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REDAKCYA
W .LOD:tL

CENA OGŁOSZEŃ w "Rozwoju:"
Małe

Cz'wartek, dnia 2 (14) lipca 1898 r.

ADMUHSTRACYA
~.

+Mi" ul. Piotrkowska "'2 81.

miejsce .

I

ogłoszenia

Kantory: własny w Warszawie, ul. Oboźna 7; w Częstochowie w księgarni M. Lipskiej.

"N a d e 8 ł a n e" na l-szej stronnicy kop. 50 za wiersz. Zwyczajne ogłoszenia z:~ tekstem po 7 kop. za wiersz nonparelowy lub jego
po 1'/ 2 kop. od wyrazu (dla poszukujących pracy po l-ej kopiejce).
R El k l a ni y
X e kro log i po 15 kop. za wiersz petitowy.
(N e kro lo g i dla robotników za pół ceny).
_ !S

Obecnie redakcya i administracya "Rozwoju" mieści się w
domu przy ulicy Piotrkowskiej
81.

Przypominalny prenUlueratorom miejsCO\vynl i zanliejsco\rym, ze czas odno\yić [prenumeratę·
KALENDARZYK TERMINOWY.
Jutro.
Z gr om l~d z cu i a i p o s i e(lz on i a. Kadencya LI wydziału karli ego Sądu Okręgowego Piotrkowskiego
(MikołajewIlka. 37.)
W y6 $a w y. Letui Salou artystyczny w IIeleuowie.
!:i 11 l o u 11 l' t Y s t y c Z ny (Benedykta. 1.)
P a n o r li l7l a. "Oblężeuie Paryza" (Pasaż Szulca).
T e a t r l e t n i Selina (Konstautynowska :Ii! 14).
Drugi raz "OjlJiec" sztuka w 4-ch aktach Stanisława.
Ja.na ŁąpiiJskiego. Poezątek o godzinie 8 wieczorem.

Sąsiadowi

z przeciwka.

nLodzer Zeitung" traci równowagę. To nas
cieszy, to uas bardr.o cieszy. Teraz dopiero ukaże
si<i ów wspaniały Mefisto z obcięterui uszami. ..
J ego słodko uśmiechnięta twarz kurczy i:lię
nerwowo. To, co dzieje się w Czechach i:lkutkiem
Wzrastającej i:lolidarności słowiańskiej, to co się
~hieje nu. Szlązku i w Poznańskiem, powtarza si~
1 w Łodzi, tylko w mniejszej skali.
:::lruutuo jetit owym kierownikom opinii, że
z nimi przestają się liczyć, że spalone dla peWnych jednostek
kadzidła,
hołdy i inni poczytują za wstrętny i niezdrowy wyziew, który
w nosie kręci i sprawia arcy uieprzyjemny zapacb.
To samo powtórzyło się i obecnie w kronice
tygOdniowej, umieszczonej w.M 151 przcd płat
nemi ogłoi:lzeniami, gdzie oburzono i:lię nie tylko na
nas za arty kuł "Haracz", wykazujący postępowanie
właściciela IIeleuowa, ale jeszcze ni stąd ni
ZOwąd ua "Lutnię" ,-chy bać zato, że tyle pieniędzy
złożyła Ausztadtowi.
J/torfy Heine krytykuje "Lutnię', że wy cIała
tyle pieuiędzy na halę dla towarzystw śpiewa
C~Ych, a zapomina o tcm, co się działo przed
kl~knnastu laty, kiedy tu zjeżdżały 'iinger-vel'~lny, kiedy ulice ubierane były festynami, kiedy
Wjeżdżających german<iw witali przy odgłosie
trąh bogato przy bmni hcroldowie ...
Czasy się zmieuiły szanowny mlody Heine!
Cza y się zmieuiają!
%; pr1..yjemuo$ci~~ dla rozrywki patrzymy ua
.l'ulnlszue 'l.arty pajacy cyrkl)wych i bawimy i:lię
Ich kouceptami.

Szczerze uas też ubawiły te karkołomne skoki,
wypra wiane bardzo uiezręcznie przez Ileinego
w ostatniej kronice tygodniowej, ażeby zaś ubawić i naszych
czytelników, przytaczamy tu je
w tłómaczeniu.
"Często ludzie pióra-pisze p. Heine-uaduży, wają drukowanego słowa, gdyż uieraz w celach
osobistych (sic!) dopuszczają się nieprawdy i czytelników darzą kłamstwami. Jako przykład podobnego
kłamstwa przytaczam artykuł pod tytułem .Haracz", umieszczony w J\~ 144 "Hl)zwoju". Przytoczę tu niektóre ważnicjsze m!tępy z tego bądź
co bądr. godnego uwagi art.ykułu. Haracz po niemiecku znaczy ,,'fribut". W tym artykule autor
mówi o IIeleuowie i o koncercie na dob roczynDOŚĆ, danym przez "Lutnię'; wydało się mn uiezbęclnem dać opis Helenowa w 8posób uastępu

be"c"elnie posługuje się nieprawdą,

gdy zamiast
8yczy, protestując, gdy piękne
nazywa urzydkiem, wowczas występuje opinia
publiczna z potępieniem złośliwego (hienJlikar;:,a
jI(1I71f!ecisl.lJ, który macza pióro 10 żfiłci ()szC~e,.sflO
i złej woli."
Ty le p. Heiue.
Gnany cbęcią jaknajlepszego zareklamowania
p. Au tadta, zagalopował , i~ biedaczek.
Oburza si~ na IUls·-:,e /.' lalll s f tra w artykule
dawać· oklaski,

"Haruc;/;. ~~

jący".

tern miejscu autor cytuje wyjątek z ar"Rozwoju" i tak dalej mówi:
"CÓr. powiedzą ua ten opis Heleuowa czytelnicy "Lodzer Zeitung". Czyż piszący powyr.s'l.e
slowa nie wystawił sam sobie ilwiadectwa ubóstwa? Czy mor.na pismo, które podaje czytelnikom podobue kłamstwa, dar;:;yć '~altfalliel1tl Czy
śmie wobec tego podobne pisemko mieć preten- I
syę, by je brali na seryo? Napewno nie.
I co zmusiło człowieka pióra do spełnienia
takiego pr;:;esfępstloa (sic!) ua swych czytelnikach.
Odpowie może, że są rór.ne gn. ty; co podoba .
się jeduemu, nie podoba si~ innym i uie to jest
pięknem, co niewzruszeuie za takie jest uznaWl1nem, lecz to, co sit:t podoba. I taka logika ma
swoje uzasadnienie, lecz tylko u pesymistów
z krwi i ko~ci (?!), którym życie niemiłe, którzy
chcieliby odebrać bliźnim rozkosze życia i im
obrzyd:dć je wszelkiemi sposobami".
.N astępnie pan Heine zaznacza, że uie chce
chwalić ogrodu w Helcnowie, gdyż to uc.zyu~l~
już iune pisma (7) i "Lodzer Zeitung" rOWll1ez
w :'Ii· 146; bard'l.o delikatnie zaczepia o kwesty<t
pobrania przez p. Austaudta od dobroczynności
1,198 rubli zn. wynaj~cie ogrodu (tt więc omija
zasadniczą część artykułu), robi przytyk "Lutni"
za wybudowauie hali krytej i tak w dalszym
ciagu zneca sic nad .Rozwojem":
,,'Na zak~ńcze~ie swego artykułu, pełnego klami5tw
i insynuacyi, autor popełnia i71{mnię UJ) kary(Jodnq, gdy pod osłonkami wzywa swych czytelników do unikania Helenowa. Jestem pewny, że
wezwanie to. które POWill1loby byc: ]Jrltlcnie llkal'alle, przebrzmi bez skutku, tem więcej, że kar.dy łodzianin z góry pozna się na potloorności,
którą artykuł jest przepełniony od początku do

W

tykułu

I

I

końca.

W kaźdym razie muszę stwierdzić, że słowo
drukowane nie powinno być nadużywanem do podobnych podjudzań. Dziennikarz posiłkujący się
kłamstwem dla celów osobistych i egoisl ycznyclt
mija się z ]lowołaniem.
Prasa jest tróżem krytycznym wypadków codzieuoych; podejmuje si~ ona rownież oceny czynów, słów, :1 uawet zamiarow ludzi. potępiae je
lub chwalić .. ." (tu następuje kilka wierszy deklamacyi w tym stylu. Przyp. tłóm.) .
"j.le temu w 'zystkiemu,-Jllówi dalej p. Heine, winna przyświecać prawda. Gdy Z[l~ prasa

Lecz gdzier. one są?
Chyba uie w opisie parku, bo sarn p. Heine
przyznaje, r.e "podobanie się lub uie"-jest rzeczą
gustu.
A więc ehue8z pan chyba, panie Heine, przeczyć
faktowi, że p. Anstn,dt wziął od Tow. dobroczynności 1,198 rubli za wynajęcie ogrodu ULt koncert?
rfo jest faktem, panie Ileine, którego nawet
sam pan Austadt nie zaprzecza. Przeczytaj pali
odpowiedż p. Austaclta w "Lodzel' 'l'ao-eblatt!"

Więc gdzież ktamstwa Jł({s~e?

o

Zagalopowałeś się

pan, p. Heine, za daleko
i dlatego wszyi:ltkie wymy~lania, jakoby do nas
skierowane, tylko pana, p. Heiue, dotyczyć mo"'ą.
Czyż uie właściwiej by było, byś, zamiust w ~e
lach reklamy przedsiębiorcy kompromitowae siebi~ i pismo, lepiej we własnym domu zaprowadZIł porządek; nie naraźał się ua. zarwty, jakie
uczyniła " Diina Zeituug" pismu a panu, panielIeine,
"Ulk" (.\~ ~7, odpowiedzi od redakcyi) .
Byłoby to korzystniej i dla palla i dla pisma.
Su pieuti 8at.
A teraz nasi c'/'ytelnicy osądźcie, czy nie arcy-zabav.-ny p . Heine ze swą kroniką?
::"

w,

~ 154 na. -tr. J "Lodzer Zeitung" napadła ua nas znowu w sposób brntalny, używając
wyrar.eu, wykreślonych ze słownika dziennikar-

skiego.
Wobec tego. że "Lodzer Zeituug" polemizuje
z nami li tylko w obronie interesów prywatuych
jednostek, a nie zasad, że w polemice używa
metod i wyrażeil, którym nie poświęca i:lię odpowiedzi literackich, a najwyżej uuerza się za
nie szpicrutą krytyczną w rubryce "Odpowiedzi
od redakcyi" - przeto na zaczepki "Lodzer Zeitung" w obronie różnych przedsi~ciorcow nadal
odpowiadać .uie bęuziemy.

Mieszkania dla robotników
w Wirtembergii.
W Niemczech wszystkie spółki są bardzo dobrze prowadzone i (llatego prosperują. Dowodem
tego jest kolonia. Ostbeilll, około ~ztutgardu . Z inicyatywy osób prywatnych, choć i z pewuem poparciem pań:;twa w ciągn lat kilku stalll;ło tam
l~OO domów, zaopatrzonych we wszystkie wygody nowoczesnc, zdrowe, wygodne i tani c, u. :2000
clomów ma być wkrótce wzniesionych. Powodem
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początku

działalności spółki mieszkaniowej było
,,'ielkie wzmożenie się komornego w stolicy i potrzeba zabezpieczenia pomieszkania dla ludności
biedniej~zej,

Towarzystwo przyjaciół klasy robotniczej wystosowałO odezwę do mieszkańców Sztutgardu
i wypuściło pewną iloŚĆ ;j }-proeentowych obligacyj po 1,250 fr., wykłacalnych natychmiastowo
lub w kwnrtrLlnych ratacl1. Wezwanic odniusło
skutek, albowicm 500 tys. th1.llk. zebrano natychmiast, a ka a ubezpieczell na wypadek starości
lub niezdolności do pracy dała 750 tys. franków
na hypotekę domów na termin 10·1etni z prawem
przedłużenia go na drugich lat lO. Przyszli lokatorzy, którzy chcieii nabyć domy na własność,
zrobili wkłady, które daly 180,000; za to otr1.ymymlii także :j ~%. Kasa oszc1.ędllości pożyc1.yła
27,500 fr. Słowem w koncu roku towarzyHtwo
posiadało :3,250,000 franków, 1. czem mogło już
przystąpić do Ilskutccznienia swych projektowo
Kupiono tr1.y wielkie place za miastem w ldeJ'unkacll wHchodnim, zachodnim i północno-zacho
dnim, aby każda część miasta mogła korzystać
z projektowanych udogodnicń. Z tych placów ZllbudowHny dotychczas tylko Ostheim na wschód
stolicy leżący.
Kolonia ta, położona na po ',hyłości doliny Nekaru od strony słonecznej, odpowiada wszystkim
wymoganiom hygieny. Zbiornik wód miejskich znajduje Hiq w odległoBci 1 kilometra, co zapewnia
tej miejscowości tanie i łatwe zaopatrywanie się
w wodę. Ośmset tylko metrów oddziela Ostheim
od kolei elektrycznej, która go łąc~y ze środkiem
miasta.
Przekonano się, że koszty są znacznie mniejsze, jeżeli budować po dwa domki, połączone
tylko murem, bez żaduej innej komunikacyi Parter. piętro i poddasze iltanowią trzy osobne mieszkania. Każde skłnda Bię z 2 lub 3 pokojów
i ma oddzieluą kuchnię, piwnicę, strych i ustqp,
a nawet Hkład lla wqgle; wHpóllle są tylko bra.ma, schody, pralnie i snszarnia.
Górne l'i~tro, czyli ;:oddasze, jest znacznie
taJ'u;ze od innych. Wynajmuje się je z\"'ykle lu·
dziom pojedyń0zym, albo rodzinom bezdzietnym.
Wszelkie odnajmowanie mieszkania jest ~abro
monc.
Domki są widne, czystc, snche i bardzo tanie.
Ogrodki otac~ające nie są zbyt obszerne, dlatego, że ludność pracująca nie znalazłaby do~ć basu na i t h upru "'<l.
W planie 1l0Czątkowym nie miało być żadnych
innych zabudowań w podwórkach i ogródkach,
lecz z czasem okl~zało si q, że niektóre rzemiosła
wymagają pr:tcowni i składów .. Uwzględniono
więc ostatecznie tę potrzebę, t:lkup'iając jednak
takie mieszkania w jednej dzielnicy.

r.

Kanały podziemne wykonane były szybko
i tanio, jednocześnie z budową dróg i funda·
mentów.
'fowurzystwo odprzedaje nawet te domki lokatorom za cenę kosztu i wymaga tylko, aby nabywca był porządnym człowiekiem i spłacał najmniej 125 franków rocznie. Po spłacen iu trzeciej
części należytości, nabywca staje się już wlaści
cielem. Ani polityczne, ani religijnc przekonania
w tym wzgll~dzie nie stanowią.
W celu jednak utrzymania tego dzieła w granicach pierwotnej filantropii, towarzystwo przy
zawieraniu umowy, stawia pewiJe warunki, ograniczające spekulHcyę i w razie, jeżeli właściciel
zamierza odprzedać domek kOlllU innemu, towarzystwo za!:ltrzeg;a sobie prawo odkupienia pu cenie kosztu sprzeda.ży. Również nie woluo jest
hudować nowych domków lub składów w podwórkach i ogrodach. Warunki te są chętnie
przyjmowane. Towarzystwo ma zamitlr Jlatrzymać w swych rqkach pewne) czę$Ć tych llomków,
aby mieć możność w razie jnkichkolwiek llad·
użyć regulo\rać ceny mniej więeej w ten sposób,
żeby jeden pokój z kuchnią i wygodami kosztował 105 fr., dwa pokoje 165, trzy 345, a cztery
-!50 franków.
Zwiedzający kolonię O"theim uie przypuszcza
nawet, że jest ona siedliskiem najuboższej klasy
robotniczej, taki tam panuje porządek, czystość,
a nawet elegancya, jak o tern ś\\'iadc~ą domki,
zaopatrzone w ogrody owocowe i kwiatowc, werandy, balkony i t. p.
Kolonia, mająca do 4-000 mieszkańców uie
c1.ekała dłngo na własne :;klepy z artykuJami ży
cia codziennego. Już się tam osiedlili piekarze,
rzeźnicy i t. d.
Poc~ta ma tu :5W~~ filię, telefon
i straż ogniowa mn.ją S\'I'e lokale, \\'zuicsiono ko·
ściół, a również na koszt towarzystwa ul'~,ądzono
kąpiele, szkołę, a nawet żłobek.
W roku 189;3
postawiono pierwszą fontannq publiczną, wkrOtce
pomieścił się tu lekarz i apteka.
Takim to sposobem 800 rodzin, wegetujących
dawniej w niezdrowych i cZ~1l'nych mieszkaniach,
ma teraz pomicszczenie wygodne, zdrowe, tanie i
ladne. Rezultat ten otrzymano dziqki inicyatywie ludzi dobroczyuuych i solidarnośc i, temu potężnemu czynnikowi, który najczqściej jCt:lt podstawą wszystkich spraw, dobro ogólne na celu
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gmin miejskich budujc na whmy koszt domy
dla robotnikow. \V Birminghamie widzimy na·
przykład 103 cottage, które Rą dzierżawione za
pięć szylingów tygodniowo.
W każdym jest pokój mieszkalny, kuchnia z szaf~1 w ścianie, komórka na węgle, kocioł do prania a na pien.,.szem piętrze dwie sypialnie; llad niemi mansarda
oświetlonil; do tego podwórze, klozet na ".-odzie
i t. d. Ze dobre mieszkania zmniejszają śmier
telność, widać stąd, ~e w podobnej kolonii około
Londynu przy 0,430 mie!:lzkańcl1ch śmiertelność
wynosiła 9,64-% t. j. połowę tego, jaka jest w całym Londynie, a śmiertelność dzieci 79 na 1.000
wtedy, gdy dla całego Londynu wynosi 161 na
tysiąc.
Możeby

I

Minister handlu Wt Francyi . okólnikiem doradza ka!:lom oszczędności zakJndanie 'l'OWI.ll'Zystw
budowlanych. Coraz też cz\ściej Towarzystwa
ube1.pieczeń lokują swe fundusze IV u:ieszkaniach
robotniczych. W Auglii istnieje prawu, zabraniające znoi::!zenia domów zalUies~kałych przez ludność roboczą wcześniej, zanim nie będą nu ich
miejsce inne wybudowane. Z tep;p powodu wiele

ZŁOTE MYŚLI.
nic może być konwencyonalnem kłam
sh~em i płynąć przeciw prądom natury.
14 Hodzina

Połanieckich.

dzialność.

za fik-

I,

Hok ~ycia trzydziesty jest wiekiem, w którym
instynkt z sib) niemal llieubłag'.lną popycha mq~
ezyznę do założenia oguiska domowego, pojęcia
żony i stworzenia rodziny.

79 H. P.

J~lk !;ię

W

co~

wkłada

~tr.

79 R.

I, str. 300 R. P.

!-".

l, str. 14 R. P.

Jak lJilet bankowy jest kwitem

Ludzie
brych.

wstydzą

siq

często

uczuć

bardzo do-

I, str. 13 H. P.

Zrób zawsze co do cicbie należy, a resztq
zdaj na Pana Boga. 011 ' najlepiej wie, czego nam
potrzeba.
I,

~tr.

I,
Nieświadomy

~tr.

zmienioll~ 11a inny kształt ziemią·
I , str. 80 R. P.

z

32 R. P.

pe ymista podobny do tych, ldó- I

Postępek
prawny
czegoś 'l'dęcej, niż z

dla sumienia złożonego
paragrafów, nie wyMarcza.
I,

25 R. P.

Jak dalece na wsi nic się nie zmienia, prócz
ludzi. Jednych składają na księżej grudzie, dl'lldzy siq rodzą, ale dawue życie podstawia się
w nowe formy i kto przyjeżdża po llługiej niebytno~ci zdaleka, zdaje mu się, że to wszystko
co poprzednio widział, było wczoraj.

na monete

metalową, tak przemycił i handel jest ostateczni~

~tr.

157. R. P.

Ol\łowiek w biedzie chwyta się nawet za cień

n. P.

Ciekawi w llowożytnych miastach tak pasą
oczy llldzl_ą boleścią, jak w starożytnych pasiono je ludzką krwi ,! po uyrkach.

pracq, to to jeszcze
I,

1!JG

l, str. 2ii H. P.

str. 79 Il. P.

bardziej przywi'lzuje.

~tr.

Sceptycyzm, ('hoćby najbardziej w1;:l'rzcnion)',
gdy ludzie wobec prawdziwego niesz(;zq~cia szuknją ratunku w wierze, nakładfL czapkę na n~z)'
i nietylko tchórzy, ule wydaje się sam sobie
mtt1'llym i małym.

To nie ja kręeq, to mój majątck kręci. a ja
za niego gadam.

:e,

porlo-

tych,

I, str. :.lH R. P.

~tr.

coś

Człowiek, któremu co~ dokucza, rad szuku
lHl kt\łl'ychby mógł złożyć za to odpowie-

38 H. P.

może być uważane

l'

Ogół

~tr.

W:;zelkic bogactlyo
cyą prócz zicmi.

zrobić

przyszłym można już było przenieść szkolę.
Piękny zai~te dał przy kład za.pisodawc<t 1\:011-

1'0, co całe tlzeregi pokolell zapracowały, to
jedna lekkowyślna głowa zniszcl\Y.

MYŚLI SPOŁECZNE.
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~tr.

się

Z zapisu Hermana Konstadta. Z pomiędzy
wielu w testamencie Hermana Konstadta, zmarłego w roku 1896,
figuruje zapis 30,000 rubli
na utworzenie w Łodzi szkoły 3 lub -! klasowej
męskiej z tern zastrze~eniem, by szkoła ta nosila
nazwe imienia .Hermana i Miny J1la}źonków
Konst~1.(lt".
•
W roku zeszłym WdOWH po zapisodawcy Mina Konstadt, oraz egzekutorzy testamentu pp.
Adolf Dobrallicki, Izydor ::;achs, Salomon Landull,
Edmund Krakow::;ki, Józef Fraeukel i Jakób
Hirszberg wystąpili z prośbą do władzy o pol. wołenie użycia za pisu 30 tysi~cy rubli na kupno placu i l.IUdowę domu (lla istniejącej dwuklasowej s1.koly żydowskiej męskiej, oraz otwarcie
klasy \\'stqpnej i pierwszej równoległej.
Obecnie llIagistrat otl·1.ymał zawiadomienie
ot! p. gubernatora piotrkowskiego, że minister
oświaty
przychylił Hię do pro~by egzekutorow
i zezwolił na kupno placu, oraz po przeniesieniu
szkoły do gmacbu własnego, na otwarcie klasy
wstępnej i równoleglej klasy pierwszcj.
Ze swej zaś strony p. gubernator piotrkowski 1.llwiadomił, że nie 1.najduje przes1.kód do
nadania tej szkole nazwy Hzkoły imiellia "Hermana i Miny małżonków Konstadt".
Egzckutorzy testamentu wkrótce, po ohrauiu
odpowiedniego placu, zająć się mają sporządze
niem planu budowy nowego gmachu, by w roku

rzy - szukają czego~, czego nie -mogą znale~ć.
l,

dało

KRONIKA.

mających.

Henryk Sienkiewicz:.

i u nas

bnego.

Gdyby nie egoizm
ludzie, zwłaszcza wiew zagl'obowe życie i w zagrobowe szczę
ście, uie żałowaliby umarłych.
rzący
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I jęku.
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niż

nadziei.

bawełną

w uszach 0(1 ludzkiego
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Bo 1.e strony Boga życie i boleść,
mgnienie oka. a potem wiecl\llość.
I, sir. 308

to mniej

n. p
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Niechęć, tak jak miło "ć,
osobę, przeciw której si~

I

potrzebuje mieć bliz- "
zwraca.
1,

~tr.

20:) R. P.

Najtrudniej porzucić s~cl\ę~cie, które nietylko
jest upragnione, ale i ~aczęte.
L ·tr. 195 R. P .

(D. c. n. ).
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stadt, przyczymaHc się do rozszerllenia slIkoł
w Łodzi, których brak z każdym rokiem corall
więcej daje si~ nczuwać.
Gdyby W::lllyscy poszli lIa przykładem zmar·
łego KIHlstadta, Ł6dź ~tanęlaby dalekI) wyżej
pod względem cywilizacyi, do której lIaporą jetlt
brak fundusllY na otwieranie lIakbd6w naukowych.
Z przemysłu. Towarzystwo akcyjne wyrobów
bawełnianych I. K. Powańskiego w Łodzi miało
w roku ubiegłym lIysku z przędzalni 682,066 rs.
77 kop.. z tkalni 782,850 rs. 56 kop., remanent
II roku 1896 wynosił 11,273 l'll. 24 kop..
razem
dochód wynosi 1,476,1 {)O rs. 57 kop. Odlicllono
w roku ubiegłym na kapitał zapasowy 36.JW 1'::1.
57 kop., na kapitał amortyzacyjuy ~40,090 rtl.
40 kop., na rói.ue wyd,ttki (remonty, podatki etc.)
501,171 rtl. 70 kop., na rachunek roku przysllłe
go 40,470 rs. 90 kop., na zysk dla akcyonaryuszów 050,000 1'8. (13% od kapitału lIakładowego).
W dniu 1 stycllnia 1'. b. kapitał lIakładowy
wyno:sił 5 milionów rubli,
lIapasowy 284,372 rs.
o~ kop., amortyzacyjny 1,805,548 rs. 4 kop.
Potrojna u·roczystość. W ubiegłą niedzielę
osar:!a Lntomiersk obchodlliła potrójną urocllystość, na ktorą zjechała się licZllie szlachta z okolicy.
W dni II t.ym przypadła rocznica poświęcenia
kościohl. paratialnego, która cOl'ocllnie obcbodzon~
jest uroczyście; na tenże dzieli odłożono instalacye nowego lJroboszcza jJarafii Lutomiersk ks.
Olechnowicza; w tymże dniu odprawił prymicye
ks. Władysław Deluga były nauczycicl Lutomierska.
Podczas prymicyi k~. Delugi wygłosił kazanie
o doniosło~bj kaplaństw:l. ks. Zerolllski proboszcz
parafii .Mikołajewiec w pow. łatlkim.
Kowego proboszcza ks. Olechnowicza obywatele i parafianie witali bardzo mile, na co witany wy~wiedzia} gorąceroi :;łowy życzeuia parafianom.
Po nieszporach duchowieństwo i oby watcIe
zaproszeni zostali na obiad do p. Stanisława PosZepczyllskiego, gdzie przyjmowani byli z prawdziwie polską gościnnością.
Wszyscy obebni skladali życzenia nowemu
kapłanowi ks. Deludze, który będąc przez pewien czas nauczycielem szkoły elementarnej " Lut.omiersku, zdołał zasłużyć sobie szacunek mieszkańców miejscowych i obywateli okolicznydh.
Ucztę zakolwzył obywatel ziemski p. Krzemiński toastem i podziękowaniem pp. Poszepczyń
skim za gościuność w ich domu.
Zarząd

łódzkiego

chrześciańs1dego Towar~y

stwa dobroczynności podaje niniejilzem do. w~a
domości publicznej j że w ~jągu ubiegłego mIeSIą
ca na rzecz kasy Towarzystwa wpłynęly nastę
pujące ofiary:
za pośrednictwem redakcyi gazety "Lodzer
Zeitung' na ogólne cele Towarzystwa, lIebl'ane
podcllas wycieczki stowarzyszenia maj:3tl'ów fahrycznych rs. 8; przesłane przez p. Fryderyka
Rafelda 1'8. 8 };:. .J.7, a lIlian owicie: jako składka
Podczas tańca panuy na we$elu p. A. J. i p-ny
V. 8. rs. 4 k. 47; zaplacone prllez pewną klientkę Z:l zaniechanic kroków sądowych przeciwko
niej 1'8. 4; jHko rezultat zakładu pomiędzy pp.
A. 13. i A. W. rs. 4; na rzecz II . ochrony zebrane n3 urodzinach ]J. Oskal'H Kaisera rs. 3 k. 23;
lia rzecz kolonij letnich rs. 2, jako l1ale~ność za
?c:!'ytlzczenie palta, zapłacona p. B. Łozińskiemu
I przez niego na cel powyższy ofiarowana;
lIa pośrednictwem redakcyi gazety "Lodzer
Tageblatt" na rzecz I i II ochrony rs. 5 t. j, po
2 r~. 50 k. dla każdej.
Za powyższe ofiary zar;sąd Towarzystwa skła
da ła~kawym ofiarodawcom, oraz osobom wyżej
Wymienion) m ~erdeczne "Bóg zapłać".
Prezes J. Kunitzer.
Za członka sekretarza S. Hertzberg.
Z teatru. W uznaniu uciążliwej pracy p. Sosnowskiego w roli "Markusa" w "Liggii", Dyrekcya ofiarowała sobotnie przedstawienie "Liggii" na
jego benefis.
R c,p e r t u a r l:ikutkiem przedłużającej się
nieobecności jJ. Trapszy, bawiącego w Krakowie
:!, powodu śmierci
ojca, ulega zmianie, a mianoWicie:
Piątek: "Ojciec".
Sobota nLiggia" benefis So .. nowskiego.
Niedziela n Ligia" ostatnie przeds~awienie przed
'Wyjazdem do WHrszawy.

Czwartek, dnia U lipca 1898 r .

Opłata kotłów. W,rdane zostnly ~wieżo no\\"e
przepisy, wprowadz:l.i~cc na,;t\~pujące zmiany w ])1)datku oll kotłów p,lrowydl: 1) wl:lzystkie kot/y
paro \'.. e (z wyjątkiem wykazanych w ~ 3, polegają specyalucmu podatkowi skarbowemu; 2) oll
podatku zwoluione "1: al kotły, nalei.;lce do zakład(l\\' rządowycl.J i bez;:;pśr ecl nio prllez zakłady
I te użytkowanc, b) kotły lI:l parostatkach, c) ko·
tły, używane w rołllietwie i d) ko!ly, uie podlegajace obowiazkowell1ll natlllorowi tcchników rzarlow·yeli; 3) p(",datek uuliclI<l się odd'l,ielu ie od k~
żdego kotła stosownie d(\ jego powierzchni ogrzewalnej w rOlImiarach następujących: za kotły o powiel'lIchui ogrzewalnej 200 lub mniej stóp kwadr.
po 10 k. od stopy kw.; za kotły o powiel'whui
od 200 do 1000 stóp kw. po 18 k., za pierwilze
200 stóp kw. i po 0 k. od każdej po nad tę cyfrę stopy kw.; za kotły o powiel':!'chui po nad
1000 stóp kw. Go rs. , za pierwsze 1000 stóp kw.
i po 3 k. lIa każdą stopę po na 'l 1000 st6p kw.
Wypadek kolejowy. W uzupełnieniu wczorajswj wzmianki podajemy dzi~ bliższe tlllczegóły
o wypadku kolejowym w Koluszkach.
Miał on miejsce w nocy II soboty na uiedzielę
o godzinie 11 i pół. Manewl'owauo na linii zapailowej ~lepej pociągiem M 112. składającym
się z 75 wagonów. Na parowozie .Ni! 23 był maszynista Jankowski, doświadczony kilkunastoletni
pracownik na kolei, oraz pomocnik jego Swaiski,
na wszystkich 75 wagonach był tylko j e d e n
brekowy. Linia była uieoświetlona; nie było
równieź lat.arki na uporze, jak tego wymaga instl'llkc,ra.
Noc była ciemnu, deszcz padał, linia śliska.
~fa!!zynista spostrzegł upor, gdy był w odległo~ci
zaledwie kilku kroków od uiego, dal kontrparę
i sygnał na hamowanie; było już jedna~~. z~póżuo.
Parowóz p c zebił npor, spadł z wYSOkOSCI 1 wkopał się 2 osiami w ziemię, 18 wagonów zo~tało
uS'~kodl\Onycb, z tych 5 mocno. Maszynista i jego
pomocnik doznali tylko lekkich obrażeu.
U dcrzenie było tak ~ilne, że w ostatnim wagonie pękła maźnica.
Przeprowadzki. Dziś naprawdę zapanował
w nuszem mieście ruch niezwykły.
Dużo wozów przepełnionych gospodarskiemi
rzeczami, meblami, lub nawet sklepowemi sIlafami, pl'zesU\"a się po ulicach Łodzi.
Przeprowadzka tu dużo kosztowniejsza, aniżeli
w innych naszych miastach.
Niezuośue są też te l'Ólne tel'mina. Kaldy lo·
kator na inny dzień wyznacza sobie przeprowadzkę, każdy chce, aby mu wcze~niej ustępo
wano.
Takiego haosu l'rzeprowadzek nie spot.ykamy
w żadnym mie~cie, i ::;łyszeliśmy z ust wiarogodnych, że władza myśli nad tern, aby przeprowadzki te doprowadllić do należytej normy.
, W ]lrlly~złym roku mają już otrllymać W:lzyscy
przenoszący się prekluzyjny termin cll) dnia 8
lipca. Gdyż takie nieregularne przeprowadzki
wyradzają niepotrzeiJny zastój i utrudniają zwykły ruch handlowy, a nawet porządek.
Energiczny rzeźnik. Na Głównej ulicy w pohliźu Przędzalnianej niejaki Władysław P., wła
ściciel zakładu r:!'cżniczego, odwaczn. się :l.uyt
krewkim temperameutem.
z,acny ten obywatel, gdy kto z biednicjszej
ludno~ci zrobi mu skrom ną uwagę O zbyt wygórmv:lnej cenie lub niezupełnie dobrym gatunku
wyrob{;w jego zakładu, śmiałka takiego bez ceremonii wyrzuca za drzwi.
Podobnie postąpił w ostatnią niedzielę z jednym z tutejszych robotnik6w fabrycznych, co
wywołało oO'ólne oburzenie przechodniów, rezulk
tatem czegoo
była bOjka,
za '
'onczona aresztowaniem kilku osób.
Wartoby jeduak temu jegomościowi, posiadalJ jącemu
widocznie zbyt wiele krwi gorącej, dać
porządną naukę, aby grzeczniej postępował i inaczej traktował swą klijentelę.
Z cechu tkaczy. Wczoraj wieczorem komitet
wsparć ccchu majstrów . tkackich odbył posiedzenie w celu udzielenia wsparć biednym członkom
cechu i ich rodzinom.
Wycieczka kowali. W niedzielę po południu
majstrowie kowalscy urządzają wycieczkę do lasu
konstantynowtlkiego po lew~j <ltl'onie szosy.
W razie niepogody wycieczka odłożoną zostanie do przyszłej niedzieli,
Uznanie. Pan li'ranciszek Dolewski. nauczyciel,
dostał oprócz medalu, o czem w swoim czasie
donosiliśmy, poch wałę pi~lItienną ocl kuratora o·
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kręgLI naukowego
wHI'szawskiego z;t wzorowe
prowadzenie szkoły.
Dom bankierski pod firmą "Mak,,rmilian Goldfeder" zawiadamia ok,'lln ikiem, że upoważnił
wspOłpracownika <lweg-o p. Feliksa ~clkena do
podpisywania firlTly pel' procura. ·
Zgromadzenie cechu majstrów piekarskich
odbędzie si~ dzi~ w domu llIujstrów tkackich o
godz. 8 wieczorem.
Zgromadzenie cechu majstrów tkackich odbę
d7.ie I:lill w poniedziałek 18 b. III. o godz. 8 wieczorem w domu majstrów tkackich przy ul. Piotrkowskiej pod :\1> 100.
Zamach samobójczy. W tych dniacli do wie·
zienia łódzkiego przy prowadzono J ózefę Falini~k
aresztowaną za kl'Udziei.
Faliniak :!'umeldowahl.. że w chwili aresztowania jej, w celu otrucia' sill, wypiła 2 łyżki rozczyuu Inyasu saletrzanego.
Chorą po podaniu pomocy na miejscu, odesłano
do szpitalu św. Alek~<tndt'a, żyeiu jej jednak nie
lIugraża nicbezpieczcństwo.

Niezwykły wypadek.
Wczora.j przed poludniem woźuica z cegielni Koeniga prllywiózł cegłę do fabryki przy ul. Wólczańskiej.
Zawracając nazad przez nieostrożność Whl:lną wjechał
w głęboki dół z walJnem, w którym konie skryły

się zupełnie.
Po długich

wysilkach wydobyto konie, wapno
atoli :!'niszczylo im skórę.
Przenosiny. Sąd IV rewiru przeniesiony został
z ulicy Dzielnej na Piotrkowską pod 145 numer
do domu Jakubowicza.
ZamknięciA ulicy. Ulica św. Benedykta z po·
wodu naprawy bruku zamkniętą została dla ruchu kołowego na przestrzeni od ul. \V 6lczańskiej
do ul. Długiej.
Wykrycie złodziei. W tych dniach straż ziemska ujęła sprawcę kradzieży przędzy wełnianej
z wozu mieszkańca osady Bełchatow Mendla Grabow~kiego, popełnianej w dnin 1 b, m. na szoilie
we wsi R0kicie-Stare pod Łodzią.
Jest nim Gustaw >:izyller.
Skradziona w tymże dniu bielizna z poddasza
JÓllefa Tomczak we wsi Ruda pabianicka odebrana została przez straż zicmską u Jadwigi Połek i Ewy Potockiej, ktore zostały areslltowane.
W obronie prawdy (art. nadesłany). W wypadku z rowerami na Pasażu I zultza, który miał
miejsce parę tygodni temu wina nie leży bynajmniej po stronie fabryki rowerów, która wrzekomo użyła do wyrobu materyałów nie trwałych.
O ile bowiem okazało tlię ze ścisłego :,',bada11ia rzeczy wypadek llast11pił li tylko przez nieumiejętne obchodzenie się z rowerami jeżdzców
niedostatecznie w l'ztuce jeżdżenia na welocypedach wyćwiczonyell.
Panowie ci nicwprawni w użycie kierownika
rozpoczęli wyścigi i rzeclI prosta, nic władając
dostateczuie pewno kierowuikiem. najechali na
siebie w całym pędzie z taką siłą, że rowery
nujsumienniej i z najlepszego wykonane materyału, musiały uledz uszkoclzeniu.
Jeżeli zaś w danym wypadkn uszkodzenie 0.czylo się tylko do złamania kierowników,
. to tylko dobroci r~werów.
żto w ogóle naleź, oby pilnie przestrzegać,
a
osoby nie um' .
lloB0 wprawnie używać
rowll~:u, nie mi
prawa jeździć po mieście, gdyż
i same siebie i innych na I:lllwank narażają, nieraz w skutkach bardzo poważny.
W Warlizawie z pmwa jazdy po mleSCle na
rowerach korzystnją tylko ol:loby wyegzaminowa·
nc przez komisyę Tow. cyklistów warszawskich;
ten sam przepi~ powinien być lI:l.stośowany i w Ło
dzi, gdzie ruch uliczny pie~zy i kołowy jeilt dość
ożywiony.

A/eks. JVo6nicki.

z 'VARSZA'VY.
Stypendya. Ministeryum oświaty zatwierdziło
zapisy tlumy 1,200 rs. imienia Konopackich, jako
fundusz wicczysty, od którego procenty wydawane być winny uczniowi szkoły realnej w Łdwi
czu, wyznania rzymsko-katolickiego, Ul'Odll0nemu
w KrOlestwie Polskiem i dr. filozofii Józefa Konica, zapi::l 2,000 rubli to\\'urzystwll lekarskiemu,
który to zapis opatrzony jest klauzulą, iż bdyby

ROZWÓJ. towan:ystwo l ekarskie, ktol'ego ustawa zatwierdzona je::;t przez b. namiel:itnika Królestwa Polskiego dnia 10 kwietnia 1821 roku, przel:ltało
istnieć, - " . takim razie l:luma ta ma być użyta,
jako fUlldusz wieczysty typendyalllY imi enia Leona Konica, od którego procellty "qdaW:111e być
mają ~tudClltowi warszawl:ikiego uniwersytetu z
kursu IV lub Y medycyny , urodzonemu w Królestwie Pobkiem, wywauia rzymsko-katolickiego
lub mojżeszowego.
Nowy park. W parku miejskim po wystawie
hygicnicznej stanie, jak wiadomo, politechnika,
miasto traci przez to tak potrzebny w tej dzielnicy ogród publiczny.
Cl.Jcac wynagrodz.ić tę stratę i uznając w widokach zdrowia publiczuego koniecZllo~ć zakła
dania skwerów i ogrodów, na miejsce znikają
cych szybko ogrodów prywatnych, zarząd miejS~li krząta się około wyszukania odpowiedniej
miejscowości dla założenia wielkiego parku publicznego.
Zadaniu temu najlepiej uczyniłaby zadość
część pola .Mokotowskiego pomiędz.y placem wyścigow konnych i parkiem po byłej wystawie
hygienicznej, to też magistrat zamierz.a pocz.ynić
starauia o pozyskanie od władzy wojskowej na
cel l"l:eczouy odpowiedniej przestrzeni pola Mokotowskiego .
Szkoła techniczna pp . Wn,welberga i Rotwanda, otrzymała w darze od p. Augusta Rephana motor parowy nowej konstrukcyi, systemu
Compound, o sile 20 koni pHl'owych, który bę
dz.ie służył do porl1szanin szkolnych warsz.tatów
mechanicznych i dynamo masz.yny do oświetle
uia elektrycznego.
Dwa wielkie hotele mają prz.ybyć w vYarszawie. Jedeu pocI nazwą • Hotel Bristol" stanąć
ma na rogu Krakowskiego-Przedmieścia i ulicy
Karowej, drugi na ulicy Marsz.ałkowskiej. Ka czele obu przedsiębiorstw stoją l:ipólki miejscowych
kapitalistów.
Gość.
Od kilku dni w różnych punktu ch miasta, naj więcej wsz.akźe w alejach Ujazdowskich i
w ogrodz.ie Saskim llkaz.uje się jakiś młody czło
wiek z. aparatem fotograficznym rewolwerowym
i robi zdjęcia przechodniów, głowuie za~ kobiet.
Jest to podobno cudzoziemiec, "łoch, artystamalarz z profesyi. Go~ci on w Warszawie już
od dłuższ.ego cz.a!:iu, poświęcając go na ntrwalanie za pomocą fotografii większ.ych rO:l.Jlliarów
naszego miasta, t.7pów miesz.kańc6w i wybierając
do :l.djęć najladniejsz.e kobiety, malarz włoski~bo
wiem z.amierza ułożne album pięknycb warszawianek.
Donol:ii o tem "Dzienui k dla W szystkiclt. "

Z

kraju.

Piotrków. Za dwa miesiące odbędzie r:;ię tu
wielki jarmark na konie. W tych dniuch na z.ebraniu tntej::;z.ych obywateli będzie wy brany komitet jarmarcz.ny, który znjmie tlię przedew::;z.ystkicm dalszem porządkowaniem i układaniem okólnika Oraz. roz.syłauiell1 ogłOt:;z.eń.
. "T~dz.ień'· ~onosi n~"tstępujący wypad,ek. 0AAg-.
daJ t. J. w 111nel,;ły piątek po połudll1u, u;:~;y'·
l'obnib Jóźwików z.amiesz.kałych za koleją ~pod'
Szczekanicą zrobił si~ wielki nłarm; z.ginęło im
7 -letnie dziecko i wsz.clkie usiłowania odsz.ukania
go okaz.ały się bezowocnemi. Wreszcie strażnik
Zacharczuk w padł na myśl, że nieszczęsny chło
piec mógł wpaść w jedcn z dołów piaskowych
okalających zewsząd posesyę, do której wprowadz.iii się Jóhvikowie 'l.nled·wie od dni czterech.
Jakoż domysł ten okaz.ał się trafnym, gdyż po
krótkich pos~>;ukiwaniach odnalez.iono pogrz.ebaną
żywcem (hiccinę.

Zduńska Wola. Brak przytułku starców i kalek silnie odczuwnć l:lię dawał Zduńskiej Woli,
nie było jednak do tej pory funduszów na wz.uiesienie tej niezb~dnej instytucyi. Dopiero w ostatnich czasach zaradz.iła z.łemu jedna z tutejszych
miesz.kanek puni C. z.organizowawszy teatr amatorski i tym sposobem prz.yczyniwszy się do
stworzenia fundl1sz.l1 zakładowego. Przedstawienie
udało się bardzo clobrz.e, amatorzy wywiązali się
z.adawalniająco, odgrywając trz.y jednoaktówki:
,.Filiżanka herbaty", "Qui pro quo" i "Pod
pantoflem" .
Busk. Nieustanne deszcze przeszkadzają bardzo chorym w przeprowadzaniu racyonalnej lw-

meyi. :Mimo to, Busk w ostatnich czasach bardzo się ożywił, co w c'/.ę~ci należy prz.ypisać z.apowiedzianemu balowi, który w tym miesiącu
ma się odbyć. Ostatnie reuniony ciesz.yły się
większ.em powodz.eniem, gromadz.ąc sporą licz.bę
ochoczej Jllłodzie~y, która wesoło spędz.ała czas
00 godz.iny 12-ej -z. chwilą bowiem uderzenia
tej godz.iny, muzyka grać prz.estaje i reunion musowo się zakończa, bez wz.ględu na licz.ne protesty rozbawionych tancerzy i tancerek. Licz.ba
osób w tym tygodniu wzrosła znacznie.
Częstochowa poczyniła

Towarzystwa
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śpiewackiego

starania: na założenie
"Lutnia".

Klęska gradowa lIawieclziła w tych dniach
powiaty hrubiesz.owski, krasnosta wsk i i janowski.
Do gradu przyłącz.yła się stral:lz.na wichura, ktora
zrządz.iła olhrz.ymie l:lpustoszenia w hrllhieszowl:lkiem poniós~ straty na sumę około 100,000 rs.
W Wólce Zółkiewskiej p. Augusta Janisław
skiego wicbcr powywracał wszylltkie budyp.ki.
Dużo ucierpiały majątki: Hrcbenne. Dąbie, Z6ł
ki ewka, Markiewicz.ów. Modliborz.yce i inne.
Lublin. Departament kolejowy wniósł na posiedz.eniu zjaz.du prz.edstawicieli kolei projekt
włączenia kolei Łukow Lublin do komullikacyi
bez.pośrednie.i osobowo-towarowej; z.jazd na ostatniem posiedz.cniu projekt departamentu zatwier-

c) Wraz z przywilejem powyze.) określonym ,
w my~l uchwały z d, 5 mnrca 186.j. r. i prze·
pisów uz.upełniających, nowonabywca, tudz.ie~
spadkobiercy i następcy jego przyjmują zobowią
zanie zachowywać prz.episy zawarte wart. 26
i 27 uchwały z. d . 5 marca 1864, zakazującej
nabyty majątek oddawać w dzierżawę lub w zarząd osobom pochodz.enia niepolskiego i ~ydom".
,.7) Informacye szczegółowsze w prz.edmiocie
nabywania majątków w kraju północno-zacho
dnim można znaleM w "Zbiorz.e rozporządzeń
rz.ądowych, dotycz.ącycb wprowadz.enia własno~ci
z.iemskiej rosyjdkiej do tegoż kraju", wydrukowanym z decyzyi generał-gubernatora wileń
dkiego, kowieńskiego i grodz.ieńskiego".
W dalszym ciągu zamieszcza jeszcze "Praw.
Iviest." wiadomości sz.czegółowe o majątkacb,
wysta wionych na licytacyę. N ajwiększy z nich
-to 8 dz.iałów dóbr eksdywizorl:lkicll Posz.umłeń
w pow. święciańskim, wystawianych na sprzedaż z.a dług w oddziale kowieńskim Banku pań
stwowego w sumie .j.n.518 rb.

Korespondeneye.

dził.

JViedeii., 12 lipca.
Rz.ądy prze8zły na paragraf 1-1, konstytucyi.
Podobno można dukata rozklepać w taką blasz.kę,
źe się jeźc!zca z. koniem nakryje sz.czerozłotym

Z PETERSBURGA.

"Praw. wiestn." w M 1~7 ogładza wykaz.
płasz.czem.
8 majątków ziem~kich w gub. gl'odzieiulkiej, koCz.ego ten paragraf czternasty niema pokryć
wieńskiej i wileńskiej, wystawiollych Ila sprzeswą sz.czerozłotą konstytucyjnością, o tern nie madaż w hiurz.e rz.adu gubernialnego wileńskieo'o
w dniach 1-\., 15,· 21, 26 lipca i 8 l:lierpnia ~a rzyli jego fundatorz.y.
Deliberują kronjuryści, jak go jeszcze rozkledługi, mianowicie z.a niedobory podatkowe, a w
kilka wypadkach i za długi bankowe. W więk pać, czy rozdmuchać, żeby w niego wszyl:ltko
szo~ci
wypadków niedobory wynoszą drobne wlazło i dodać trz.eba, że lLldno~ć przypatruje się
kwoty: 22:3 rb., ·H5 rh., 480 rb., i t. d., i t.ylko temu z J'odz.ajem satysfakcyi.
Zmieśeił się już calorocz.ny budżet, więc gona dwoch majątkach ciążą długi po 12,000
spodarka . wielkiego mocarstwa; wolno zaciąg.lląć
i 45,500 rh.
na tej podstawie 20 milionów długu; publika praZamier:;z.czając wykaz. tych majątków, "Praw.
wie naciska, żeby sobie rz.ąd pozwolił na jaką
wiestn." podaje następującc prz.episy:
• l) Na zasadz.ie uwagi 1 do art. 221 t. XVI ustawę podatkową, polepszył byt urzędnikom, bę
cZ. 2 ust. o egzek. cywil., wydania 1tl92 roku, dz.ie popularnym frant hofrat, co podda koncept
jakby obejść jeszcze parlament, któremu się zdasprzedaż drogą licytacyi dóbr z.iemskich w gub.
wało, że jest koniecznym, skoro ma pierwsze
grodzieńskiej, kowieńskiej i wilellskiej skoncentrowana jest w rz.ą dzi
"'nhernialnym wileńskim miejMe w konstytucyi i własny pałac na Franzensringu .
i odbywa się w dwóch terminach - w st.YC:Will
Od kilku dni dosłownie podoba się myśl. że
i w lipcu.
'
.2) Sprz.edaż majątków drogą licytacyi w rzą by cały spór językowy załatwić na podstawie
dzie gubel'llialnym wilellskim dokonywa się na paragrafu czternastego.
Istotnie mało w.ypadków w nowoczesnej hizasadzie praw ogólnych (art. 200-3:39 t. XVI,
storyi, żeby rząd miał tak szczę~liwe warunki
cz. 2 ust. o egzek. cywil., wyd. 18I:J2 r.
.3) Nabywać majątki w kraju pólnocno-za- dla swej inicyatywy, pomysłowo~ci, energii 'woli
cllOdnim mogą wsz.ystkie osoby pochodz.enia nie i czynu.
Ubrany w gumową oponę paragrafu moźe się
p61skiego i nie-żydow8kiego .
,,4) Z ulg niiej przytoczonych, z.goduie z. Naj- . puszczać na naj ryzykowniejsze flirty.
To też nawet na myśl nie prz.ychodz.i przywyżej zatwierdz.oną d. 5 marca 1864 r., uchwałą
komitetu zacbodniego i docłatkowemi prz.episami, pominać ów także 1-:1: paragraf konstytucyi t'rancllskiej, mt podstawie ktÓl'ego wydaue ordynanmogą korz.ystać, prz.y kupnie majątków, 080by
pochodz.cJJia niepo18kiego , U1'odz.one we wsz.ystkich se skończyły si<t rewolucyą 1830 r.
P,uagraf 1-:1: jest paragrafem konstytucyi, jest
guberniach państwa i wszelkich stanów, oprócz
z najlepszego austryackiego kauczuku, włos nie
żydów (ukaz senatu rz.ądzącego z (l. J kwietnia
spadnie z głowy mini~tra, co go użyje, wsz.yscy
1804 r.)"
,,5) Osoby pochodzeni~t rosyj8kiego, nabywa.- Cz.ują, że dobrz.e, że jest taki paragmf, a jednak
także wszyscy czują, że mając taki doskonały
jące majątki od osób pochodz.cnia polskiego, na
zasadz.ie Najwyżej zatwierdz.onej d. 20 stycznia paragraf na pół abi:lolutystycz.ny w formach kon18()7 roku uchwały komitetn ministrów (ukaz stytucyjnego legaliz.mu, rZI)cL winien go n~yć pr1.esenatu rządz.ącego z dnia 9 lntego 1807 roku) dew~z.y::;tkiem na to, żeby co rycIJlej mógł wrócić do normaln.) ch stOdllnków konstytucyjnych
wolne są, prz.y zawieraniu aktów kupna-sprzei parlamental'llych.
daży, od opłaty podatków stemplowych.
W Austryi pólabsolutyzm admiui::;tracyjny, mar,,6) Ulgi według Najwyżej zatwierdzonej dnia
5 marca 1864 r. uchwały komitetu z.achodniego twota legislatywy, wojna domowa-na Węgrz.ech
początek końca; rz.ąd węgierski przygotował proi przepisów dodatkowych, są następujące:
a) Kupując na licytacyi majątek, z.astawiony I jekt autonomicz.nej taryfy cłowej, za. kilka dni
w instytncyi krcdytowej, lub obciążony długiem , ma ogromna ankieta obradować nad sz.alonym
skarbowym, nabywca ma prn wo prz.episania na konceptem z.erwallia unii cłowej obydwu połów
monarchii. 'fak wygląda Autltrya.
majątek kupiony jednego i drugiego długu w suProjekt autollolllicz.nej taryfy cłowej, wypramie, nie prz.ewyższ.ającej sz.acunku dóbr, z. obocowany przez rz.ąd węgierski, zrobił na całej liwiązaniem spłacania w ciągu 37 lat, w stosunku
6 proc. rocznie (ustawa 5 marca 1864 r., art. 4:) nii fatalne wrażenie.
PrzygotoWt"tnia na wypadek rozbicia się ugob) Osoba, która nabyła na licytacyi majątek,
na zasadzie świadectwa ulgowego, ma prawo, dowych układow nie były tajemnicą.
Elaborat o siedmiuset stronicach, tal'yfa--wypłacąc w dniu licytacyi z.adatek gotówką. (Zbiór
praw, t. XVI, cz. 2, <Ll't. 282), wypłacić POz.o- drukowana na zasadzie odrębnego państwa, wypowiadająca odrazu krwawą wojnę cłową w Austałą snmę nie koniecznie gotowizną, lecz. i pastryi, prowokująca odrazu srogie represalia, to
pierami
procentowellli
państwowemi, według
kursu bieżącego giełdy petersburskiej, według jednak hyło niespodzianką.
Pomijamy na raz.ie treść pomysłu, owoc nieprzepisów, wyłuszczonych w ukazie senatu z d .
słychanie małego wysiłku umysłowego, bo cała
2;~ marca 1868 r. (dodatek do art. 4: NaJwyżej
taryfa jest poprostu z.dl1blowaną, luh kilka razy
zatwierdzonej uchwały z d. 5 marca 186.j. r.).
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pomnożoną taryfą dzisiej/:lzą, jest wszCidzie przeadnie ochronną, aż prohihicyjną, a równocze8nie

podnosi wszy/:ltkie pozycye celne i doprowadza
:fiskalizm do absul'dum.
J eźeli można się dopatrzeć jakiego rozmysłu,
jakiego indywidualizowania taryf, to chyba wtem,
źe istotnie specyalnie austryackie wyroby przemysłowe dostały najwyższe taryfy.
Otóż sam fakt, że podobna robota została
}Jodjęta i dokonana, chociaż ma być dopiero ankiecie do 'l.badania poddaną, musiał zrobić niemale wrażenie. Musiał też wyw'ołać wprost oburzenie.
Rząd węgierski wychodzi w swietle dwulico-wości niebywałej, wobec Austryi występował do··
tąd, jako zasadniczo stojący przy ugodzie, jako
walczący z szowinizmem.
Projekt autonomicznej taryfy szalony /:lam
w sobic i zdolny narobić
szkody Austryi,
·dla Węgrów to projekt . gotowy, gdy jeszcze
są wszyHtkie szanse dojścia ugody do skutku, nie
może być uważany za manewr, za straszaka.
Palmerston mawiał, że im kto mniei chce
strzelać, tem gł08niej mllsi nabijać armaty.
W ęgierski projekt, który dotąd i po węgier
skiej Rtronie spotyka się przeważnie z odprawą
i krytyką, zdradza jednak tendencye głębsze,
Szczersze, dowodzi, że nieszczęście. w jakie popadła Austrya, obudziło po tamtej stronie szalone strachy.
Słowem choroba postępuje, wżera się w coraz
szlachetniejsze organa monarchii.
Odprawa, z jaką projekt węgierski spotkał
się już z l11'zędo\yej strony austryackiej, jest
jędrna i dosyć szybka,
ale niewystarczająca,
a zapowiedź, że na wypadek niedojścia ugody
i rząd au ·tryacki zrobi swoje, świadczy tylko, że
tej ewentualności nie trzeba uważać za dyabła
malowanego dopiero na ścianie .
Projekty pacyfikaeyjne hr. 'l'huna przybierają
coraz konkretniejsze formy.
Celem ich jest dalsze znaczne złagodzenie rozporzą.dzeń Badeniowskich, już zmodyfikowanych
przez Gautscha.
Projekty hr. 'l'huna i jego gabinetu, który
chciałby przywrócić normalne stosunki, spotkały
si~ już z czeską opozycyą. Padły już hasła: .,nigdy," "przelligdy~ i słyszymy już apel do soli-

ROZWOJ. -

muzykalne wykształcenie Londynu podniosło się
i że żąda on instytucyi, coby zaspokoiła jego
potrzeby. Ale pomiędzy budow<~ gmachu dla opery a utrzymywaniem jej sumptem miasta lub
rządll, jest przedział ogromny, i nie zdaje Hię
ażeby anglicy taki krok uczynili w nieznanym
sobie dotad kierunku. Oddawna sil' Henryk Irving prze~awia za subskrypcyami pań"ltwowemi
dla teatrów, i dotąd on, faworyt !<połeczeństwa,
nie potrafił latorośli tej cudzozieml:lkiej zaszczpić.
'1'0 I:lamo prawdopodobnie stanie się i z operą

I

municypalną·

JVeJlecya,
Ileż się
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11 lipca.

czyta o pięknościach Wenecyi, a zawód rzeczywiticie nikogo tu nie spotyka. Czy
oO'lada sie ją z pokładu okrętu, gdy słońce róż~w'i mO'li;te kształty stolicy dożów, czy chodząc
po wąsokich uliczkach w tym istnym labirynci~,
z któreO'o trudno obcemu bez pomocy wybrnąc,
cz)' mk~ąć wśród tych dumnych pałaców, swiadków dawnej potęgi. A dziwny tymczasem spo·
tyka sie kontrast wielkiego ongi bogactwa, minionej ~wietności. Lud biedny i nic dziwnego,
że tak na pieniądze łakomy, ręce gdzie się da,
wyciąga, cudzoziemca pozna zaraz i stara się
zeń skorzystać. Największą plagą Wenecyi są
ciceroni przewodnicy; wszędzie ich się widzi i
trudno się od nich opędzić. Młode chłopaki również umieją ręce wyciągać z słowami "signore
uno "loldino". Nie należy też do przyjemności
krzvkliwość mieszkańców, a szczególniej ml.woły
wania przekupniów - draźni to wszystkich nerwy.
Wielu bawi tu cudzoziemcow, najwięcej niemcow i anglików; są też i goście z dalllzych ~tron,
między innemi z Illdyi. Dziś spotkałem liczną
wycieczkę holenderską, która w powrocie z Rzymu tu sie zatrzymała . Wszędzie, a już najtłum
niej na 'placu tiw . .Marka snują siq różni turyści
z baedekerami, aparatami fotograficznymi i lornetkami; gdzieniegdzie ktoś szkicuje mały widoczek, lub kopiuje freski sławniejszych mistrzówpanie zaś najczęściej zabawiają "lię karmieniem
oswojonych gołębi, które z ręki swobodnie zjadHją ofiarowane im ziarnka kukurydzy z polaków zaledwie kilku tu I:lpotkałem.
Widzi się także w wąskich uliczkach leżącego
wBród drogi biedaka smacznie zajadającego kadarności 'łowiańskiej.
wałek polenty, lub wylegującego się na ławie
W tej cbwili w kraju popularne są dwa ha- lazzaroni, PObl ~Z , ':'0 w wygodnem "dolce fal'
sła: solidarność słowiańska i antysemityzm.
niente. Dzienniki są pilnie czytane przez klasę
, ubogą; nie ma tu jednak tak zaciekłej polityko manii, jak n. p. w l\Iedyolanie. Tym, którzy
szukają w Wenecyi wrażeń e"ltetycznych, wpada
Londyn, 10 lipca .
w oko przedewszystkiem, że kob.iety bez wyjątku
Architekci londyńscy mają przed sobą epokę prawie wszystkie są piękne. ZyWfJ za to razi
ładnej twórczości. Z jednej strony będą budo- brud ulic i niechlujm~ odzież mieszkańców.
wane pałace ministeryalne, z drugiej :Muzeum KenCiekawym objawem weneckiej estetyki jest
singtonu, które ma w przyszłości otrzymać na- kortyna teatru Mali bmn; wichowie w czasie anzwisko Wiktoryjsldego, oraz centralne gmachy
traktów zamiast patrzeć na usymbolizowaną sztu- '
dla szkoły nauk ścisłych. Oprócz tego rada lon- kę i muzykę - mają przed sobą caly szereg 01dyńskieO'o
brab twa rozbierać zaczela
nowy pro- hrzymich anonsów firm miejscowych. '1'0 już po
•
I:>
•
Jekt przeprowadzenia przez środek Londynu wspa- amerykańsku, nie po wenecku.
~iałej ulicy, prostopadłej do Tamizy i otwiera,W oryginaluy również sposób kupuje się tu
Jącą komunikacyę pomiędzy 8traudelll a Holborbilety na przcdstawienie - najpierw płaci się za
nem. Będzie to prawdziwe dobrodziejstwo dla miejl:lCe w teatrze, a potcm chcąc wejść do środ
miasta, właśnie w tej dzielnicy, natłoczonego i lm, trzeba kupić osol)m~ kartę wstępu. Przyposkażonego ohydnymi cyrkułami, gniazdami prolemina mi to troche humorystyczny oprazek, - jak
taryatn. Na tej nowej ulicy mają pOl:ltawić mię cyrk na lJrowiucy'I, chcąc sobie dużo wid~ów zadzy innymi wspaniałemi gmachami, pałac dla pewnić, oglo ' ił wstęp wolny; - . gdy je~nak purady municypalnej. Jel:!t także mowa o przedłu bliczność zabierała się do WyjSClll - UJe wypuzeniu pięknych kamiennych wybl'zdy 'ramizy i szczono llikoO'o aż dwa franki zapłacił.
I:> ,
bl'
ś .
oceml.lrowaniu królewskiej rzeki od Chelsea aż
Znać tu wielkie zttjecie się pu Iczno CI sztudo parlamentu. Stopnio'ITo i powoli olbrzymia ka a także aktorami.' Zwolennicy biją brawn,
8tolica poczuwa się do obowiązku upiększenia gdy partye przeciwne swob?dnie objawitl.j~ s~oją
Swego wyglądu, i nareszcie publiczność o rozhu - niesympatyę przez gwizdallle; oJzna~za s~ę. rowdzonym llmaku wprowadza do troski o hygicnę nież wielka zażyłoś{: aktorów z pubhcznmwlą·
i wygodę i artystyczne względy. Nie należy rozByłem na n owej operetce fmncuski~j "Les
paczać: za jakie ćwierć wieku nawct Londyn zopetitcl:l Micha". Dzi'ITnym tematem sztukI, około
stać może pięKnym miastem!
której cała treść się obraca., jest wzajemne uczuPomiędzy rozmaitemi projektami artystycznecie miłosne d wócb sióstr " Blanki " i " Bianki u·
mi postawioną została pl'Opozycya radzie muni- z jednej strony, z drugiej zaś l:Itrony gorąca micypalnej, aby wzniosła gmach dla opery i 11ie- ło~ć pięlmego kapitana do obu dziewcząt. Natylko wzniosła ale przeznaczyła kapitał żelazny dobny bohater wyboru uczynić nie może - zana utrzymywanie jej i na dawanie w niej przed- równo kocha obie, jak one jego kochają-"chose
l:Itawień przez cały ciąg roku.
więc ~t la mode u •
Dotąd jak wi~1(lomo, Londyn posiadający jaBył to występ znanej trupy "Ciro, 'coguemikich 50 teatrów, nie posiada żadnej stałej opery,
glio", która powtórnie zaszczyci Wenecyę swymi
tylko przez dwa miesiące sezonu lctniego w Co- występami dopiero w karnawale 1,900 r. Glówną
vent Garden śpiewają cudzoziemscy artyści. Za- artystkę f:lignorę Gordini-Mazeheti llagradzano 80przcczyć nie można że czas, ażeby i Londyn
wicie oklaskami - a po ~tkcie trzecim ofiarowamial stałą operę. Wrzawa i zajęcie jakie budzi no jej olbrzymi kosz kwiatów i piqkne wcneckie
w tym rokn cykl Nibelungow Wagnerowskich, lustro. Inni artyści musieli główne melouye po
na który micjsc dostać nie można, świadczą, że
dITa i trzy razy powtarzać.

Materyały

do Historyi

(Dokończenie-patrz

łodzi.
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Zachodzi w tej mierze I!!zczególna potrzeba
wyjednania stanowczego zatwierdzenia pod wzglę
dem zajętych na rzecz gminy miejskiej i wcielonych do terytoryum Miasta powyżej wykazanych realno~ci Skarbowych jako to:
a) w i Rządowej Stara wies;
h) wsi Rządowej Wólka;
c) z posady Strzelca Obrębu Łodź
d) Grnntu .Marychą zwanego;
e) Posiadło Piła;
f) . Posiadło Kalom;
g) Posiadło Młynowe Lamus (tytułem domini
directi) do Rządu należneg0;
h) 'Posiadła Młynowego Wójtowskiego takimże tytułem do Rządu należnego;
~) Dezerty ;\Iłynowej Araszt;
k) Części lasów Rządowych;
l) W ójtowstwa Zarzewskiego, (tytułem domini
directi) do Hządn należnego.
Skarb publiczny utraca wprawdzie przez dokonane zajęcie rzeczonych realności w swym
dotychczasowym dochodzie jako to:
Dochodu dzierżawnego:
złp.
gl'.
1. Z folwarku Łódź vel Sta3,949 2
ra Wieś
2. Czynsz przez gromadę wsi
Wólka uiszczony
3. Docllód antelenialny za pań
1G2 24
szczyznę Wólki
150 2
4. Czynsz z Młyna Lamu
5. Dochód z rybolowstwa na
11
LamuHie
Razem

5,214 1()&
złp.

gr.

Ponieważ [atoli należy od tego
potrącić czynsz jaki dawniej obywatele ~L Łodzi do folwarku Stara
WieB uiszczać byli obowiązani, a na

tezaz po zniesieniu tego folwarku
bezpośrednio kasy publicz, wnoszą

4;')0

Realny więc ubytek w dochodzie
z tego źródła Skarbu publicznego
wynosić będzie tylko
4,76* 16~
Porownawszy zaś takowy nbytek z powiększoną stratą t;karbu
przez uregulowanie jak wyżej wsiów
Zarzewa, Widzewa i t. d. wynosząca kwote
2,123 l
< Nie t;aci
,'karb więcej na skutek zajęcia powyższych realności
jak tylko
2,6*1 1;;.\
Radca ,'tanu Pl~ezes Komisyi Wojewódzkiej
upoważnionym będąc powyżej wymienionym aktem śp. księcia Namiestnika Królewskiego do
zajmowania na rzeez Gmin Miejskich \Y8zelakich
realności Skarbowych i nn. tej zasadzie wyżej
wyrażone, do terytoryum ::\Iiusta Łodzi wcieliwszy, żadnego na gminę Miejską pod względem
uJRzczenia jakiejbądż z tytułu do
karbu publicznego opła.ty obowiązku, zastrzegłszy jedynie
ponoszenie podatk6w i ciężarów pnbliclmych do
takowych realności regulujących się, kasa ~Iia
sta Lodzi uskutecznia.
Spodziewać sie zaś należy, że postąpienie takowe zyl:lkać zclołtl. Najwyższe potwierd.zeni~ już
to z uwagi na pełnomocnictwo w tej mierze
Radcy Stanu Prezesa udzielone już to na drobiazgowy ubytek w dochodzie jttki. stą~ .Skarb
publiczny ponosi, a który obok OSląglllęcla dohra powszechnego spływający~h. stącl .na S1mrb
publiczny numerycznych korzyl:lcl, powlęks~onem
dochodem koncumpcyjnym M. ~odzl szczegołowe,
a sowitc zyskuje wyn~grodzell1e.
..
Przez pofol'lnOW~lll~ Osa~ ręk~dzlelll1.c~ych
jako wyżej obdhl~yc s~ę ~n~lslała l\asa MleJsk,a
końcem pouiszczttllla pI.eD~ęznyc.h wynagrodzen,
które powyżej 'wyszczeg~lll1one:m z?stały, a obok
teO'o czekają ją znakomite wydatki na zaprowadzoenie bruków i t. p. co ze względll terazniejszej ub zel'llości :Miasta niemałym będzie obiektem. O tyle więc bardziej za -ługuje taz kasa
być zwolnioną od wnoszenia jakowych tytułem
zajętych jak wyżej gruntowopłat co spodziewać
się należy za pośreclnictwem Komisyi HządoITej
wyjcdnanym zostanie.

ROZWÓJ. lhly zaś koniecznie i bezwzględnie na powyżej przytoczone powody,
opłata tego p~dzaju
ustanowioną I;>yć miała, c'l,:ego się nie przypuszcza; w takim razie, raczy przynajmniej Komisya Rządowa wyjednać ii by czynsz 't. tego źró
dła ustanowić się mogący, o ile możność dozwoli, był umiarkowany i nie za czas npłyniony
ale dopiero na przyszłość hył ustanowionym,
zwłaszcza gdy rękodzielnicy
plac obejmujący
lnnją sobie z:1pewnione lata, a stąd i Kasu Miejska tylko po upływie lat takowych i w miarę
rozbioru placów pewny z onych dochód pobierać
jest w mor..ności
N akoniec llprzerlza jeszcze Komisya Wejcwódzka, że z liczby ogólnej 6·1::7 placów, \"e
wszystkich jako wyżej poformowanych Osadach
razem biorąc wydzielonych, dotychczas -! 79 placów jest już rozebranych i w zupełności uiemal
zabudowanych, skutkiem czego tylko 168 placów na przyszłość do dyspozycyi pozostaje.
Ziemięcki.

Ostatnie
Klęska

wiadomości.
Hiszpanów.

się pokazuje z różnych doniesień, wina
za sraszną katastrofę, jaka dotknęła w zeszłą
niedzielę flotę \hiszpańską, nie ci~źy . wyłąllznie
na jej komendancie admirale Cerverze. ~arówno
rząd hiszpański,
,iak generał-gubernator Kul:Jy

Jak

marszałek Blanco napierali na admirała aby co
rychlej opuścił zatokę Sant-Jago i odpłynął do
Hawanny. Cervera jest tedy przynajmniej w czę
ści usprawiedliwiony, spełnił bowiem tylko rozkaz swojego rządu i swojego bezpośredniego przelożonego, ważąc się na przebicie przez piei'Bcień
okrętów amerykańskic!l. Wprawdzie nie można
go rozgrzeszyć z zarzutu, iż wybrał do swojej
wypmwy niekorzystną chwilę, miał bowiem o
wiele więcej widoków szczęśliwego ,,,ydobycia
się z matni wtedy, gdy pod Sant-Jago nie połączyła
się jeszcze eskadra Schleya 't. eskadrą Sampsona.
Ka usprawiedliwienie Cervery, przytaczają to że
fortyfikacye Sant-Jago od strony lądowej, wskutek gwałtownego bombardowania dokonanego
w piątek i sobotę przez amerykanów, tak zostały
uszkodzone iż Cervera; któremu prócz teg~ nie
nadeslły spodziewane posiłki , musiał zwątpić czy
warownia zdoła. wyt.rzymać jeszcze jeden atak.
Znaj dował się tedy w przymusowem poło~e
uiu i zaryzykował wycieczkę, w nadziei, że jeżeli .
juź nie odniesie zwyciestwa, to prznajmniej uratuje flotę, w której hiszpanie tyle pokładali
nadziei.
Generalny gubernator Kuby Blanco wydał
następującą proklamacyę: Nie zawsze szczę~cie
wyungradza walee>mość. Eskadra hiszpańska pod
dowództwem admirała Cervery, uległa z zupełną
chwałą przeważającym siłom w chwili, w której
sądziliśmy że uratowaną została z niebezpieczeń
stwa, grożącego jej w porcie Sant-Jago. Cios to
bardzo dotkliwy, ale byłoby niegodnem hiszpanów opuszczać teraz ręce. Powinniśmy okazać
siłę nie slabość.p Możemy ze spokojem prowadzić
dnIej walkę z przeciwnościami i pokonywać je.
Mamy doŚĆ siły do bronienia naszej sprawy. Odwagę naszą wiuni~my zahartować na niebezpieczeilstwa. Złączmy się, ufajmy Bogu i brońmy ze
stnowczością honoru i nietykalności naszej ojczyzny"'.
Wedle depesz z Siboney gen Schafter i adm.
Sampson porozumieli się zupełnie co do planu
dal~zych ciziałań wojennych przeciwko San t-Jago
de Kuba.
Zawieszenie broni skończyło sie w sobote
w południe. Niezwłocznic rozpoczął si~ nowy atal~
na Sant-Jago. W tym celu amerykanie w ciągu
ostatatnich 48 godżin silnie umocnili swe pozycye pod miastem i ustawili na wzgórzach nowe
baterye.
Z tlant-Jago donoszą że amerykanie pochowali generała hiszpańskiego Vara Hey z ws~el
kiemi honorami wojskowymi i wydali hiszpanom
wszystkich ranuych. Hówuocześnie żaproponowali
wymianę jeńców, co też ze strony hiszpańskiej
przyjęto.

Wedle informacyi, otrzymanej przez. Agencyę
HavHsa ~ z Madrytu, pewna wysoko postawiona
osobistość o~wiadczyła, że obecny rząd hiszpań
ski zajmnje się tylko obroną: gdyby miało przyjść
do układaw pokojowych, prowadziłby je inny
rząd.

I

Omawiając ostatnie wypadki wojenne, petersburskie .I\owosti" poruszają kwestyę, czy mocarstwa w myśl prawa narodów m:1ją prawa do
interwencyi pokojowej. Sławny angielski uczony
na polu prawa międzynarodowego FillmOl'e odpowiada na to pytanie potakująco. Mimo 1.e zdania co do poglądu prawnika angielskiego są podzielone, sądzą "Nowosti" że mocarstwa wobec
rozmiad\Y. jakie przyurała woina. nie mog'ą
bez współczucia przypatrywać się jej skutkom.
Precedens stauowi interwencya mocarstw w ostatniej chińsko-japońskiej wojni.e.

T ele g raluy.
Petersburg, 14 lipca. Ogłoszono prawo, z mocy którego intltytncye kredytu hipotecznego
w przyszłości będą mogły amortyzować swoje
listy zastawne, względnie obligacye, po za losowaniem, za pomocą bezpośredniego skupowania
tych papierów.
Petersburg, 14 lipca. Ogłoszono skup 4% pożyczki wewnętrznej . i 4% obligacyj kolejowych,
których posiadacze nie zgłosili się do wymiany
tych papierów na 4% rentę. państwową.
Madryt, 14 lipca. Senat nchwalił projekt ustawy obośtl"zającej kary za zdradę stanu i szpiegostwa.
. Lwów, 14 lipca. Stan zdrowia ks. kardynała
Sembratowicza jest beznadziejny. W każdej chwili
spodziewają się zgonu.
Madryt, 14 lipca. W kołach wojskowych twierdzą, że regularna armia hiszpańska i ochótnicza
na Kubie nie ucierpiały do'tąd zupełnie skutkiem
wojny i że dlatego uie należy myśleć o zawieszeniu walki, nawet gdyby San t-Jago poddać się
musiało.

Madryt, 14 lipca. Przedstawieiele mocarstw
zawiadomili
koju. Dotąd

Kg 159

Cz.wartek, dniu 14 lipca 1898 r.

Sagastę, że życzą

sobie zawarcia pogabinetll nie mogli porozumieć się w tej sprawie; prąd pokojowy zdaje
się jednak między nimi przeważać. Stany Zjednoczone żądają podobno, aby Hiszpauia uznała niepodległość Kuby pod ich protektoratem, wzamian
jednak przyznać jej chcą znaczne koncesye handlowe.
Madryt, 14 lipca. "Epoca", "Correo", .C01',
respondencia" i niektóre iune dzienniki domagają
się zawarcia pokoju. Dzienniki \"ojskowe drukują
gwałtowne artykuły za wOJną.
Madryt, 14 lipca. Dzienniki konserwatywne
sądzą, iż pokój jest możliwy, o ile Ameryka zażąda tylko odstąpienia Kuby; llatomiast wojna
musi byf.. prowadzona, jeśli Unia żądać uędzie
także Portorica, Pilipinaw, lub znaczniejszego
odszkodowania.
Madryt, 14 lipca. Karliści przygotowani są do
gwałtownej akcyi, w razie odstąpienia przez Hiszpanię jakiegokolwiek terytoryum. Don Carlos ogło
siłby w takim wypadku proklamacyę.
Madryt, 14 lipca. Obiega tu pogłoska, że minister wojny otrzymał 'znów depeszę od marszał
ka Blanca, który oświadcża, H ochotnicy na Kubie są za wojną, ponieważ przypuszczają, że
w wojnie lądowej uzyskają przewagę.
Wiedeń, 14 lipca. Wczorajsze dwugodzinne
narady przywódców lewicy w sprawie językowej
wydały podobno wynik niepomyśln·y. Dotychczas
. jednak nie ogłoszono' urzędowej odmownej odpowiedzi.
Praga, 14 lipca. "Narodni Listy" donoHzą
z Wiednia, że polscy posłowie o~wiadczyli na
konferencyi z hr. 'l'hunem, iż godzą się na każde
rozwiązanie kwestyi językowej, na które zgodzą
się reprezentanci narodu czeskiego, z którymi są
zupełnie solidarni.
Berlin, 14 lipca. Do "Nat. Ztg." donoszą, że
z rozkazu ministra wojny spisywano we wszystkich szkołach litewskich, dzieci mówiące języ
kiem litewskim. Nakaz ten pozostaje w związku
członkowie

z zamierzonem jakoby w tych szkołach zaprowadzeniem nauki religii w języku litewskim .
Paryż, 13 lipca.
Minister wojny odrzucił odpowiedź na interpelacyę socyalistycznego deputowanego Fournier'a w sprawie Dreyfusa.
Paryż, 14 lipca.
U ministra Hpraw zagranicznych Delcasse odbył się obiad na cześć hr.
Gołuchowskiego. Uczestniczyli w obiedzie obecny i
były ambasadorowie francuscy w Wiedniu Loze i
DeCl'ais, oraz prezes ministrow Brisson. Zapewniają, że mówiono przytem o reprezentacyi Rzeczp.
Francuskiej podczas uroczysto~ci jubilęuszu cesarskiego.
Paryż, 14 lipca.
Na radzie ministrów postanowiono wytoczyć pułkownikowi Picquartowi proces za wykroczenie przeciw tajemnicy urzędowej.
Waszyngton, 14 lipca. Z półurzędowego źródła
zaprzeczają tu podanym przez dzienniki hiszpań
skie wiadomościom o warunkach pokoju, stawianych jakoby przez rząd amerykański.
Generał Shafter nadesła! zarządowi wojny telegram następującej tre~ci: "Od dwóch godzin
powiewa nad lllurami Santiago biała chorągiew;
naradzam się nad warunkami poddania; miasto
otoczone jest ze wszystkich Htron."

Ś. p. Julian Heppen.
Dnia 12 lipca zmarł w Warszawie ~. p. Julian
Heppen, redaktor "Przyjaciela zwierząt," literat
i zarazem długoletni I:lekretarz Towarzystwa dobroc.zynności.

tlmierć

zacnego człowieka

wywołała

ogólny

żal wśród mieszkańców Warszawy.
Heppen urodził się 7 lipca 1828 roku w Warszawie. Po u kończeniu szkół wstapił na służbe

do zarząd n komunikacyi, następnie' przeszedł n~
kolej warszawsko-wiedeńską, gdzie dosłużył się
emerytury. Pierwsze prace drukował w "Kuryerze
warszawskim. "
J:>okój jego uuszy.
Zyciorys obszerniejszy podamy jutro.

w pią;tek

15 lipca 1898 roku.

..,- d:rugi :r.a z ....

OJCIEC.
Sztulia w 4 aktach przez Stanisława Jana
Łąpińskiego.

OSOBY:
August Zbroiilski, obywatel ziemski
i przemysłowiec
Irena, jego żOlla
Zofia lIIalauowska
Jnlian Czernieki
Jan Ru<lowski
Jerzy jego syn, lekarz
Bolesław Prawdzie, adwokat
Anatol Starożytnieki Sędzia śledczy

pan Sta,szkowski
p-u i Wróblewska
pani Kieruicka
pan Sosnowski
pan RóżMIski
pon Kopczewski
pan Tarasiewicz
pan Winkiel'
p. Bartoszewski
pani l\"Ialiszewska
pan Fertlltlr
pan Dabrow$ki
pan Gllrynowicz

Magdalena, gospodyni Rudowskiego
Jakubek, pa,~tnszek
Paweł Łopata, strzelec
Mosie ', Cymel'man
Strzelcy, żandarmi, wiellniaey.
Rze z dr.ieje się w Galicyi w dobrach Zbroiilsklego .

Początek

o godz. 8 1/2 wieczorem.

LISTA PRZYJEZDNYCH.
GRAND HOTEL. Oskar Hall z Londynu. Lnia Mertens z Moskwy. Aleksa1Hler Siemiellow z "Verollieża. SzymOll Sidorow z Liwailska. Wilhelm Bijhm z Reichenb~rga.
Grzegorz Werner z Tomaszowa. lIL Sznhmall z Symfel'opola. Moryc Kallel' z Wladyl,awkazn. K. Knszlarew 7. Symferopola. Sz. Pe.·hewh\z z Moskwy. Dc-Stru.e z Kijowa.
lIIaurycy Las d z Warszawy. Leon Ginsbnrg z ;\liilska.
Alina z Warszawy.
HOTEL VICTORIA. Sobiczewski sQdzia, Ragozin sę
dzia, Was~crzweig tlomacz. Górzyllski scluetan~ z Piotrkowa. Gol<1feld z Odessy. Kouic, Gol(lman z Warszawy.
Miesserow z Nachiczewani. OIeudz!d zWierzbolowa.. KllZniecow z Moskwy.
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K oIuszki
Tomaszow
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Ruda-Guz.
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M oskwa
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P iotrków
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z,awiercie

,

Dąbrowa
S Osnowiec
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\ N"rocla u •
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- 3.1°1
*. 7.19 1
5.4.1,
*ó,13 11.12
6,00 10 12.15
2,08 7,38 *2,33 9,2;~
*4,15 1 11, 41 1
*5,11 12.5[)
*5,52 2.02
6,10 2,~5
6,Oó 1,50
4,09 *9,56

-

7,"

-

-

Porią~i

-

oznaezone

8,051 .=0[ 12, 56 1

5.401 *7.14*8,44 -;;,061 *5,0.1"

Odchodzą

2,38 "* 6,41}
4.23
*11,08 * 1,58 1,01
3,36 * 8,04
- l. . * 9,20 * 12,25
12,19
6,27
1,46
* 8,40
5,60 . . 9,35
3,00
6.23
9,23 10,08
12,06 12,38
4,13
12,29
2,4 7 * 6,19
4,01 .... 7,:li:!
5,07 * 8,;J6
5.30 * 9,00
5,00 * 8,30
7,04
-

-

4,15

Łodzi

* 5,03
7,00 _
_
_
*12,38 *1U,13 *10,36 * 1,06 * 1,19 1?,1~
2,15
1 7,11
* 3,0'1 * 3. 16 *o .3o * 8• '99
45
6,35
*1:t,43
o
11,40 * 7,54
*1;Ó4
*11.16 *11,03 6,30 ( 9,35 *12,130

*l!:e~ **::;~I
*9,35 l:?,:n
* 13.07
* 1,21
*12,25
*11,21
*11,00
*11,25
1,0.1,

9,25

=l.
-

km'snją pomiędzy godziną 6-tą

I

5 ol 3'23 1;43 * 9,Ot
2 30
9'42
*12,27
-

.

i pierze chemicznie po cenach przystępnych. Kapelusze damskie ubiera si~ nacl er gustownie od 30 kop.
------------;--------

Młoda

1* 7,35
6,00 * 8,25
3,45 * 6,10
2,37
1,26
1,05
1,30
;,29

6-tą

polka
'!'

:vyks~t~łceZ przyzwo~tej rodziny,
niem, znal8.ca wybol'me Języln fran.
. ~.- l' . l"
l l.
ClU;kI, menllec \:.1, 1'0:::;)]8 \J I po s n, poIC<Z.llku.J· e odl)Owiednie.J· l)Osady lub za" jęcia na godziny.

i

wieezór a

•

z ,..-łasnego i powierzonego materyału, według najnowszych żurnali, oraz przerabia stare, czyści

'

1

5,25
8,20 }~:~~
1 * 10,38
* 5,0-<1 10,45
1,42 *
* 1,M
8,20 11,38
*12.01
7,05 10,3.1,
*1O,i~8
6,02
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*11\,10
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*5,45
9.25
1,O.l,(
* 9,54 *

-
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do

o .. i

-:'"-----:"-~~-~---.,....- pl'zenie::;ioną zot:\ta.la na PiotrkowRką 81
'8,17 * 9,31 *'2 ,03 ' * 4,01
6,32 / 8,33 1153
3 98 * i 09 *1005
do 1'0O
b otY k rawaty
,
,~
'.
'
1 i nadal
przYJ'mowac• b e d'
Złe

11.18

gwiazdką

1-1 b. m.
1 Z
Ł
rra~~wnia Knwat ć wi Ka~~lu~z~
*8,121~
"JÓZEFY"
dniem

l' h o d" d o

p "

z Lodzi do stacyi

7,35

(Letni).

7

Oferty dla H. K. w redakcyi "Ro~wojn~'

.

r:lno.

RESTAURACYA
Woj ciecha Cywińskiego
~iotrkowska

ul.

przeniosłem

I

na nlicq

S-go Benedykta 35,

~awiadamia , że poc~ąws~y od duia 14 lipca odbywać się będą codziennie

. I od

(dom

własny) CiP

o-

koncert~ kwartetu • . Wej~?ie. bezpłatnie.
Napoje wyskokowe I potrawy n a mIeJSCU.

I
\

S. H. CI ESI ELSKI.

.M 255,

1J wieczorem

-----------------

~~:~~~~~;~~~~~~~~~~~~

PRAC01VNIA HA.FTÓW

Telefon 244.

L. Brogsiter
przeniesioną

została

ZARZąD STOWARZYSZENIA WZAJEMNEJ POMOCY

Pracowników Handlowych
podać do wia(lomości, ie w ogrodzie Stowal'zyszenia odbywają :-;i(~ trzy razy tygodniowo f. j. we wtorzashczyt

ki, czwartki i soboty koncerty orkie:::;tl'Y lO-ej al'tylepod dowód/:';twem lmpelmiHtrza p. S. Chot-

r)~hkiej hl'ygady,

••

~~~~~
~

ulicę

piętro.

~~~~~~~~~~tł~.1BJf9§9I~~ .989fj989fi~ ~YłF1

=mnL. ~ . . . . ~.
ma

dnia 11 lipca nu

M 73 I-sze

kowHkiego.

I
II
~
~

Skład znanych z dobroci kołder watowych ~

EmillY RamD~ldt

..

ł

przelllesłOny

zosta do domu W-go Jakllbowic;;a przy ul. Piotr ..
~ kowskiej 145 i p"leca wielki wybór Kołder jedwabnych
~ i wełnianych oraz Kołderek dziecinnych po bardzo
pr~ys~ępnych ccnach. 'l\tmże przyjmuje :;ię wszelkie zamówienia
~ n:1 Ble.li.znę m~ską~ dnmską i pościelow~ z zapewnieniem nuj~ akl1mtlllcJszego wykonczcnia.
907.

_-~~~~~~~~-~-~.~-~~" , Dl
•
,
" ,

I~ Willa DfZY l~~i~ mi~j~kill1 ił ~ -.

• ••

a

wIf)
~M

spacerOWICZOW...

i
90
M:J
~
~

S
~

tł

.~~~~~~~~~~~~~~_.~~~~~.~_.-

~~

przy ulicy Podzagajnik (róg Przejazd)

~]

Antoniego Szymanki

~
•

~!!

~; ł
.... _

~ zostala powiększ.oną na sezon bicżący.

~.~~

z

alta~~:f. urządzona,

mlecz.arnia w oddzielnym ogrodzie

;'! :, ~

~ ~

Dla chorych mleko kozie. - Zakąski wszelkiego 1'0- .... ~
dzaju n.a .miejscu. .
. .
.
O _
Pnvlarllla pOSIada hallq z dachem z dZIkIego Wllla.
P" ~
(IłII1l.!
. ,
CO ~
!! !Dla spacerowIczowI!!

(IV

I~
~
~

586 . - .

·P'PP. ...,P'Pp»F'P.,P~IBIłI~~~~~~~~~~~~...

.

= CYKLODRO~.

~.

~

~

.

0 t~

;'9

Cyklo d rom pri!:y ul.
vI.
~
PANIOM i PANOM, życzącym wyuezyć się jazdy na rowerze po- ··

!~~l~~\JI.nÓj t'yklotlrom. Posiadam równiez rowery

675

do wynajęcia oraz reperuję

Lothar Gessler.

i

~

t
O n c er!

MEISTERHAES"
Codziennie

"

'. . . .
OrklCstly ,:oJ~k.oweJ 38 I?leehotuego

•

~
~

M

pułku

..•
Tobolsln~g-~.W og~odzle przy :m:

... ••_____

domu maJstrow tkackIch na rogn nlic Piotrkow~kleJ I Przejazd pod dy- ~

rekcyą

WeHeie

~

kape:mistra H A 8:1' 0,IW ?J ~ ':' A. r.
o g. 8 Wieczorem, w medztelę I MWlęt.1 o .) popoł.
w wwieto 20 k. dzieei 5 k. w duie zwyc'l1ljue 15 k. dzieci 5 k.
Początek

__~~~S.~~_.~~

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

~

"

j;g

~

---._----------

~i~~~t~~~~~~~~
bt

Nilliejszem mam zaszczyt zawiadomić Sz. PubJ. ze otworzyłem już~:;,a

·
. \.I!
I)01u d11l0weJ .:,~

'J
6!';

~~~~f.«fNt!I::~~~~~'«'-i'«'-i~ ·~~'«'-i'«'-i'«'-i'ia'«'-i~~'ia~

-

K.

PI
f1:l

CO -

116
~
~ O
16

'lP.fi!!J.'łI.tp,~"'~łP.~~'giJl9l~9I~~1I90~91I91ł'tł'9f/_g(j91

",_

•

.~~

I

152:",-°81

serwy,

~

MAKS HEYMA"'tT\I , Odessa •

~

~~~

~

Y

.~
~

~

polol:a

. "

Filia w

ŁodZI, PlOtrl~ow::;ka

81.

~
.,~
~

~

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

8

ROZWOJ -

Czwartek, dnia H lipca

Adwokat

Gazeta Polska

1-----

r. ~. zamknięta
czyna wychodzić od l-go hpca r. b.
Zawiadamiając f) tern publiczność polską, Redakcya uprz.ejmie prosi
o wczesne nadsyłanie zamówiell pod tym samym co poprzednio adresem:

I

~

WARSZAWA, Warecka 14,
rs. 6,

,,

Piotrkowska N2
w

7, Terefonu

N~

poniedz.iałek

2-6 po

zakup

cdbywa
noszonej

"Stara Warszawa",
Tomów 2, z 80 drzeworytami, wydanie ozdobne. Cena
księgarska rs. 2, w oprawie rs. 2.40. Dla prenumerator6w »Rozwoju«
pł6tno

angielskie, z wyciskami 40 kop. (Dwa tomy oprawionQ są razem).

Stara Warszawa zawiera

historję

DZIelnej 22 na
I Piotrl{o\yską 145, do domu
I8

I

PRZYSIĘGłY,

miasta i wzrost jego.

1) Błogosławiony Ładysław z Gielniowa, Patron ·Warszawy. Przedhistoryczne
dzieje miasta. 3) 'Warszawa za Panowania Książąt :Mazowieckich i CZIH·skicb. 4) Jaz·
(1Ów. ó) Książe Janusz Starszy, Anna Kicjlltutowna, Bolesław IV. 6) Prawodawstwo na
l\Iazowszu. i) Dawne mury. '8) 'Wewnętrzno dzieje miasta. Rozwój WarlIzawy. 9) ZalJytki mularskie i kamicniarskie w "'arszawie 10) Królowa Bona. Anna JagiellonkIl
w Warszawie 11) Zame'(, 12) Pieczęcie Książąt na Czerskn i War~zawie. 13) Początki Nowego Miasta i Stosunek tegoż do Starej Warszawy. Dawue "\Vodociągi w Nowej i Starej Warszawie. Kościół Panny Maryi.

Tom II.

NAKŁADEM
Kolińskiej Wlodzi

K.

1!~~a~~mMt~~~!. i32:~:h~i~~sE;~~i;~:L'i;.:
~ajwiększy wybór

I

mebli od najtańszych
do bardzo wykwintnych,
Ceny naj niższe, - stałe.

I

bywać można we wszystkich księgarniach i W Warszawie U M. BEIUIAN
S·to .J erska 2-!.
Skład główny Średnia 23.

.

Tom I zawiera:

906.

I~' ts "Królowa wy~~y ~zyH

1-I-r-irma-eoz-ystU-jeO-dr. 1813.

i

Z

lipca

wychodzi ze 'zytami romans historyczny, osnuty na tle toczącej się obecnie wojny hiszpańsko· amerykańskiej

mieszka obecnie przy ul. Konstantynowskiej 18, w d(\mll Wiz.nera.

WARSZAWA ILUSTROWANA.

w

Przeniesionio Sad IV rewiru dnia

I

odzieży.

ADWOKAT
I

oprawę

l_>l'om_cn_fb_uJ_',_

I Jaklluowicza.

i czwartek od

południu

EQw~rQ Fm~kDW~kl,

1210.

Dostać można wszędzie .......

·-== ________ ..__________________ma. . . .________. .

tylko rs. 1 i za

__

*I
~~~~~**~ I
się

J. D. SOMMER
Fabryka perfum i mydeł
N~

(choroby wewnętrzne i nerwowe)

11

;tW ~kl~~l~ TDW~rz~~tw~*
;t Do~rO~Z~nnD~~1

poleca

__

898.

~**~~~~~~~ I na ulicę Andrzcj:t ~~ 7, róg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a .. . . . . . . . . . . . . . . . ..

Warszawa, Przejazd

7.

przeprowadził się

Redaktor i wydawca Jan Gadomski.

,, MONOPOL

896.

Władysław Sudra
przeprowadził się
na ul. KOllstantyno\vslrą I Dr m~al Al T~:nt~rman

6 miesięcy, na które .Gaze,ta Polska" była w grudniu
przez p. Ministra spraw wewnętrznych, pismo nasze za-

półrocznie

159

Kancelal'ya regenta Jfogil.
nickieO'o przeniesioną zo'Stala
c10 domu Szultza przy ulicy
Sredniej N2 3, ouok domu
zwaneO'o Hotelem Xicmieckim, w którym znajdowała
Hię dotą(l.

upływie

MYDŁO

Prz.ysięgły

domu p. Lichtenberga, naprzeciwko
~OO.
Loreutza.

pis::r:r.l.O polityczne., społeczne
i li terackie_

Cena "Gazety Polskie.i~ z przesyłką pocztową: kwartalnie rs. 3,
w ,,'aJ'~zawie z o(lnoszeniem: miesiQcznie k. 80, kwartalnie rs. 2,40

;\~

r.

~-~_.. ~
Maurycy
Co lm przeprowadz.ił się pod N2 64
przy ulicy Piotrkowskiej do

Wznowienie.

Po

18~8

~- kI. ~zko!~ HanQIDW~ ~r~w 'I
I

Z

d~:~N:_Yll~O~!~:N~ b.
przeniesioną została

Piotrko\vsk~

na ul.

OGłOSZENIA

I

121.

1) Sztuka, Rzemieślnicy. Kolumna Zygmunta III. 2) Zabytki ślusarskie w Warszawie. 3) Dalsze losy Jazdowa. 4) Ratll8z, Burmistr7.e, Dochody Miasta. Postanowienia I
Prośby nowo wstępujących przyji nadania Królewskie. Grunta miejskie, CZyIIsze, Ulice. ó) D a '" 11 e Naczyl1h\ apteczne
.
muią
Hię w kancelaryi sz.koły con K. Wendy w Warszawie. 6) Kościół P. -Maryi, na Nowcm Mieście. 7) Fukier, 8) Otwarcie Instytutu "\Yó(ll\Iineralllych w Ogrodzie Krasiilskieh. 9) Pieni~~dze, :Menuice,
dziennie od 9 do 12 w południe.
Miuneal'z. 10) Brama NowomiejlIka. 11).0 Herbie Starej "\Varszawy. 12) Monografje.

DROBNE.

Krata dobrej roboiy, lO łokci długa, przydatna do kantoru, lub do biura jest <lo
sprzedania. Wiadomość w redakllyi .Rozwoju"

M lub korepetycyj. Wbt<\omolić
łO (ła

nanczydellm

poszukuje lekeyj
w redakeyi ,Hozwoju • pOl1 lit. T. G.
220.

Z Wacława Kolosa.
aginął

bilet WOjskowy duia 27 czerwca
Laskawy znalazca raczy takowy złożyć w redak~yi "Rozwoj li"

WYJATK~WA OKAZYA!
f:1 z powodu zmiany lokalu,
Z

na

§
~

japońskich

do nabycia po cenie kosztu
~2 I-e piętro

W ciągu dni ośmiu
t .. j _ d.o trzynastego lipca o_:r_

?:I

O

~

~

R75.

---~--------------------------~

Piotrkowską

Nr. 86,

potrzehny jest pisarz -

wi,.domość u

A(lwokat~L Pl'7.ysięgłego Filipkow~kiego,

piętro,

;\i!

- -1

.

Średnia Hę 3.

L. StachlewskI.

nr. Leon Silberstein,

Wyższej :Z~:~łY

'-K-or-epe-tytor z patentclll
Rzcmie~lniczej pos7.ukuje lekcyi. Oferpowróciwszy 7,e specya1nyeh klillik zagraw Rc(lakcyi "Roz,~ojn" ped c. K.
llicznydl, leczy ('hOI'ohy skórne i weneryczne. Przyjmuj u Pan6w 0(1 H-10, 12-2,
ag-ill~la kHrta llohytll _ tani,law)' Blasz(j-H. Panie od ó-(j.
Przcpro'''tdził się
czyk, wydana z magi.~tratll miasta Luna ul. Ewangielicką Ng 7.
dzi.
212.

------------------------r ..~O,'I,3'L :?

,J;O'lBO.TCHO 1\CJI3YpOJO.

pełnie

218 .
I Konstantynowska lH.
.,'f4'~I~i~i~ł~~I~'~."'~I!l1~~
I potrzebny
uczeń z prowincyi na prakty"
'"
'"
kc do Handlu Kolonialnelro.

dom W. Petendlgego, I

w składz.ie mebli A. Sefferyna, Piotrkowska

~kładać \V
Pożyezka.

przeprowadził się

Wielki wybór clegttllckiclt

mebli bambusowych

rubli potrzebno. Loka,,. zu·
pewn:!, 7IJ~u/o' Ofurty
redakeyi "Rozwoju- po godłem
221.

3500

Z

IW.1H

189i:1 r.

W rlrukarni ,.ROZWOJU·', Piotrli()w"k~ t;9.

