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Cena prenumeraty
wŁodzi:

Rocznie . rs.

8 k.

Półrocznie.

4,-

Kwartalnie.

2- 67.

.Miesięcznie.

Kalendarzyk tygodniowy.
CzwtLl'tek: ApoliouiusjltL i
Odona HB.
Piątek:
Elżbiety Kr. Wd.
Kiliana B. ~f.
Sobota: "'el'olliki P., Auatolii P. M.
Niedziela: Jana z Dukli,
7-miu braci )f«:cz.
W~cltófl

Z

przesyłką pocztową:

I

g. 3 'n. 49

Zaehód g. 8 m. 1!) .
Długość dnia g. 16 m.

Oduoszeuie 10 k. m.
Egz. pojedyiJczy 5 k.

Rocznie . . . . r.i. lOk.
Półrocznie. . ."
5Kwarialuitl .. "
2 50.
Miesięcznie .. "
85.
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ADMINISTRACYA
\V LODZ[

ul.

Piotl'kOw~ka ~g

Kantory:

7il.

własny

w Warszawie, ul.

Oboźna

7; w

Częstochowie

w

księgarni

1'.
M. Lipskiej.

CENA OGŁOSZEŃ w .Rozwoju:" .N a d e s ł a n e" na l-szej stronnicy kop. 50 za wiersz. Zwyczajne ogłoszenia za tekstem po 7 kop. za wiersz non]l<ll'elowy lnb jego
miejsce .
Małe ogłoszenia po 1'/1 kop. od wyrazu (clla po~zn"ujących pracy po l-ej kopiejce).
Rek l a m y i N e kro l og i po ló kop. za wiel'llz petitowy.
(Ne kro lo gi dla robotników za pół ceny).
§

Admirał Cervera widoczllie ile był poinformowanym o stanie rzeczy pod San t Jago 'l.e strony
lądu. • podziewał się lada chwila 'l.dobycia miaI sta i z obawy, aby go nie wzięto we dwa ognie,
postanowił sforsować przejście.
Jakoż eskadra
hiszpańska wyrus7.yła z zat.oki c:lłą siłą pary. Na
ezele szedł statek admiralski • Cristobal Colou".
Amerykanie spostrzegli ruch hiszpanów i uszykowali s ię zaraz w linię bojową; lecz zanim zdą
"pebyalii:lta w ccntralnem ogrzewaniu i wenty- żyli rozpocząć ogień działo","], eskadra. Cervery
lacyi, poszukiwany je;;t do Moskwy dla 'l. a- przebyła już wyjście z zatoki i 'l.wróciła się w bok,
na zachód, u~iłując umklląć wzdłuż wybrzeża.
nądzania techniczuem biurem. Wynagrodzenie
"Biscaya" i "Quundo" podążyły za "CristobarOC'l.lle 3000 rubli. Pierwszeństwo wychowańcom
lem", za niemi 'l.aś torpedowce. W tej chwili
l'o~:rjl:lkich tecllllologicznych instytutów, znającym
pancerniki ameryka{lskie rozpoczQły morderczy
język niemiecki i posiudającym znaCZni} praktykę
ogiel't, zasypując okręty hiszpańskie gradem kul
w wyżej wymienionej specyalno~ci. ufcrty z krótkim żybiorysem i dokładną wiadomością () do- i granntów. nCristobal" odpowiarlnł energicznie,
tychczasowej działalności nadsyłać pod adresem lecz niebawem musiał umkn~ć ku wybrzeżu. Dwa
następne statki zaledwie wypełniły Inkę w zere·
~roi4kwa, Komerczeskij pocztowyj jaszczyk;\~ 395.
gu, powstaJą przcz usunięcie się "Cristobala.". gdy
i one musiały pod gwałtownym ogniem cofnąć się
ku brzegom. Zalog-i hiszpallskie doka'l.ywały cndów waleczności. Statki amerykańskie ucierpiały
Iliewiele. Najwięcej uszkodzony jest nGlocester".
1'0111 lnicjscO,rYlłl
Jeden torpedowiec ameryJ.ański wyleciał w powietrze. Dwa okręty hiszpańskie mocno uszko.że
odno,rić
dzone osiadły na mieliznach i zapaliły się. nC1'istobal " usiłował jes'l.Cze płynąć dalej, lecz także
lueratę·
ścigany, utkuął w piasku, paląc się. Na morzu
widać było wieln walczących z falami; ci, którzy
ocaleli, popadli w niewolę.
KALENDARZYK TERMINOWY.
Admirał Cervera opuściwszy pa1i!cy się okręt,
ratował sig łodzią do brzegu, lecz pojmany zo- I
Jutro.
stał przez statek "Gloccster".
.Admirał olIdal
,v ys t a w y. Letni Salon artystyczny w lIelenowie.
szpadę kapit:mowi Mortouowi, mówiąc:
"Nicr~D o ra m lI. "Oblężenie Paryż:l" (Patiaż Szulca).
chciałem zginąć, jak mysz w pułapce". :Jlo1'ton
T. a t r l e t n i Salina ( Kol1~tautylJowska X~ 14).
zwrocił s7.padę admirałowi i rzekł: "Przyjmij
"Lyg~ia" ch-amat w 8 obral!iach Barreta, osnuty 11:1 tle Jloekscelencyo powinszowanie; podjęcie walki na
witlśC ,Quo vadi8". Początek o goclzinia 8 wieczorem.
mor'l.U w t.ych okolicznO~biach było hohaterską
odwagą u.
Bitwa morska trwała dwie godzin,)'.
I
Cervera znajduje si\~ na pokładzie "Gloceste - I
Z~iszczenie
rl1~, gdzie dano mu oddzieluą. kajutę. Ce1'vel'<\
wchodząc na statek amcrykań ,ki phtkał.
Po zniszczeniu floty Satnpson wezwał dOWOd-1
Eskadra admirała. Cervery, złożona z naJpIę cę Suut-Jago do poddania, w przeciwnym razie
kniejszych statków wojennych, duma marynarki grożąc bombarodwaniem.
hiszpańi:lkiej-już nic istnieje. Urzędowy telegram
Do namysłu pozoi:ltawiono hi;;;I,panom 2,1, goz ?\fadrytu potwierdza złowroO'ą dla JIiszpanii dzin, tudzież do uSllDięcia kobiet, dziebi i cudzoziemwie~ć o ostatecznem zniszczenil~ eskadry CerYel'y ców. Generał hiszpański odpowiedział odmownie.
przez flotylę Sampsona i o wzL~ciu admirała hisz- . Zniszczenie eskadry admirała Cervery zamyka
pańskiego d(l niewoli.
pierwszy okre.; wojny i prawdopodobnie kładzie
Telegram Sampsona do rządu \Y Waszyngto- jej kres.
nie, przynoszący narodowi amerykańskiemu w poHiszpania niema już obecnie marynarki, bo
darku w dzień uroczystego świętu, w rocznicę cskadra admirała Camary, która IV tych duiach
ogłoszenia niepodległości ~wietne zwycięztwo, mó- I przepłynęła kanał Suezki, dążąc ku Filipinom nie
wił prawdQ. 'l'rudno uesztą dopuścić, aby w ta- I może zaważyć na szali; zakupienie zaś i uzbrokiej chwili admirał Sampson odważył się kłamać. jenie nowych okrętów wymaga dużo pieniędzy
Już sam ton jego depeszy wysoce nieprzY'l.woity,
i sporo czasu.
który do pewnego stopnia łagodzi upojenie tryumSiły zbrojne hiszpanów na Kubie nie muszą
fem, byłby bezczelnością, gdyby telegram zawie- być tak poważne i tak dobrze zorganizowane,
rał fakty zmyślone. Depesze z Madrytu, zaprzejak twierdzą o tem iródb hiszpański c, je~li pod
czające w pierwszej chwili doniesieniom Sampso~ant-Jugo w chwili ataku nu miasto od strony
nH, pochodziły stąd, że z fortów Sant-Jago wi- lądu, wojska ame1'yka{l:;kic tak 1.llHcwie przedziano eskadrę Ct'rYery wypływającą na pełne wyższały liczebnie iłę obrońców.
morzc i uchodzącą s'l.ybko przed pościgiem okrę
Czas więc już nadszedł, by rozpoc7.ąć rokotów amerykańskich. Katastrofa nastąpiła w odle- wania. pokojowe. Dalsza walka uie doprowadzi
,t;lo~ci ()O mil morski~h od Saut·Jago.
do niczego i tylko na większe jeszcze klęski na·

Nadesłane.

I n ż y n i e f,

-

razi IIis'l.panig; w miarę bowiem zwycięztw rosnąć będą i wymagania amerykanów.
Honol' oręża hiil7. pańskiego ocalał pod 'antJago-dalsza wojna doprowll.dzić może do zahurzełl wewnętrznych, bo rujnuje kraj.
Znaczna część hiszpanów woli wyrzec się
Kuby, byle wojn~ zakollczyć, ci zaś, którzy pro1Jouuj~ walkę do upadłego, czynią to jedynie
w celach rewolucyjnych.
Chwila obecna daje Hiszpanii jedną z nauk,
o której wszJstkie ludy nigdy zap0minać nie powinuy. Nie można l:itać spokojnie, zllsklepionym
w przeżytych jUl fOI'Ulach, gdy inui idą naprzód,
bo skoro nadejdzie chwila d'l.iałania, nie st.trczy
ani ~rodków, ani sił, aui cnergii.
Hiszpania wyl:itąpiła do boju z żołnierzem regularnym, zaprawnym w walkach, mężnym i dobrze wyćwiczonym, ::5tany Z:jcdnoczone z ruchawką na prędce zebrauą, ale zebraną wśród ludu
pełnego euel'gii, !;orączkowo dążącego za postę
pem i zw,)'cięztwo na ich pr7.cchyliło się stronę.

Przypoluiufillly prelllunerato-

,rym,

czas

i zaluiejscoprenu-

eskadry.

I

I
I
I

Głosy

prasy galicyjskiej o rozru chach antisemickich.

"Słowo polskic" pisze:
"Nie podobna bez głębokiej bole~ci myśleć
() teDl, co i:lię stalo w zachodnich powiatach
kraju ...
Odsłoniła się ciemna p1'Zepl>.HĆ zw ątpień, bOI
targa sercem-a zaiste szum wyścigów, na których śmietanka sp()łeczeń~twa ~led'l,i bez troski
bieg nuuuków, nie zdoła ZttgltkZYĆ pomruków
niechęci i odgrażałl,
poskramianych widokiem
kata wiedeńskiego.
III imowoli przychodzą na my -'l C7.a y cezarów
rzymskich . Senatorowie biją oklaski automedouom i. podziwiają mir.~nie ich ramion w chwili,
gdy bn,rba1''''yn;ec do bram llzymu 'ztuka ...
Zdawałohy się, i.ż niema w społeczeństwie takich, którzy by odbzllwali, że pod stopami nuszemi.
drży ziemia i 'l.aczyna si<; robić na prawdę histo ryn.
A więc po ćwierćwiekowej pracy, poświęco
nej wyłącznie wewngtrznemu skonsolidowaniu
nurodu, mieliśmy dożyć tej ostateczllości, ażeby
z powoclu dziki dl pt)rywuw, dyktowanych przez
ciemnotę, nędzę i rozpacz ludu, sprowadzać nań
l:itan oblężeuia i sądy dorn~ne!
Gdy w wielIdem mieście wybuchną niepokoje, wiedzą W~'l.yscy, co robić. Instynkt ładu
społecznego, tkwiący
głęboko w
o~wieceńszej
Jlubliczuo~ci. nie dopuiJ7.eza do be7.po~redniego
starcia między tłumem, zaślepionym namięt
nością,
a władzą, mającą strzedz porządku,
Tworzy siQ straż obywatel ka i najczę' ciej jcj
pośredniczącemu działaniu zawdzięcza
ię uniknięcie krwu wych konfliktów.
Czy jest i gdzie jest ta straż obywatelska
w zachodnidl powiatach kraju? Czyż nie ma tam
wcale ludzi dobrej woli, ludzi, posiadających
zaufanie u ludu wiejskiego, czyż nie ma ży wio·
łów do akcyi obywatclskiej, któraby wpłynęła
ll<\ uspokojenie umysłów i odwróciła klęskę ostatecznych środków wyjątkowych od nieszczęś
liwej ludności?
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godności plądrujących lll'ządzono
iluminaeyę miasta.

Czyz nie ma wymownych, a poczuciem obywatelskiem
g~ę~oko
przejętych
duchownych,
którzy by w ImIę wzniosłych zasad kościoła
w imię dobra społecznego przemówili do bała
mllconego ludu?
Tam, gdzie sądy doraźne już ogłoszono, jest
już dziś wszelkie pośrednictwo wykluczone i możeby raczej szkodziło, niż pomogło.
Lecz poza powiatami, oddanemi pod sądy dorażne, jest wiele innych, gdzie ogłoszono stan oblężenia i skąd nie nadchodzą clość uspokajające

Na wezwauie przywodców domy chrześciań
skie i niektóre zydowskie oświetlono, na znak,
że "tu rabowae nie wolno. u
W świetle iluminacyi mieszczki przebierały na
rynku zabrane materye i według upodobania łu
pem dzieliły się najspokojniej, odnosząc towar do
domu i wracając kilkakrotnie 'po dalszy .
Tak haniebnej sceny, jak ta, że żony zamoż
nych mietlzcr.an i rajców miejskich, kapeluszowe
damy, obładowane skradzionym towarem, ukrytym pod mantylkami i płaszczami, uwijały się
przez całą noc IlU rynku między rozbestwionym
tłumem, bodaj, że nigdzie je~zeze nie widziano.
Dopieio gdy nadesr.ły dwie kompanie piechoty, ustał jawny mbllnek w rynku, a tylko tyłami
i zaułkami odnoszono skradzione i w ::;ieniach
ukryte przedmioty.
Konnica, powróciwtlzy z Rytra po północy,
oczyściła rynek z tłumu, po dwukrotnem przejezdzie wokoło. Pomimo to jeszcze o godzinie 6-ej
rano w niedzielę kilku mie8zczan rzuciło się na
handel winny w rynku.
Rozproszeni przez konnicę rabusie zebrali się
na cmentarzu i w zycie za stodołami, dla podziału przecltowanemi tam rzeczami. Z jakim spokojem podział ten przepJ'owadzollo, mozna stąd osą
dzie, że mnóstwo drobiazgów mniejszej wartości
pozosta~, iono.
Składy VI zbozu odkryto po pbłnocy. Między
innemi 1Iyło tam 8 worków mąki.
Obraz SPll$toszenia w Starym Sączu jest wręcz
przerażający. Drzwi i okna r.rahowanych 8klepów
porąbane w drzazgi. tlklady mąki, zboza itp. zostały wymiecione d08zczętnie, tak samo składy
towarów łokciowych wyprzątnięte r.upełnie.
W składach win mnóstwo natłuczonego szkła.
Handle żelaza świadczą dobitnie, ze rabujący tlZUkali tam przedcwszy::;tkiem naczynia kuchennego,
żelazek do prasowania, kleszcq, gwozdzi i t. p .
Nawet blachom i okuciom kuchennym nie darowano. W handlach korzeunyeh mnóstwo art y kułów spozywczych na ziemi ror.sypauo. Półkom
i urządzeniom sklepowym nie darowano i poła
mano je".
Straszny to obraz zdziezenia obyczajów!

wiadomości.

Tam akcya obY"'atelska moze i powinna być
Tam nie można się oglą
dać na ciasne ramy prawa, tam powinny Rady
powiatowe, władze duchowne, stowarzyszenia,
grona ludzi dobrej woli, posłowie sejmowi oddać
się na usługi sprawy publicznej, łagodzić, objaśniać,
przekonywać,
Uispokajać i całym swym
wpływem moralnym sprowadzać wzburzone męty
do normalnego łożyska.
Akcya obywatelska powinna zresztą zwrocić
się ku temu, ażeby nietylko współdziałać w usp::kojeniu, lecz także wzią!: pod rozwagę, co
t}czynić, auy rozruchom na przyszłoM zapobiedz.
~:h'odki ku temu mogl1 być rozliczne, natury administracyjnej i ustawodawczej. Mogą się oprzeć
o rząd krajowy, o władze centralne, o Sejm
o skarb krajowy, o Radę państwa. We wszyst·
kich kierunkach winny być bezzwłocznie podjęte
naradY- -lladzieja przynajmniej musi być wzbudzoną w~ród ludu, że są i mogą hyć użyte środki
zaradeze, azeby niepokoje tej natury, co dzil:liaj
i powody tych niepokujów zostały usunięte.
~Czas~ pisze:
W Nowym • 'ączu i okolicy spokój. Tylko
w Limanow::;ldeUl sytuacya jel.izcze groźna, ale
i tu pod silnem wrazeniem sądów dorabych uw

na poczekaniu

grę wprowadzoną.

myrlły si~ uspakajają.
Uwięzienia uczestJ.Jików rabunków w Starym
• 'ączu odbywają ię na podstawie dokonywanych

rewizyj domowych.
Do naj bardziej zniszczonych nalezą sklepy
korzenne: Kannem, Brandstiidtera, Holendra, Safira, Wagschala i Lampla; sklep hhtwatny Jakóba Reicl.Ht rozebrany zupełnie . U Holendra wyniesiono nawet z piwnicy cały zapas wina, po
wyważelliu zelaznych drzwi. Ogółem zrabowano I
26 sklepów.
Szkoda wynosi według obliczenia poszkodowanych około 100,000 r.łr, a wedŁug llieinteresowanych około 60,000 zlr.
Znaczną częśó skradzionych przedmiotów ostowarzyszenia wzajemnej pomocy
debrano już w czasie rewizyi u mieszczan. Mię nauCzycidi i nauczycielek cilrze~cijan m. Łodzi
j podaje niniejszem do wiadomości, ze zapisy osób,
dzy uwięzionymi jest podobno kilku radnycll.
Przebieg plądrowania w Starym Sączu opisu- I chcących l1ależee do stowarzytlzenia, uskuteczniaje "Kuryer lwowski:"
ją się podczas wakacyj u wiee-prezesa stowarzyLiczba rabujących nie prr.ekraczala 500. Plą szenia, p:_ M. ~owackiego, Piotrkowi:!ka 93, przydrowano kolejno jeden sklep 1.30 drugim. Dla do- czem jednocześnie opłaca siC) skłallkę kwartalną,
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KRONIKA.

I (Zarząd

I

i niepokój.
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RYCERZE JASZCZURKOWI.
POWIEŚĆ HISTORYCZNA Z XV WIEKU
przez

A. C h I e b o r a d z k i e g e.
(Dalszy eillg -

lJalt·z

JJ' 1-16).

I mówiono tam o różnych radach, a prr.eważala r.awsze jedna, aby się z Jaszczurami połą
czy(.. Popierał ją zawzięcie kupiec Łabędż.
I kościół Ęauny Maryi był przepełniony modlącymi się. ~picwy cichły, msze się kOIlczyły,
a Indzie nie wycbodr.ili z kościoła.
Ludzie porozcllOdzili ::;ię po kościele; ten klę
czał przed Bogarodzir.ą, ten przed Panem Jezusem ukrzyżowanym, tamten modlił się do Przemienienia Pailskiego.
tlzept cichy obijał się o sklepienie gotyckie
świątyni, tn echo powtarzało głębokie westchnienia ...
Byli tacy, którzy przed ubiczowanym Zbawicielem lezeli krr.yżem na zimnej kościelnej posadzce.
W kościele PanLy :Maryi przestały grać organy. Kl.iięza juz z mszami nie wychodzili. Pobożni
pokończyli pacierze i powoli opuszczali kościół,
nikt jednak na ulicę, tylko zatrzymywał się
w przedsionku.
Na twarzach ich widać było zafrasowanie

Kazdy pilnie -wp<J.trywał folię w oczy

sąsiadowi, milcząc n p0)'czywie.
Nikt uie chciał wypowiedzie~

zdania,

pierwszy swego
dopiero Łabęr!ź podrapawszy się w gło

"'ę, rzekł:

- Nie będziemy płacili podatku.
Oczy zai::;krzyły l.iię n wtlzy~tkich, twarze pokraśniały jak za tchnieniem wiosenuego l.iłollca
kwiaty.
- Niech władza zmieni swoje postępowanie,
niech wniknie w nasze intere::;y.
- Prel:z z taką władzą! - krzyknął Łabędi,
a potem dodał spokojniej niceo. - Trzeba nam
szukać t.ych Jaszczurów i połączyć się z niemi.
- 'l'rzeba .. . - odparlI) kilka głosów.
- Ale wpierw moieby na clrodr.e legalnej popróbowae.
- Pójdźmy do burmistrztt.
- Nie, - odparł inuy, - musimy się gdzieś
zebrać wspólnie, żebyśmy wiedzieli ilu nas jest
i jak mamy llOpierać nasze sprawy.
Macie racyę.
- Więc jutro w ratuszu ...
W ratuszu.
Uścisnęli sobie nawzajem ręce i wyszli.
Każdy szedł z głową zwiesr.olll~ na piersi,
ociężałą od myśli, która pracowa.ła nieustannie,
snując coraz to nowe projekty.
rrymczasem po ulicach mówiono, że miasto nowego podatkn treslerowi krzyzackiemu nie zapła
ci i że zaml;;nie bramy miejskie, gdyby wielki
mistrz przysłał jaki kol wiek zasiłek zbrojny do wyegzekwowawania podatków.
Poczęto tez rozprawiać i o Jaszczurach i o
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półroczną lub roczną, stosownie do postanowienia

ogólnego zebrania.
Zarząd uwaia przytem za stosowne nadmienić, że na członków rzeczywil:;tych mogą zapisywać się obecni lub byli nauezyciele, oraz na ..
uczycielki miejscowych zakładów naukowych, r.aŚ
na członków-protektorów te osohy, które życzą
sobie popierać cele stowarz.yszenia.
tlkładka roczua r.arówno dla członków rzeczywistych jak i dla czlonków protektorów wynosi rs. 10.
Ze szkoły wyższej rzemieślniczej. Egzaminy
wstępne w sr.kole wyz::;zej rr.emieślniczej przyspieszone zostały o (lzie6 jedeu mianowicie rozpoczną się nie 1 września jak to było postanowionem, a 31 sierpnia r. biez. i trwać b~d~ dni
trzy.
Do klas II, III i IV z powodu braku miejtlca
uczniowie przyjmowani nie będą.
Szkoła

handlowa 7-kla owa w Pabianicach.
Q

Jak się dowiadujem v , przy szkole handlowej
w Pabianicach otwartą zostanie klasa przygotowawcza z dwoma oddzialami.
Płaca za naukę wyno::;ić będzie w kla 'i e przygotowawcr.ej rs. 75, w kla~ach pierwszej, drugiej, trzeciej czwartej i piątej po rs. 100 i w klasach szostej i siódmej po rs. 120 rocznie.
Wykup kolei łódzkiej o który obecnie prowadzą się układy IV zal'r.ądach kolei łódzk iej i warsza wsko - wiedeńskiej, nie na stąp i wcr.e "niej aż
w jcsieni r . b.
Ofiara na rzecz wdów . Porsouel łUuzkiego
oddziału
Hosyjskiego To\"arr.yst\Y:1 trausportowego wnió::;l do kai:ly Stowarzyszenia wzajemnej
pomocy pracowników handlowych 111. L/Idzi rs.
23 tytułem ofiary na rzecz 1\:a::;y wdów i sierot
w miejsce powinszowań telegraficznych.
~<1
tak hojny dur Zarząd ·to warzyszenia
składa niniej.3zym ofiarodawcum serdeczne podr.ię
k wauie.
Prżytułek

dla dzieci izraelickich.

Zawdr.ię

czając gorliwym zabiegom kilku dobroczy nnych
pań ::;prttwa założenia przytułku dla dzieci izrae-

licidch stoi na dobrej drollze. FUlldllS'le jUt znaezue zehrano; ofiarności publicznej pow tuje reszta do zrobienia.
Że ona nie zawiedzie - nie wI.1tpimy
Boć wiadomo kaiclemu, jaka nędza panuje
w pracujących wnł'i:ltwach zydo\'\' 'kich. Bodziee
cały dr.iell cięiko pracują, aby zarobić na marne
utrr.yruanie.
Dzieciarnia pozoi:ltuje bez opieki,
uieraz głodna..
1'0 też inicyatorkom r.ałoienia prr.ytulku należą się słowa uznania za ich dobre ~erca i
czyny.
Zmiana lokali. Zmiana lokali w na .zem mieście odbywa się bardzo nieregularnie i tą!l wynika. wiele zatnrgów i nieprzyjemno'·c i.
cesarzu, który prezentami nagrodził członków
bractwa.
Slowem opowiauano nnjróznoroduiejt'ze wieści
czqsto zupełnie niezgodne 1. sobel i dOl:lzłu do tego,
że niektórzy widzieli już zaciążllycll, sprowadzonych za dobre pieniądze z ,Niemiec, Czech, a nawet Węgier.
WieHci te dosr.ly dosyć wcześnie do nremena,
a ze miał nabite zŁotem trzo~y, wilie uznał:r.a tosowne Gdailsk opu~cić, bojąc ~i~, aby \\' tej pułapce nie został r.atrzaśnięty. Zal mu było Gdań
::;ka, bo to duże miasto i wesołe.
Szelmutki kobietki postrojone jak laleczki.
Nie jedua mieszczaneczka bogaciej się nosi niż
szlachcianka, a policzki u kazdej takie rumiane,
takie piękne. Bremen, człowiek ucr.ouy i przeczyta książkę, a często, jak trzeba, nawet napisze dokument. Dworskich obyczaj6w .'·wiadom ,
wesoły, zawsze z pieniążkami w kiesl.cui, ll1iał
nawet pomimo swojej pi«ićlb-.icl;iątki, ruir Ił gdauszczanek, zwłaszcza tiony kupców przypadły UlU
do gustu. Począł się do nich wdzięczyć. one były
mu łaskawe, wiąc żal, żaL. było wyjeżdiać, ale
wiedział co go tu może spotkać. DlateO'o tez wybrał się w drogę i postanowił na zuw ·z.e opuśl:ić
Prusy.
- Bu, pojauę sobie na Mazowdze na dwór
książęcy . 'rum ci się prędzej mozna czegu dosłu
żyć i jakim dostojnikiem zostać.
Tak rozmyslając jellnego ranka i to prawie
przed świtem opuści[ Gdallsk, aby mieszczuchy
nie widzieli, ze książę wyjeżdża bez świty.

(D. c. n.).
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Ludzie widocznie tak nierówno tu żyją, że
dany osoczy trze?a
Zabezple~zają się więc w ten sposób, że kr'Jm rej entalneO'o wezwania wytaczają jeszcze sprawy, wy·
znacz~LjąC termin na 8 lipca. Przybyli bowiem
żydzi z Cesarstwa próbowali zwlec przeprowadzkq do 13 lipca.
.
,
Jednakże data ta jest zupelnie mylną I kazdy z lokatorów na zasadzie kodeksu Napoleona
powinien opuścić mieszkanie 8-go lipca nowego
stylu. Termin ten właściwy; przewidziany przez
Napoleona jest 1-szy lipiec, ale na rujnacye pozosta wiono je8zcze dni ośm.
Dnia 8-go lipca o 12-ej godzinie w południe
jest ostatni kres przeprowadzki i po tym terminie ma każdy prawo żądać przymusowego oczyszczenia mieszkania przez siebie zajętego.
Nie obowiazuje nawet kontrakt z właścicie
lem
bo dla' uniknienia zastoju, prawo nie
uwż'O'lednia dowolnyeh w tym wypadku terminów~ Lokator pomimo kontraktu obowiązany jest
ustapić lokalu nowemu dzierżawcy. a sprawę
o straty może rościć do właściciela domu.
Dlatego ci, co chc~ uniknąć nieporozumień
i konsekwentnych z tego następstw powinni ustą
pić
nowo wynajmującemu lokatorowi w. tY?1
terminie, a więcej jeszc:.~e zawierać odpowledllle
koutrakty, zwłaszcza VI łaściciele domu, którzy
potem mogą być względem :-;tarych lokatorów
odpowiedzialni.
A więc pamiętajcie dzieil 8-my lipca!
Zmiana numeracyi podobnie jak na ulicy Widzewskiej, o czem kilka dni temu donosiliśmy
dokonywaną jest także i na ulicy Głównej.
Czas był już wielki na zaprowadzenie tego
porz~dku , gdyż dotychczas mieliśmy aż trzy domy oznaczone numerem piątym, co niejednego naraziło na uiepotrzebne poszukiwania i stratę
czasu.
ZgoiUzna społeczna. Dzi~ w noey policya ,
właściciel domu nie jest pewien, czy
bnik ustąpi z lokalu dobrowolnie,
0-0 usunąć na zasadzie litery prawa.

śledcza

zatrzymała

trzyuastoletnią

zamieszkałą przy rodzicach w

dziewczynę,

Łodzi, na twarzy

której malowało się zepsucie moralne.
Badana w policyi zeznała. że od roku już
kobieta nazwiskiem N. prowadza ją wieczorem
po mieszkaniach kawalerskich, za co daje jej czwartą część zarobku, że w początkach używała gwał
tu przy pomocy jakiegoś stróża, że jakiś siwy
mężczyzna nama wiał are8ztowaną, by wyjechała
do Warszawy.
Dziewczyna zeznała pl'zytem, że nie ona jedna z małoletnich padła ofiarą i że N. specyalnie
uprawia ten ohyduy p.rocede~· . .
Policya rozpoczęła energICzllle śledztwo w ceh wykrycia przestępczyni.
Asenizacya.
Letnicy dokoła Łodzi osiedli
skarżą się nam, że powietrze na polach jest niemożebnem.

Trudno nawet po drogach przejechać, gdyż
chłopki i kl)loniści przewożą nieczystości na swoje
pola w skrzyniacb otwartych.
'1.'0 zalliec/.yszcZtt do tego stopuia powietrze,
że na kilka mil dokoła Łodzi, mieszkania letnie
są l'aczej zbiol'on-iskiem miazmatów i złego powietrza.
'l'rzebaby zatem zabronić wprost WywozlC
nieczystości w otwartych skrzyniach lub wozaeh
w lato i wylewać je samopas na zagony.
Owszem, niecb się to robi zimową porą; a
letnie nieczystości powinny być stanowczo wywożone w hermetycznych beczkach i używane tylko
na komposty, które przy przesypywauiu torfowiskiem lub ziemią traciłyby znaczną czę~ć nieprzyjemnego odoru.
Zarząd straży ogniowcj ochotniczej łódzkiej
zawiadamia, że w niedzielę dnia 10 lipca r. b.
o godz. pół do 6-ej rano 0 ,( będzie się ćwiczenie
-l-go oddziału prz~ gmacbu fabrycznym pp. Leonardt, Welker i Gll'baTClt.
Zebranie członkaw prZj domu rekwizytowym 4-go oddziału.
W poniedziałek dnia 11 lipca r. h. o godz. 7
wieczorem ćwiczenie 3-go oddziału, przy wieży
3-go oddziału.
Studp,nci. Corocznie o tym czasie do miHl:lta
IJaszeO'o ściaO':l spora liczba studentów rÓlnych
instyt~tów t~cllllologicznycb i politechnik, IJOświec:tjących swój czas wakacyjny pracy fabry~zuej. Podczas bieżących feryi poraz pierwlizy zauważyliśmy takżc wychon-ańców szkoly

3

Czwartek, dnia 7 lipca 1898 r.

techniczncj pp, Wa wclberga i Rotwanda. p.o
wiekszej czeKci po~\\'icc"ja oni swe wolne chWile 'od naulZi
przędz;llni(:twu, albo pracuj<'lc
w war~ztatacli lub w biurach fahryk wyrobów
metal'lllgiczn)'cll i dochodzą .do pew~('j wprawy
w tym kienlllku. Pracują om nu .ogoluych .zas~
dach praw fabrycZll}ch - otrzymu)ąc przeClętmc
po 30 rubli miesięcznie lub mniej.
Licytacye. Rząd gubenJialoy piotrkowski ogła
sza nll:-;tepujące licytacye:
] 2 b.' m'. na zabrukowanie czę~ei ulicy Ogrodowej w Łodzi na powi~I:?!llli 058 są.żni I~wa
dratowych od ilumy rs. 0::>0;) kop. 7 III mlllUS.
Wadyum wynosi rs. 657.
"
. .
.
26 b. m. na zabrllkowllllle ulICY Zagu.lnlkowe]
w Łodzi od sumy I'S. 18,902 kop. 15 in minus.
Wadyum wymagalne ril. 1897..
.
.
2 sierpnia. na za~rukowallle ulICY Julmsza
w Łodzi od sumy rs. 8108 kop. 91 in miniUl.
Wadyum wymagalne rs. 811.
.
Bedziński zarząd powiatowy ogłasza lICytacyę ~a 14 b . m. na przebrukowanie ulicy I';łn.
wnowskiej w m. Będzinie od sumy r:l. 188$-)
41 kop. in minus, Wadyllm wymltgalne rs . 190;
w razie zaś utrzymania f:lię przy licytacyi należy
je dopcłnić do 1/" zadeklarowanej sumy.
Z teatru. Wystawioua obecnie przcz tcatr nasz
sztuka p. t. "Lyggia" zainteresowała wszy8tkie
sfery. Wczoraj widzieliśmy w ~catrz~ d.użo p~l
bliczności niemieckiej, a także kilkadZieSIąt osob
z pobliskieo-o
ZO'iCl'za i Pabianic, które specyal1:)
uie wybrały się do Łodzi na przedstaWJellle
"Liggii".
\V obec takie"'o powodzenia dyrckcya zatrzymUJ'e n LiU'O'ie"
nOa afiszu J'eszcze przez kilka. dni.
no c
Wczoraj rolę Arsinoe za chorą p. Maliszewska odeO'rała p. Kiernieka. Utalentowana artystka • z ba~hantki tej stworzył .. postać pełną wdzi~
ku, tryskającą hu~orem i życiem, ,,:y b Orlll e
uchwyciwszy ton roll. Bachantka, za ktor~ szaleli I:lenatorzy i patrycyul:lze chylącego SHi do
upadku Hzymu, nie może być kobietą pospolitą,
zrozumiała to p. KiernicluL i rolę Arsinoe trzymała w szlacbetnym stylu.
Premiera "Ojciec", sztuka w 4-el.:h aktach p .
Stanisława Łąpińskiego, grana będzie w przyszłym tygodniu.
l::)

•

•

Osobiste. Al1astazy Trupszo, ojciec Marcelego,
artysty i reżysera trupy dramatycznej łÓf!zki~j,
zapadł na zdrowiu i dlatego p . .M. TrHpszo na kIlka dni opuszcza Łódi, spiesząc do łoża chorego
ojca. Rolę Glabriona w "Liggii" będzie gnił p.
Winkler, który w roli tej zust~pował już p. Trapszo podczas pobytu artyf:lty w Warszawie.
Koncert. W poniedziałek na benefis artystymuzy ka kapelmistrza orkiestry grodzieńskiego
pułku huzaraw
p. Franciszka Kojzar, czecha
rodem. odbędzie się w hotelu angielskim koncert
tejże orkiestry, lUL który złożą się przeważnie
kom pozyeye hcnefi.sauta.
Rogatkowe. W miesiącu maju wpłynęło rogatkowego od przywieziouych towaraw koleją
łódzką,
przeznaczonego na utrzymanie policyi
łódzkiej: od B,332,335 pudów przywieziouego wę
gla kamiennego 1'$. 3332 kop. B-1 i od 2,274,580
pudów innych towarów 1'8. 15,922 kop. 6. Ogółem wpłynęło rs. 19,254 kop. 40.
W porównaniu z miesiącem majem r. z. przywóz towarów wynosi więcej o 921,067 pndów,
wywóz zaś mniej 128,889 pudów, ogólny za~
ruch towarów na kolei łódzkiej wynosi więcej
w porównaniu z miel:liącem majem r. z. 793,478
pudów.
Schwytanie zbrodniarza. W dniu 28 paidziernika r. z popełnione było zabójstwo przy ulicy
Staro-Zarzewskiej pod Ni! 5 w celu grabie~y, na
osobie 63-letniej staruszki Maryi Paprockiej, pomiędzy gf\dzillą 6-8 railI) w chwili, gdy domownicy jej udali się do fabryk.
Podczas grabieży zabrano rs_ 500 w goto'/' .
WIZll1e.
Policya łódzka zatrzymała wawczas czterech
wflpólników grabieży, piąty zaś uajgłówniejszy
nie '!.Ostul wykryty.
Dopiero wczoraj zatrzymany przez straż ziemską bez paszportą niejaki ltocb Rosół, ?~dany
w policyi śledczej, przyznał się do zbrodlJl l opowiedział jej przebieg.
Zbrodniarza osadzono w więzieniu łódzkiem.
Kradzież systematyczna.
Właściciel fabryki
przy ulicy W ólczańskiej pod M 123 Oskar ~Iiks

I

zameldował

policyi,

żc

w

ciągu

bici.. roku z je-

popełllian~ hyła systematyczutt lu:a~
dzież wcłny, prz;~dzy i ~I,pulek, rur.em wal'tOl:lCI

go fabryki

rs. l,GOO.
O popełnianie krallzieży oskari.lHHl! została.
robotnica Elżbieta Midczarel"
Sprawę I:!kicrowauo IH\. drogę sądową.

Śmierć przy pracy. W czornj na głownej stacyi łódzkich trillllwajów elektryczllych na pr~e
dłużeniu ulic.v Dr.ielnej koło (Id ma.szyny zabiło
na micj::lcu robetnika Andrzeja Klimowicza.
Zaginiona dwunastoletni:t Józefa Borucka odna wsi w okolicy Łodzi i odprowadzona do rodziców.

nalezioną została

Pleograf. Pan Kazimierz Prószyński przedstaw tych duiach w Towarzystwie popiel'. ros.
przem. i baucllu naj nowszy swój wynalazek, nazwany ~ pleografem", albo też kinematografem
uniwersalnym. Za pomocą tego aparatu, bardzo
prostego IV konstl'ukcJ:i, otrzymywa~ m?żna n~
ekrauie obrazy OŻyWIOne naturalne.] WIelkOŚCI,
wyższość zaś, jak twierdzą znawcy, wynalazku
rodaka naszego nad aparatem Edisonowskim stanowi to, że Praszyński usunął niemile dla oka
mio-anie światła.. "Pleograf" funkcyonuje szybko
i dokładnie, może zas dokonać do 5-ciu tysięcy
zdjęć na minutę.
Wydział starców i kalek.
We wtorek o g.
6-ej po południu odbyło się w Towarzystwi~ dubroczynno~ci posiedzenie wydziału starców I kalek pod przewodnictwem prezesa Władysława
Bednttwskiego.
Przewodniczący zakoDlunikował o zawiadomieniu wydziału lekarskiego, że sprawy lekarskie, dotyczące wydziałn starców i kalek mają
być zalatwiane w samym wydziale przez le.tar;'y miejscowych, w zakładzie, bez odnoszenie się
do wydziału pomienionego.
Z powodu złożenia jJfiary rs. 750 do rozporządzenia. wydziału starców. postanowiono u~yć
takową na sprawienie łóżek żelaznych, wamen
do kąpieli itp.
W dniu 5 b. m. znajdowało ;:;ię: w Zakła
dzie starców i kalek w gmachu głównym na Krakowskiem-Przedmieściu mężczyzn 109, kobiet 249.
W oddziale sw. Stanisława Kostki przy ulicy Dzielnej, mężczyzn 30, kobiet 108.
W oddziale św. Franciszka Salezego przy
ulicy olec, mężczyzu 28, kobiet 102.
W oddziale biednych szwaczek przy ulicy
Brackiej kobiet 20.
W oddziale rzemie~lników i robotników fahrycznych przy ulicy Młynarskiej mężczy'l,n H.
Razem mężczy;m 180, kobiet 479.
Ludność Warszawy.
Wedłllg ostatniego spisu
z 1'. 1897 ludność Warszawy wynosi 020,072 osohy: z nich mqżczyzn 309,5~1, .a kobiet .316,561.
'1.'ym sposobem w WarszawIe ,liczba kobiet. przewyż!:lr.a liczbę mężcz~zn tak, ze na 100 męzczyzn
przypada 102.2 kobIety.. Z dwu.uastu cyrku:ó:w
llolicyjnych ,r WarszawIe, koblCty przewazaJą
w d~iewięciu; w pozostałych trzech cyrkułach
rzeczy mają siq odwrotnie. Co do l:!tauów, to
warstwy niewło~ciauskiego pochodzenia przeważają llad włościańskiemi. Włościan .wogóle j~st
I 168.127 osób, re~zta zaś należy do lllnych sfer,
czyli, że włościanie stanowią zaledwie 270,;' ogólnej ludności naszego miasta.
Ochrona lasów. Wobec zamierzonego 1'0'1.przestrzenieuia na Króle:-;two Polsk.ie prawa, o
ocbronie lasów, winister rolnictwa I dobr panstwa wydelegował naczelnika wydziału leśnego
p. Pryleżajewa, poleciwl:lzy mu: ..
1) zbadać przy udziale nneJscowych urzę
duików ministeryum rolnictwa i dóbr .pańs~wa,.
jakie przeszkody. warllukowaue właŚCIWOŚCIamI
I lokalnemi, napotkać moŻ .la w praktyce przy stoI sowauiu nvwego prawa;
I
2) wynalcs\.: ~rodki, zmierzające do IlsunięI cia tych przeszkód;
3) wyjusnić zarządzającym dobrami pań
stwa i innym urzędnikom, w juki sposób należy
wprowadza.ć w życie uowe prawo - i
4) zakomunikować gubernatorom pogląd~,
jaldch się trzj'ma ministerYlIlll przy stos~,:unlll
I pra.wa o ochronie lasów w pozostałych mieJscowił

I

I

wościach państwa.
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Nowe towarzystwo. Do\yiadujemy się, że w Warszawie powBtać ma wkrótce towary,ystwo dentystów, zorganizowaniem którego y,ajmuje Bię już od
pewnego cy,asn grono powużniejfly,ycll specyalii:ltów. Nowa instytucya istuieć ma na y,asadach
tlltejSy,ego towary,ystwa lekarskiego. Odpowiednie
podanitJ wmy, y, ustawą pry,esłane ma być wkrótce
do zatwierdy,euia włady,y wyżAy,ej.
Gazeta Polska y,acy,ęła pouownie wychody,ić
od l go lipca, pod redakcyą Gadomskiego.
Wyszłe dotychczas numem dowody,ą, że Hedakcya stara się o sumienne i sy,ybkie informowanie czytelników, oraz dba o doMr treści, która jeęt uroy,maiconą.
Zycy,ymy szc:..;ery,e powody,enia nasy,emu koledze.
Okólnika Rolniczo· Handlowego wysy,edł numer pierwszy. Jeżeli pisDlo to uę(hie nadal tak
prowad1.Onem (a nie wątpimy, że jeszcze uleps/'ać
się będy,ie), śmiało możemy mu wróżyć powodzenie: takiej obfitości informacyj handlowych nie
,"ViJy,ieliśmy jeszcze wżarlnem polskiem piśmie.
Język dobry, korekta starUlllJ:l., druk wyrażuy.
'lemy życy,euia nOWeU1l1 koledy,e: wytnvania
w podjętej pracy i jaknujlepsy,ego powodzenia!
Dalibor. Wystawiona pozawcy,oraj pry,ey, teatr lwowski opera Bedryclm Smetany nDalib '.r"
doy,nala olbrzymiego powodzenia, do którego przyczyniły Bię zarowuo prześliczna muzyka, jak też
i wykonanie. Dalibora śpiewał Floryański, przyj.
mowany przez pllbliczno~ć owacyjnie.
Epidemia noźowa, która. ucichła nieco, od ja·
czasu grasuje znów w najlepsze.
Kiema dnia, aby kroniki policyjne nie zanotowały zw:tdy, zakończonej
krwawą rozprawą
lub Zuchwllłej napaści ulicznej z nożem w ręku.
Czyżby rzeczywiście nie było ~kutecznego
środka na tę plagę? czy niema sposobu pmlkro·
mienia dzikicll instynktów?
Dobroczynny wpływ o~wiaty, y,apewne nie
prędko dotrze do sfer tych, będących dzi~ postrachem spokojnych mieszkańców, z konieczności przeto należałoby llciec się do ~prężystych
środków represyi.
kiego~

Hala targowa. Wkrótce zostanie ogłoszona licytacya na budowę bali targowej na. placach b.
koszar l\1irowskich, od sumy rs. 1,072,G·±:3 kopiejek -:1:8.
Kos:t.t ll\'/lądzenia aparatów ochładzających
w hali. oraz oświetlenie elektryczno~eh~ nie
wchocizi w te sume.
Kaucya d~ licytacyi wynosi rs. 100,000.
Według warunków licytacyjnych 00 robót ma
być pr/ly::ltąpiono w dniu 27 marca 1899 1'., które wiuuy być ukończone w ciągu :,3 lat.
Z rady miejskiej dobroczy\luo~ci puhlicznej
w Warszawie. Na ostatnich ouradach rady miejskiej rozważano bardzo ważną dla miasta spraw<;: o opiece nad chorymi umysłowo, czasowo
zatrzymywanymi przez policyę w aresztach cyrkułowych.
Choci:kż,

naturalnie, zatrzymywanie chorych

w aresztach policyjnych nie zgadza się z miło
ścią bliżniego, jednakże

ze względu na porządek
pu bliczny jest nieuniknionem następ8t\vem przepełnienia Z<lkładów dla chorych umysłowo.
Jak wiadomo, prawie wszyscy zatrzymywani
przez policyę chorzy, według stauu ich zdrowia,
winni być poddani kuracyi szpitalnej.
Inni zaś chorzy skl umyślnie pozostawiani
przez swych krewnych bez opieki w tym tylko
cela, aby policya umieściła ich w !:lzpitalu.
Okoliczności te zniewoliły inspektora lekarskiego miejskich szpitali wystąpić do Rady miejskiej o ury,ąd/lenie specyalnego lokalu co najmniej
na 12 osób, w którymhy W::lzyscy zatn:ymywani
przez policyq podejrzani o obłęd, mogli znależć
czasowy przytułek do chwili wyja~nienia ieL 0sobisto~ci, oraz stanu umy$łowego.
Lokal ten winien pozostawać pod zarządem
u1'z~du lekarskiego i hyć zawiadywany przez jednego z lekarzy cyrkułowych.
Ci z pOBróJ zatrzymanych, którzy nie podlegają kuracyi szpitalnej winni być oddawani przey,
policyę pod opiekq rodzinie.
W celu s/lczegółowego rozważenia tego projektu, uchwalono wysh~pić do p. oberpolicmajstra. z protibą o wyznaczenie kOlllisyi, która ma
również ohmytilić, jakie potrzebne będą fundusze
na utworzenie i utrzymanie rzeczonego przytułku
i z jakich ~ródeł można je osiągnąć.

;\Ioże dotychczasowe klęski nic "' płyn ą zbyt
ujemnie na zbiory tegoroczne. Dałby Bóg:
Go rek.

Korespondeneye.
Z pod l'us"yna, 4 lipca.
n'vV śród tych pól, malowanych zbożem 1'0'7.Lmaitem,
Wyzłacanych pszenicą, pOBrebrzanych żytem ... "
żle łychać. Smutno w dus/ly rolnika, gdy wyszedłszy na 1'ol~, ujrzy prze~lwcześnie zbielałe ży
ta i jęczmiony, oraz zezerniale kartoflfl.
Tego smutnego dla ziemian widoku-niestety!
nie bra,k w naszej okolicy. Przymrozek, jaki pewnego ranka nas uawiedził w koilcu ubiegłego
miesiąca, wiel~ie w zbożach, oraz okowi~nie szkody poczynił. Zyta chwycone mrozem, przestały
wegetować, kłosy więc z nieuformowancm jei:lzeze
ziarnem y,bielały następnie od i:lłollCa. Dla oboję
tnego widza kłosy te zdawa.łyby ~ię hyć już dojrzałemi, a jednak są one jedynie slomIl bey, zia,:na. '1'0 8Hmo cboć w daleko mniejszym ::ltopniu
zauważyć sie da.je i na jeczmionach.
Zresztą, "na ~słodli tych smutnych faktów należy 11ndmienić , że owe t. zw. zarażenie żyta lub
jęczmienia, spotyka się przeważnie na grllutach
lżejszj ch, grunty mocniejsze za~ podobnc kaprysy
aUl'y wytrzymnją bez szwankn.
Co się tyczy kartofli, y,wanyeh przez lucl ziemniakami, to dotychczas tych zarażouych spotyka
się nie tak wiele, i to również przeważnie na
gruntach lżejszych. Jadąc od Hab w ::ltronę Łodzi,
najwięcej spotyka si t łęcin y,czerniałych na gruntach tu zyńskich i rzgow::lkich. Wog61e co rio kartofli , nic jeszcze na IH'zY8złość rokować nie moż
na, oziminy i jarzyny natomiai:lt nie ouiecują by
najmniej plonów obfitych.
Buraki, jakkolwiek sndzellie ich w naszej okolicy mało jest rozpo"'szecllllione, przedstawiają
się nieświctnie. Przyczyll<) kontrastowe zmiany
ayry, oraz brak robotnika.
)(. Łóclż. ta potężna Lódż - ten pot",ór fa bl'ycz11y, pochłania siły robocze. Niech tylko chłopiec
lub dziewczyna skończy lat 15, wnet rodzice
pchają swe dzieci do Łodzi. Jakie warunki bytu
dla młodych robotników są w tem mieście, czego
się młode pokoleniQ tam nauczyć, czego dorobić
może, o tern ci rodzice nie mają pojęcia. Wiedzą
oni tylko tyle, że w nLodzi - mieście" płacą po
kilka rubli tygodniowo i to im się wydaje niebywale świetnym wysokim zarobkiem. Idą tedy
ma::ly od nas co rok do Łodzi i wielu powraca
z tej krainy obiecanej, lecy, powraca w stanie
zrujnowanym morulllie i fizycznie. 'Wielu z tIlkich
robotników uabier/le miejtlkich fanaberyj i póżniej
nie chce im sie wziać do y,nojnej prac v na roli.
Chodzą niby (in roboty, żą.dują· drogo" y,lI. pracę
i robią, ale jak? - pożal silJ Boże! W::lzy::ltko to
nic, gdyby był choć i taki robotnik, ale cÓż ldedy i takiego urak, a prl,ecież, jak wiadomo. pielenie burak6w wymuga muóstwo rohotllika. Nic
więc dziwnego, że przedstawia.i~~ się one nie świe
tnie i plonu nic rokują. A zre::lztą nietylko hura·
ki wymagają rohotnika, bo żniwa już niedługo.
'reraz np. sprzęt koniczyny i siana. Tu ZUIJW
niet.ylko warunki ek01l0mic/l1le sprzqt utrudniaj,!,
lecl, kapryśna aura wielkh czyni wstręty, ciągłe
~rawie deszc'l,;e, jakie od tygodnia spadają. na naszą piotrkowi:lk:) ziemię, nie dają zehrać z pól
koniczyny, która w tym roku dość obficie obrodzila, nni też siana, ktore również ilo~ciuwo dość
pokażny sprręt z:lpowiad,L, a przecież w teraźuiej
szych waru1Ikach bytu ziemiańtlkiego kouicy,yna
omy, siano stano\'vią lwder ważny produkt y,bytu.
Szczególniej zaś bliskość Łod'4i zbyt ten ułatwia.
Łód~ potl'/lebuje lllaS() }Jasl,y, alc paszy dobrej.
Jeżeli więc przez deszcze koniczyna lub sia.no
st.raci swój kolor, a co zatem i cizie i wartość
swoją. to zbyt tego produktu staje się wówczas
niemożebnym. I co zrobią wtedy ci ziemianie,
któ\'y,y tym produktem żyją na przednowku, a
w żnl\ya czerpią z niego dochody dla prowadzenia robót.
Chłop
prędzej
da ::lobie radę. Nie będzie
miał koniczyny lub siana na handel, powiezie
kartofle, nie będzie miał kartofli, powiezie masło,
ser, jaja, kury, kaczki i t. p. Jednem słowem,
on zawsze znajdzie coś drobnego na swój drobny
bandel, to i potrzeby jego również są ... drobne.
Dla chłopa, - mbwię tu głownie o naszej okolicy - klęski gospoda1'8kie nic są zbyt dotkliwe,
odczuwają jc głównie obywatele-ziemianie. Ci nie
żyją z handlu, tylko żyj~ jedynie z tego, co im
zielllia przyniesie. Zresztą, zobaczymy ...
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Piotrków. ,y nTygodniu" czytamy:
Widoczny w ostatnim czasie wzrost Piotrkowa, ktory z każdym rokiem coraz wi~cej się porządkuje i zabudowywa, wymaga bezustannych,
a coraz nowych wydatków, którym kasa miej$ka
z trudnością podołać jest w !:ltanie.
Niedaleki może czas, że zupełnie nie będzie
w możności sprostać I:!wym oho wiązkom, jeHli nie
wymtjdzie jakichś nowych, a trwałych żródeł dochodu.
'reu to wy,gląd właśnie podnł myśl pp. rad·
nym magistratu, za inicyatywą jednego z nich,
dra Stl'zyżowskiego, wystąpienia z prośbą do rr.ą
du gubernialnego o wyjednanie li władz wyż
szych postanowienia, aby droga ;i,elazna \\'MSZ.wiedeńska została zobowiązaną do stałej opIaty
rogatkowego od pakunków wyładowywanych
w uaszem mieście.
I rzeczywi~cie-za projektem tym prlemawia
wszystko: i prosta loika i zwyczaj wyrolJiony już
zdawien da\YJla gdzieilldziej i niccierpiące zwłoki
potrzeby kasy .miejskiej: loika-ho dlac/legóż opłaca się rogatkowe od towarów przywożonych
wagonami? to też y,wyczaj w wielu innych wiastach uie czyni żadnej między jeduemi a drugiemi różnicy, okładając opłatą jedue i drugie;
potry,eby wreszcie naszej kal'y miejskiej nie 8<1
dla . nikogo tajemnicą.
Opłat:t patentowa, przyllOi:lząca ka 'ie rocznie
rubli 6,000, ustala z chwiTa.. wprowadzenia mono·
polu; prr.ypuszczalne oddanie miastom w zamian
dochodu skarbowego z podatku od mieszkań,
przynieść może Piotrkowowi l,amiast owych i:ltraconych rubli 6,000, co najwyżej rs. -:1:,000. '1'ymcza"ew jednak brakuje całych r . 6,000.
Ubytek to znaczny, a przychodzi on IV chwili, w której miasto potrzebuje więcej gotówki
niżeli dotychczas: ma przecież ono uudować nową rzeźnię i areszt policyjny. pokryć niepokryte
jeszcze koszty urządzenia jarma,rku końi'kiego, powiększ.Yć na słuszne
żądanie władzy policyę
w mie:icie; zwiększyć, co również jest konieczne,
iloŚĆ urzędników magistratu i podnieść im etaty,
dobudowttć szpital, aby mógł oddzielnie lokować
chorych na chorouy zakaźne, wre::l1.cie ... wreszcie
wre::lzeie (o! Boże, bądż miłuśri w Wilie "'rzesznemu!) zasypać Straw~ lub - zrobić z nią raz już
coś takiego, żeuy nareszcie przestnła cuchnąć!..
Oto szereg samyl'll najwHżniej 'zych potrzeb
i wydatków miejskich, że pominiemy już setki
drobniejtly,ych, umiej pilnycll.
A tymczasem pieniędzy hruk: przychód spodziewany w roku bieżącym wynosi r'. () l ,U:34
a konieczne wydatki 1'8. ~!1,..l5fi!. ..
l\Ia wprawdzie miasto w Bankn Pań ·twa. kapitał zapasowy w ilości 74,000 ri:l.; nie podobna
jednak całkowicie go si~ pozbywać i pozostawać
hey, żadnego na cy,arną godzinę y,apa..'u, zwła
szcza, że zabierając z Banku caly ów kapitał,
straciłoby miasto pobicrane od niego procenty,
a przez to usy,czuplilo jeszcze więcej i tak już
niewystarcz:ljące nu utrzymanie swoje dochody.
Niema. wi~c innego wyjśtia, jak stworzyć jakieś nowe, poważne icb 'I:ródło.
i\Iy~l oblożenia opłatą rogatkową drogi żPla
znej warszawsko·wietlell"kiej jest świetną.
Samego węgla kamieunego wyładowała ona
w naszem mieście w roku ze$złym 1,200,000 pudów, a przeszło -±,OOO,OOO puc!()w innych towarów!
P\'0jektoclawcy propollują, aby ładunek węgla
obłożyć o]lłatą rogatkową, w i:lto~ullkll l 11) kopiejki od puda, inne y,d towary-w toslIllku l ~
kop. Dałohy to miastu rocznego dochodu około
20,000 rs .!
Mamy niepłonną nadzieję, że wład/la gubernialllu rozpatrzywi:lzy prośhę magistratu, dbala
o dohro ogólne i wuost miasta, poprze je!;o
projekt u władz decydujących całym swym wplywem.
- W Piotrkowie urządzoną by la loterya. fant\!wa na docl:.ód struży ogniowej ochotniczej i Towarzystwa dou\'oczyunośei.
Zaha wa udala !:li~ całkowicie, przynosząc zysim 1,700 rs., odbyła się przy ~licznej pogodzie,
z wieloma urozmaiceniami.
Osób brało udział oboło 2,000.
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Aleksandrow Łęczycki. Potrzeba tu uczuć si~
daje telegrafu lub telefonu, który dla wzrostu
miasta i interesów jego handlowych dnże oddał
by usługi.
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ROZWOJ.- Czwartek, dnia, 7 lipca 1898 r.
spodnie z sukna szarego. Ozapki barankowe- będą
zniesione; wprowadwne zaś hędą czapki z daszkami, na kt6rych froncie w czasie parady będzie
wpinany herb.

Łomża.

Deszcze i zimne wieczory, jakie byw ostatnich dwu micsiącach maja i czerwca zrządziły wielkie straty rolnikom, zboża boróżnych
wiem wymiękły miejscami, a koniczyny ścięte
gniją, jako też i kartofle. Młodych jeszcze nie
'Yidać na targach, a o stare nadzwyczaj trudno.
Heidelberg. (Posiedzenie komitetu stowarzyZniwa opóżnią się o parę tygodni, zboża jeszcze
szeń
prasy). Komitet zarządzający biura centralzielone.
Lipno. Majątek Tnlibowo w tych dniach prze- nego międzynarodowego stowarzyszeń prasy zebrał się dnia 14-go z, m. w Heidelbergu, celem
szedł na własność pana Stefana Gościckiego
ostatecznego
wyznnczenia dnia na kongret! w Lizz Heczewa za cenę -1,500 za włókę.
, bonie, ułożenia porządku dziennego i wydania odCiechanów. Pomiędzy Oiechanowem a Pułtu powiednich zarządzeń. Posiedzenie odbyło się
skiem rozpOCzęto budowę szosy.
w wielkiej sali rntusza. Wzięli w niem udział:
Na drodze od Oiechanowa do Pułtuska istnieje Wilhelm ~ingel' (Austrya), Rakoczy (Węgry), Aljuż obecnie około 12 wiorst szosy, jednakże rebert Bataille (Ii'runcya), Oanler (Belgia), Boisseszta drogi na pn:estrzcni kilkunastu wior~t nale- vain (Holand,)'u), dr. Osterietb (Nicmcy), dl'. Bieży do naj gorszej komunikacyi w całej gubernii.
rey (Niemcy), Janzon (Szwecya), de Beraza (HiZwózkę lwmieni i żwiru już rozpoczęto tak, że
szpania) i .Magalhacs Lima (ł'ortugalia).
w ciągu dwu lat szosa będzie ukończona.
Prezydował Singer, redaktor "N eues Wiener
Tageblatt" sekretarzem był Janzon zastępujący
I stałego sekretarza Wiktora Taunay'a, redaktora
"Gazette de France", kt6ry z powodu choroby
Z PETERSBURGA.
llie mog} przybyć z Paryża.
- Z dniem 13 b. m, zmienionc będą dotychł'osiedzenie zagaił Singer, clziękując btu'miczasowe. przepisy, dotyczące kore~pondencyi za strzowi Heidelberga d-rowi Wilckensowi za gozaljc~ellłem,
podług
których 'l.arz'l(l poczt.owy, ścinność, a następuie oświadczył, że był u niego
pobrawszy należność zaliczeniową, odsyła ją ocl·· w Wiedniu p. Lachmann, p!'ezes stowarzyszenia
dawcy korcspondencyi w zapieczętowanym pa- prasy zagranicznej w Konstantynopolu i oświad
kiecie. Obecnie zmiana ta polcgać będzie na czył, że sułtan prosi członk6w kongresu prasy,
tem, że pobrana opłata przesyłana hedzie za po- aby za miejsce swego zebrania obrali Konstantyśrednictwem przekazów służbowych p'rzez pocztę nopol. P. Lachman nadmicnił, iż sułtan wyda
do t.ych oddawców korcspolldencyj, którzy mie- wszelkie zarządzenia, aby członkowie kougresu
szkają, gdzie dokonywa się wypłata picmędzy
byli jaknajlepiej przyjęci. Zgromadzenie oświad
z przekazów pocztowych. Przesyłanie z.t~ opłat czenie p. ~ingera przyjęło bardzo życzliwie i pozaliczcniowych do innych miejscowo~ci, niewy- stanowiło zaproponować na tegorocznym kongrepłacającyclt przekazowo odbywać się będzic dasie w Lizbonie, aby przyszły kongres odbył się
wnym sposooem.
w r. 181:19 w Konstantynopolu.
- Gł6wlly zarząd poczt ogłasza IV "Praw.
Następnie .l\Iagalhaes Lima imieniem Portuwiestn.", iż Hosya na kongresie międzynarodo galii, a Hoissevnin imieniem Holandyi nrzędow
wym w Waszyngtonie przyłączyła się do likładu nie zaprosili delegatów prasy pierwszy do Liz(konwencyi) międzynarodowego w przedmiocie bony, a drugi do Am:sterdamu na uroczystot. zw. drobuych przesyłek (colis postaux), t. j. ści, jakie się tam będą odbywały od 3-go do
przesyłek wagi niżej () kilogramów. 1\1oc obowia19-9o sierpnia z powodu dojścia do pełnoletności
zująca układu tcgo rozpuczyna się wszędzie z (i.
krÓlowej Wilbelminy. Z kolei komitet upt'osił pp.
1 stycznia 1899 r., zaś względem Au::;tro -W co'ier Alberta Bataillc i u-ra Osterieth, aby $ię udali
i Niemiec z d. 1 sierpnia r. b, Drobne prze;;łki 20 -go września do Turynu i tam reprezentowali
11ie powinny za"ierae pieniędzy, przedmiotó\y go na kongresie międzynarodowym mającym dezłotych i srebrnych i innych kosztowności. Przehatować nad sprawą własności literackiej i arsyłki omawiane, wagi niżcj
5 kil. (12 f'uutów tystyczne,i.
i mniej niż 7 łut6w), objęto~ci zaś mniej niż 60
Przy kOllcu p. Bataille zdał sprawę ze swocentimetrów (13 i poł werszków) opłacają: 70 ich rokowań z Henrykiem Boucher, ministrem
kop. od przesyłki bez wz;;lędu na wagę, przehandlu we Francyi, w przedmiocie wyjednauia
strzeu i asekuracyę w stosunku -l kop 0(1 każ u wszystkich rządów taryfy ulgowej dla telegradych 112 rb. 50 k. wartości z!ldeklarowanej.
mów dziennikar:;kich. ·Wrcszcie komitet uchwa- .Ministeryum rolnictwa i dóbr państwa wy- lił, iż wszelk.ie informacye dotyczące kongresu
pracowało projekt utworzenia w północnej i p6ł
w Lizbonie będą ogłaszane w dwntygodniku panocno-wschodniej części H.osyi europejskiej no- ryzkim "La Presse Internationale (adres tego piwego okręgu przesiedleńczego. wzdłuż linii kolei sma: Paris, Ruc de Provente :\~ u6. cena prewołogocLd-w - archangielskiej i wiacko~kotłHskiej, 'I . numeracyjua 20 franków rocznie). Nadmieniamy,
gdzie, w trzech północnych powiatach guberni iż kongres w Lizbonie rozpocznie się dnia 26-go
wołogodskiej przeznaczono dla przedsiewów znaczwrześnia.
m1 iloŚĆ niezajętego gruntu, stanowiącego włas
noŚĆ skarbową· Projekt powyższy. po rozpatrzeniu przez komisyę specyuln~ przy departamencie
d6br państwa, rozpatrzony ma być na jesiennej
sesyi rady pań:stwa.
- .Ministeryum skaruu zwróciło sic do kolei
niemicckieh z propozycyą zaprowadzenia wszelZwiedzając wystawę toalet damskich w Wiekich taryf zhożowych z d. 1 sierpnia nowo st.
dniu, możemy ucz długiego namysłu powiedzic~,
Jeżeli taryfy tc nie b~dą wprowadzone, ministeże moda nie jest tam tak reprczentowaną, jak
ryum zmieni taryfy od ważniejszych przedmiot6w
reprezentowan~ być powinna, chociaż nadobne
dowozn niemieckicgo do Rosyi.
mieszkanki naddunajskiej sto] icy gustem swym i
- W ministeryum oświaty powstał zamiar szykiem nadają ton d.aleko poza granieami miawprowadzenia z~ac znych zmian w egzaminach sta. Toalety wprawdzie w najdrobnicjszych na:przed komisyaml państwowemi na wydziałach wet szczegOłach zebrano z goduą podziwu skrzęt
prawnych. Zamierz?no od roku przyszłego zmniej- nością; pracy i trudu poszło sna.e niemało, lecz
szyć liczbę przedmlOt6w przy egzaminach puń
niestcty, wystawcy nie osiągnęli zamierzonego
Btwowych, a to przez ustanowienie egzaminów celu, gdyż cięży na ich tworach zhyt cz~sto brak
przy przejściu studentów wydziału prawnego na gnstn.
kurs ostatni.
Są i tam rzeczy piękne, lecz tuż obok nich
- Dzienniki petersburskie donoszą. iż umun- w bezpośredniem sąsiedztwie umieszczouo inne,
.durowanie piechoty wkrótce ulegnie zmiallie; te- które psują ealą harmonię i mimowolnie nasuwa·
raźniejszy tużurck będzie zast~piony przez kurtki
ją pytanie, jak można było coś podobnego dać
na wzór armii austryackiej; kurtki te bedą no - na wystawę, jak mo';.ua było nie odczne całej
dzone w czasie pełnienia służby i po za' służbą, nieelegancyi tej lub owcj toalety!
Zamiast obecnego munduru będzie wprowadzony
Oto w pierwszym rzędzie suknia angielska
ffillndUl' na dwa rzędy na Wzór mundurów jazdy. z kaszmiru drap. 'l'akim modelem naprawdę moWe wszystkich pułkach piechoty będą noszone żna się szczyaie, żadnego fałdzika, najmniejszej
wały
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Wystawa strojów oamskich w Wieuniu.

zmarszczki; przed oczyma mamy wykrojony wz6r
z żurnalu. Pomimo tego, że suknia jest bardzo
skromną, wykonanie jej wymagało pewnie wiele
trudu i cierpliwości. W najbliższem sąsiedztwie
blldzi zajęcie suknia z czarncj koronki podłożonej
liliowem tłem, dająca również chlubne świadectwo
swej mistrzyni.
Po dwu tak pięknych modelach, oko zwiedzającego, chcąc nie chcąc, wpaść musi na oryginalną lecz nie::;tety i brakiem poczucia estetycznego uderzającą toaletę. Jest to suknia "genre
tailleur~ z sukna wojskowego;
a spódnica skrojona doskonale, ma na lewym boku trzy na pą
sowym aks:,\micie złotem haftowane korony.
W wielkiej niszy wystawowej toalety tam
umieszczone na pierwszy rZllt oka robią wra:6enie
nie doŚĆ świeżych i dopiero przy hliższem przypatrzeniu się poznae można, że suknie te są może
najkosztowniejsze ze wszystkich.
Mozolne
hafty i użnrowe wstawki, z ktorych jedne są zło
żone, wspaniałe, delikatne, jak sieć pajęcza, koronki przy drugich, wszystko to trzeba dopiero
okiem znawcy wY$zukać. Jestto wybitną cechą
obecnej mody, że lubuje się ona w haftach, wstawkach i koronkach takich, które nie uderzają swą
pięknością. ale kosztują dużo pracy.
Hoboty te,
jeieli są zanadto delikatne, a wzór ich gęsty,
zbity, wymagający nadzwyczaj zdrowych oc~u i
zręcznych rąk, nie wyglądają ładnie, zwłaszcza
zduleka. Oelują tylko BulJtelnem wykonaniem,
'Toalety żałobne odznaczaj a się gustownym
doborem akcesory6w i zyskują tem bardziej, gdy
przypomnimy sobie ~warde i sztywne krepy, kl,ó·
re wpierw były modne na kapeluszach i przy
snkniach. Przy ·żałobie moda nie obowiązuje, ale
też nie powinny się te suknie różni~ od innych
brakiem elegancyi i szyku. Ozyż może się podobać jakiKolwiek szczegoł ubranitt kobiety, jeżeli nie układu się w miękkie fałdy, no, a dawne, sztywne krepy juź pretensyi do tego mieć
nie mogą. Dziś krepa powinna być o ile możności mięciutką i powiewną.
Od żałoby do ball1 - przeskok zbyt śmiały,
ale nietylko nlL wystawie spotyka się je tak
często rnzem,
Znikły bez śladu obłoki iluzyi, zwoje gaz i
musz!iuów, wonne bukiety kwiat6w, a miejsce ich
zajęły gładkie angielskie suknie, urozmaicone jedynie męsk.ą kamizelką. W wir zabaw wtargnęła
emancypacya i obawiać nam się każe, czy w dalszej przyszłości moda nie zechce, by jej zwolenniczki ukazywały si~ na balach we fraku ...
Znajdująca się na wytltawie suknia halowa
składa się ze spódnicy angielskiej, a więc gład
kicj i obcisłej, zrobionej z białej matm'yi i ze
stanika koloru turkusowo niebieskiego, który jest
zupełnie g·ladki, przylega. fio tigury, z przodu zaś
rozwiera się dla okazania białej ze złotymi guPomysł iście oryginalny,
ziczkami k ..lmizelki.
lecz czy ·znajcl'l.ie uznanie, zobaczymy w karnawale.
Obfic:ej, niż suknie, występują na ouecnej wystawie wicdeńskiej kapelusze, Rozmaite fasony:
małe i wielkie, ekscentryczne, przepychem brylujące i skromne, gustownie i gustu pozhawione,
wszystko znaleś<! można w salach wystawowych.
Są tam wierne odbicia kapelu8zy z czterdziestego
ósmego roku, a 11iellluiej takie, których orygiuały
znaleść można tylko, jako pamiątkowe zabytki
w zbiorach I;tnrożytuości. Przy jednym kapeluszu znajduje $ię nawet napis, że jest on kopią
tego, który w r. 1830 przez cesarzow,: Zofię był
noszony. Są i świeższe modele z różnokolorowej
słomy, zmiętej jedwabnej basty, i w. i. Wobec
podobnego zbioru trudno doprawdy przyznać palmę picrwszel1stwa, tembardziej, że z mtLłymi tylko
wyjątkami wszystkie są oryginalnc i ład.ne.
Wypada jeszcze wspomnieć o obuwiu dam·
skiem, które bardzo hogato jest na wystawie reprezentowane. Najzgrabniejsza noga w buciku
okład:.:.nym l:!kórą, lub na kt6rym widae wytła
czane różne wzory, nigdy ładnie wyglądać nic
może. Nie powinno się więc podobnego obuwia
nosie, n. tem mniej dawać je na wystawę.
Wystawa wiedeńsku szezyci się jeszcz,e boga··
tą i Jligkną bielizną.

I

Ostatnie

wiadomości.

Na granicy Czarnogórza.
rrnrecki wilajet Kosowo graniczący z Bulgaryą, Serbią. Bośnią i Ozarnogórą był znowu
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w ostatnich czasach, podobnie jak w latach daw· wolał raczej ginąć na. otwartym morzu, niż w puChorzy, korzystający w ambulatoryum szpiniejszych widownią krwawych walk pomiędzy łapce. Pomimo gwałtownego ognia \f, d\f,iał hi- tala im. małż. Pozuańskich z porady lekarskiej
albańczykami i ludnością chrześcijańską.
otr\f,ymują również bezpłatnie lekarstwa z apteki
szpańskicb eskadra admirała Sampsona nie po·N a granicy czarnogórskiej w okręgu Berana
miejtłcowej-Bą tylko obowiązani dostarczyć odniosła uszkodzeń. Okręty angielski i aUl3tryacki
ludność chrześciańska stoczyła z mahometańską
powiednią butelkę lub słoi L"
kilka zażartych utarczek: setki domów poszły zabierają na pokład cudzoziemców ~pozostałych
Nac\f,ynia te, nabywilją chorzy zazwyczaj
z dymem, kilkadzicl:liąt osób poległo, a całe tłu jeszcze w Sant-Jago.
u przygodnych przekupniów,
którzy, krążąc
my clll'ześcian ratując życie i mienie flchroniły
w
okolicy
szpitala,
osiągają
za
nader
lichy swój
Madryt, 7 lipca. Okręty europejskie opuściły
się na terytoryum czarnogórskie.
Mniej więcej zatokę pod Manilą natyphmiast po przybyciu potowar cenę wygórowaną (4 kop. za sztukę, czę
jest rZeczą stwierdzoną, iż ze I:ltrony micszkań- \
sto nadtłuczoną lub pękniętą).
ców chrześciańskich wyl3zedł piel'wszy impuls siłków amerykańskich. Wie~ci o klęskach wywoOtóż pragnąc wyzyl3k ten ukrócić i zaopatrydo tych smutnych wypadków i że ruch popie- łały wzburzenie pośród ludności .Madrytu; prze- wać biednych chorych w butelki, bądź bezpłat
rała Czarnogóra. Fakt ten wszakze nic zmienia
widywane jest ogłoszenie stanu oblężenia. How- nie, bądź za cenę bardzo niską - I3kąd dochód
istoty rzeczy polegającej na tern, iż ludność al- nież wybuchły zaburzenia w wielu punktach mógłby być użyty na zapomogi dla wychodzą
bańska w całym wilajecie już i od wielu lat do",yeh ze szpitala rekoliwalescelltów-udaję się do
Hiszpanii.
puszcza się srogich nadużyć wobec chrześcian,
S\f,all. Pań naBzych z uprzejmą prośbę, by wszelLondyn, 7 lipca. Podolmo umarł Herz, znany kic niepotrzebne flaszki od lekarstw i słoiki, na
bez względu czy są to bułgarzy, l3e1'bowie łub
czarnogórcy i że władze tureckie nic zgoła do- z procesu panamskiego, w Barnemontb.
cel ten ofiarować' zechciały.
tychczas nie uczyniły dla utrzymania na wodzy
Prawie w każdym domu znajdzie się ich choć
niesfornych żywiołów. Nota, którą poseł serbski
sztuk kilka, a teraz przed rumacyą świętojań
w Konstantynopolu p . Nowakc.vic wręczył nieską podlegają zniszczeniu lub stanowią bala·t
dawno Porcie przedstawia w tak ponurych barniepotrzebny.
wach rozpaczliwe położenie ludności serbskiej
W roku zcsdym wydano ze szpita.ht lekar tw
i wogóle chrześcian w wilajecie kosowskim, że
przeszło 00,000, do tego potrzeba było flaBzeczek
Włościańskie tkactwo domowe w Królestwie
gdyby tylko część nadmi.yć przytoczonych w no- Polskiem. Ministeryu;n rolnictwa i dóbr pań i słoików co najmniej 20,000. Jeżeliby tylko pocie była prawdziwą, jużby był powód do uczy- stwa zwróciło uwagę na włościańskie tkactwo łowa była nabyta nie u przekupniów, a u osoby
uicnia rządowi tureckiemu zarzutu, że zapomina domowe w KrOlestwie Pol8kiem, osobliwic zaś powołanej, spr\f,cdającej drogą ofiarności \f,ebrane
o względach ludzkości. Akcya władz tureckich na wyrób tkaniu z grubej szerści. Pragnąc wy- naczynia i po cenie o połowę niższej, to zysk
wobec wnoszonych z tej lub owej strony zaża roby takie rO\f,powszechnić w guberniach wewnętrz ewentmtlny na. ccl dobroczynuy wynosiłby 1'8.
leń jest zawszc jednakową. Po dłuższem wyczenych Cesarstwa. millisteryull1 zawarło. umowę 200. Jednoczcśnie taka sama suma-za niepJ'zekiwaniu nadchodzi odpowiedź, że wali (guberna- z tkaczem instruktorem z zakładów w Zyrardo- płacone butelki pozof5tałaby w rękach biedaków.
tor) otrzymał nakaz zarządzenia surowego śledz wie, ażeby wyuczył takiego tkactwa. włościan
Sądzę wobec tego, że do prośby mojej .Szan.
twa, wyśledzenia winnych i przykładnego ich gubernii twerskiej. Niezależnie od tego ziemstwo Panie przychylić się raczą i nadeślą naczynia,
ukarania. Sprawa idzie do sądu a ten wzy- twerskie zaproponowało instruktorowi, aby po- o które pros\f,ę, do mies\f,kania mego (Zachodnia
wa ofiarę gwałtów i nadużyć. aby osobiście został tam czas dłuższy i wyznaczyło mu za 57, róg Cegielnianej). ora\f, w przyszłości takowe
stanęła przed sęd\f,ią i świadkami udowodniła,
co pewien czas nadsyłać będą.
naukę włościan osobne wynagrodzenie.
że skarga jej jest llzailadnioną.
Tego jednak
Przyj S\f,an. Redaktorze wyrazy głębokiego
Stan zasiewów i handel zboża w Rosyi. W ogólnie śmie uczynić żaden ehrześcianin, z obawy ności uważają stan i':asiewów w całej Ro::!yi ja- szacunk.u i poważauia
pr\f,ed nieubłaganą zemstą albańczyków i w ten ko bardzo dobry.
Dr. 16':!ef JJoybau/Il.
fniej pomyślne są widoki
sposób popełnione zbrodnie uchodzą bezkarnie. w gllberniach ufimskiej, połtawskiej, jekaterynowNa reklamacyę tego lub owego z posłów państw skiej, orelskiej i kurskiej. \V ostatnich dwóch
bałkańskich Porta tedy odpowiada, iż zaźalenia
nie dopisze mianowicie pszenica. Handel zboża
były be\f,zasadne, a w najlepszym razie przyznaWolne żarty.
kwitnie w najlepsze, jakkolwiek popyt je::!t l1icco
je, iż zaszły mało znaczącc zajścia, którym słabszy, zw;'aszcz[~ na pS\f,enicę i jęczmiell. N ajz TEKI ~IY~LICIELA (do moro slego).
w przyszłości zaradzić będzie usilnem staraniem więcej pszenicy wywozi się do Niemiec i Anglii.
organów rządowych .
Miłość jel3tto masło,
Dowóz mięsa z Rosyi do Wiednia. Pewne
Do nic nie\f,naczących rozmiarów starała się
Ale doil potl'\f,eba
przedsiębiorstwo zwróciło się do wicdeńskiego
także sprowadzić W. Porta ostatnie wypadki
Chleb mieć, bo na dyabła
w Beranie, lecz tutaj spotkała się z tak ener- magistratu z prośbą o poparcic u władz rządo
Zda się to bez chleba!
gicznem wystąpieniem C\f,arnogory, poza którą wych starań o zezwolenie na przywóz z Odessy
do stolicy świeżego mięsa. Pr\f,edsiębiorcy zastał ambal3ador rosyjski w Konstantynopoln, iż
Kobicta wtedy przesta.je być płocha
mierzają sprowadzać dziennie a.ż (lo trzech wamUl3iała ostatecznie zgodzić się na złożenie mieI wtedy milkną jej żądze,
szanej komisyi dla zbadania na miejscu krwa- gonów po 60 p. Zarządy kolei rosYiskich zgoGdy spotka człowieka, który ... ją pokocha?
wych zajść. Komisya ta już rozpoczęła swoje dziły się już na pr\f,yczepianie wagonów z mię
Nie!-ktbry-p08iada. pieniądze!
sem do wszystkich pociągów pocztowych i osoczynności a delegaci czarnogórscy nietylko dobowych tak, że tranl3port z Odessy do Podwoło
ma!!:,ają się odbudowania spalonych wsi i przyZ flirtem, pani, bądź ostrożna,
znania. opowiedniego wynagrodzenia ofiarom ba1'- czysk trwałby tylko 18 godzin.
Choć to plomień, co nie grzeje,
Wagony służące do przewozu mięsa, mają
Jednak tu się spar\f,yć można barzyl1stwa albańczyków. lecz utworzenia osoI świat cały cię wyśmieje!
bnego korpusu wojskowego, którego byłoby za- mieć urządzcnie osi takie, że moźna je będzie
z linii szerokotorowych rosyjskich z wszelką
da.niem stać na straży ludności chrześciańskiej
Hi-Ho.
i bronić ją przed napadami na pół d\f,ikich ple- łatwością przeprowadzać na w~skotorowc austryackie.
Dziqki
temu
mięAo z Odessy mogło
mion.
by się dostać do Wiednia w ciągu muiej więcej
trzech dni. Pomimo znacznych kosztów przewow,
LISTA PRZYJEZDNYCH.
przedsiębiorcy liczą na to, że będą mogli mięso
GRAND HOTEL. Anmtud '1'hY8 z VerYies, G. egal
rosyjskie sprzedawać w Wiedniu po niższej cenie z Ode8Y, Zelik Uofmall z Ode8Y, MorYIJ J[ellllig z Ebersod obecnic praktykowanej.
Władze
miejskie uaIJhll, Juliltn )Iiecznikowski z Warszawy, Kouratl C.,;abek
z Wj(Jtluia, Karol 8IJhanflcr z HoliugOllU. Piuku8 r'iirellprzychylnie się zapatrują na ten projekt.
steiu z Kalkuakn, 'VilkorciiJsld z Potersburga, ROB enblum
Rzym, 7 lipca. Ojciec św. wystosował prośbę
z Moskwy,
do cesarza Francis\f,ka Jozefa, aby jn.ko na.jpoHOTEL VICTORIA. HijffgCll z R01l1scheid , Lip. ki z
Skrzynka
do
listów.
Torullia, l~atllowski z Rostowa, HO)"IJhartlt z Berlina,
ważniejszy z monarchów katolickich na świecie
EleiBser z Rosyjska, Lnboszy\l z ZdUlisldej "-oli, nolllprzyszedł Hiszpanii \f, pomocą.
Cesarz miał odberg z EkaterYlloshlwia, Fin!, elsteiu ~ War 'zawy, P aigenS\f,anowny Panie Redaktorze!
blatt z Warszawy, Babowicz z HardyaiJska.
powiedzieć, że starać się będzie o przywrócenie
Zechciej Pan łaskawie udzielić miejsca na ła
pokoju.
mach swego pisma odezwie do onamości ogółu
Paryż, 7 lipca. Z powodu dowiedzionych niew sprawie następującej:
prawidłowości w prowadzeniu procesu, żona Dreyfusa podała proś!'Hi do ministra sprawiedliwości,
aby skierował do sądu kasacyJnego podanie jej
o unieważnienie wyroku sądowego, skazującego
jej męża na l,arę hańbiącą.
Grac, 7 lipca. Policya. zakazała stndentom
~
piętro,
urządzenia obchodu mickiewiczowskiego, dając za
powód ogólne położenie i brak urz~dników wła "" """V\Tę CLro"'V'Vie e"".,
""Ziarno""" ""Eiblioteka. CLzieł
dających językiem polskiw.
"'V'Vyboro"'V'Vyeb..""" "" ~ielk:a Encyk:lopeCLya
Wiedeń, 7 lipca. Królowa. regentka wyjedzie
i11 -ustro"'V'Va.na """ """""V\Tie1ki ..6.. tlas geogra.:f:iez:n.y
prawdopodobnie z .Madrytu.

Kronika Ekonolniczna.

T ele gralny.

-

Kantor wydawnictw "Wędrowca"
Piotrkowska

Londyn, 7 lipca. Pod Saut-Jago

nadcszły po-

siłki amerykańskie w sile 6000 ludzi. Na odsiecz

miastu ciągnie generał Pando. Zuchwałą swoją
wycieczkę admirał Cervera objaśnia tern, że

92" I-sze

i i n n e """V\Ty CLa."'V'V:c..iet"'V'Va ",,"""V\T ę CLro~ ea""

po cenach Warszawskich.
Prenumerata pism.
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Rozkład Pociągów
Odchodzą

Łódź

1 °12.3516.53 1 7.13 1 1015 1

_1_.4. .:1_5_.4_0.:.1_*_7_.1_4_*_S_,4_4,~*_3,06

*5,04

S,05

9,20

1-

Przychodzą

Koluszki
Tomaszow
Bzin
IWlIugród
'S kierniewice
Aleksandrów
Byugoszcz
Berlin
Ruda-Guz.
Warszawa
~Ioskwa

Petersbnrg
Piotrków
.częstochowa

Zawierci e
I>qUI'OWa

Sosnowiec
<,raIlica
WicdeI'
'Yrollla uT

7,35 S,14 11.18
2,38 '* 6,43
10,14
4.23
2,30
*1t,08
4,~0
* 1,5S
8,26 10.32
1,01
3,36 * 8,04
* 9,20 * 12,25
3.1°1
* 7.19 1 - * 12,19
'.t &.44
6,27
*5,13
11.12
1,46
'* 8,40
6,00 10 12.15
5,00 * 9,35
3,00
2,08
G,23
9,23 10,08
7,1l'l
12,06 1~,3S
*2,33
9,2:{ 12,29
4,13
*4,15
2,4'7 * 6,19
11,41
*5,11
12.55
4,01 :.;: 7,28
*5,52
2.02
5,07 * S:l6
5.110 * 9:00
2,25
6,1° 1 6,05 1,50
0,00 * 8,:{0
4,09 7,04
*9,56
-

,-

Porią~i

oznaczone

g'wiaz(lką

(*)

d c h o cl z ą

o
'S,17

* 9,31

1

do

Łodzi
4, 15 1 *8, 12 1*10,52

12,56

"

przy ulicy Piotrkowskiej 92, II-ie piętro lewa ofio d z i
cyna, ostatnia sień, mieszk 74.
Przyjmuje do roboty krawaty z własnego
3,28 * 7,09 *10,05 i powierzonego materyału, według najnowszych
?,5~ \żul'nali, orail przerabia stare, czyści i pierze che~'!~
micznie po cenach przystępnych. Tamże
2,15 ~
* 9,Ot ubiera się kapelusze damskie nader gustownie,
S,45
2,30 od 30 kop. Specyalność: kapelusze do te* 5,29
* 9,42 atru, tiulowe i koronkowe.

--------.-

z Lodzi do stacyi

*1,3f!
*2,55
*5.53
7,43
*4,37

Pracownia krawatów
JJ f"
oze y

(Letni).

Przychodzą

z Lodzi.
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G,32 1
*2,03 * 4,01
* 5,03

-

S,33
7,00

~'12,3S

I -

d o Ł

11,53

=

-

*10,1::l
*10,36 * 1,06 \ * 1,19
7,11 10,16
* 3,51
* 3,11i *5,35
*1l!,43
6,35
11,40
*1,04
12,27
* 7,54
*11,16
*11,0:3
6,30
9,35
* .9, "0
*1 9-, 30 *11 ,_.
* 7,35
DO
.... I
5,25 ' 8,20 12,50
4,~fl * S.53
* 7,53
* 10,38
*9,35 12,~:~ 1
* 3,07 * 5,0'\'
1 o ,~ 5
1,42 * 6,00 * 8,25
9,25
8,20 11,38
3,45 * 6,10
* 1,l!1 ' * 1,[,6
7,0:' 10,34
2,37
*1:1,25 1*12,01
6,02
9,05
1,26
*11,21 1'*10,38
'''11,00 *10,10
* 5,40
8,35
1,00
* 5,45
9,25
1,30
*11 ,25 *10,20
'* 9,04 * 7,29
~041 ~04 1

1*

kursują pomiędzy godziną s-tą

wieczór a

6-tą

Młoda

polka

z przyzwoitej rodziny, z wyk -' ztałce
niem, znająca wybornie j~zyki francuski, niemiecki, rosyj:::;ki i pol:::;ki, poI::lzukuje odpo·wiedniej posady lub zajęcia na godzin)'.
Oferty dla H. K. " . redakcyi "Rozwoju'"

rano .

• ~~~---_.~.~~~~~~--- _ 911119191 'Vznowienie

!J Willa!!Drazyai~~reCZmi~j ~kiIllIII

'Vzno'\vienie.

1

•

~

pl'ily ulicy Podzagajnik (róg Przejazd)

CD

~ ,;1~

11 I

l"

~,lf
cc ~

., ~
No'"
;yo lll"~ad'~ona mlec'~aI'ni,'
w odcl"l'clnym
oO'I'odzie
~
'''. "
"..
"
o
...... ~
..""
" z altanami.
Ul ~
.~
Dla chorych mleko kOilie. - Zakąski wSilelkiego 1'0- ~
O dilaju l~·a .miejl:lcn. . d l 11
d 1.
l '1 .
.
~
P-t
lWIal'ma pO!:!la a la ę iI aCuem z (iii ,:lego wma.
cc •

...

fi.

°

Zarząd

"Mleczarni

I

,

l
'

!
~_··_~--~~··I

! !!Dla spacerowiczów!!!

~._-----_._

zamknięta przeil p. Ministra spraw wewnętrznych, pismo nasze il11czyna wvcbodzić od l-go hpca r. b •
,
Zawiadamiając () tern publicillloM polską , Redakcya uprilejmie prosi
. , pocl t ym samym co poprze d'
o wczesne na dł"
sy ame zamOWIen
mo a d rel:lem:

r. z.

.....

~ CD~~ została powięksiIOną na sezon lJieiący.

16
!J6
66

pisr.:n..o poli tyczn.e., społeczn.e
i li te:rackie_
Po upływie o miesięcy, na które nGHzeta Polsiut " była w gruduiu

~ 91

Ant on ego Szymank
"I

ci i et a PoIska
WARSZAWA, Warecka 14,

Cena "Gazety Pol~kioj- z przr8yłką pocztową: kwartalni e 1'8. 3, pólrocznie
w ,Varszawie z odnoszeniem: micsiecznie k. 80, kwartaluie--rs. 2AO

Redaktor i wydawca

6 .- . .

•
W4-kl. ~~hl. N~ukQwyl11
Julii Bcr[

Ziemiańskiej"

ma honor zawiadomić, ze od dnia 4 lipca zncilnie kursować wazek 1'Oilwożący mleko po ulicy Piotrkowskiej i stawać b ,dilie pl'ily natitępują
cych kamienicach:
goclilinie (j mno przy fabrykach W-go Geyera, o godzinie 6:1/ 4 przy .M 270, o godzinie 7 1/ 4 przy :M 18], o godilinie 8 prily
J.11 147, o godzinie 8 1/ 2 prily .M 124, o godilinie 0 prily :\IQ 101, o godil.
fJl/ 2 prily J'.~ 88, o godilinie 10 przy ,M 69,
10 1/ 2 prily :;.,~ 53 . .Mleko
sprzedawać się będilic po 6 kop. kwart.a.

°

n),(1!

°

.

Z a r z

ą

16'u1"",.
~
PI'otI']ro"'slr(ól

rI

'"

napIS

l

egzammy nowowstę-

I

i

I

, Lekcye wakacyJne rozpoczną
dniem 1 lipca.
p1'zyI gotowa6 się do Gimnailyum, i)ilkoły
C<] ł Y Rilemles
. 'l'
I'IIilgłaRilać
an dl owej ' .:-JiI
lllCileJ.
się mogą codiliennie od g.
się 'l

l
godz. a-ej I

Ki~ codz:iennie od
do 3. Le~~cye wa.k.acyjne roz-

I

JMAK~a~~~~~~:k~~essa. ~
~~

Dr.

**~******

na

~,~~:I~~:~I~~;Q ~Qnn

Piotrkowsk~

~wiadectwo Urzędu Lekarsk. za M 5090.
-ot:

.......

~

~

O

Do wynajęcia w lesie
bianicka, różne letnie

La Verite

~'IProszek

u

'uwający

2

Pudełko kop. 30.

~ rąk i nóg, ora.z llieprzyjemną woń.

gg

~

~ Nabyć można w składzie W-go Królikowskiego, róg ~
Z ,Nawrot i Piotrkowskiej, W-go KłoS8owskiego, Piotr-

:z

tl

kowska ~S, W -nej M. Lisieckiej Piotrkowska 38, ~
....... S. Silberbauma Piotrkowska 20, oraz we wszystkich ~
H
składach materyałów aptecznych.
.

I

Skład główny

piętro,

I
Ruda Pa- I
I

Przy ulicy Piotrkowskiej vis-a-yis
Grand Hotelu jest do odnajęcia

SKLEP

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

PTASZNIK
w

pl'iI('je~dilie

zatrzy-

Hi(; w l . odzi i po-

leca papugi !:!ilare i zielone, ptaki bcngalskie,
kanarki z H n r z u, rajskie pta ki.
małpy oblasbwione i złote ryb ki.
ul. Południowa 18 dom Berlina

G. Kalnawahrn.

w mOJeJ pensyi zMzynają się dnia
-1 lipca n. st.

Marja Berlach,

'I

Ewangelicka 9.

1

I

Wiadomoś6

i

18. Ewangi elicka 18.

---------.----

Hotel Centralny

~~~i:;~~~~~~;~:t:zk~n!:f" i

~

pocenie sie

Aleksander Zimmer

mał

I

W

3 do g. 6 popołudniu.

I

Nr. 86 I

dom W. P<::teri;ilgego, I

Zycilący

l

II

biszkopty

Jan Gadomski.

Szkołę prywatną

i

*********~***************~
I poczną
~-go.SIerpnIa
lipc~l" r.a rok
~zkolny I::lIQ
4(10)
b.
Wln~ l\:l~racyjne i na kruszony oruiI ~wieże owoce, konl
serwy,

6,

Z upoważnienia wyisilej wła
dzy naukowej otwon:yłem w Łodzi
prily ulicy Ewpngielickiej N2 18

pujących ucz:ennic odbywają

d.

r~.

861

hłopezyk
wyzn&nia katoliekiego. liw składzie Tabacznym \ C czący dWl\ miesiące, z powodu braku
W. l\Iuśnicki i Ska, ul. Piotrkowska utrzymania jest do olldania na własnoś~
Ulica ~w. An ny .\2 3.
Nr. 19, dom Lubińskiego.
872

i
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WARSZAWA ILUSTROWANA.

WYJATKOWA OKAZYAI
~
Z

~

z powodu zmiauy lokalu, do nabycia po cenie kosztu
w składzie mebli A. Sefferynu, Piotrkow ka 92 I-e piętro

t;.j
~

tylko

O

W ciągu dni ośmiu
~
~ t_ j _ do t:rzy:n.astego lipca b:?=_ ~

In,

iQ.

Ministra Fi-

7-klasowa Szkoła Handlowa

I

tej

szkoły otrzymują leź

kończący szkoły
Podania

składać należy

-

realne

miasta i wzrost jego.

1) Sztuka, Rzemieślnicy. Kolnmna Zygmunta III. 2) Zabytki ślusarskie w Warszawie. 3) Dalsze losy J:tzdowa. 4) Ratusz, Burmistrze, Dochody Miasta. Postanowienia
i nadania Królewskie. Grunta miejskie, CZyl1sze, Ulice. 5) Dawne Naczynia apteczne
u K. \Vendy w "rarszawie. 6) Kościół l'. Maryi, na Nowem Mieście. 7) ł'ukier, S) Otwarcie Instytutu \Vótl ;\Iilloralnych w Ogrodzie Krasiń.~kich. 9) Pieniądze, ;\Iennice,
Minncarz. 10) Brama Nowomiejska. 11) O llerbie ·tarej Warszawy. 12) Monografje.

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

I ~~~~yalny ~klaQ rar~ '~Qzi
\1 W. L. KOSEL
same prawa, co
II

z początkiem nadchodzącego roku sz~olDego rozpoczyna swoją działalność.
W pierwszym roku otwarte będą dWJe klasy przygotowawcze oraz klasy

Wychowańcy

historję

Tom II.

nansów dnia 4: (16) z. m.

pierwsza i druga.

pl6tuo angielskie, z wyciskallIi 40 kop. (Dwa tomy oprawioul! są razem).

1) Błogosławiony Lailyslaw z Gielniowa, Patron \Yan;zawy Przedhistoryczne
dzieje miasta. 3) \Varszawa za Pallow:1nia Książąt :Mazowieckich i Czerskich. 4) Jazdów. 5) Książe Janusz Starszy, Anna Kiej 'tutowna, Boleshtw IV. 6) Prawodawstwo ua
Mazowszn. 7) Dawne mury. S) 'Vewnętrzue dzieje miasta. Rozwój "rarszawy. 9) Zabytki mularskie i kamitjlliarskie w \Varszawie 10) Kl'ólowa Bou<l. Anua Jagiellonkg
w 'Varszawie 11) Zame':. 12) Pieczęcie Książąt na Czersku i \Varszawie. 13) Początki Nowego Miasta i Stosunok tcgoż do Starej Warszawy. Dawue \Vollociągi w Kowej i Starej Warszawie. Kościół Pauny Maryi.

Zgierza

ma houor zawiadomić, że zatwierdzona przez Pana

IV

Tom I zawiera:

O

ZgTOlTIaclzenie Kupcó'W

1 i za oprawę

fS.

Stara Warszawa zawiera

00

fl

l

Tomów 2, z 80 drzeworytami, wydanie ozdobne. Cena
księgarska rs. 2, w oprawie rs. 2.40. Dla prcnumerator6w »I-\'oz\\'ojuIt

2:

japońskich

mebli bambusowych

Stara Warszawa"

Q
t:;j

Wielki wybór clegttuckich

i

W

rządowe.

na ręce Starszego Zgromadzeuia Kupców
miasta Zgierza.

~1~~~~~~~,~.~~~:~.~i~I~~~~~~'Sł~~;~~.AJ7U

CYKLODRO M.

Xiniejszem mam

zaszczyt

zawialI omie Sz. PnbJ.

Cyklodrom przy ul.
PANIOM i PANOM,

życząeym

lecam mój cyklodrom. Posiatlam
takowe.

również

że otworzyłem już

Południowej

.\2 87.

wyuczy e się jaz(ly ua rowerze porowery do wynajęcia oraz reperuję

Lothar Gessler.

675

CYKLODROM.

e~t

o(l~tą]liellia Jlra~owlli:\

J urządzona z wyrobioną kilkuletuiąklijeu
do

tulą, wiadomośG

eleg-ancko

ul. Z;\walIzka ;.'\!! 20 m. 1.
211 '.

S

ą

do sllrzutlallhl lustra. ~z<lfy, lampy,
dywany, porticry, i deganckie meble,
wiadomośG ul. Zawadzka ;\l!:lO 10. 1
209.
otrzeh~lY

zl!ol."y akomp".ujator d(~ "piowHlllomosc w skleple kololllaluym
•. llildebra.ndt, Cegieluialla 2-!.
207.

P Wl1,

111. (w souotęl
doróżce
hiążkę
chuukową, owiniętą w gazett: i kaj~t. Odnie "e za nagrodą do składu mebli ll. af-

D nia 2-gonab. uJ. Piotrkuwskiejzostawionora-w'
feryn (1'iotrkow8ka !l2)

126.

OSZUkUjCI sic jellnog-o lub dwóch toP warzyszy
JH\ wspólny wyja.zd do BUlika

Niniejszym mam zaszczyt
że z dniem 22 b. In. nabyłem

zawiadomić

zwolenników sportu

w

Cyklodrom

c~"Rozwoju".

S
W 4 l{l szlrole Re alIleJ'
-

I. Konopackle.

84:3

•

:J

1.

(,

J MEJERA

znajdujący si~ przy rogu ulicy Cegielnianej i Nowo-Pańskiej
i takowy zaol)atrzyłem w nowe rowery męzkie, damskie i d z i e c i n n e . '
Polecam się łaskawym względom ,'zanownych Pań i Pauów.

Z poważaniem

Z lat

~\ginął

I

dnia 4 lillca chłopiec, mający
15, imicuie1ll rafarceli. L"pra za się
OdPl'owatlzie go (lo ~Iarcelego Buraka na
ul. 1'iotrkowską ~2 108.

---=----------

\vschodnia 74

Korepetytor z pateutem \Vyższej 'zkoły
]/zemicślukzej poszukuje lekeyi. Ol"erw Redakcyi "Rozwoju" ped C. K.

lekcye wakac:yjue rozpoczqły się
dnia 4 lipca r. b.

Nauczycielkll POMzllkuje lekcyi. korepctycyi. Zawadzka. 8 JIl. 15. Wiatlomo~e
od godziny 9-3 popołudniu.
S-l

~--------------------------=-----~---------~~.--~~--~~--------,J;03BO.IC'HO u;eu3ypoIO. r . •10;1:3'1>

Redaktor-rWydawca

połowie

lipca. Oferty pod L. 12 w red ak19t:
tuileut cln'ześcianiu posznkująey lekcyi
rosyjGkiego, zechce zgłosie się 4-go b.
m. między 7 a!:\ wiecz. na Piotrkowtiką
!l2, m. 5.
205

kołowego,

W. Oza;ewsk-:-i.----..:.......:..---·-...:...-.---.::-=------

25

lIOHH

1898

r

W rl.rukarni ,:ROZWOJU",

Piotrkow~ka

09.

