek z prawa,
Jakie nadaje mu paragraf H konstytucyi działał
pod naciskiem konieczności llarzuconej przez tę
cz~ść parlamentu, któl'a oświadczyła z góry i kategorycznie, że dopóki nie będą zniesione rozporządzenia językowe nieprzyłoży ręki do pożyte
cznej pracy i niedopuści do uchwalenia jakiegobądź choćby najpotrzebniejszego i najniezbędniej
szego prawa.
Przy tej sposobności będzie na czasie krOtki
rzut oka na losy tegoroczuego preliminarza budżetowego.
Jeszcze minister !:!karbu dr. Bililiski
w gabinecie hl'. Badeniego wnió:-;ł w pażdzierniku
1897 1'. do Izby deputowanych preliminarz i objaHnił go w wyczerpującym wywodzie, a niespodziewając się, aby mógł być on w porę załatwio
nym, wniosł rÓwnocz.eśnie li l:! t a wę o tl'zymiesię
cznem pl'owizorynm. Izba jednakże nie zięła
pod obrady, ani prelimiual'r.a, ani prowizoryum.
Skutkiem tego ministeryum barona Gautschu, za
kUn'ego krótkiego urzędowauia Izba ani na jeden
dziel) nie była zebraną, witli~iał się zniewolonym
zarządzić z pomocą paragrafu 1-1 prowizoryuJll
budżetów na całe pierwsze półrocze 1898 r. Podczas tego prowizol'ymll przyszedł do stel'll gabinct
hl'. Thnua, który czyniąc zado~e konstytucyjnemu
obowiązkowi przedłożył H~'\.dzie JlHlistwa rozporządzenie o pro\~ izoryum do dodatkowego zatwierdzenia, a oprócz tego wniósł dnia 31 marca ustawę budżetową na r. 1898, ktorą milli:óter IUll'bu
dr. Kaizl umotywował w szczegółowym wywodzie.
m~ntarne

sem i na cały ustrój miast naszych, k"t6fe 'p~zy
biorą zupełnie inny charaktcr, gdyż w nlleJsce
ścieśnionych ulic poza miastem utworzą się całe
szeregi willi wśród lasów i ogrodów, gd:"je po
biurowej pracy lekko. bez zmęczenia u~dzie powracał każdy ojciec rodziny. Wszak jadąc wol-

Ubiory

jeźc1zców

angielskich z 1890 r.

no, 3 minuty wiorstę, tyleż stracimy czasu na
przejazd do Rokicia, co przechodząc z Nowego
Rynku na - na ul. Główną.
Trzeba więc przyznać, że welocyped mn racyę bytu i wkrótce stanie się niezbędną potrzebą każdego ucywilizowanego człowieka.

Jczuzicc: Stcphane na swoim roworze
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Izba deputowanych wszakże tak dalece zanurzyła
się w powodzi wniosków nagłych , w rozprawach
nad wnioskami o pO::ltawienie poprzednich szefów
gabinetów w stan oskarżenia i tym podobnych
rzeczach charakteru obstrukcyjnego, ii ani nie
pomyślała o budżecie i prowizoryum. A ponie\~aż czas naglił, więc minister dr. Kaid obaczył
SIę w konieczności złożenia na stół Izby drugiej
ustawy o prowizoryum na okres od lata do jesieni. Lecz obstrukcya i tej nagłej ustawy niedopuściła na porządek dzienny obrad. Państwo
atoli nie mogło dłużej czekać, więc też rząd
wiernem spełnieniu swojego obowiązku uciekł
SHi do środka, przewidzianego na podobny wypadek przez konstytucyę.
Podobnie miała się rzecz także ze sprawami,
które odnoszą się prawie wyłącznie do wydatków,
dotykających najpilniejszych potrzeb i interesów
ludności. Rząd ze względu na ich nagłość i pożytek publiczny starał si<i wynaleść i wynalazł
też konstytucyjny środek dla uzyskania potrzebnych funduszów na p'okrycie wydatków. Środka
takiego dostarczyła ustawa o parlamentarnej kontroli długu państwowego, która to u~tawa przewiduje wyraźnie nabycie przy zastosowaniu paragrafu 14 w drodze zaliczek potrzebnych funduszów, zarazem określa sposób konstytucyjny
jego użycia.
D;~ieki temu luduoM nieodczuje
zgubnych i3kutkow' obstrukcyi i będą mogły być
przeprowadzone pilniąjsze budowle dróg kolei że
laznych, mostów, publicznych gmachów i t. d.

w:

K. Ab.

Z

kra j u.

ZagadkOWY wypadek

zdarzył się

na kolei war-

Szawsko-wiedeńskiej.
W niedzielę d. i3 b. m. na stacyi Częstochowa

w pociągu pospiesznym, przybyłym z Warszawy,
w przedziale klasy drugiej, wagonu :\~ 707 znaleziono na podłodze nieprzytomnego pasażera, z gło
wą rozbitą, połamanemi obojczykami i zranioną
ręką. Okazało się, że pasażerem tym był kupiec
z Nowo-Radomska M~\jer Hirsz Gosławski, który
W przedziale znaJdował sig sam.
Z powodu wybitej szyby w oknie wagonu
i oderwanych tabliczek z napisami na wagonie,
po,,~stało przypuszczenie, że przy luzyżo.wanill się
pO~lągÓ~. pospiesznego z osobowym pomH~dzy Rudmk aml l Częstochową, sztanga lub inny wystający przedmiot ugodził w okno i Gosławilld sto j<~cy przy temie, lltał się ofiarą wypadku.
Administracya kolejomt zarządziła energiczne
śledztwo celem wykrycia powodow zagatlkowego
wypadku.
Rodzina Goslawskiego jechała tym samym pociąg~em w wagonie sypialnym.

Z PETERSBURGA.
Ogłoszony został

-

następujący N aj wyższy
Ukaz: • Celem ochrony interesów osiedlających
się w. okręgac~ pogranicznycb Kaukazu: zachodnim . ~ połudn:owym kolonistów rosyjskich, zab~·OlllC cUd~o.zlemcom tymczasowo zakupowania
ll1~ruc?OmOS~1 Poza osadami port,nvemi i miejS~l~~l, dla lllny~h celów, procz dla wskazanych
111l1JeJszem . celelow l>rzemysłowycb, a mianowicie
dla b~ldowy i H.trzymania zakładó w przemyslo wych I fabryk I dla przemysłu gorniczego na
mocy :;pecyaluych świadectw, ktore w każdym
poszczególnym wypadku wydawać bedzie .,.łów
ny naczelnik do spraw cywilnych na ·Kauk~zic.
. - Według doniesienia .Now. Wrem ." , milllS!eryum oświaty. opracowuje ustawę normalną
zWlązkow pedagogICznych, które będą zakładane
przy gimnazyach mqskich i żellskich, dla udzielenia pomocy materyalnej niezamożnym uczniom,
oraz w celach wychowawczych.
- Rozporządzenie p. ministra skarbu o.,.łasza
emis.Yę 11 . seryj. ~% renty państwowej po
mil.
rublI, a mIanomICIe: 5 seryj na podstawie Najwyższego ukazu z dnia 24 marca 1896 r. co do
do~rowo.ll1ej wyqli~ny 4?h obligacyj wewnętrznej
pozyczln z 1887 I 1891 r. i 4?~ emitowanych
w rublach kredytowych obligacyj kolejowych na
certyfikaty 4% renty; dalej 3 seryj na podstawie
Najwyższego ukazu z dnia () marca. 1898 r. co
do wykupu i konwersyi 4~ % listów zastawnych
b .. towarzystwa wzajemnego kredytu, Oraz emisyl 3.8?~ obligacyj konwersyjnych dla wymiany

to
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tych listów, względnie emhlyi 4% renty państwo
wej; nadto 2 serye na podstawie Najwyższego
ukazu z dnia 24 kwietnia ] 898 r. co do emisyi
-1% renty państwowej w nominalnej sumie 20 milionów celem zapłaty kasie państwa sum, które
były wydatkowane na wykup obligacyj niektórych kolei; llakoniec 1 seryi na podstawie prawa z dnia 28 kwietnia 1889 r. co do ostatecznej likwidacyi racbunków z akcyonaryuszami I
towarzystwa. kolei fastowskiej.
.,
- Departament kolei rozważa opracowany ,
dokładnie projekt dokonywania czynności komisowych przez same koleje. Podług projektu operacye komisowe będą dokonywane na wszystkich stacyach kolei za opłatą po 1 kopiejce od
puda i nie więcej nad 2 ruble od wagonu przy
posyłkach na wagony.
- Dzienniki petersburskie donoszą, iż sprawa utworzenia instytutu gleboznawstwa w kra ju bliską jest urzeczywistnienia; projekt ma być
roztrząsany na jednej z najbliźszych sesyj rady
państwa· Jednocześnie we wszystkich uniwersytetach mają być utworzone katedry gleboznawstwa.

I
I

rzysniejszym skutkiem współzawodniczą we wszystkich prawie zawodach z mężczyznami. Ciekawe
dane, wyjaśniające, w · jak znacznym stosunku
wyról'Ił w dwudziestoleciu od r. 1870 do 1890
udział kobiet am e rykańskich w rozmaitych dziedzinach zarobkowości, zamieszcza świeżo jeden
z dzienników paryskich. Otóż liczba kobiet aJ'chitektów podniosła się w tym okresie z 1 na 22,
malarek i rzeźbiarek z 412 na 10,810, kobiet zatrudnionych w beletrystyce lub piśmiennictwie
naukowem ze 159 na 2,725, duchownych rozmaitych sekt protestanckich z 67 na 1,235, dentystek
z 27 na 387, inżynierów z - na 127, dziennikarzy z 35 na 888, adwokatów z 5 na 108, kobiet
zajmujących, się mnzyką z 5.758 na 34,518, zatrudnionych w rozmaitych urzędach publicznych
z 4:14 na 4,875 lekarzy i felczerek z 527 na
5,555, buchalterek i kasyerek z - na 17,777, kopistów i ~ekretarzy z 6,016 na 64,048, kobiet
stenografów zecerek wreszcie z 8 na 21,185. W 0hec tych olbrzymich po części liczb, skromnie
nadzwyczaj wyglądają równouprawnienia kobiet
na polu zarobkowania w krajach europejskich.
głośne jest w
muzycznym, jako naczelnika firmy fortepianowej w New-Yorku, której wyroby stoją
ponad europejskiemi Bechsteina, Erm·da i Bf)esendorfera nie wyłączając. William Steinway, szef
nowojo:'skiej fil'my, zakończył życie w r. z. Likwidacya fortuny składającej się z olbrzymiej
fabryki fortepianów, olbrzymich składów drzewa
specyulnego do ich roboty i lasów tego drzewa
dostarczających, wreszcie rozrzuconych w kilku
punktach dóbr i siedzib trwała dość długo, 1)0
kilka miesięcy. Rezultat okazał się jednak niespodzianym. Liczono Steinwaya za jego życia
w New-Yorku, ~e wart 8 do 10 milionów dolarów. Okazało się tymczasem, że po pokryciu zobowiązań pozostaje dla rodziny tylko 123,000 dol.
to jest tyle zaledwie ile starczy na wygodną ich
ale skromną egzystencyę w New-Yorku. J est~o
cyfra istotnie mała, jeżeli się zważy, że fortepian
tej firmy płacił się prJleciętnie po 1,000 dolarow,
a rozchodziły się one po świecie całym.

Wiliam Stein way. Nazwisko to

świecie

R OZ~I AI T OŚ OI.
Leop ardi. W tych dniach obcbodził świat literacki we Włoszech pamięć jednego z najwybitniajszycb włoskich poetów lirycznych. Z dniem
bowiem 29 czerwca upłynęło sto lat od cbwili,
w której w miasteczku Recanati. w pobliżu Ankony, urodził się br, Giacolllo Leopardi. Ułomny,
a przytem trapiony uezustannie cllorabami i biedą, Leopardi stanowił typ ludzkiej niedoli, a jednocześnie należy do najwybitniejsJlych przedstawicieli pesymizmu w poezyi. Co prawda, z pewną namiętnością zwalczał Leopardi zdanie ~wych
współczesnych, jakoby przyczyn jego heznadziejnej filozofii szukać w Jpadało w specyalnych jego
tltosunkach i doświadczeniach, a~dowodził, że filozofia ta jest wynikiem jego myśli , badań i rozumu. Bądź co bądź , warunki otoczenia nie sprawiały mu zbyt wielkiego zadowolenia. Majątek
ojca wystarczał zaledwie na więcej, nii skromne
~trzymanie rodziny w pałacu w Hecanati . Jedynie też kosztem największych ofiar przebywać
mógł Leopardi od czasu do czasu w Rzymie, Pizie i Florencyi. Do biedy w domu rodzicielskim
przyłączyło się jeszcze wzrastające z czasem przeciwieństwo pomiędzy ojcem a synem.
Ojci~c,
wychowany w zasadach 'liachowawczych, z meCllęcią spoglądał lIa przesiąkłe pesymizmem utwory syna. Ale i później, gdy rozstał się z ojcem,
zycie nie przyniosło Leopardi'eml1 zbyt wiele rozkoszy, natomiast niemało rozczarowań i niedoli.
Niezadowolony z siebie i ludzi. zmarł d. l± czerwca 1837 r. w domu swego przyjaciela Antoniego
Ranieri w Neapolu. Spl1ścina literacka po Leoparcl'im przeszła w posiadanie ]lań twa. Słynny
poeta włoski Giosue Cal'ducci stoi na czele komisyi, której rząd powierzył uporządkowanie tej
spuścizny. Zawiera Ona jednak wyłącznie listy i
materyał biograficzny i nie przyczyni się już do
znaczniejszego powiększenia sławy, którą zdobył
sobie Leopardi poezyami, ogłoszonemi za jego ży
cia. W utworach tego poety dżwięczą przedewszystkiem dwie struny, melancholia i satyra.
Stanowią one treść zarówno jego poezyi, jak jego "rozmów " . Skargi na moralny i polityczny
upadek Włoch, zachęta, skierownna do ziomków,
aby wstąpili w ślady wielkich swych przodków
wypełnia jedynie kilka pierwszych jego poezyi:
"Do ·Włoch" .Do pomniKa Dantego" • Do Angelo i\Iai" i t. p. W późniejszych jednak poematach znika coraz bardziej nadzieja w lepszą przyszłość i udział w ruchu narodowym i mltępuje
miej~ca czarnemu ~wątpieniu i rozpaczy, przeczu ciom· i pragnieniom śmierci. Swoją drogą utwory
te odznaczają się niez\\- ykłą pięknością zewnętrz
nej formy i głębokością treści.
Praca kobiet.

Od dłuż:;zego już cza.su odby-

wają się corocznie nieomal to w tem to w owem
mieście europej. Idem zjazdy, na których kobiety
radzą nad doln·em ludzkości wogóle, fi swojem
własnem w szczególno$ci. Chodzi przedewszyst-

kiem o zdobycie kobietom równouprawuienia z
mężczyznami na rozmaitych polach zurobkowunia.
Zbyt wiele pożytku nie wydały jednak, jak dotąd te narady. Inaczej w Stanach ZjedlloCJlonych
Północnej Ameryki , gdzie kobiety z coraz ko-

Ostatnie

wiadomości.

Nowe ministeryum we Francyi.
Mini teryum Brissona można nazwać świet
nem, 00 w skład jego wchodzą na.iznakomitsi politycy z licznego grona kandydatów do tek ministerya.lnych. Międ'l;y jedenastu członkami jest
ośmiu takich, którzy już dawniej bywali ministrami, a nawet prezesami i kierownikami. Z nich
Brisson, obecnie prezes mil1isteryum i kierownik
spraw wewnętrznych, był już w 1'. 1881 prezydentem Izby po śmierci Gambetty, tt w 1'. 188:>
prezesem ministeryum. Urząd ten piastował niedługo, ale nie przestał uchodzić za pierwszorzęd
nego kandydata na najwyższe godności. Po ustąpieniu Grevy'ego z prezydentury republiki, był
Britlson kandydatem lewicy na tę najwyższą godność, a po ust.ąpieniu Pejem w styczniu roku
1S95 w pierwszem głosowaniu otrzymał najwię
kszą ilo \ć głosów , bo :343; FaUl·e dostał wtedy
24-1, a Waldeck-Rousseau 184: gło~ów . \Y drugiem
glosowaniu przyja tiele Waldeck - Rousseau'a oświadczy li się za Faurem i ten został wybrany
430 głosami, podczas gdy na Brissona padło
3151 głosów. 'J.'o świadczy wymownie o zdolności
i uznaniu Brissona .
n-Iówią ludzie, że Faure bardzo chętnie widzi
teraz Brissona. na czele rządu, bo spodziewa się,
że się na tem stanowi"kn zużyje i przestanie być
jego współzawodnikiem w przyszłym wyborze na
prezydenta republiki.
Drugim znamienitym członkiem mlnisteryum
je~t Bourgeois. O nim mówią nawet, że on jest
własciwym kierownikiem nowego ministeryum;
twierdzą o nim, że on kierował potajemnie a tak
zręcznie układami podczas przesilenia, ie radykttliści dostali się do steru i zgodzili się na program Ilmiarkowany. Chociaż on jest właściwym kierownikiem radykałów, mimo to zadowolnił tlię ze
względów politycznych podrzędną teką oświaty.
Był on już dawniej mini. trem różnych spraw
w kilku gabinetach, a. raz prezesem.
Inlli znawcy stosunków i ludzi twierdzą, że
nie Bourgeois, lecz Ca,aignac jellt właściwym
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kierownikiem nowego ministeryum. Ten nie bę
Poznań , G lipca. Zjazd lekarzy i przyrodnidąc z zawodu wojskowym. lecz inżynierem, był
ków polskich odb~dzie się w Krakowie, zamiast
już raz ministrem wojny. i raz ministrem marynarki. On to należał do najgrożniejszych prze- w Poznaniu.
ciwników ministeryum Meline'a i stawał staLondyn, 6 lipca. Admirał Cervem znajduje się
tecznie w obronie wniosku o podatku progrejako
niewolnik na pokładzie amerykańskiego pansywnym, ale teraz go zaniechał.
.
cOl'nika
nGloucester. "
Lochoy pierwotnie malarz, potem podróżnik
na w:::chodzie, potem towarzysz Garibaldego
Waszyngton, (3 lipca. liiszpallie dali odmowną
w wyprawie na 'ycylię, potem dziennikarz, wal- odpowiedź na wezwanie do poddania Sant-J ago,
czący :tatecznie przeciw
cesanltwu-nureszcie
chociaż Shafter dał im do wtorku 'południa terposeł. Od r. ISSo był cztery razy ministrem,
teraz jest po piąty raz i ma tekę marynarki, min do namysłu. Amerykanie otoczyli miasto ze
którą już dawniej raz piastował. Wtedy było
wszech stron. Pando zbliżył się do Sant-Jago
dużo llałasu o potrzebie reform w marynarce ' i znajduje się w niewielldem oddaleniu. Admirał
i dużo zapowiedzi, ale rouoty mało. Lockroy naCervera sam zniszczył trzy swoje okręty, zanim
leży do głośniejszych radykałów, bez któryc~l
jak się zdaje - żadne rady blne ministeryum wzięto go do uiewoli na pokładzie statku "Cristobal Colon. " Okręty hiszpańskie otoczone zeobejść sic: nie może. Tym razem Loek1'oy tak,
jak jego koledzy w ministeryum, zapomniał wsząd, uledz mUt!iały.
o postulatach programu radykalnego.
Waszyngton , 6 lipca. Sampson telegrafuje z SiWażna teka ministeryum spraw zagraniczbOlle
dnia ~ b. m.: Z okazyi narodowego święta
nych dostała się Teofilowi Delcasse. Ten z zawodu jest dziennikarzem; jak:) redaktor dziennika nie[lodległoHci: dnia J lipca flota przynosi naro"RepulJlique frU1lCaise~ zajmował się ze szczegól- dowi podarek: zupełne zniszczenie eskadry Cerną pilnością sprawami zagran icznemi--i to jest
very, z której nie pozostał ani jecien okręt. Ostapowodem, że mu dostała się teka spraw zagratni okręt "Cristobal Colon" osiadł na mieliźnie
nicznych. Był on już ministrem kolonii i uchodzi
i spu~cił flagę· Okręty "Infanta l1aria Teresa,"
za biegłego znawcę spraw kolonialnych.
)linistrem sprawiedliwości jest Sarrien, a o "Oyundo," "Yiscaya lO były zmuszone uciekać na
mało nie został prezesem ministeryull1. Ten jest
mielizny, zostały podpalone i wysadzone w poz zawodu prawnikiem, był przewodniczącym waż wietrze.
" Ii'llror" i "Pluton" rozbite. Nasze
nej komisyi budżetowej -- raz ministrem poczt,
straty: jeden zabity, dwu rannych. Straty niea trzy razy ministrem spraw wewnętrznyclI. On
wła~ciwie powinien był objąć i teraz toż samo I przyjaciela wynoszą prawdopodobnie kilkaset oministeryum, a tekę sprawiedliwości BrissOll, sób. Wzięli~my do niewoli około 1,300 ludzi,
lecz ponieważ temu ostatniemu, jako prezesowi a w tej liczuie Cel'Verę.
całego
ministeryum, wypadało kierować spraParyż, () lipca. Major Estcrhazy spotkawszy
wami wewnętrznej polityki, przeto Sanienowi
p.lzypadkiem na ulicy podpułkownika Piqual'ta,
dostała się teka sprawiedliwości.
W porówrzucił
się na niego z laską. Piquart również brom1niu ze swymi kolegami jest o wiele spokojuił l:Iię laską. Przechodnie rozłączy li przeciwni ..
niejszy i uchodzi Z~t dobrego administratora..
Peytral jest ministrem skarbu. Z zawodu jest ków, którzy się pośpiesznie oddalili.
aptekarzem, na fabrykach chemicr"nych dorobił
Rzym, o lipca. Program nowego gabinetu
się znacznego majątku. Był już raz ministrem
przedstawiony
na wc:r.orajszem posiedzeniu izbie,
skarbu i wtedy przygotował wazne reformy,
zapowiada
absolutne
utrzymanie dOl'ządku, zała
a między innemi przygotował projekt o podatku
progre ywnym. Ale teraz zaniechał tego projektu, godzenie nędzy i zaznacza jak najlepsze stosunki
przechylając się wraz z kolegami na stronę uz zagranicą. Program ten przyjęła izba obojętnie,
miarkowania.
bez oklasków.
Ministrem rolnictwa jest Viger. On broni zaOpawa, 6 lipca. Z powodu urządzenia pochosady ceł ochronnych przez wzgląd na ziemiaństwo '
francuskie. Był on już pięć razy ministrem du przez " Hzemieślnicką Jednotę" na cześć Pai zaWShe piastował tę samą tekę.
lacky'ego, niemieccy studenci urządzili demonMinister robót pu ulicznych l'illaye, minister
kolonii Trouillot i minister handlu Maruejouls są stracyę przed gmachem sądu krajowego i mienowicyusze w ministeryum. Pierwszy z nich szkaniem czeskiego posła na sejm szlązki, dl'.
siarczy tą mową przyczynił się do obalenia mi- Stratila. Sam pochód ci sami studenci witali
nisterstwa Meline'a - i to może utorow'ało mu okrzyk<lmi "Pfni".
drogę do mini 'teryum. O dwóch ostatnich nic
Wiedeń, 5 lipca. :\[inister spraw zagranicznie można powiedzieć.
nych hr. Gołuchowl:!ki wyjechał wczoraj z Wiednia Orient-expressem do zdrojowiska Vitel, poło
żonego w Wogezach we Francyi.

~'

el e g r a m y.

Wasżyngton, (3 lipca.

Admirał Cervera usiło
d. 3 b. m. (w niedzielę) o godz. 9 i pół
wyjść z portu. Krzyżowce: "Cristobal Colon",
n:Mm·ja Teresa", "Almirallte Oquendo", "Vi:;caya",
zmuszone zostały ośiąść na mieliźnie i wyleciały
w powietrze. Okręty: "Furor" i "Pluton" zostały zniszczone. Amerykanie mają jednego zaLitego i dwóch rannych, hiszpanie mają 100 zabitych. Do niewoli dostało się 1,300 jeńców, a w tej
liczbie admirał Ceryera.
wał

Poznań, ti lipca. Komitet gospodarczy VIII
zjazdu lekarzy i przyroduików polskich w Pozuaniu podał do wiadomo:'ci, że dnia 4 b. m, otrzymał z królewskiego prezydyum pismo nastę
pujące:

"Niniej8zelll zawiadamiam, że z ogólnych wzglę
dów policyjuych uczestniczenie cudzoziemców
w zapowiedzianym kongresie lekarzy i przyrodników polskich jest niedupuszczalne, że przeto
musiałbym wydalić z luaju, przy zastosowaniu
przymu u policyjnego wszystkich cudzoziemcow,
którzyby się na kongresie znaleźli.
Dalsze zarządzenia pozostawiam niniejszem u.znaniu komitetu.
(podp.) l'. Jlell/lt(I1ł."
Wobec powyższego urzędowego komunikatu,
komitet gospodarczy VIII zjazdu lekarzy i przyrodnil,ów .p olskich zawiadamia wS;ł.ystkich interesowanych, że zjazd naznaczony na d. 1, 2, 0 i 4
sierpnia r. b. odbyć się nie moźc.
JJr .•~l()ięcicki
Dr. JanmtoLOski
przewodniczący
gen. sekretarz.

Paryż, 6 lipca. Eskadra Cervel'y zO:ltała 1.niszczona w sobotę w nocy, gdy usiłowała umknąć
z portu Sant-Jago.
Madryt, 6 lipca. Depesza urzędowa opiewa:
Eskadra Cervery wypłynęła z Sal1t-J ago i przedostała się przez kanał; słychać gwałtowną kanomulę. Pl'7.ypuszczaj~~, że strzela eskadra nieprz)jacicl:;\;:a. Rezultat niewiadomy.
New-'~ J k, (3 lipca.
Esl,adra podobno sama
się podpaliła i wylcciała. w powietrze z wyjąt
kiem jednego okr~tu.
Madryt, () lipca. Hząd otrzymał depcsze cyfrowane z Sant-Jago, lecz nie zakomunikował
ich w lH'ufolie.
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Bruksela, 6 lipca. Syn Don CurIosa przybył
tu na kilkutygodniowy pobyt. Obecnof!ć jego pozostaje podobno w związku z projektowaną rzekomo akcyą rewolucyjną Karlistów.
Zurych , () lipca. Ludność kautonu tutejszego
większością
22,000 głosów przeciwko 20,000
oświadczyła się przeciw dopuszczeniu kobiet do
adwokatury.
Berlin , 6 lipca. W kołach naukowych od wołanie zjazdu lekarzy i przyrodników polskich
w Poznaniu sprawjło żywe wrażenic. Z Poznania
dochodzi wiadomo~ć, iż komitet postanowił przeuieść zjazd do Krakowa.
Londyn, (3 lipca. Z ;\[adrytu i J: ew-Yorku
nadchodzą wieści najzupełniej ze sobą :::przeczne.
lIiszpańsl,je źródła informacyjne zaprzeczają zniszczcniu eskadry admirała Cen'ery i dowodzą, że
ten ostatni ze swą eskadrą przedarł si<J przez lini~ blokady i całą siłą pary odpłynął na zachód.
Przeciwnie urzędowe źródła nmerykań kie utrzymują, że flota hiszpań ka spalona, przyczem 350
hiszpu,uów padło trupem, 160 jest ranionycb,
a 1,600 dostało się do niewoli. Powtarza si<J też
pogłoska, niespl'awdzona dotychczas UJ'zędownie,
o kapitulacyi Santiago.
Londyn, 6 lipca. Bitwn. z eskadrą hiszpańską
trwała około dwóch godzin.
Gdy okręty stały
już w płomieniach, zwrócono je na brzegi skaliste, które dokonały dzieła zniszczenia. Lodzie,
wysłane przez admirała , 'ampsona, zabrały na
pokład mal'ynarzy z ginących okrętów, chroniąc
ich ou strzałów powstańców strzegących wybrzeży.
Madryt, () lipca. Telegram urzędowy marszałka
Blanco potwierdza, że eskadra Cervery wypłynęła
z portu, przerwała linię okrętów nieprzyjacielskich
i całą silą pary skierowała się w kierunku zachodnim. Ostatnie okręty eskadry Camary przepływają
przez kanał. Dzienniki madryckie przyznają, że
eskadrę admimłu Ceryery silnie uszkodziły poci ki
amcrykańskie. Zatonął jeden okręt i (lwa orpedowce.
Hongkong, {) lipca. Okręty transportowe "Peking", "Sydney" i "Australia" przybyły z posiłka
mi amerykaullkiemi w d. 30 z. m. do Cavite. Po
drodze amerykanie zajęli wyspy Maryańskie. Wylądowanie wojsk rozpoczęło się w Cavite w piątek
d. 1 b. m.
Havanna, Q lipca. W pohliżu Bttlles wylądowało
1,000 dobrze uzbrojonych powstańców kubańskich
pod dowództwcm LaCl'eta i Sanguilli.
Kadyk Q , o lipca. Aresztowano tutaj dwóch cudzoziemcow, mniemanych folzpiegów amerykańskich.
Bordeaux, li lipca. Na wiadomoM, że eskadra
amerykańska ma z08tać wyshmą ku brzegom Hiszpanii, wydauo rozkaz północnej eskadrze t'rancUfolkiej, aby przybyła do tutejszego portu.
BArlin, l5 lipca. Cesarz 'W ilhelm odpłynął wczoraj w połuduie na yachcie "lIohen1.o11ern" w podróż
do Skandynawii. Cesarzowi towarzyszy eskadra,
złożona z kilku okrętow wojennych.
Berlin, 6 lipca. Krąży tu pogłoska, że regencJę
Brunszwiku obejmie w miejsce dotychc~at5owego
regenta ks. Albrechtn. pruskiego, ks. Adolf 'chaumburg-Lippe, ożeniony'!. siostrą cesarza Wilhelma.
Opawa, () lipca. nTygodnik Opaw8ki" donosi, że
minister sprawiedliwo~ci wydał rozporządzcnie do
sądów szląskich, aby protokóły zeznall pisywane
były w tym języku, w którym prze łuchiwan)' zeznaje.

LISTA PRZYJEZDNYCH.
GRA:ND llOTEL. ITeyne z l\{o~l"yy, Teodor Ebnor
z Lip~ka, \Yilllolm IJe(lkhauSell z ..Jiili,·hll. Ery' . Hiller
z Poior 'IJUrga Hosncr z Tomaszowa, FiHcher z Berlina.
Priha,'z z BOl:liua: Piisllbcl z Lipska, EngelliuHz (jerszik
z Potol'~hlll'ga.
HOTEL "ICTORIA. Potlll'zaiJ~:d z Kijowa, IJawid
z \\'.ll'szawy, Lipski z Torullia, Ratllow~ki z RIl. W'~ a,
BOl'llal'dt z Berlina.
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Rozkład Pociągów
Odchodzą

Łódź

6.5:~

+12.35

7.HI

Przychodzą

Koluszki
Tomaszow
Bzin
Iwangród
S lderniewice
Aleksandrów'
Bydgoszcz
Berlin
Ruda-Guz.
Warszawa
Moskwa
Petersburg
Piotrków
Częstochowa

Zawiercie
Dąurowa

Sosnowiec
Granica
Wiedeń
Wrocław

5-"*°

-*-7-.1-4-*-8-,4-4-

=

9~2: 'l:,,: Ł :'1:

Odchodzą

z Louzi do stacyi

do

+8,17\ * 9,31

I

Po('iągi

• 3,06 • ,,:." :,:," •

1

*1,38 7,35 8,14 1 11.18
2,38 '* 6,43
*2,55
10,14
4.23
*5.53
2,30
*11,08
7,43
4,'20 \
* 1,58
~'4,37 8,26 10.32
1,01
3,a6 * 8,04
3.10'
* 9,20 * 12,25
*7.19 1
*12,19
~. 5.44'\
6,27
*5,13
11.12
1,46
* 8,40
6,00 10 12.15
a,oo
5,00 * 9,35
'2,08
9,23 10,08
6,23
7,38
12,06 12,38
9,23 12,29
4,la
*2,33 *4,15 1 11,41 \ 2,4 7 * 6,19
*5,11 12.55
4,01 * 7,28
*5,52
:l.02 1 5,07 * 8,a6
6,10
2,25
5.30 * 9,00
1,50
5,00 \ * 8'301
6,o5 *9,56 \
.'!.:,04
4,09
1

1

=

Pracownia krawatów
"JÓZeft'

(Letni).

zLodzi.

1015
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':
1

Łodzi

,12

"10,52

\przy ulicy Piotrkowskiej 92, II-ie piętro lewa oficyna , ostatnia sień, mieszk 74.
Przyjmuje do roboty krawaty z własnego
* 7,09 *10,0:'1 i powierzonego materyału, według naj nowszych
~'~!
żurnali, oraz przerabia stare, czyści i pierze che1'43 _
micznie po cenach przystępnych. Tamże
~
* 9,Or ubiera się kapelusze dam kie nader gustownie,
2,30 od 30 kop.
'pecyalno"ć: kapelusze do te9,42 atru tiulowe i koronkowe.
-

"'2,03 * 4,01
6,321 8,33 11,53
3,28
* 5,03
7,00
*12,3
\ *10,13
2,15
*10,36 *_1,06 *_1,19 -_
7,11 10,16
8,45
* 3,51
* 3,11.; *5,35
.. 5,29
6,35
*1:!,43
*12,27
J
*1,04
11,40
* 7,54
*11,16
*11,03
6,30
9,35
* 7,35
*1'2,30 *11,55 * 9,20
\ * 5,25
8,20 12,50
4,~8 * 8,53
* 7,53
*9,35 12,23
* 10,a8
9,25
* 3,07 * 5,0.1
10,45
1,42 * 6,00 * 8,2!)
* 1,21 * 1,56 ,
8,20 11,38
3,45 * 6,10
*12,25 \ *12,01
7,05 10,34
2,37
*11,21 *10,38
6,02
9,05
1,26
*11,00 *10,10
* 5,40
8,35
1,05
*11':!!) 1*10,20
* 5,45
9,25
1,30
~04 ~04
* 9,54 * 7,29
jęcia

Młoda

polka

z przyzwoitej rodziny, z wyk. 'ztalceniem, znająca wybornie języki francuski, niemiecki, ro~yjski i pol 'ki, po'zub\je odpowiedniej posady lub zana goc1zin~-.

I

Oferty dla H. K. w redakcyi "Rozwoju'"

oznaczone gwiazdką (*) knrsnj1\ pomiędzy godziną 6-tl\ wieczór a 6-tą rano.

as
- - - -m n- a.- - -ItII
Gi

t y k

si~

Poleca

Szanownej Publiczno ści

~,

Ogród Hygieniczny
.z:

.I:'ł-

Eestau.racyą_

~

:a

Piwo, ''!ino, 'YÓdka.-)Ileko. kawa, herbata. Na\loje gazowe.

Staro-~~:!~!ńi:l~~.
Krę

~

N2 59,

I

g i e l n i a.

Wzno,,'ienie.

Gazeta Polska

Hwiadectwo Urzędu Lekarsk. za.N2 5090.

-<
......

La Verite

~

~

~

O
~

pis:r:o...o polityczn.e., społeczn.e
i literackie.
Po upływie (j miesięcy, na które "Ga:r.eta Pob,ka" była w grudniu
)'. z. zamknięta. pnez p. Ministra 'praw wewnetrznych pismo na~:r.e :r.aczynu wycbodzić od l-go lipca r. b . '
,
Zawiadamiając () tem publiczno$Ć polska. TIedakcya uprzejmie pro~i
o wczesne nadsyłanie zp.mówieu pod tym sa~ynt co popr:r.ednio adresem:

~

~.

Proszek usnwn:jący pocenie się t,:;:.;
2:5 rąk i nóg, oraz niepl'zyjeulllą WOll. g;
~
.
Pudełko kop. 30.
g

;2

możnlt w składzie W-go Królikowskiego, róg
Z INa,vrot i Piotrkowskiej, 'V-go Kłossowskiego, Piotr- . ~
tj .kOw$ka ~8, W -IlUj ~I. Lisieckiej Piotrkowska 3 . Z
""::i S. Silberbaul1la Piotrkow 'ka :W. oraz we wszystkich r<
.......
składach matel'yałów apteczllych.
.
;:iI Nabyli

WARSZAWA, Warecka 14.
COlH\ .Gazety Po!skiej- z jll'zesylką pocztową: kW:lrtalllie rs. 3,
w \,"ar 'zawoie z udnoszoniom: miesieczllie k. 80, kwartalnie r '. :1,40

I

Skład główny

Piotrkowska 92, lewa oficyna, II p. m. 74 ..

Z l1powa~nienia wyższej wła
dzy lIaukowej otwol':t;yłem w Łodzi
przy ulicy Ew?ngielickiej N2 18

Szkołę prywatną
rozpoczną

w pJ6tno angielskie, z wyciskami 40 kop. (Dwa tomy oprawjOJl~ są razern).
historję

Aleksander Zimmer
18. Ewungielicka 1

miasta i wzrost jego.

I

I

Lóc1z1den:o

Oddziału

~~I~kl naQ ni m~tami I
m. 8.

O~oby praguące zo$tać członkami
Odziału raczą zgłosić się otiobi$cie
lub listownie do kancelaryi Zarzą
I

przeprowadził

TO'Y_~RZY. rrw"~\..

An(1r~cja ;),

Tom II.
1) Sztuka, nzemie~lui('y. Kolumna Zygmunta III. 2) Za1lytki Mln 'arskie w " ' arszawie. 3) Dalsze 10fly .Jazdowa. 4) Ratusz, Burmistrze, Docho(ly j)Iiasta. Postanowienia
i nadania Królewskie. Grunta miejskie, Cl!lyll~ze, Ulice. 5) Dawne KaczYllia apteczne
n K. ''lendy w Wars:m\\'ie. 6) Kościół P. Mm'yi, na Nowem Mie~cie. 7) Fulder, 8) Otwarcie Instytutu W ód ~Iiuoralllych w OgrOdzie Kr<lRińskicll. 9) Pieniądze, }Ienllice.
Minncl\rz. 10) Brama Nowomiejska. 11) O Herbie Starej 'Varszawy. 1:l ) )Ionog'ra f je

Dr. Maks~mnjan tonn

Zarząd

Tom I zawiera:
1) Błogosławiony Ladyslaw z Gielniowa, Patron \Var:;zawy Prze(lhistoryczne
dzieje miatita. 3) \Varsl!lawa l!l,~ Pallvll'ani<t Ktiiążąt ~lazowieckich i Czerskich. 4) Jazdów. 5) K~iąże JaD11SZ Star~zy, Allu:~ Kiejstutowna, Bolesław IV. G) Prawodawstwo Uli
Mazowszu. 7) Dawne mury. fi) \Vewn~trzne dzieje miasta. Rozwój "Warszawy. 9) Zabytki mularskie j kamielli,\x'skie w \\'arKzawie 10) Królowa Bom~. Anna Jagiellonkll
w Warsz,~wie l1)·Zame l;. 12) Piecz~l:ie K~iążąt Jla Czer~kn i War,zawie. 13) Początki Nowego 'ZIIiasta i
tosll1lek tegoż do Starej Warszawy. Dawlle Wodociągi w Nowej i tal'ej \Yarszawie. KoiŚciół Pauuy Maryi.

mał się

I

Tomów 2, z 80 drzeworytami, wydanie ozdobne. Cena
księgarska rs. 2, w oprawie rs. 2.40. Dla prcnumerator6w »Rozwoju«
Stara Warszawi'. zawiera

PTASZNIK

~~.r'w przeje~dzie

zatrzyw Lodzi i poleca papugi szare i :t;iclone, ptaki bengalskie,
Lekcye wakacy.i.ne
\
kanarki
:r.
H
a l' :r. u, rajskie ptaki.
się z dniem 1 lipca. Zyczący przy- \
małpy oblaskawione i złote rybki.
gotować się do Gimna:t;yum, Szkoły
Hotel Centralny
Handlowej i Hzl-oły Rzemieślniczej
nI.
Połuduiowa,
dom Berlina
:r.gla. znć iq mogą codziennie od g.
G. Kalnawahrn.
3 do g. o popołudniu.

Stara Warszawa",
oprawę

r .. 6,

Hedaktor i wydawca Jan Gadomski.

WARSZAWA ILUSTROWANA.

tylko rs. 1 i za

półrocznie

duo ,-'kladka roczna rl!. :3.
Zarzallzaiar,y sprawami Ollt1zialu

- .L.' Jezierski.

!I

się

na Piotrkowska Nr. 86
~

dom W. Peter 'ilgego, l piętro,

Do wynajęcia w le8ie Ruda Pabianicka, różne letnie

I
I

\\TiaclomoHć u Glipperta
fabryka kapeluszy.

i

Wolfa,

o lipca

ROZWOJ-Środa, dnia

8

1898 r.

Zgromadzenie Kupcó \" m. Zgierza
ma honor zawiadomić, że zatwierdzona przez Pana Ministra Finansów dnia J (16) z. m.

WYJATKOWA OKAZYAI

7-kla~~wa Szk~ła Han~l~wa
-wv

~&&._e.~~

...

z początkiem nadchodzącego roku szkolnego rozpoczyna swoją działalność.
W pierwszym roku otwarte będą dwie klasy przygotowawcze oraz klasy

pierwsza i druga.

Wychowańcy tej szkoły otrzymują teź same
kończący szkoły realne rządowe.
składać należy

Podania

~
~

~

~ ŁODZJ:.,

§

Zarząd

I ma

~

ciągu dni ośmiu

~

KLASA DEKLAMACYl.

I :'Ib
I9

od dnia

'*

kursować

lipca zacznie

wozek roz-

U7, o godzinic 8 1/ 2 przy J\'?! 124, o godzinie 9 przy J\~ 101, o godz.
przy ;M 88, o godzinie 10 przy M 69, o 10 1/ 2 przy .M 53. :\neko

1
/2

sprzedawać się

będzie

po 6 kop. kwarta.

Z a r z ą d.

I

Mamy zaszczyt zawiadomić Szanownych naszych Klientów, że

SKŁAD VVÓDEK i WIN

I

pod

firmą

"Rektyfika~ya W
ar~zaw~ka"
wraz z RESTAURACYĄ z uniem 1 (13) lipca r. b., przeniesiony zostanie do domu W-go l\-IonitzH. przy ul. Piotrkow~kiej pod
:'Ii110 (vis-u-vis pałacu W-go Scheiblera.)
W nowym lokalu zaprowadzona będzie sprzedaż t warów kolo-

~

'

zawiadomić, że

honor

Ziemiańskiej"

"Mleczarni

wożący mleko po ulicy Piotrkow kiej i stawać będzie przy następują-

Zapisy przyjmuje obecnie skład nut pp. Gebethnera
i Wolfa, gdzie prócz tego zaopatrzyć się można w regulamin
szkołv. od l-go Września zaś b. r. kancelarya szkoły muzycznej
przy ~ ulicy Piotrkowskiej Nr. 86. Przy tej sposobności
Dyrekcya podaje do wiadomości ugółu, że istnieć także będzie ~
przy szkole muqcznej
-~

~~

W

~ t. j. d.o t:rzy-nastego lipca b.:r. ~

~!

prosi uprzejmie w::-izy:;tkich, pragnących zaliczyć :onę
* w poczet jej uczniów, by zechcieli jak najwcJt;e.smeJ
:;kłac1aó podpi::;y, ułatwi to bowiem zarówno urządze
nie egzaminów wst~pnych, jakotez i Pl'Jt;YRtąvienie do
nlożenia rozkładu godzin.

~.sc:

powodu zmiany lokalu, do nabycia po cenie kosztu p;j
02 I-e piętro O

~ w składzie mebli A. ,'efferyna, Piotrkowska

~I

pp. HANICKICH

~*

Z

~ ~

na ręce Star zego Zgromadzenia Kupców
miasta Zgierza.

~
~v.
~

;\'

mebli bambusowych japońskich

,

117ó.

D YREK CYA

~
~
*

~

I

prawa, co I

~*~~~~~~

~*

Q
t;rj

Wielki wybór eleganckich

nialnych i delikatesów.
poważeniem

Z

~****~************

Łodzi

Przedstawiciel firmy w

Gebhardł.

H.

CYKLODROM.

W szliole pry,vatnej

',

K. Goetzena

J est do

W

Z dniem dzil:)iej~zyll1 otwarty został dniy nowy cyklo.
l N
c1
·
N
. l'
ch'om przy u Iwy I owocegw l1lalleJ poc 1'.,/., ponnę zy
ulicami Długą i Pań 'ką, po prawej stronie) zaopatrzony
w zUI)ełnie nowe llla~Jt;yny ulep~zonoj kOllf-ltrukcyi "Orzeł('.
I"

życza

()

(

się

również

rowery dla jazdy po

Wina
~ serwv,
i biszkopt v

mieście,

*

111

w

zaczynają

w

się

dnia

MarJa• Berlach ,

p ol eca

Filia w Lochi, PiotL'kow~ka 81.

~

~

~~~~~~~~~~~~~*************~

,

~2 ~I) 111.

1.

20R.

portiery. i elegancki e meble,

I 'p~ia:::::~ynl~d:~n:a::::l;'~n~~::~ ~(~ ś2.p~:~

l w u , WI3(101l10SC w sklepie kolOnIalnym
S. Hildebran<H. Cegielniaua tł.
20i.

I Dnia
.~-go b. m. (:v solJotę J .zosta,"'i.ono w
dorozce na ul. PlOtrkowskle.1 klązkę rasię

oszukuj
P warzy
zy lIa

jedlleir0 lub dwóch tospólny wyjazd do Bliska
w połowie lipca. Oferty pod L. 12 w redakl:yi _Rozwojn-.
198
tudent chrzeMciallin poszukując'Y lokcyi
~ J'osyj~kiego zech~e zgłosie B~() -i-go b.
111. miedzy 7 a ts Wlecz. na PIOtrkowska
92, m. 5.
205 .
(l

II
I

w składzic Tabacznym
W. :Muśnicki i Ska, ul. PiotrkolVtska
Nr. 19, dom Lubińskiego.
72

);031l0.1CHO u;en3YPOlo-.-r-.-.-I-o;:I,-n 2.:C l [OHJI 1898 r.
l{edaktor-CWydawca W. Czaiewsk-;-i.----~---

Zawa(lzka

w gazett: i kajet. Odza nagrodą do S.kłal1U mebli B. Scfforyn (l'iotrkowska 9:2 1
126.

SKLEP

Wia(lomość

od~tąpiełlia pr:wownia elega.ncko
z wyrobioną kilkoletn i ąklijell

I nieśe

kuracyjne i na krutszony oraz świeże owoce, kon- ~ 1 Grand Hotelu jest do odnajęcia
~,~
..

DROBNE.

lelIUlIkową, owillilltą

st.

Przy ulicy Piotrkowskiej vis-a-vis

~~

•

ą do sprzedania lustra, szafy, lampy,

po cenach nader

;t~ MAKS HEYMAN, Odessa. ~
.,~~

n.

k "~JI n~
~

~
''ł

I S dywauy,

Ewangelicka 9.

~~*~~~

..

'.

Will~

-

1

861

Oprócz udzielania lekcyi jazdy na rowerach damom i panom wypo-

umiarkowanych.

mojej pensyi

-I: lIpca

•

W W

-

talą, wiadomośe 111.

się

~1i<,~~~~~~~~~~~~J~,r~~!~l':';i"'<"

~ k" ~ ~

-

urządzona

Lekcye wakacyjne rozpoczną
z dniem 4 lipca.

~ W

j.

..

OGłOSZENIA

Przejazd M 12.

T

..

1~.;
•

\I

S

Zaginął

,luia 4 lipl::I

chłopic~. mający

II ul.Odp~:~~v;~~Lnl~O~li~~l
~~~:~~~~~~o ~r~~:~~~i
Piotr:':owsk .. j\1!
IK
1

Iw

~

'eI t ·tor

10i\.

Z-\-,·\-te-ll-tc-m-,-,·-yż-s-ze-j-~-zk-'o-ły

~{ze~i~ślllicz ej'

p08zukujc' le keyi. Ofcr-

Rel1akcyi "Rozwoju" pad C. K.

w cl.rukarni "ROZWO lU", ' Piotrkow::ka

69,

