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Cena prenumeraty
w Łodzi:
Rocznie .

TS .

Półrocznie"

8 k.
4-

Kwartalnie"
2 Mieal~czuie" - 67.
Odnoszenie lOk. m.
Egz. pojedyilCzy 5 k.

Z

WijcbólI g. 3 111 . 52 .
Zachód g. 8 m. 17.
Dlugośe dnia g. 16 m.

.

przesyłką pocztową:

Rocznie .. . . r~. 10 k.
Półrocznie. . . "
5 Kwartalnie .. "
~ 50.
85.
Miellięcznie . . "
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POllie(hialek: SaiJi u,; \V.,
Pelagii P.
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Sobota, dnia 27 czer,rca (9 lipca) 1898 r.

ADMINISTRACYA
W ŁOD:lI

,,_
Si.,. nI. Piotrkowska "w 73.

Kantory:

własny

w Warszawie, ul.

Oboźna

7; w

Częstochowie

w

księgarni

M. Lipskiej.

CENA OGŁOSZEŃ w "Rozwoju:" "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 j ego
miejsce .
Małe ogłoszenia po 1 1 / 2 kop. od wyrazu (dla poazn lmjących pracy po l- ej kopiejce).
Rek l a. m y i ' e kro l og i po 15 kop. za wiersz peti towy.
(N e kro lo g i dla. roiJotników za pół ceny).
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".'y , skłaniające ministeryum skarbu do podnieOd poniedziałku dnia 11 b. m. leuia spr awy i wypracowania zmian .iednocze
śnie z prolongatą prawa, wprowadzić się mają
redakcya i administracya "Roz- I cycb.
Pra ,,"o z dnia 20 lifl opana 1895 1' . jest szewoju" mieścić się będzie w domu regiem
środków zapobieg-nj~1('ych kryzysowi.
Po·
między temi środkami !lie'l.llajc1ujemy wcale preprzy ul. Piotrkowskiej 81.
mij wywozowych, co sprzyjałoby nadprodukcyi
cukru i wymagałoby wielkich ofim' pieniężnych
KALENDARZYK TERMINOWY.
ze strony rządu, a przyniu 'łoby korzyM wyłąc'l.
nie tylko konsumentom zagranicznym.
Jutro.
Jakkol wiek rzeczone pm 'IYO funkcyonowało
W ys ta w y. Letni Salou artystyczny w Helellowie.
dotychcza.s w ciągu jednego tylko, pełnego okre, ;\ lon a r t y li t Y c z ny (Benedykta 1.)
ufabry kacyjnego, tj. 189G/ 7 1'., to jednak wyP a n o r a ]n a. "Oblężenie Paryża" (pa,aż Szuka).
dało już ono pożądane rezultaty.
'l' c a t r l e t n i Selina (KOllstautynowska ;,\11 tJ) .
Ceny cukm nader niskie podniosły się i wzmo"Lyggia" (ll'mmlt w 8 obrazach B,Il'l'eta, osnuty mI tle pocniły, a stąd i interesy cukrowni wogóle poprawie~d "Quo v,ulia" . Początek o godzinie 8 wieezorem.
wiły sie.
'Te i10dniesiou e ceny uie dos:dy jednak, za
wyłączeniem bard'l.o nielicznych, przypadków do
Przedłużenie
wysok08ci ccn maksymalnych, przez władze pań
stwowe
u, tanawianych, a zniżanych z początkiem
o uregulowaniu przemysłu cukrowniczego.
każdego nowego okresu .
Xadprodukcya cukru, uciskająca przemysł,
W roku 1895 wydanern zostało, jak wiado- zmniejszyła się.
mo, prawo, mające na celu przyjście z racyo·
Tego ustatniego objawu nie można przypisać
naluą pomocą przemysłowi cukrowniczemu, kt.óry
dzialnniu, wyłączuie nowego prawa. Owszem, poz powodu niepomiernego wzrstu produkcyi, prze- wstawały ciągle, w uplywającern trzechleciu nowyższającej
potrzeby spożywców, nie mogąc we cukrownie, a niektóre z chwilowo wstrzymaBrodkami własnemi (syndykat ki.jowski) skutecz- nych rozpoczęły znów swoją pracę; obszary zaś
nie sobie zaradzić, zagrożony był wRtrzą8uieniem. plautacyj buraczanych powię]" zyły się.
Otr'l.ymauo jednak w ostatnich latach mniej
Prawo to ma specyalną I.HvOją nazwę·
"Prawo z dnia 20 listopada 1895 1'. o uregu- zadawalające urodzaje buraków i to :O ]lowodowalo głównic zmniejszenie produkcyi i nadprodukcyi.
lowaniu przemysłu cukrowniczego."
Było ono czasowem , albowicm obowiązywało , Wliczając cukry pozostałe w produktach, z okrena cl'.as trzcch tylko okresów fabrykacyjnych, tj. I ów poprzednich , otrzymano wogóle w r . 1895 ti
I -42 ,3 mil. pud., w r. 1896/ 7-40,3 mil. pud.,
195 16,1896 /7 i 1897/8 r.
Wyniktt z tego, że moc prawa, o którem mo- a w bieżącym-n ,8 mil. pucUw.
:-)pozycic cukru wl\rosto i powiększa się cowa, upływa I'. dniem 1 13 wrze8nia r . b., z którym to dniem rozpocznie się juź kampania U;98 /9 rocznic. W roku 18D5 (j wynosiło ono 27. ~ mil.
pud., w roku 1896 7-30'\1 mil. pud. i w okresic
roku.
W tem położeniu rzeczy byłoby wielkiej wagi biei~1cym 33 mil. pud. '1'0 zwiększone spożycie
podłOdzi z otworzenia ruchu na ,,,ielu nowych
możliwie WCl\esne zdecydowauie, czy i na jakich
Za adach władze państwowe przedłużą moc tego
drogach żelaznych a przedewszystkiem na drodze
prawa, czy też uznają za właściwe pozostawić syberyjskiej, wprowa.dzcnie monopolu wódczauego
znów przemysł cukrowniczy własnym jego siłom w wielu guberniach i nakouiec z ceu U1uiarkoi zabiegom prywatnym. To ostatnie wyjście wauych na cukier.
:Mimo to widzimy, że nadprodukcya cukru
w dobrze zrozumianym interesie wcale niepożą
daue, nie Ul'zeczywistniło się.
istnieje i ma nawet ciągłą tendencyę wzrostu .
Władze pailstwowO uzyskały w duiu 11 maja
Dowiadujemy się codziennie o powetowaniu nor. b. Najwyższe zatwierdzeuie opinii Hady Pań wych cukrowni i o zwiększenic iiltniejących, ale
stwa o przedlużeniu prawa z dnia 20 listopaJa i dzisiejszy obszar plantacyj, wynoszący 370,000
diesatyn, w razie urodzaju, dać już może 45
18fl5 1'.
Tym sposobem reglllowanie produkcyi prze- mil. pud. cukru a zatem co uajmuiej 10 mil. pud.
mysłu cukrowniczego, 'l.godnie z wydawanemi ad
nad potrzcbę. Xie meżemy zatem, w najbliższym
!wc rozporządzeniami rządowemi mieć będzie miejokresie, spodziewać się równowagi pomiędzy proMce i nadal, dając możność do dalszych obserwa- dukcyą a kousumpeyą.
cyi rezultat<'nv, osiąganych pod względem ekonoW yW!!Z cukru zagranicę, połączony jest ramicznym, z tytułu wpływu władz pań. twowych
czej ze ' tratami niż z zyskiem. Istniejące premie
na pracę prywatną w danej (hiedzinie prze- wywozowe na cukier niemiecki, austryacki i francuski, spowodo,vały lliskie ceny cukru na rynku
mysłu.
Treść jednak prawa z dnia 20 listopada roku
augi elskim, wszecb8wiatowym . Wobec tego, bez
18fl5 uległa pewnej zmianie wskazancj przez do- regulacyi przcmy lu, nadmiary cukru zalałyhy
tychczasowe doświadczenie i dlatego zanim bliżej rynck wcwnętrzuy, wytwarzając nadmierną sprzcobjaśnimy na czem zmiana ta zasadza się, . kodaż i w zelkie jej następstwa.
rzystamy tu 'l. artykułu pomies'l.cwncgo w .\il 21
Z tych względów, wszechrosyj 'kic Ston-al"l.y"Wiestnika fiuam;ów", w którym podano mot y- szcnia cukron-ników .. turuło się o przedłużenie

prawa z d. 20 listopada 189:=) r., co w żadnym
razie nic zagraża interesom konsumentów, gdyż
" ' ladze państwowe są mocne wypu~cjć na rynek
,"vewnętrzny, zapas nietykalny cukrn i obuiżyć
cenę, gdyby ona okazała się zbyt wygórowaną.
W og-óle spadku cen cukru w niedalekiej
przyszło~ci oozekiwać należy, albowiem ko zty
produkcyi ustawicznie obniżają si<i. Dziś, wyprodukowanie jednego puda cukra kosztuje, przeciętnic 2 ruble. Niedawno jeszcze, wyuo iło to
znacznie drożej.
Zawieszenie zatem prawa wywolałoby kryzys.
Znaczna ilość cukrowni byłaby ZTIlUS'l.oną przerwać fahrykacyę , w nailtępstwie czego ceny cukru nt!. rynku wewuętt,-mym musiałyby poduie~ć
sie nadmie\'llie. Prawo wiec z d. 20 listopada
18<95 1". musi być na czas pewien przedłużone,
tembardziej, że jako krótkotrwałe nic moglo ono
jCl:!zcze wykazać całego swojego wpływu. Zawierało ono przytem przepis z mocy którego ca.łko
wity nadmiar cukru z okresu poprzedniego mógł
b'yć wliczanym do produkcyi okresu nowego, co
okazało si~ w pmktyce nieodpowiedniem. Przepis
ten miał na celu ułatwienie fa bry kantom pozbycia się bez strat, swoich nadmiarów, co jak są'
dzono, związtlnem zwy kle będzie z uszezl1pleniem uowej produkcyi i w ogóle, praktykować
się będzie tylko wyjątkowo. Pozwolenie zaliczauia nadmiarow do produkcyi nowej, p1"l.yjęto jedna.k odmienny kierunek. Nicktóre t',tbryki zaliczając wszy 'tkie swoje nadmiary do nowego
okresu, opłaciły tylko od nich akcyl\e i wypuściły takowe, w początkach noweg~ okresu
na rynck wewnętrzny. 'rym sposobem, ogólna
ilość nadmiarów, w ciągu lat osta.tnich wzrosła
cle 4,ó mil. put!. co zwięlu;zając f;ztuCi'.nym sposobem produkcyę bieżącą, przeszkadza uregulowania wytwórczości cukrowniczej. Jfauipuhtcya
taka nakłada lIiespmwiedliwy ciężar na. cukrownie nie korzystając'/, tego przywileju a zmniejz~iąc ryzyko
t'aurvkanta, zaeh~ca go do tern
znaczniejszego powięk 'l.euia każdej no wej produkcyi.
(Dok. nastąpi).

I
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prawa
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Przeprowadzki.
W :\!! 153 "Rozwoju" w rubryce kroniki
miejscowej wi'lpominaliśmy () prawn.ch, obowiązu.iąCYCh przy przcprowadzcniu. W .\~ 183 "Ku~'yera Polskiego" znajdujemy artykuł , omawi~
HCY tę samą . praw~. Jest to kwcstyn na Cza 'le
i również dla Łodzi paląca, podajemy n-ięc poI wyższy artykuł w całości.
I
"Nie wiem. jak innym , ale IUUlC . arna UlJ ~l
o przeprowadzce sprawia silne dreszcze. Zbytnia
to zapewne wrużliwoHć, bo o.'tatecznie raz tylko
zdarzyło mi się nocować z rzeczami na podwórzu; zwykle Za,8 natrnfiałem ua słabszy opór
ze strony wyprowadzającego s ię lokatora i zdobywszy szturmem jeden pokój lokalu usadawiałem się w obrounej
pozycyi na złożonych
"w kupę ruchoJllO~cj,lcb; w pozycyi takicj poI, zostaw alem cza~ em dzień, czasem i więcej, i jedynie pocieSzała mnie myśl, że cierpię nie ja
I jeden, że cierpiących w ten sposób jc t mu<J"ltwo.

j
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Historykiem

autentyczność,

nie jestem,

nie

r'ic~~ więc ~a

przypns~czam jednakże,

leży więc tylko ustanowić pewne po~rednictwo
pomięd~y wprowad~ając'ym się i wyprowadzają

i to ma-

jąc

pewne dane do tego, że "'ielka wędrówka
narodów ~ IY wieku nie byla PQłąezona ~ takiemi trudn08ciami i komplikacyami, ~ jakiemi
się łączą przeprowadzki mieszkańców
naszej
stolicy.
Nie chcę bynajmniej wprowadzać w zly humor c~ytelników, rOZpil:H1jąC sil;) o ws~ystkich
tych .0kroplloHciach" przeprow:t(hki; kto ich nie
zna, kto i('h nie pr~es~edł? Praguę atoli ~wrócić
uwagę na przyc~yny złego i ua możliwy sposób
chociażby częściowego ich usunięcia.
l)r~yczyn
tych niezależnycb od przeprowachającego ::;ię,
a komplikujących znac~nie samą przeprowadzkę,
iest właściwie tylko dwie; a zatem niewiele.
Pr~ede\\'s~ystkiem, niedbałość prawie ws~yst
kich tutejszycb kantorów przewo~owych. Nie
obliczając ",ię często ze swojemi śroukami, pr~yj
muje taki kantor mnóst,yo zamówień, którym
później poprostu podołać nie jest w stanie; radzi
więc sobie, jak może: posyła parę platforru, te
~abierają większą lub runiej::;zą c~ęść l'~eczy, pozostała
zaś
czeka.... c~a::;em do późnej nocy.
Biedny pr~eprowad~ający się lokator, pozo::;tając
pomięd~y niebem a ~iemią, lamentuje, odgraża
się; ale usadowiws~y się nareszcie, ~apomina o
swoich groźbach, chociaż w r~eczywistości mógł
by je w c~yn wprowad~ić; bo odpowied~ialność
sądowa dla kantorów pr~ewozowycb
~a taką
samo"'olną prolongatę jest niewątpliwa. Naj8kutec~niejszem jednakże byłohy, gdyby pos~kodo
wany w sposób powy~szy, użalił siq publicznie
na ten lub inny ka.ntor; a że wówc~as dbaJoHĆ
ich o dobro klicntów powiększyłaby się, to chyba
nie potr~elJllje d(nyod~enja.
Również łatwo dałaby się w czqści usunąć
i drugą pr~yc~'yną "pr~eprowad~ek z pr~es'l,koda
mi", chociaż wytwarza ją po części obowiązują
ce w kwestyi Jlrzcprowad~ek prawo: art. 2 i :3
}Jostanowienia Rady stanu Królestwa Polskiego
~ dnia 1 (j wr~eśnia 1828 l', orzeka: .Każdy lokator winien do];ouać pr~eprowad~ki w ciągu
dni ośmiu i pr~ytem tak, żeby ostatniego dnia
znajdował się wra~ ~e swoim mieniem na nowem mies~kaniu". Kaźdy przy~na, że podobne
określenie terminu przeprowadzki jest nie bard~o jasne. Nikt chyba nie potr~ebuje na pr~e
prowad~kę więcej niż parę god~in, ale cl~ięki
art. ;3 r~cc~onego postanowienia, dokonywa jej
~awsze
duia ósmego. Naturalnie, że zmieniać
owego llo::;tanowienia Rady stanu nie jesteśmy
w mocy, możemy atoli zrobić zastosowanie go
w życiu praktyc~nem mniej lcłopotliwem. Poniewali pr~y dobrych chęciach ~e strony kantorów
pr~ewozowych i wogóle przewoźników, pr~epro
wadzka ruoże być dokoMną w parę gochill, na-

Kronika tygodniowa.
Echa z Galicyi. Zjazd lekarzy w Poznalliu. - Niemcy
miejscowi. - Ló!lzka biblioteka llOWOŚCi. - HalJ(le] żywym
towarom.

N au Galicyą, niby CZUl'na chmura gromami
brzemienna, zawisł stnll oblężenia, be~pośreunie
następstwo rozruchów anti-semickich. Zycie społeczne sparaliżowaue, swobody polityczne ograniczone, a w Hlatl ~atem pogol's~enie ekonomie~nego
stanu kraju i tak ju;;, wyciśniqtego jak cytrynu,
~aostrzenic antagonizmów społec~nych i plemiennych, oto jedyne rezultaty ~ujHĆ krwawych, hań
bę mr.yniącycb i tym, ro byli bezpośrednią ich
pr~yc~yną i tym, któr~y be~ krwi rozlewu, bez
pomocy ::;~ubiel1icy i kata zażcO'nać ich nie umieli.
Be~wątpienia energ'iczne wystąpienie wład~ gv.licyjskich położy tarnq burzeniu domów żydowskich
i rabowaniu ich mienia, przytłumi d~ikie instynkty wzbnrzonych ma::; ludowych, ale ich nie wytępi, nie wyrwie ~ korzeniami s~kodliwego ~iel
ska, ~a.chwaHze~ającego ubogie niwy galicyjskie.
Toć cysorz ~ oka~yi jubileus~u pozwolił bić
żydów pr~e~ dni 8, a na prośbę Papieża termin
ten do dni 15 p]'~ydłużył" - odpowiadają Bartld
i .Jlaćki na ~apytanie wład~ o pr~yczynę lozruchów.
'1'0 samo działo się llrzed półwiekiem, gdy
brat powstał pr~eciw bmtu, gdy płonęły dwory
szlacheckie i muóstwo kainów było pośród lurlu,
z natury I:lwej stworzonego do cicllej pracy rolnika. Wówczas jak i dziH jakieś podejrzane osoH

I

I

cym lokatorem, a wl3~ell;:ie przykrości, o którycll napomknąłem w samym poc~ątku, bętlą
usun;ęte. Zjawia /:lię atoli pytanie, kto tego pośrednictwa winien się podjąć? Odpowiedź ~naj
dujemy wart. 171IJ kod. Napoleona. ~Oddający
w najem", powiada punt l artykułu, "jest obowią~ally wprowadzić najmującego w posiadanie
rzeczy najętej pr~e~ tegoż". A ~atem nikt inny
tylko gosporlar~ dbać powini.en o to, żeby pomies~kanie h'yło wolne w o~naczonym terminie;
żeby .świeży" lokator nie pot.r~ehował walc~yć
z niechcącym lub niemogącym się wypl'owad~ić
lokatorem "starym" i nie był ~muszony w razie
porażl,i nocownć na podwór~u • pr~y r~ec~ach".
Do tego potrzeba ~e strony pp właścicieli tylko
trochę dobrej woli. Zaminst pr~ypatrywać się
~ pr~ejęciem,
jako tert,ius l!:a!1(lens, ~apasom
dwóch lokatorów, go::;podar~ domu powinien koli~ye podobne uniemo~liwiać.
Lokator wprowad~a.iący się i ustępujący ~ lokalu zwykle się wcale uie wają i poro~umienie
się pomiędzy nimi jest dlatego r~ec~ą trudną;
nie przedl:ltawia ona atoli zaunej trudnoHci dla
gospodarza, który ~na obie strony: poro~umiewa
się więc ~ obydwoma, pr~yc~em okreHla się go(hina pr~eprowachki tak dla jednej, jak i drugiej; przeciwko lokatorowi, niechcącemu się wyprowad~ić, zaopatr~y sig gospodal'~ w wyrok na
emil:lyę, który u~yskać można w godzinę.
Nie
myślę naturalnie, żeby nawet pr~y najlepszych
chęciach pp. wlaHciciele komplikacye pr~y pl'~eprowudzkach ~o::;tały w zupełności usunięte, ale
że się zmniejs~ą ~nac~nie, to pewna. Przypus~
czam, że próbne ~a.stosowanie powyższych rad
moich, pr~y ~bliżującej siq por~e pr~eprowad~ek,
nic chyba uie ~el)l:luje. Próbujmy wiqc:l
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dzony. Kos~ty tego wynagrodzenia ponosi dłuż
nik, a regent winien przy płaceniu wekslu k wotę , stanowi'lcą jego wynagrod~enie, od dłtlinika
Hciągnąć. Gdyby jednak dłużnik odmówił ~aphtcenia tej kwoty, regent sporządzi protokół, a następnie, na zasad~ie tegaż protokołu, nastąpi wyegzekwowanie wynagrodzenia drogą ~wykłą od
dłużnika.

Wynagrodzenie regentów. Ho~patrując spruwq wynagrnd~ania regentów,. wal's~awski sąd
okrligowy wyjnHnił, że, w myM obowiązujących
pl'zepi::;ów prawa cywilnego i ha.ndlowego, tud~ieź ust.awy notaryalnej, regentom ~awsze należy się ""Yllagro(henie ~a ich c~ynnoścj nr~ędo
we, nic wyh~ezając i tych wypadków, gdy regent nie mógł dokouać swych c~ynno8ci ~ przyczyn od niego nie~ależnyeh. Wra~ie więc niellpor~ądzenia protestu wek.:;lu, wobec ~apłacenia waluty na ręce reganta, regentowi należy się wyllagrodzenic, odpowiadające poło,vic tego, jakieby otr~ymał, gdyby protest był istotnie SpOl'~<1-

Konkurencya. Z inicyatywy p. pre~ydellta
miasta sporząd~ono projekt budowy w ogrod~ie
miejskim. poruiqdzy ulicą bIikołajewską i Widzewską położonym, kio::;ku metereologiczneO'o.
Kiosk ten według przedstawionej deklaracyi
~obowią~ał się ~budować optyk tutejszy p. Diering, a projekt budowy i deklaracya zostały zaakceptowane przez ministeryum i w tycll dniach
nadeBłane do magi tra tu.
Obecnie p. Olewiński, optyk ~ ulicy D~ielnej,
podał deklaracYę, że kiosk ten według z~twier
dzonego planu obowią~uje się zbudowae ~aumę
rs. gOO.
A więc o 150 rubli ta:1iej.
Stypendyum. Wychowaniec szkoły wy~szej
r~emieHlnic~ej Stanisław Fialko'Vski, który w roku bieżącym ukońc~ył kurs s~koły, otr~ymał styp6ndyum imienia Witte, byłego kuratora okręgu
naukowego warszawskiego, na dalsze kształcenic
się w wyżl:lzych ~akładach naukowych.
Płatność weksli.
Dzieki zwieks~eniu sie ruchu w przemyHle i handlu' łódzki~, liczba pi'oteBtów ~nacznie siq zmnie.is~yła.
Hegenci nasi ~amiast kilkud~iesi\ciu lul) kilkuset d~iennie, jak to juli niera~ miało wi ejsee,
otr~ymują zaledwie po kilka protestów.
Fakt ten Hwiadczy wywownie o poprawieniu
siq interesów łódzkich.
Przeprowadzki. Z dniem wczorajszym rozpopoczęły się przeprowadzki w naszem mieHcie.
Lokatorzy dnie całe tracą Utt poszukiwaniach
wozów, w czasie tym bowiem okazuje się wielki brak, a ceny za pr~ewoz, lub też pr~enie",ie
nie r~eczy wZJ'olc'ły ~nacznie.
Przeprowad~ki w Lou~i, pomimo pre. yi są
dowej trwają ~wykle do 15 lipca.
Z monopolu. Cyfrowe dune wykazały, że
l:ipr!l.iedaż wódek monopolowych znacznie się ~mniej
szała w ciągu o::;tatnich miesięcy.
W bieżącym atoli miesiącu pokup zwięks~ył
się nieco,
niedorówllał on jednak
pokupowi
w piel'w:i~ym miesiącu wprowad;-;eni,t monopolu .
Zwi(~ks~enie się sprzednży wódek w ostatnich
c~asach wynikło ::;kutkiem wydanych miesiąc temn ])nepisów, ~abral1iaj~cych wyrobu wódek
gor~kich jako to: żnbl'ówki, redlówki, pr~epalan
ki i innycll.
Dotąd rekt.yfikacye dostarc~ają restanracyom

Listo~ci, nikomu nieznane, oberwańcy z pod ciemnej gwiazdy, -łotl'~y be~ czci i witWY s~el'zyli po~ród ludu wiejBldeg'o ha8ło mordu i pożogi, pokrywając wstrętną swą robot<i imieniem panują
cego. lnnu, podówczas kierowała nimi qka, lecz
re~ultaty te same, a jeżeli rOr.J'uchy d~isiejs~e uie
unurzały luuu galicyjskiego we krwi żydowskiej,
pl'~ypil:lać to należy energie~nemu i nutyclnniastowemu wystąpieniu "ład~, które pożar w zarodku

żeli zawiści rasowe i nall1iętno~ci plemienue unos~ą gó aż uo zaślepienia. Na wie~ć o ostatecznym
rewltacie wyborów w Po~nml",kiem i ",rzekomej
klęsce polaków, któr~y utracili kilka. ~ posiada nych w popr~edniUl purlamencie maudatów, sto warzys~enie szerjl;ellia niemc~yZlly na wschodnich
kre::;ach monarchii pruskiej, urządziło ' ~ereg uroczystości.

KRONIKA.

stłumiły.
Straż

pożarna gasi atoli ogień, guy wybuo1111ie, lec~ rzadko kiedy ~npobied~ mu zd"ła tłumi pożar, lec~ ~glis~c~ od budować nie potrafi.
Do tej roboty lImiejętniej::;zej potrzeba dłoni
i potężuiejs~ych c~ynllików. 'ryme~Hsem w Galieyi po }Jierws~ym pożar~e IlIH'z<'1tnięto tylko gru~y, ale widoc~nie nic, cohy w pr~ys~ło~ci w~uie
cenie pożaru uniemożebnić ~dołał() ...
Wnukowie toną w tychże samych pomrokach,
kt.Órc otac~ały ich dziadów. A jednak pr~ez owe
pół wieku powobni i niepowołaui pnyjaciele In-

który /:lam siebie mieni krzewiciciem kultnry, je-

Pod wpływcm p'l.tryotyzlIlU i gorących trunków rozwią~ały Bię języki, ruyśli mtbmły nie~wy 
kłego polotu. I już nie ciemny chłopek lub żydek
galicyjski, Jec~ mąli Hwiatly, adwokat niemiecki
::idee na zebraniu komitetu wyborczego " Torunin wygłot!ił mowę pełuą nieuawi~ci,
zerokie
obejmującej hory~ontj'; "Stoimy na kresa.ch wseh~
dnich, ua ważnym i trudnym posterllulm-prav\lł
w ferworze p. ::i~lec-bo nat:!~em zadaniem odpieranie natarc~ywe.i fali narodów ::;Jowiallskich.
Stoimy ua. straży nad Wisłą, która jest .ie:i~c'l.e
ważnieji:lzą uiż l:itraż nad Hcuem, bo w przyszluści beda lla~~ymi wrogami w pierws~ej linii sluwianie .• Nie o naszych polaków nam chudzi z tymi ualioyśmy ::;obie radę, lec~ o żywioły polskie całego ~wiata i wogóle o walkę . łowiall
szc~y~ny przeciw uiemc~ylinie".

du wtłaczali w ciemne jego mó~gownice rożne
idee przewrotowe, nie było tylko siewców ~dro
wego ~iarna, uie było opiekunów, któr~yby lud
ten ukochali dla niego samego, nie ~aś jako teren do kr~ewieuia swych doktryn. Nie było tych,
coby ~ książką w ręku i miło~cią ::;~li mi,~d~y lud, '
Widmo owej walki tak dalece przestrasza
niecąc jasne ~wiatło.
niemców, tlo takiego st.opnia mąci im umy!:!ly,
Instynkt mas r~ucającyclt siq na karczmy,
że nawet zja~d nc~onych lekarzy i przyl'odn ików
wskazał niejako sieuli:;ko ~łego - główue :/;ródło,
słowiań!:!kich w Po~naniu przybiera w ich oe~ach
~ ląórego wypłynqły rozruchy galicyjskie.
potworne k:;~tałty .ittkiego~ olbrzyma, ~uolnego ~(t
Ze ciemna masa żydostwa oburzyła przeciw sobie
grozić wielkiej ojc~yźnie niemieckiej.
lud galicyjski, że lun ten równie jak ona ciemny
Wład~e berlińskie ~abraniają uc~ony1l1 zebrać
pos~edł na lep nieenycb agitatorów i dopu~eił się
ekscesów, pr~ebac~yć mu można, bo w~ród ciem- sie na wiec i ~aka~ też bez rumieńca ,,- tnlu moty~ują wzgl~dallli policyjnemi.
•
no~ci o gu~a nie trudno, ale jak nazl,'ać lud,
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zapasy, które wystarczyć mogą zaledwie do grudnia r. b.
Jak nas poinformowano, z nowym rokiem wydane będą nowe przepisy monopolowe.

go zmusił stróża dCl wydostania rękami z dołu
nst<:powcgo brodzącego pieska.
N ad to jako kurę, :;tr"ż ska:l.any zootał przez
gOllpo<larza na wniesieniu rs. l na Ili ednych.
Piekarnia mechaniczna C. J. Swuiawskiego,
uwzględniając potrzclly kon ument\)\v swoich, otwiera ,klep wła~ny przy nI. Piotrkowskiej pod
N1 12. Sklep tell zostanie oddany do publicznego
nżytkn za dwa tygodllie.

znajomy /ll U tO"'arzyszy i prosi na l.JerbatQ. W es~Ji
do rc::;tauracyi przy rynku . Gdy podano herbatę
przyst~t>u.ie do uich .. facet" w marynarce z zegarkiem w kieszeni i dewizk~ z brelokami i proponuje, żeby zagrać z nim w ł"{lcuszek. Gra polegała
na tem , żehy w złożony wc dwoje łaucLlcizek i skrę
cony w krążek trafić szydłem tak, iżby przy odkrę
caniu łańcuszka szydlo okuzało się w pośrodku, jeżeli zaś okaże się zcwnątrz, to trafi:\j~lcy przegrywa.
Plewka. grać nie chciał, lecz .ieg-o towarzysz do
gry Jlrzystąpi~. Obtlj gnl.i~cy dali Plewce stawkę
po rublu do trzymaniu, a guy jego towarzysz okazał
się szczęśliwym, Plewka wręczył mu d IVa ruble.
Szcz~śliwy gracz lIył bardzo zadowolony, swojego
rubla schował cło kieszeni a wygranego przeznaczył
na przepicie. W tym celu zaprowadził Plewkę do
restauracyi w domu :\~ 17 przy szosie Aleksandrowskiej. Gdy przyszli do restauracyi weszli do oddzielnego pokoiku a z nimi wS\I.edł "facet" ze !:lwoim
łańcuszkiem i jeszcze jeden pan. Zaproponowano
Plewce żeby grał, a gdy ten gię ociągał, przystą.
pi011f do niego wprost; j eden ujął za jedną. drugi
za drugą rękę, a trzeci szukał pieniędzy. Wyjąw
szy Plewce pieniądze z kieszeni, łotrzykowie uciekli, a Plewka wybiegł za nim na ulicę z lamentem.
Zaalarmowana policya już dwóch z nich ujęła i osadziła warei:lzcie. Znaleziono przy nich tylko 10 1'::;.
Sprawę !:lkierowano na drogę sądową.

Sąd polubowny. Ksiądz kanonik Rembieliński
w Zgierzu cieszy się ogromncm zaufaniem nietylko llldności katolickiej, ale i innych wyznań.
Przetl kilku duiami wynikł zatarg natury pię
niężnej między ewangielikiem i izraelitą, łodzia
nami. Obaj zgodzili się wybra6 na sędziego polubownego ks. Rembielińskiego., który te';' spra·
wli rozstrzygnął ku zadowoleniu stron obu.

Brak wody w Łodzi. Według twieruzenia niektórych specyalistów i fabrykantów, Łódź w roku bieżącym już zostałaby bez wody, gdyby nie
lato szcz~śliwe, gdyż zasna ją wodą deszczową.
Dzięki jedynie bezustaunym deszczom w rok u
bieżącym, fabryki łódzkie mogą jeszcze funkcyopować prawidłowo, w razie atoli stałej pogody
brak wody da się odczuć na całej linii przemysłu tutejszego.
Kanalizacyi i wodociągów gwałtownie nam
potrzeba.
Osobiste. Weterynarz miejski p. K waśniew
ski otrzymał urlop dwumiesięczny na wyjazd dla
poprawienia zdrowia.
Zastępstwo obejmuje weterynarz p. Warikow.
Rozszerzenie nadzoru weterynarnego. Łód;;"
315 tysięcy mieszkańców ma zaled\11e jedncgo wcterynarza miejskiego, drugi bo"iel1l ma powierzony nadzór nad traktami, przez
ktore przepędzane są tabuny rogacizny i koni.
Ze względu na dużą iloś6 zajęcia i liczne
obo" iązki, obciążające weterynarza miejskiego,
zaprvjektowano ustauowienie jeszcze jednej posady weterynarza m. Łodzi.
Projekt tem w krótce podobno ma być wprowadzony w życic.

Straty pocz)"llione przez pożal' palacu Heintzla
Łagiewnikacll wynoszą w 1Iicruchomości ubezpieczonej rs. 70,000 i w ruchomościach llieubezpieczonych rs. 50,000. Ogółem straty wynoszą
IV

120,000 rubli.
Kradzieź.
W dniu 1 b. m. jaclącemu S'lOSą
Pabianicką Mendlo\yi Grabowskiemu, mieszkań
cowi osady Bełchatów w pow. piotrkowskim, skradziono z \roza przędze wartości rs. 44.
I 'traż
zieml:!ka złodzieja wykryła w osobie
Gustu\Ya Stiellera, którego aresztowała i osadziła

w wiezieniu

Szlachetny znalazca. J edcn z pracowników
Johna jadąc dorożką:\ł 738 pozostawił w niej
pieniądze. Było tam 100 rubli i 40 marek zło
tem, oraz kilkanaście rubli srebrną monetą.
Pieniądze te znalazł pan Czesław Weil, pracownik firmy Mierzyńskiego i Pohla zamieszkały
przy ul. Piotrkowskiej 271 i natychmiast zawróciwszy dorożkę oddał zgubę właścicielowi.
Latarnie. Latarnie gazowe wczoraj na ulicy
Piotrkowskiej pOC:l.ęto zapalać o godzinie 1)1 /4
wieczorem.

Ofiary. Na rzecz II ochrony w ciągu maja i
czerwca wpłynęły następujące ofiary:
Od p. Nippego partya wędlin; od p-ni Minor
rub. 7, zebranc na weselu córki; od oficyalistów
firmy A. Hiirtig, zebrane podczas zabawy rub. 15;
od p-ni Preiss rub. 3; od oficyalistów firmy A;
Skr. zeurane p{)dczas wycieczki do lasu ruh. 10.
od p. Belowa szynka i trzy sztuki słoniny. Za
powyższe ofiary komitet ochrony składa łaska
wym ofiarodawcom serdeczne "Bóg zapłać".

Zuchwała kradzież.
W ubiegły wtorek stróż
domu przy ul. Południowej .J\~ 40 Wojciech Plewka,
wyprowadził własn~ krowę na rynek Bałucki i
sprzedał za 46 rnbli żydowi. Gdy otrzymał pienią
dze przystąpił do niego jegomość przyzwoicie ubrany i mówi: "Oj mój przyjacieln za tanio tę krowę
sprzedaliście, ta krowa warta najmniej 50 rubli.
Ale cóż kiedy u nas tak zawsze, jak chce kupić katolik, to mu cenią dwa razy tyle co żydowi. I ja
chodzę od rana, chciałem kupić krowine ale cena
wysoka, tak że szkoda pieniędzy wyrzucić" żebyście
si~ byli nie pospieszyii, to byłbym kupił ~d was te
krowę, bo mi się podobała". Plew kę taka mowa bm·:
dZI) ujęla, wi~c I)drzekł, ie dla tego tę krowę żydo
wi sprzedaj, bo miała feler.
"A toś mi brat, takich to lubię, to po mojemu,
woła jegomość, klepie Plewkę po ramieniu i zapra ..
Sza nu wódke".
Plewka iś'ć nie chce i zwra~a się ku domowi, nie-

' Z vVARSZA'VY.
Kościół św. Floryana. Budowa kościoła dobiega jlli do końca, komitet jednak ma jeszcze
wiele kłopotów przed sobą, są bowiem jeszcze
przewidywane spore wydatki.
Jeżeli nie uda f:lię otr:l.ymać zapomogi rządo
wej lub 1\:1·edytu z funduszów pokładnego, komitet odwołać się będzie musiał do ofiarności publicznej .
Niezadługo rozpocznie się już służba Boża
w tym nowym kościele, brak dotąd \yszakże
wszelkicll pomieszczeń dla księży i służby kościelnej, a w niedalekiej przyszłości dla biura
parafialnego.
Gdyby nawet powiodło się zyskać zasiłek
rządowy dla kancelaryi parafialnej, to jednak
lIie wyniesie on tyle, ażeby był wystarczającym
i dlatego komitet zmuszony będzie dopełniać ten
fuudusz drogą skladek.
Nowe budynki staną za kościołem od strony

W dalszym ciągu na rzecz biednej
chorej wdowy potrzehującej wy.iechać na wieś
złożyli.
W. R kop. 50 i Anna Han kop. 50.
~ebraną sumę ogólną rs. 12 kop. 70 wręczy
liśmy za pokwitowaniem biednej wdowie, która
wC:l.oraj wyjechała na wie~ w okolice Łasku.
Niegodziwy s troż. Stróż jednego z domów
w naszem mieście, chcac zemścić sie na lokatorce, do której czuł I1ra~ę, wrzucił cio ustępu jej
ulubionego pieska.
Nicszcz~:mwe zwier:l.ę przez długi czas brodziło po nieczystościach, skomląc przeraźliwie.
Gospodarz domu p. P., llsłyszawszy skomlenie
zwierzęcia, stwierdził fakt i dla ukarania winne-

-

smak estetyczny l Jego :l.drowy rozsądek,
nieraz w złych chwilacll był mu kierownii dobrym regul,ttorem. Cllciwość z jaką
lud i'auryczny rzuca sili na te tanie fabryliteratury łódzkiej, wskazuje jasno jaki
wśród tycll maci pau uje glód wiedzy, jakie zamiłowanie do ksią'i,ki o ile cena jej przystępną byW'\.
Dla pro~taczków nuszych słowo drukowane
to świ~tość, to prawda, której zaprzeczać byłoby

jego
który
ldem
nasz
katy

l1m·ezyą·

Przy takich wamnkach rO:l.szerzenie czytelnictwa śród ludu , toć to najpotężuie}:!zy z c:l.ynników do podniei:liellia poziomu jego umysłu i moralności. To jedno z najskuteczniejszych lekarstw
na choroby społeczne trapiące lud ten w ciemnocie pogrąiony. A czas by już było przystąpić
do radykalnego leczenia choroby, która coraz
bardziej nurtuje w łonie naszego ludu i COnl:l.
więcej żywotnych soków zeń wy!:lysa.
W wielkich zwłaszcza ogniskach f,Lbryczoych, tysiące
wampirów przywykłych żyć kosztem bli~oiego
obał.amuc<L ten lud i na mano\'yce go wiedzie.
::;wieżo kronika nasza
bieżąca zanotowała
fakt o przytrzymaniu dziewczyny niele~niej, trudniącej Ilię nierządem.
Nieszc~ęśliwą sprowadziła na złą drogę wraz z wielu towarzyszkami
l.y\lna megera , wiodąca wstrętny lw.ndel ży
wym towarem, uchodząc zręcznie przed okiem
policyi. Młode d,,iewczę, pączek jeszcze listkami
f\tulouy pod złowieszczem tchnieniem kobiety
wampira rozwija ::;iQ przedwcze~nic i więdnie natychmiast po zerwaniu, - młodą. duszę zalewa
jad rozpusty, jad zaraźliwy i trujący. I niema
nań lekan:!twa, bo dziewczę niema siły odpornej,

I
I
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łódzkiem.

Sl~rad/'iona przędza nie oclualeziona.

Znaleziono pieniądze w kwocie 100 marek
pruskich.
Właściciel zechce się zgłosić do p. ThOmke
pracownika fabryki p. Johna, gdzie odebrać może swą zgubę za uwiadomieniem właściciela.

posiadająca

Coś podobnego gdyby miało miejsce, w Chinach lub JJośród hotentotów, jeszczeb y wywołało
oburzenie luuów ucywilizowanycll.
Nawet niemcy, stojący po za polem walki,
Uczciwi niemcy tutejsi, z niecimakieUl powitali
czyn swoich współplemieunikbw i rumienią !:lię
zań przed i:lpołeczeI1stwem, które nietyll':o gościn
nie ich przyjqło , lecz nigdy i w niczeOl nie tamowalo narodowego ich rozwoju. Stać na straży
właHnych interesów, bronić dobytku ojców przed
uszc:l.e'rbkiem, to gZCZytlly obowiązek, - napadać
11a lJezbro11nych, tJumić światło wiedzy, gdziekolwiek 0110 zabłyśnie dla tego jedynie, że nie
niemieckie ręce rozpaliły ogni!:lko, to chyba niegodne wielkiego narodu.
Ale są ogniska i ogniska. Jedne ożywczym
jasnym goreją płomieniem, inne wilgotncru podsycone drzewem, dym jeno produkują w oczy
gryzący. Ma Warszawa swoją bibliotekę nowości,
ma ją i Łódż, tylko o ile pierwsza światło nieci,
o tyle druga w cie~nościaeh pogrąży. Bo gdy,
Warszawa za dwadZIeścia pięć kopiejek <laje nam
spory tom utworów najcellliejszych z literatury
polskiej łub obcej, Łodź pasie czytelników swoich
odpadkami literatury, wygmażonemi w mózgach
pismaków ocl siedmiu boleści. Po Końcu świu.ta,
Królowa wyspy, czyli wallul. o Kubę, oto arcydzieła wydawnicze literatury łódzkiej. Rozchodzą się one w ty~iącach egzemplarzy, bo cena
zel:!zytu zaledwie 7 kop. wynoiSi -- lecz jaki
z tego plynic poi Ytek?
Proste
umysły
naszego ludu fabrycznego
\Hhłaniają w siebie niezdrowe miazmaty, ner\\7
jego targają nieprawdopodobne opowieści, paczą
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nie wie dokąd ją zawiedzie czyn bazwiec1nie speł
niony, nie rozumie niebezpieczeństw, które je
otaczają, nie pojmuje hańby w ktbrej się l1l1rZa.
Liczba tych nieszczęśliwych legion. . Jeden
drugi wypadek odkryje czujne oko policyi, setki
pozo::ltaną na wieki w ukryciu. Wre::lzcie te które
doslauą się IV ręce Hcuźby bezpicczeti.::;twa, to jcdno::ltki już -stracone, któr0 rza.dko kiedy uzdrowić 8i l~ dadzą .
Tu społeczeń::ltwo wy::ltąpić by powinno do
walki zaciętej i upornej, do walki przy pomocy
dobrej książki i o(lpowietłnich stowarzyszeń.
DCl wal:! czyteluiczki zwracam się w imieniu
tych nieszczęśliwych siostrzyc waszych, zmarnowanych za nim iyu zaczęły. Jeżeli mżone już
ł,rądem wyleczyć trudno, brońmyi zdrowe ou zarazy. W wieku, w którym dopominacie się o

prawa nam równe, przeLlewszystkiem 11ie pozwólcie, aby ~ród Wit,; były niewolnice chciwości i
namiętności blHlzące lnclzi i zwierząt, ii:ltoty
służące za żywy towar, :1.<1 sprzęt, który po zuży
ciu oclrZllCal:!ię jak rzecz niepotrzebną.
Zadanic to trudne przechodzące !:liły poje(lyń
czycL jednostek, lecz dla grona dobrą ożywione
go wolą do rozwiązania przystępne.
'ranie lub bezpłatnie rozrzucane książki umoralnia.jącej treści, szkbłłd uczące bodaj czytać
i pi::;ać i jakiegoś chlebodajnego zajęcia, przytuł
ki dla dorastających dziewcząt pozbawionych
opieki, oto szereg \·odków, które jeieli nie wytępi'1 złego , to przynajmniej ograniczą jego działanie.

JaJlUsz.

ROZWÓJ. -

ulicy Namiestnikowskiej, przy ogrodzie o,,"oco- ,
W niedzielę odegrano całą operę Kurpińskie
wym, który się tam po za ogrodzeuiem kościel · go p. t. n Bojomir i Wanda.· Muzyką dyrygował
nem bardzo ładuie rozwinął, a staut.wi "łasnoś6 dyrektor opery łódzkjej p. Lasoch
We wtorek ~Htatuie pożegnalne przedsta"iekościelną·
Nocy onegdajszej zmarł po krótkich cierpie- nie na benefis Leopolda i\Iorozowicza (syna).
Zapowiedziany jest wyjątek z nieznanej tu oniach ś. p . Aleksander Sochacki, starszy zgropery
ŻelelIskiego n Goplanu" i ~ Ciocia Salusia"
maclzenia kuchmistrzów warszawskich.
Utworzenie zgromadzenia. tego było z::dugą w jednej odsłonie , występ paui Atlolfiuy Zimajer.
Na zakollczellie przed:;tawieuia dauym będzie
zmarłego, który wydawał uudto czas jakiś pismo
"Król teuorów u i "Lekcya śpicwu" z p. J\Iorozospecyalne lJ. t. »Tygodnik kucharski."
wiczem w głównej roli.
.
Jl;marły pozostawia po sobie pamięć pr:lwego
człowieka.

Eksploatacya

kanałów

wodociągów. W zapodniesiono obecnie myśl innego

i

rządzie miasta
zorganizowania hiur eksploatacyjnych kanalizacyi
i wodociągów warszawskich.
DotychczaH wydziały te iHtniały zupełnie niezaklnie od inżynieryi miejskiej, zawiadywanie
'laK sprawami po za naczelnikiem zawisło od głó
wnego inżynil:lra p. W. II. Lindleya.
Obecnie, jak się dowiadujemy, powstał projekt przyłączenia tych bim do wydziału ogólnoinżynierskiego i poddaniu ich pod zarząd starszego inżyniera minsta p. Kajetana ~Io~cickiego.
W razie doj~cia do skntku tego planu, inż. llIo~cickiemu dodanoby dwóch inspektorów, oddzielnie dla kanałów i oddzielnie dla wodociągów.

Areszt miej ski. W tych dniach

rozstrzygnięty

'lO tał

l<onk1l1's na plany nowego aresztu policyjneg-o, ktory ma stam1ć przy zbiegu ulic Ghloducj
IWaliców.
Pierwszeństwo przyznauo pracy budowniczego
Franciszka Lilpopa, który też otrzymał 500 r;:l.
lUlgrody.
P. Lilipopa wezwano do porządzenia plauu
i kosztorysu.
Plany te będą przesłane władzy wyższej do
zatwierdzenia. Plany i kO$ztorysy p. Lilpop ma
sporządzić pod kierunkiem opiekuna aresztów, sę
dziego pokoju W. Sawinkowa i 'tarszego budowniczego miasta E. Cichockiego.
Kowy gmach więzienia ma być 4: piętrowy
j ma pomieticić 150 mężczyzn i 50 kobiet.
W suterenach będą kuchnia, prulnhl, laźnia,
kąpiele z wannami, kamery dezynfekcyjne, warsztaty l'zemie~lnicze itd.; na parterze: kancelarya,
gabinety lekarskie, lazaret, apteka itd.; na pię
trach: oprócz cel, przeważnie dla jednego lnb
dwóch aresztantów, pokoje jadalne i cl.ytelnia.
Cały gmach ma otrzymać o~wietlenie elektryczne.

Z

kra j u.

nGazeta Kielecka" dono i:

W Piotrkowicach,

pomiędzy Kielcami i Chmielnikiem w tamecznym
kościele parafialnym zuajouje się okazały marmurowy nagrobek Uoksickicb, a w grobach zwło
ki całej rodziny w 1651 1'. zabitej w czasie ~' oj

kowych najal.tlów, mianowicie Marciuu R0ksickiego, kasztelana połanieckiego, jego żony Zofii
z Bogoryjów, synów vYładYi:!ława i Wojciecha,
oraz córek Franciszki hl'. Baafi i K atarzyuy Szydłowskiej.

Pomimo, że już dwa wieki upłynęły od tragicznego zgonu kasztelallstwa RokHickich, zwłoki
ich zn.cllOwały na 801lie ubranie jeszcze w całości.

Kasztelan Marcin ma nu sobie kontusz i je;:lt
przepasauy pasem ze srebruej lamy, jego mał
żouka ubrana w koronkowy czepiec z niebieskiemi wstążkami , a w u zach l~nią zausznice z brylantami.
Lublin. Ka, odbytem w tym tygodniu ogólnem
zebraniu TO\" 'arzystwa lekarsKiego dopełniono wyborów do zarzadu.
Na prezesa' wybrano dnI. Aleksandra Janiszewskiego, na wiceprezesa dra Stauisława Dobruckiego, un. kasyera dra Aleksandra l::itaniszewskiego, na sekretarzy: dra ::;tet'anu Radomyskiego i dra Adama ~Iajewskiego, nit hibliotekarza
dra Jana Modrzewskiego nareszcie do komisyi
bibliotecznej doktorów: Biel'llackiego, Jaczew8kiego i Jankowskiego.
W roku przyszłym Towarzystwo obchodzić
bedzie 25 rocznice założenia.
<
Crrono artystó,~ z paui~ Zimajcr na czele dalo tli l,ilka przedRtawieu, na które składały się
wyjątki z operetek, jako też innych utworów
scenicznych. Lrozmaiceniami przedstawienia były
kuplety niektóre bardzo dowcipue.

Zamość. W pobliskiej wsi Sitallcu popełniouo
w dzieu BW. Piotra i Pawła zbrodnie ktom zarówno jest okrutua jak wstrętua.
..
Do mieszkania żyda, który miesz.bł w pewnern oddaleniu od wio. ki w czal.iie jego i żony
nieobecno~ci uJało się dwu ehloJJow w celu zrabowania majątku dobytku gospodarza. N a wstę
pie złoczyńcy zadusili dwie małe dziewczynki,
które lJawiły się na, podłodze, poczem wszedłszy
do wnętrza star$zą iclI siostrę gotującą ohiad
zapytali o pieniądze .
Gdy jednak ta w8kutek
przestrachIl opowiada6 nie mogła potłukli ją
mocno i usiłowali zadusić, poczem zaorawszy
zualezioną gotówkę w kwocie zaledwie 8 ruI.
umknęli . -Pu przyj~ciu rodziców, na krzyk których sąsiedzi się zbiegli rozpoczął się ra tuuek
poduszonych dzieci, jednakże zaledwie naj starszą
córkę
zdołano
uratować. W killu\, dni potem
dziewczynka poznała zbrocluiul'zy i gdy stawiono
ich przed i:\ędzią śledczym, do wiuy Całkowicie
się przyznali.
Łomża. Łomżyuskie Towarzystwo Dobroczyn ności
przyjęło na ogólllem
zebraniu wuiosek
o stworzeniu Towarz)'i:!twa przeciwżebraczego.

Odpowiedni komitet dla zbadania tej sprawy
i napitlania ulItawy zo tał już wybrany.
Gubel'llię łomżyń!-lką w 1'. bież. nawiedzają
częste burze.
'tV ubiegłym tygoduiu na"'ałllica
przeszła szerokim pasem zalewając potokami ulcwnego deszczu pola i drogi, poczyniająe do tkliwe straty roluikom. - Pioruuy biły jeden za
drugim wzniecając kilka pożarów.
W Gowronie piorun uderzył w kościół i uszkodzil go nieco, za~ we wsi Ponikowie od pioruna zginął pastuch miejscowy, a pod wsią W ę
sewo piorun zabił d woje idących ludzi.
Z Kurpiów. Na mocy Najwyższego ukazu z roku 1 91, przeprowadza się obecnie uregulowanie
stosunków roluych włościan·Kurpiów pow. Ostrołęckiego.
W celu naocznego zbadania tej kwestyi, oraz przelwuania się o potrzehach miejscowych, zwieclzał strony Kurpiów gubernator łom
żyński . W towarzyi:!twie osób urz~dowych odwiedzał kancelal'ye gminne areszty, rządową osadę
leśną (w Dylewie).
P. gubernator przyjmował
deputacyę urzędników miejscowych. W Kadzidle
gubernator pnybył do kościoła zuudowanego przed
dzicsięciu laty, witany przez duchowiel1stw0 z prałatem, ks. lhjchlem na czcle.
Rewizye i badania p. gubel'llatora były hardzo ~cisłe i drohiazgowe. W powrocie z Myszyuca badał roboty
ziemne, prowadzone przy regulowaniu rzeki Rozogi we wsi Lelis. Pomiędzy projektami, ktoremi. p. gube1'llator o':>iecal łaskawie zająć oię, wymienić należy: dokouczenie szosy ostrołęcko-my
szyuskiej, wzniesienie domów dla szkół początko
wych, usta.nowienic dni targowych w Kadzidle i
wiele illnych.
złodziejska .. W ciągli lipca i sierpnia
w Zymrcluwie bauda złodziei,
spełniwszy caly szereg kmdzieży w mieszkaniach
osarlnil,ów i włoscian okolic~nycll.
Baucla, złożoutl z 8 osól), ukrywała się w lesie guzowskim w pobliżu Zyrardowa, gdzie początkowo trudno ją było odnaleźć; dopiero podczas spełniania prze:;t~pstw chwytano ucze tników

Banda
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1'., operowała

bandy pojedyuczo.
Do bant!y tej należeli: Władysław Byczkowski, Majer cwiatłowski, Franciszck Jai:\iuski, Aleksander l::izczepański, F:'anciszek Jóżwiak, Julia
Nieczpor, Mosiel\. NajclO1·f i •'zmul Gdański.
Na ~ledztwie pier wiastkowem niektórzy przyznali się do spełuienia kilku kradzieży. k~l.żdy
jednak twicrdził, że handa nie hyła zorganizowaua i że w każdym razie żaden do niej nie
należał.

~prawa baudy tej sądzona była onegdaj IV I
wydziale karnym sądu okręgowego. Do rozprawy weZWHno 4:0 ~wiadków. Najdorf, pozostawiony na woluosci za kaucyą, nie tawił się·
N a mocy ogłoszonego wyroku, troje oskarżo-

nych: Aleksandra Szczepański ego, l<'rauciszka JasilIskiego i Julię Nieczporowl.) ulliewiuniono i od
wszelkicj odpowiedzialno: ci uwoluiouo. P ozostałych zaś czterech oskarżonych, z uwzględnieuiem
Najwyższego Manifestu z <luia 26 maja 1, 96 r.
skazano: Władysława Byczkowskicgo na ~ lata
i 4: miesiące, Franciszka Jóżwika Ha rok i -l miesiące rot aresztanckiel), wreszcie Majera : 'wiatłowskiego i Szmula Gdańskiego na 2 miesiące
więzienia.

Od zarzutu utworzenia baudy złodziejskiej
wszystkich oskarżonych uniewinuił.

sąd

Wiara, miłość, nadzieja - co za piękne 'łowa!
Miliony ludzi mówi o nich nieu8taunie •
l w uich czerpie otuchę , gdy mi pęka głowa,
Albo serce z rozpaczy - w życia kwar:1n[ tallnie.
Wiara w naj cięższych chwilach ulgę nam
Iprzynosi,
Porywa ducha w wyższe, doskonalsze sferyI "tam" lepszą nam przyszłość za cierpienia
.
I "'łosi I nnclaje ulliom smutku blask promieuuy,
Iszczery ...
Wiara ... dajcie mi wiarę, mą wiarę (h,iecinuą,
Serce me wyziębione, dusza moja pusbt.. .
J:l nie umiem się modlić, kiedy jestem wiuną 
Zamiast modlitw - ironia krzywi moje usta,
Miłość! ileż rozko zy w tym uroczym d/.więku,

Hei cuduych snów, marzeu w lonie swojem
[ mie~ci!

-W szak z nią trOl:!ki żywota znoszą się bez
rjęku,

Z nią łatwiej się przenosi naj cięższe hole~ci.
l\IiłoM! ... ha! ha! ha! cóż to dla mnie znaczyTo rozpacz, ból i wzgarda, piekielue katusze ...
Wittc na miło: ć ja dzi~ patrzę się iuaczej I chociaż łzy mam w oczach - jednak drwić
z niej muszę!

r

Kto żyje bez nadziei, tej niebios posłauki,
Komuż nie jest llodporą w doczesnej pouróży?
Każdy z nią ~miH}o w życia. twardo "'chodzi
[szranki ...
Nadzieja - motyl barwlly na stulistnej róży!
Dla muie on już uleciał -

zniknął gdzieś

Iw przestrzeni- I nigdy w blaskach tęczy już nie zaja.'ni~je ...
Wiem, że wyroku losów nic w ~wiecie nie
[zUlieni Więc i z nadziei marnej- ja t.ylko się 'mieję!
Jall J/ori.

Z PET ERSBU RG A.
- W najbliższej przyszyszło~ci ministeryum
rolnictwa i dobr państwa zająć się ma O'tatecznem doprowudzeuiem do skutku następujących
projektów:
1) o utworzeniu organów lokalnych ministeryum rolnictwa;
2) O założeniu drugiego wyższego zakładu
rolniczego;
0) u otwarciu 25 niższych szkół ro~niczych;
4) rozpozna.nie projektów: nowych przepisów
clla średuieh :,;zkół roluiczycb, zmian w ustawie
normalnej dla niższych szkOl rolniczych. urzą
dzenia różuych instytucyj do~wiadczaluych i t. d.
Pzojektowany jest ró\\-nież Mły szere~ zal'zą
dzell w ~akresie gospodal'!-ltwa rybnego, leśnego,
wreKzcic przemysłu górniczego.
- Według info rmacyi pism petcrsbul','kieh iużynier górnic7.y p. Wojt<law zakłada' towarzy;:ltwo akcyjue z kapitałem 800,000 rubli w akcyaclI 2?i0-rublowych, pod nazwą "Towarzystwo
dla poszukiwań i eksploatacyi użytecznych materyałow kopalnych". Nowe przed iębior:two ma
skupić ii:!tniejącc już w Pctersburgn "biuro poszukiwalI górniczych u p. W ojHla wn.. rozwinąć je,
prowadzić
badania w rozmuitycll miej 'cowościach, dokouywać robót meloracyjnych, wyrabiać i sprzedawać przyrządy wiertnicze i iu.
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Z prasy rosyjskiej.
Artykuł "Świeta". P. Komarow po powrocie
% nroc%y~toś~i Palacldeg0 w Pradze czeskiej zamieścił w "~wiecie" nal-ltępujący urt.ykuł:
nPolacy anstryaccy - nie naród polski, lecz
polityćy polscy oryginalni i "wy%nania mojżeszo
wco-o", tak długo sŁuiyli za. oparcie dla niemcó'; austryackich w sprawie ciemiężenia słowian.
że i do tego czasu, bez względu na erę hr. Badenicgo i na związek Koła polskiego z czechami
o-otowi sa .każdej chwili wtórować w wycieczkach
~ntirosyj;kich dziennikom wiedeńskim i Lerliń
skim . . Taki czyn z gorliwością godną lepsr.ej
I-lprawy spełnił w tych. ~nia.?h "Dziennik Pol.ski"
% powodu mowy praskJej \V. W. Komarowa I dolał kropelkę swego dziegciu do chóru oszczerstw
różnych ncajtungów" i "tagblatów".
Artykuł gazety lwow8kiej podajemy poniżej
w d~łości, lecz rozbierać go s1.czegółowo nie bę
dziemy. Mówi on sam l.a siebie każdemu be1.Iltronnemn c1.ytelnikowi, zarówno ruskiemu, jak
i nieruskiemll. My daruy tylko %asłnżoną odpowiedź "Dziennikowi Poll'lkiemu" i zamiłowanym
we frazeologii autorom jego artykułów.
n waża za r fał;'(z hi to" Gazeta Lwowska"
. .
TyC%ny" wspomlllellle w mowie Komarowa o ruskiej krwi przelanej pod GnllHmldem wraz 1. polską i czeską. To nie fałsz; lecz istotna praw~la.
Uważać za polską tę Litwę, która za Gedymllla
i Olgerda przesiąkła knlturą ruską, przyswoiła
I-lobie rOl-lyjskie piśmiennictwo i prawa rosJ'skie,
to istotnie fułs'l najzupełniej bezceremonialny,
taki sam, jakiego dopu~f:ili się inui politycy polscy, którzy oburzając się z powodu oswobodzenia
przez cesarza. rosyjskiego "bydła polSkiego i rnskiego, zapewniali, że biją się za »waszą i lHtSZą
wolność". Statut litewski-zbiór praw wielkiego
ksi<}stwa litewskiego - i po połączeniu Litwy
z Polską utr1.ymywał się w języku rósyskim.
Księstwo Smoleńskie, wyłączuie ruskie, uważać
za polskie, a pułki smoleńskie za szlachtę polską, to już nie fałsz, a coś gorszego-rachuba na
ślepotq i nieHwiadomoHć czytelnika. Odwoływanic
się na pocll'~czniki historyj polskiej- to l.łu wymówka. Uczony polski profesor Korzon wyja~mil
niegdyś zasady politycwe, według których tworzy się historya polska, i w;ywolal pr~eciwko. s~
bie cała burze pomIędzy 11!storykaul1 polskmn,
klórzy ~rzekli: ~e patryotyzm skhl.l1ia do pisania
w hil-ltoryi nie tego co było istotnie, lecz t .J, cze0'0 wymao-aja kombinaeye politycwe" .
tl
o.
. ' U T ....V
"Falsz znów je t więc me w m,oWl~ 1'1.
•
Komarowa, lecz w artykułach "DZlenl11ka Polskiego" i we wszystkich tych szablon?wych z~~
pewnieniacb, jakoby Rosya starała SIę wytęplC
narodowość polską i jakoby polakom "pod 'l.aborem l'osyj,:;kim" powodziło się gorzej niż w Austryi i Prusacl1. Gdyby tal;: hyło istotnie, ](ró·
lestwo Polskie nie byłoby \V takim kwitnącym
stanie, a Wars1.awu nic byłaby prawdziwą stolicą ziem polskicb. Warszawa rośnie i kwitnie,
posia,(hl przeszło szetJćkroe sto tysięcy mies%kań
ców' to trzecie miasto w ROi:lyi po stolicach;
w Niemczech większy od niej tylko Berlin, w Austryi tylko Wiedeń. Lwów i Kraków w porównaniu z WarH'l.awą to zabita prowincya, pomimo
iż dla kulturalnego podniesienia tych miast zuiywają wiele środków krajowych i państwowych.
W Polsce pruskicj polskich miast nie ma; Poznań, Gniezuo, Gdańsk, Królewiec, 'l'oruń-wszy
stko to miasta niemieckie. "Dzicnnik Polski" nadaremnie chwali I-lię kwitnącym stanem polaków
w "za.borach" pruRkim i austryackim. W Prusach Ilprawy iJą całkiem źle, Ucisk niemiecki
nieuo-iety i bc%ceremonialny, przybiera straszne
l·OZ~'-ia;·y, ziemia polska wydzierana właścicielom
przemocą i podstęptm przechodzi ~ w ręce niemieckie; mocno trzymu się tylko stan wlo~ciań
ski, który zupdnie nie jest odpowiedzialny za
gnechy polityków polskioh. w rodzaju "admirała
ladoweo-o" Kościeiskiego. Ze polakom żle żyć
Wswej" ojczyźuie IV Prusach, o tem świadczy
masowa emigracya do prowincyj nadrellskich.
Na ostatnich wyoorach do parlamentu niemieckieO'o polacy utracili pięli mandatów na dziewietnaście-złe to ~wiadectwo ella ich powodzeń
politycznych.
. "W iloilyi na. katedrach biskupich nigtly nie
było niepolaków (chociaż katolików w ROilyi jel-lt
-wielu l1iepolakow); w Prusach uważano za wiel-
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ny jest tylko naród polski, który może ocalić się
kie l.wycięstwo kiedy w Poznaniu zamiast niemca, mianowano ul'cybil-lkupem Stablewskiego. Ale
tylko w połączeniu z Posyą, w świecie słowiań
skim, którego my nie oddamy na pożarcie niemwszak Stablen-ski sam o sobie mówi, że on jest
com podobnie jak l1ie oddamy i innych słowian.
"prusakiem mowiącym po polsku "-rzecz, której
To właśnie jes t wielka spraw,t słowiańska, wobec
nigdy nie powied%hLl publicznie ani jeden prałat
poli:lki w Rosyi. A przecież w Prusach jest kou- której winny ustępować na plan dalszy drobne
stytucya i na papierze obiecują wszelakie prawa spory clomowe słowian pomiędzy sohą".
i przywileje; w Polsce pruskiej nie było ani jednego powstania, za to adresów o wieruopoddallc1.ości i lojalności bez liku.
Niezrecznie jest chwalili sie i położeniem
pold'ków ,~ Galicyi. Politykom 'istotnie doorze
Teleo-ramy już doniosły o zatonięciu statku
sie tam powodzi. Im to na podstawie kombina"Bourgogne". Teraz nadeszły bliż~ze szczegóły o
cyj, mających bardzo mało wspólnego z przyja- tej stras%uej katastrofie, lecz jn;k z.wykle, pierwcielskiem i stosunkami z Rosyą, oddana cała Ga- sze wieści są chaotyczne - am WIadomo dokła
licya, w s%c1.egOlności zas ludność ruska, która dnie ilc osób zginełll. ani który statek spowodomoie opowiedzieć tyle szarpiących serce historyj wał katastrof~,
każdy korespondent inne poo polskich nadużyciach i bezprawiacb, zaczyna- daje szczeo-óły swemu dziennikowi, <t każdy stara
jąc od żandarmskich napadów ~a l;:rzy~e ośmio
sie o ntl,js~nsacyjniejsze, gdy tymczasem fakt sam
ramienne, a kończąc na prZele'Yle krWI podczas do~<;tateczllą przemawia grozą. Zebrane z różnych
oi:ltatnich wyborów. że l.bledną pr%estar1.ałe i da- żródeł szczegóły streszczamy tedy, podając istotę
wno przekazane nrchiwom opowiadania o "kator- faktu.
gach, cytadelach i szubienicach". Pod względem
Z Halifaxu, w Nowej Szkocyi, nadeszła do
politycznym dobrze jest żydom r.aliczonym do pa- Londynll wieść, że francuski parowiec pasażerski
lIującego elementu polskiego. Oni wybierają do
"La houl'gogne", wiozący na pokład1.ie 000 JH1.rady pailstwa pOi:iłów wię " ej niż rLUlCy, stano- seierów, w pobliżll Sahle Islantl, skutkiem gęstej
wiący większość lllllności Galic)'i i jako agen?i
mgły, u(lerzył o statok ."Oromar.tishire" i nle~ł
wyborczy, silnie pracujący piwem, gorzałką, PI- rozbiciu. Załoga statku składała SIę z 200 ludZI,
jaństwem i szturchańcami, cieszą si!} wszelkiemi
pasaim'ów pokładowych było 295! w kaju~~l.~h
prawami i przywilejami. .Masie luduo~c~ zarówD:0 2-o-iej klasy 125, pierwszej 19], mlędzy tyml 12
ruskiej, jak polskiej, od tych dobrodZIejstw poli- kobiety. "Bolll'gogne" należaŁa do rezydującej
tycznych ani ciepło. ani zimno. Ją gnębią i obra- w Paryżu i Hawrze "Compagni~ GĆneral.e 'l'r.a~s
hiają żandn.rmskiemi bagnetami, jeżeli tylko l.aatlulltique" była jcdnym % najWlęks%ych J nUjplę
J)Jicr1.a głosować nie za tym , kogo jej wskazano. kniejl-lzych statków towarzystwa.
Komenda~t
"Położenie ekonomiczne Galicyi jest wprost
statku, Deloncle, brat bylego deputowancgo, znajrozpaczliwe. Masa wlości~n i d~oJ)Uej. lud~oBci duje sie miod%y zagiuionymi, - osierocił wclowę
miejskiej cał~l. zaplątała s~ę w s,d~a .1lC?W1arZ~ i sze~lCi~ro Z[zieci. Z kobiet, znajdujących się na
żydowskich I szybko wyplCran~ %1.1~ml oJczyste.)
statku, ocalala jedna, pani Lacas8e, która wraz
ginie lub emigruje do AmerykI. WIększa częśc z meżem spędziła, trzymając siq belki, osiem goszlachty także siedzi w kie8zeni~ch żyd~wskicb. dzin "na morzu, zanim dostala się na pokład" Oro"Nęd%a Galicyi w cyfrach", napIsana. llleelawno
mal'til-lhire", który przyjął 200 ocalonych. ,,01'0przez polaka Szczepanow kiego, nasuwa po~cza martishire" jest barką angiell-lką, która płynęła
jące p0równanie jej ponurego obrazu % kWltll~
% ładunkiem wapna z Dunkierki do Filadelni.
<,ym stanem Polski rosyjskiej! Przemysł w GahOgółem zginęło 585 osoby z ty.ch 38:3 pasac~i jeiit %upelnie niero~\yillięty. Gdy, natJladując żerów. Oyfry te wszakże mogą. leszcz~ uled%
czechów, Ul'1.ądzili polacy we Lwowie wystawę spr081>ą vanitl, gclyż, jak zaznaczyliśmy, wlar[omorolniczą, była to smutna paroclya.
Niektóre od- ści sa I-lpr%eczne .
działy byłyby całkiem puste, gdyby nic zapeł
Pl:Zy tonięciu okrętu rozgrywały się podobno
nily ich wyroby zupełnie nie galicyjskie, a na- straszne sceuy, - mężc'hyzni przebojem zdobywet nie polskie. PrUtil1. w Galicyi także w smnt- wali miejsca na łodziach ratunkowycb, odpęd%~nym Iltanie. Wydawnictw wiele, a prenumerato- ,jąc kobiety i dzieci. Załoga zachowywała SIę
rów wcale nie ma; bez snbsydyów rozmait.ych do- po barbarzyńsku - najp.ierw y:ajp.ła łodzie, pabroczyńców "ięks%ość ga'l.et dan-noby
upadh1..
sażerów zaś odpychaJa WIosłamI; grono Wł()chow
Dzienniki. warszawBlde są bogaczami w porów- torowało sobie droCl'e do łodzi noiami. Kapitan
naniu z krakowskiemi i lwowskiemi. Wogóle
'" "
, ł.
tylko wytrwał na stanowisku
i %glllą
w Galicyi nic nie dojrzysz pocieszająccgo. 00 kolW Puryżu wiadomość o katastrofie wywolała
wiek opowiadają, naród polski, n nawet naroelołatwe do zrozumienia wzburzenie, tem więk
woM polska czuje się szczęśliwą tylko pod rosze, że w biurze "Towar%ystwa Transatlant} ckiesyjską, słowiańską, pailstwową władzą.
0'0" nie było na razie listy p'1.saierów "Bour,.Fałsr.em są i te zapewnienia "Dzicllllil~a",
~'o()'ne'"
znaJ' dowała sic na statku. 'l'łumy obleb;:,
,
w drug;m późniejszym artykule, jakoby polakom
gały pr1.ez cały dzie.ń gn~aclt b!llra, d01I~agają~
w Rosyi zabroniono wst~powae do słuiby pań I-lię I-ltanowc%ych widm, ktol'ych lm urzędlllcy (hu;
stwowej i nabywać nieruchomości . Na służbie są
nic mogli.
]lolacy we wszYi:ltkich urz~daclt, od dołu (/0 góry,
do senatu i rady państwa. Są instytucye i gałezie służby pańl-ltwo,vej przepelnione polakami
d~ teg'o I-ltopnia, że rosyallom robi się ciasno.
OOTUlliczenia istnieją tylko dla kraju %achoduiez bardzo 'l.rozuminlycll powodów politycznych.
Wybory w Poznaniu.
Do rzeczy tu będzie nieprzy%woite pytanie: czy
Jak wiadomo - walka wyborc'l.a w mie"cie
dużo znajdzie się "rusinów" na służ~i~ w llI'z.ę~
Po%ntlnin % okręgiem toczyła się % ni~wyczerpa
dach odpowieclzialnych wc wscbodUleJ rllsk~eJ
Galicyi, gclzie gospodarują politycy polscy? 1\.~1- na %awzictością tak podczas głosowanIa glów~e
g;, kiedy' si~ głosy rozstrzeliły, jak je~zcze w~ę
polacy bez żadnych
])ować ziemie• mo"'a
o.
l o~ranlu
.
cej podczas ściślejszego, kie~y stJ.nęlt l)l''l.eclw
czeń w Królestwic Polskiem i w CH ej 1.\OSyl,
oprócz kraju zachodnicgo, gdzie pl)lacy ~ieli. o?ho- sobic % jednej 8trony 'l.W01ClllllCy radcy, Mot,tego
1. drugiej zwolennicy p .. Andr%eJewsklego.
tę postąpić sobie według mody mad~larsklc.J.--:
Pierwszy z nich wyszedł 'l.wyclęsko.
.
.
pr%ymmlOwo spolszc'l.yć niepolską mal-l(j llldnoscl.
W całym okresie w.yborczym w dZJ~nl1lka~h
Kościół katolicki konysta w Rosyi % zupełnej
swobody, dopóki nie miesza się do polityki. Pra- oLu stron walczących l na zgrol:uadzemach ~le
sa polska kor'l.ysta 1. tych samych pra~v, co i 1'0· szczedzono sobie na wzajem przeróznyclt wy'l.wlsk
i cie"żkich zarzutów. Hozgoryczenie doszło do tesyjska.
"Tymczascm poprzestaniemy na tem. Polity- go li'topnia, że-j~Lk słychać - . walka. ~yborc1.a.
ków polskich nie poprawii:l%. \Yolą oni raczej ma sio zakollczyc przed sądami prnslnml.
Kiikll księży i "Wielkopolanin" m,~ją wytozginąć % ręki niemieckiej, byle tylko ciągnąli dalej po dawnemu swc wy tudyowane pożyczki tlU- czyli proces ~Izicnnikom "Orc;d~wnikam i" i ~ p~
tiruHyjskie. A jednak <:-%yni:1 oni sami sobie kr%yw- stepowi", ktorc stały po t;trol1le p. Andl'zeJ~'\
sldego, "Orędownik" l.aś i lliejaki p. l)h~tkowlal~
dę. Uroczysto~ć l\Iickiewicl,tl, w Krakowie w poDzicnnikowi Poznańskicmu", a p. Lukomsk~
równaniu z praską uroczystością Palacl;:y"ego,
:Uońcowi Wielkopolskicmu". Togo chyba dosyc
hed%ie słabcm odbiciem, niemal parodYą dłatego
właśnie, że sami polacy ze wzgl~dn Ut), s \\:oj 'ł na del-ler po wyborach.
Nadto "Orlidownik" zbiera dowody dla zało
oo"!'aniczy6 j' e i l.nUC1.llIe I
P olityko• staraJ'a. sic
,
'"
J
l
' ans
' l,~.
żenia protestu przeciw wyborowi p. Mottego.
uczynir. ją miejscową
a nie o~ólnos
OWI
Nic możemy wtrącać ::;iq w tak drob.lc zczeZresztą to rzecz polit.yków polskIch, dla nas waz-
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gOły, które tylko na mleJSCU dadzą się .bliżej poznać i ocenić, ale sądzimy, że strony sporne znajdą w sobie dosyć taktu, który ich ostrzeże, że
nie wypada im włóczyć siCi po sądach. Brudy
domowe należy prać w domu, a niesnaski fami1ijne w familii załatwiać.

W Austryi.
Ugodowe konferencye, starania hr. Thuna idą
jak po grudzie. Z wyjątkiem wiernokonstytucyjnej niemieckiej wielkiej własno~ci w Czechach,
która tylko z grzeczności o biecaln. wziąć udział
w konferencyi, ,ieduak bez wszelkiego krępowa
nia się w swobodzie decyzyi,-żadne stronnictwo
niemieckie nie chce dotąd ani słyszeć o jakicbkolwiek konferencyach, unika nawet osobistego
spotkania-i ustawicwie powtarza jedno żądanie:
aby rozporządzenia językowe zostały zniesione.
Równocze~nie skrajne stronnictwa niemieckie dokładają starań, aby grupę konserwatywną katolicką, która jeszcze dotąd trzyma z prawicą, pozbawić podstawy w opinii wyborców. W tym celu rozwinięto agitacyę szczególnie w Tyrolu przez
zgromadzenia i dzienniki.
Dla zrównoważenia tej agitacyi zaczęło także
stronnictwo klltolickie zwoływać zgromadzenia.
Jedno takie odbyło się właśnie w mieście Bozen.
Zebrało

~"g
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Wszystko odbyło się w zupełnym porządku.
Br. Dipauli miał ostrą mowę przeciw radykałom niemipckim, w której między innemi zaznaczył. r.e strunnictwo katolickie staje zawsze
w obronie uprawnionych interesów niemieckich
i gotowe jest za Wlize spełnić liwój obowiązek,
gdyby interesy niemieckie w jakikolwiek sposób zostały zagrożone, Podniecanic walki narodowej w Austryi jest grzechem przeciw Austryi.
Austrya nie może być ani niemiecką, ani sło
wiań::lką . .A.lIstrya jC::lt tylko Austryą i taką musi
pozostać.

Wydany został urzędowy komunikat o konferencyi wiel'llokonstytucyjnej wielkiej własności.
Co do nieobowiąz;ujących narad z prezydentem
ministrów wobec jego projektów w sprawie języ
kowej, powiedziano w komunikacie, iż samo prz;ez;
się przyj~tem wstało, źe ze wzgl~du na wielokrotnie wyrażaną gotowość party i do popierania usiłowań porozumienia, ewentualne zaproszenie na
naradę zostanie pl'zyj~te.
"N. Fr. Presse" mniema, źe postąpienie wielkiej własności jest konsekwencyą tego samego
stanowiska, jakie zajęło stronnictwo wtedy, gdy
Baernreither został powołany do ministeryum.
Gdyby uchwala brzmiahl odmownie i wielka wła
sność nie chciała wejść w żaden stosunek z ministeryum, wtedy w żadcn sposób nie dałoby
się uniknąć wybuchu pl'zesilenia ministeryalnego.
Nie ulega żadnej wątpliwości-sądzi .. Presse"że wielka własność co do rzeczy samej pozostaje
w zupełnej jedności z innemi partynmi lewicy
i w dalszym przebiegu sprawy językowej od nicll
się nie odłączy. Jeśli pod względem formy postę
pujc inaczej aniżeli pozostałe stronnictwa i przyjmuje zaproszenie na nieobowiązujące narady, które partye niem, postępowa i ludowa odrzuciły,
to czyni to tylko przez; grzecznoŚĆ dla ministerymn, do ktorego należy członek stronnictwa
13aernreither.
Ta sama gazeta otrzymuje nast~pujące doniesienie z Pragi:
Stronnictwa niemieckie ludowe i postępowe,
w razie, jeśli wysłane do nich zostaną zaproszenia na nieobowiązując~ narady wstępne, zaproszeń tych nie przyjmą. Stronnictwa te, za wła
ściwszą formę traktowania sprawy uważają konferencyę przewodniczących klub<Hv niemieckich
stronnictw opozycyjnych, na której by najpierw
zdecydowano, czy przedlitawiciele tych strolJllictw
mają się dać wciągnąć wogóle do takich choćby
nawet nieobowiązujących narad.
Według moich informacyj, odmowa przyjęcia
zaproszenia ze strony partyi postępowej dotychczas je!;zcze nie jest zupełnie pewna.
Uchwała wielkiej własności, o której wyżej,
stwarza dla rządu sytuacyę pomyślniejszą, ponieważ teraz zapewne i chrześciańsko·socyalni i wolo
ne zjednoczenie (grupa Mauthnera) przyjmą zapro!;zenia,.
Być może, iź te trzy grupy podejmą dalsze
pośrednictwo z pozostałem i stronnictwami.

rr el e g r a lU y.
Petersburg, 9 lipca. Jego Cesarska Mość N ajPan, Ich Cesarskie Mości Najjaśniejsze
Panie Marya iTeodorówna i Aleksandra Teodorówna, Jego Cesarska Wysokość Wielki Książ~
Michał Alcksandrowicz i Jej Cesarska Wysokość
Wielka Księżniczka Olga Aleksandrówna zwiedzili na rejdzie kronsztadzkim nowy krzyżownik
"Swietlana" i szczegółowo gó oglądali.
Petersburg, 9 lipca. Z mocy rozkazu Najwyż
szego, poseł nadzwyczajny przy rządzie Stanów
Zjednocwnych Brazylii i przy rzcczachpospolitych argentyńskiej i wschodnio-urugwajskiej, Michał Giers, mianowany posłem nadzwyczajnym
w Pekinie, a poseł nadzwyczajny w Pekinie, Aleksander Szpejer, mianowany posłem nadzwyczajnym prz;y rz;ądz;ie Stanów Zjednoczonych Brazylii
i przy rzeczypospolitej argentyńskiej.
Madryt, 9 lipca. Z Hawany dOllOSZą, że generał Blanco na depeszę arcybiskupa Santjago, wzywającą do poddania miasta, odpowiedział: "My,
następcy nieśmiertelnych obrońców z pod SaragOl4y kapitulować nie możemy".
Z marynarzy, należących do z;ałogi Cervery,
którzy się puścili wpław ku brzegowi, 150 dotarło szczęśliwie do brzegu.

jaśniejszy

Madryt, 9 lipca. Generał Weyler oświadcza
w dz;ienniku "N ational", że popieranie obecnego
rządu, oz;nacza dążenie ku przepaści. Dynastya
opierając się na obecnym rz;ądzie, tlama przygotowuje sobie upadele Rząd postanowił wytoczyć
Weylerowi śledz;two dyscyplinarne.
Wrocław, 9 lipca. Zarządy kopalń górnoszląz
kich wydaliły po wybora \h wielu robotników,
ktorzy głosowali na kandydatów socyalistycznych, wskutek czego panuje pomiędz;y robotnikami silne wzburzenie i pow!;z;echnie obawiają się
rozruchów.
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very "Regina Mercedel:l" zniszczony przez; e kadrę
amerykańską w chwili, gdy usiłował wypłynąć
z portu Sant-J ago, osada rzuciła okręt na mieliznę pod fortem Morto.
Paryż, 0 lipca. Ogłoszenie wyroku w sprawie
Zoli odłożono do 21 b. m. Prokurator żąda skazania Zoli.
Londyn, 9 lipca. W czoraj zaczęło ~i~ bombardowanic Sant-J ago.
Podobno generał Shafter cofnął I:lię ku wybrzeżom, z obawy napadu wojsk hiszpańskich.
Paryż, 9 lipca. Rozeszła się tu pogło 'ka, że
Stany Zjednoczone mają wprowadzić po zajęciu
Sunt-Jago rząd IVOjShOWy z urzędnikami amerykańskiemi, a nie rząd powstańczy.
Kanea, 9 lipca. Zredagowany przez mocarstwa projekt ez;aso Ivego z;arządu na Krecie
przedstawiono zgromadzeniu narodowemu w obecności admirałów.

Paryż,

9 lipca. "Figaro" oświadcza, iz; obecDreyfusa mo~na uważać za pogrzebaną na zawsz;e. Przeciwnie Jalll'eS w piamach
socyalil:ltycznych zapewnia, iż sprawa przybierz;e
nowy obrot, gdy Esterbaz;y będz;ie skazany za
napisanie osławionego "listu ułańskiego", później
zaś
przyjdzie na porz;ądek dz;ienny sprawa
bordereau, która obali cały sztab generalny.
Peszt, 9 lipca. "Pester Lloyd" i "Budapesti
Harlap" donoszą, iż w styczniu r, b. jedna z mieszkających tutaj kwiaciarek doniosła policyi, że,
jak ją z;awiadomił jeden z ogrodników, trzech
I robotników planuje zamach na cesarza Franciszka
Józefa. Robotnicy zaprzeczyli temu kategorycznie,
I natomiast ogrodniczka utrzymywała równie stanowczo, że zamach jest planowany na grudzień
r. b. Trzej robotnicy wzmiankowani mają stanąć
przed sądem.
Londyn, 9 lipca. Położenie amerykanów pod
Sant-Jago jest bardzo kłopotliwe, z powodu chorób szerzących się wśród wojska. Według ostatnich obliczeń trzydniowa walka przyprawiła oddział gen. Shaftera o straty następujące: niezdatnych do boju lub zabitych jest 5 generał6w, 60
oficerów sz;tabowych, 220 podoficerów i 4,000
nie

sprawę

New-York, 9-go lipca. "Heraldowi" donoszą
z Kingstonn, że w Sant-Jago przed konsulatami
angieltlldm i austryackim gromadzą I:lię tłumy
z prośbą, aby je zabrano na okręty. W~ród lu- żołnierzy.
dności panuje prz;estrach. Córka konsula angielskiego powiada, źe w niedzielę tuż obok konsuLISTA PRZYJEZDNYCH.
latu eksplodował granat. Nikt nic wie o właści
GRAND H01'EL. Dr. Najgebanel' z Vvarsza"y, GeneLuzanow II Petersburga, Emil Biit~iger z Drezna,
wej sile hiszpanów w mieście i okolicy. Garniz;on raDIajor
L,tndsberg z Tomaszowa, Ga lJa('h z :lIosk"y.
.
IIO'fEL VICTORIA lTeek z Krakowa, Iwano" kapitan
obliczają na 8,000 ludzi.
Piotl'lww:t, Jankowski z Częstochowy, Ks. Jurgiłas
. Londyn, 9 lipca. Z kwatery głównej geneJ·aln. zz 'Kstrowca,
Lillg' z Arenbm'ga, Kofman z Odesy, Uasbach
Shaftera telegrafują: Ostatni okręt admirała Cer- \ z )Ioskwy.
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tÓDZKIEJ SZKOtY HANDLOW J
podaje do publicznej

wiadomości,

że

rodzice i opieliuno\vie, iyczący sobie powierzyć swoich synó\v
lub wychowańcó\v 1ódzkiej Szkole Handlo\vej, proszeni są o przeI syIanie już obecnie piślniennych o tenl deklaracyj (na zwyczajnym papierze, bez marek stelnploV\Tych i bez clolączania dokumentów) pod adreselu Dyrektora Szkoły (ul. Dzielna .N~ 41), z oznaczeniem 'tV deklaracyi, do której klasy kandydat chce \vst~pić.
Szkoła rozpocznie swą działalność z początkiem roku szko]nego 1898/9, o ile zgłosi się dostateczna liczba kandydatów otwartemi zostaną: klasa przygotowa wcza i klasy I , II i III.

O czasie rozpoczęcia wstępnych egzaminów i lekcyj opublikowane zo~taną
osolmc :6ttwiadomienia.- Zycy,ący sobie w~t~pić do Szkoly Hanc1lowej, powinni
tyć lJL'zygotowani tak, jak do odpowiednich kla~ ::;y,kól realnych rządowych.
Prezes Rady
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Ceny naj niższe, -
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l:lchorlnia '/4

lekcye wakacyjne rozpoczqły się
dnia -l lipca r. b.

~

Ant oni ego Szymanki
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została pO"'iększoną na sezon bieżący.
~ _
No'>vo llr:lądzona mleczarnia w oddzielnym ogrodzie ~. -.,a

z altanami.
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Niniejszem uważam sobie

za

miły obowi'1zek złożyć podzięko-

i wanie p.

Czesławowi

Weil, zamie-

szkałeulU przy ul. Piotrkowskiej
Ipod .\2 271, l.a łaskawy l.wrot

picni~d1.y, które tam pozo,·t,nviłem.
P_ratOwnik z giserui Johna.
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KonstantE~o LEWandowskiE~O

Ó r

w WA RS Z A W I E, ulica Ohoźna ;\~ -l.
Zakład wyprawia spo obami zagranicznerui ,kóry ~ Lisów,
Wilków, KUll, T~hórzy, :-;oooli, Dzików, Jeleni, ::)<1ren, Zubrów,
Tygrysów i t. (1. na fntra dywany Jlli~kko, C1.y, to i trwale, zabezpieczając takowe od moli. Nadlo wyprawia :skóry z Łahędzi,
Kac1.ck, G-~;4i i t. p., oczyszcza wi-\zelkie skóry, doprowadzając je

do p;""olncj czyM·c; ;
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d~tkUJ~te ~Jerl'ltlJ11l1ml ch;rUl'::p~'zn~ml l koIJltlcemI." umblllatoryum u<bll e lalą 1I0rad
codzionuie w chorobuch chirurgicznych.
Dr. med. Alfred Krusche od 12- t w połndnie w chorobach kobiecych.
Dr. Ksawery Jasiński od 9- 10 rano:
Dr. Ryszard Skib/liski od l l - U ]lrzed p.
Dr. Mieczysław Kaufmann od 3- 4, pOJl o ł.
Dr. Czesław Stankiewicz 0(1 G - i popoł.
Cena porady k. 50.
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Wtorek, Czwartek i Sobota,
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Od 10-11 zrana
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Woda i elektrycznoś~stosuwane będą w rozmajLych postaciach i sposobach.
Kllracyja dyjetą. masażem i sl1ggestyją.
Zakład leczniczy ohrarLy przez cały rok.
Prospekty
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odzieży.
~Sprzedaż zali odbywa się couzieunie.

chorych na Jllezyt zołądka, klszek l t. p.
przyjmowani tylko w pierwszym okresie choroby.

Telefon Nr. 287.
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_~ ~ I ryżu r. 1900, mogą się zglasza6 po potrzebne
Zgroluadzellie Kupcó,r 111. Zgierza
objaśnienia i blankiety deklaracyj do biura Koma honor zawiadomić, że zatwierdzona przez Pana Ministra Finansów dnia 4 (16) z. m.
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Towarzystwo akcyjne browaru

w.

KIJ~v~za!y.Komp.

Skład główny w Łodzi, ul. Widzewska ;\~ 48.
Kn. żadauie oclt;ta.wiamy zamó",rienia. do domów }Jl'ywatllytb.

Telefo~ :100.-Lód do piwa dodajemy bezpłatnie.-rrclefon ;JGg.
664
Przedstawiciel firmy K. SZR[OER.
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I Korepetytor z patentem 'Yyższej ,'zkoły
RzemioJŚlnkzej poszukuje lekn"i. Ofer-

kI ~ k ł li n~l I'\w~ nr w zaginęhL
wydam~
W· wZ ~ a a
r 1• I P~,,8:;~;~j;J~:;Z:~~~~~~1::~ ~~ 1~~t:,~or~t5~
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karta pobytu Józofa Gal.rysiaka.,
z magistratu miasta LOll i. 214.

l,

W WI

I

~

j

OGłOSZENIA

I

~

:,..

Zl'

Nawrot:\~ 32.

, w Hedakcyi "Rozwoju" pel1 U. K .

z

swej dobroci Piwo Pilzeńskie, Bawarskie
i Monachijskie we flaszkacb i beczkacb poleca
Znane

Metalowych, ul.

I

Skład główny Średnia

WARSZAWA,
Pańska J\& 5,

Skład Genewskich zegarków.
"'ysyłka za zalim'eniem ]lOcztowem, po otrzymanin rubla 'l:atkd.

. ..W~k~m~try

,v

damskie takież same o 1 rubla drożej.

I • M • WARKOWICKI,

~

Jest do odstąpienia Jlraeownia. eJc;!allcko
urządzona z wyrohiouą kilkoletnią lIijenOpu~cił prasę zesr.yt drugi. Na- telą, wiadomo."ć nI. Zaw<lllzka.\~ :!Il m. 1.
bywać można ,,"szystkich księgal'~ Są do sprzollania lustm. szafy. lampy,
nl'ach l' \Var'sza''''I'e
BE~R~IAY
" 11 1'1.
11
.l
-'-~ l'
dy\"'ID)', portiery, i 1'1og:~n c ki(; meble,
S.to .Jerska 24.
wh~domoJŚc nI. Zawadzka J\HOm. 1 209.

tylko za 9 i II rubli

"

:.;a,

leperuJe Łódzl.a Fabryka" J lobów

"Kr~'l~wa W1~~1 ~Z111'

Wlk KU "

o

li

przez l>ntlll\.

'I

zef.::arki
z niczem nie odznaczającego
t. j·lnowowyualeziollego metalu,
się od
prawdziwego złota, 11Ia111 za~zczyt z:lrekOmellllowac Sz.
Publiczności zegarki z tet;;Qż metalu.
Zegarki "Edison" swoim estotycznym wzgląd cm ,
~
elegancyą i wyborowym mechanizmem \v zupełuQ:ci Z:l~
~ 1'\
~
stQPuj:~ złote zegarki-czego dowodeDl że .Ameryka już I
WI WI W
~
<lawno wyrugowała prawdziwe złote, a prawie wszystkie
miasta nżywają li tylko zegarków "Edison".
, Cena zeszytu skład~tjącego
Edison" mczkie z 3 kopel·tami, ankier z 15 kamieuiami werk, pozłacany
32 stron tylko kop. 7.

Ze<rarki

~

Wejście kop. 20.
:tł.liN3 Główne wejście

Zegarki" EDISON". :r~~~~:;e~rt~l~\~:~::ej h::~~~b:~: ',I.
t.
I'
)lając

i

~_.I6_I6IG~~It_Iffł__ __~.~

i

~ t. j. do trzynastego lipca b. r. ~

huzarów lejhgwardyj

grywa co wieczór.

l

mi.,ta Zgiem.

~

,

pierwsza i druga.

ZENONA GOETZENA
h

dniem 8-yUl Lipca

1'.

b.

przeniesioną została

nowo wstQPlljących przyjw kancclaryi szkoły codzicnnie od 9 do 12 w polutlnie .
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I _Rozwojn" dla "IntOl'c ·owanego'.
1 - - -- - - I

nn ul. Piotrko\ys}rą 121.
Pro~by
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byc J,ancyonOW:llla) Ofcrty skladae w
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karta polJytu Stanisławy Blagzczyk , wydan:t" z ma~istl'atu mia ~ a Lu-

dzi.

:112.

z patcntom
I K orepetytor
Rrzemio:ilni 'zcj \I0SzuJ,uje lekrri Ila
godziny lub na wyjazl1. Oferty w redakcyi
I .,Rozwoju" pod J. \\".
Wrż.~zc· .:zkoły

lit ..
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