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CENA OGlOSZEŃ lV "Rozwoju:" "N a d e ~ ł a n e" na 1-8zej ~trounicy kop. 50 za wiel"Hz. Zwyczajne og/oszenla Zlt tekstem po 7 kop. za wiersz nonparelowy lnu jego
miejsce
Małe ogłoszenia po 1'/2 kop. od wyrazu (dla i'oszul;ujących pracy po l-ej kopiejce).
He k l a m y i :N tl kro log i po 15 kop. za wienz petitowy.
eN e kro log i dla rouotników za pół ctlny).
25

Nadesłane.

znych, lccz i wszelkich innych, aby tylko cokol- dziny (lo godziny. ilarabia kilka złotych lnb nawiek więcej zurubić, niż to, co mogą im płacić wet po 80 kop. dzienuie i jest względnie swowłaściciele większych od włoRciańskich posiadło
boelny!
W koilCu nadmienić wypada, iż fabryki taści iliemskicL, kt6rilY ze swej i:ltrony wobec illl10nopolizowania handlu zbożowego przez handlarzy kie położone są po więks~ej czę~ci na prowincyi,
_ _ _ _ _ _ I i konknrencyi z Ameryk~ szcilegMnie, tudzież gdzie kontrola inżYllierów okręgowych, będących
zara~em inspektorami fabryk żelaznych je~t uz powodu silnego obdłużenia własności ziemskiej,
sumi
są w położeniu nie do zazdrości, a jednak
trudniona
odlcgłością i truc\uo~cią c~ęstych dojaHOTEL ANGIELSK[
nie mogą zdobyć llię na lepszą płacq robotnik6w, zdów, a za bytno~cią robotnik milczy, obawiając
~
W sobotę 16 lipca
.
•
się ntmcić zarobek, choć w ii:ltocie rzcczy niedogdyż i:lami są bardzo zadowoleni, je~li po opła
ceniu "Towarzystwa, u procentów hypotecznycb stateczny, lecz wobec warnnkow, w jakich prui nie hypotecznych, orn~ t'ysiąc~nych innych dro- cował na roli, aż nazbyt w jego przekonaniu
I biazgowych dług6w, zclohlją związać "koniec ~wietny.
z koilcem."
Nie mielitimy wszakże na celu powtarzać tu
hiadania obywateli na ciężkie czasy, lecz chcemy
~
Początek o godzinie 8 wieczorem.
_
Reforma prawa o przedsiębiorstwach akcyjnych.
uwydatnić Jlowody. dla ktorych fabryki żelazne
"'ynagra<lzaj~1
:owych
robotników
nie
tak
jak
po'W r.iście 2:) kop.
_
(Według "Gailety Polskiej".)
winny.
Fabryki żelazue i l:italowe obecnie powstają.
nic jak dawniej w pewnycL punktach, gdzic
Pmwidłowe urządzenie ustroju akcyjnego na~ntljduje :;ię ruda, węgiel, lnb drzewo, lecz tam,
leży do bardzo ważnych prawodawczych zadaJ);
gdzie pła.;e ::;ą tHnie, wody dobrej obtitoM, sta- opieranie bowiem pl'zed:,;iębiorstw pl'ilem)"tlłowych
cya kolei tuż, oraz cała masa ludności rohoczej
i tinunsowycll na zasadach sp6łki akcyjnej jellt
obecnie dążeniem powszecbnem. Zbytecznem byObecnie redakcya i admini- małorolnych lub bezrolnych <lo dyspozycyi.
Ot6ż są warunki, w których powstają kolołoby zerzej za~tan'lWiać się nad tern, dla czego
stracya "Rozwoju" mieści się w salne zakłady, zatrudniające po parę i kilka ty- ta reforma przedsiębiorstw stała silt n:ljpodatniejsięcy ludzi, dając im ,\"zględny dobrobyt za oszą tło rozwoju wielkiego przcmysłu i wielkich
domu przy ulicy Piotrkowskiej graniczone
ściśle prawem godziny roboty i dają
operacyj kapitalisty(:hnych.
ce akcyonaryuszom, dyrektorom i niektórym muj81_
. Dość stwierdzić, że sprilyjają telIlll dwie okostrom takie dywidendy i premie, o jakich tylko liczności: ograniczonu oclpowiedzi~ lność uczestnizdHwaloby się, marzyć można, fi nie zgarniać je kbw tej spółki i łatwe zbywanie udziałów, t. j.
do kiei:lzeni i to nie krajowe6w, lecz cndzoziem- akcyj. Z tern łączy i:lię jeszc~e fakt, że zgromac6"" nie miesilkających nawet często w grani- dzenie kapitału za pomocą akcyi, choć jest, ze
cach pań:>twa, z którego ziemi i mies~kaJlcow i:ltanowiska prawncgo i formninego, podziałem
takie dochody ścią6ają
1'0111
l
"'htSllości, z punktu wid~enia usługi, którą rozMieliśmy na celu wykazanie choć w części,
pr~edaż akcyj pomiędily uczestników przedsiębior
Wylll,
dlacilcgo robotnicy wc w:-;pomnianych fabrykach
stwu oddaje, stanowi zasilenie przedtliebierstwa
zarabiają tak mato.
tanim i dostęplJym rllugoterminowym bedytem
lueratę·
BkoTO w elanej rniej:,;cowości powstHllie taki zaKł:ulowym. 'l'e i innc względy sprawiły, ~e
kol08, jak fabryka Jiclaza lub stali, przede\\'szy:;t- ('ala prawic l)rz.rszło~ć rozwoju przemysłowo
kiem prHcnją \V niej robotllicy wykwalifikowani iill;\n~o\\"ego opiera si~ na Mcislej zależn()~ci od
KALENDARZYK TERMINOWY.
zagrunicwi, wynagradzani miesięczni c setkami akcyjnej organIzacyi przedsicbiorstw.
rubli, lecz ci są tylko go~ćmi, sprowadzonemi dla
Jutro .
Z-;,t dowod na.dzwyczajuego wzrostu nwhu akwyuczenia naszych biednych chłopków tego, co cyjncgo w kn\jach ekonomicznie zasobnych słu
. Zgr<;l1l1adzonia i IJO~icdztlJlia. Kadeuc)'<l II wysami umieją; pocilem zręcwa administracya fa·· żyć mogą cyfry ze statystyki angielskiej. Tutaj
dZIału karnego Sądn Ukręgowego Piotrkow.~kicgo (lIikołajew.~ka 37.)
bry ki śledząca bacznie, choć niewidoc~nic, za u- w r. 1895 było 13,.t30 towarzystw akcyjnych
W ys t a w y. Letni Salon artystyczny w lIeleuowie.
zdalnianiem stopniowem i:lił miejscowych, syste- z kapitałem około 1,OU3,OOO,000 fst., czyli około
S a lon a 1" t Y s t Y c z ny Benedykta 1.
matycwie zaczyna usuwać specyalist6w zagra- 10 miliard6w rubli! W ciągu roku przybywa tam
Pa u o I"a 111 a. "Ohlężenie P"ryża" (Pa,aż Sznlen).
nicznych, często bardzo chętnie 'G uciułanym gro- około :3,800 towarzystw z bpitałem prze:;'do 100
l' e a t I" l e t n i
SeJi1H\ (KolJstal1tyllowslm .M 14).
szem powracającycb do ojczywy i zai:ltępnje ich milionów muli. T0 cyfry llajwymowniej świad
.. Lyggia'· dramat w !S-in obrazach Ban·ota. Beuefis .Jozefa.
siłami miejscowemi, głosząc nurbi et orbi u o począ o potężnym rozrościc ustroju akcyjnego.
So~nowskieg-o. Pocz1],tek o godziuie 8 witlczOl"eln.
żytecznej swej dla kraju działalności, że sily 1'0Ale o)"O"anizacya akcyjua ma też ujemne stroboC'ze tylko miejseo"'e są. w fahryce zużytkowa ny; z nią ~b(jwiem latwo kojarzą si~ wielkie. n?,dnc, że zagranicznych tyle a tylc rocznie uby- użycia i:lpekulacyjuc w sferze przcmyr<łowej 1 gIeł
wa. i t. d.
dowej_ które w Nielllcz~~h znan~ są. pod nazwą
Tu właśnie zaczyna się Owa zręczna gra
"grynderstw", ,a. w. An.gln pod rowlll.cż popularzmni.ejszallia koszt6w produkcyi, a powi<ikszallia nem, czyli wła8clwle lllepopularnem mlanem "prodYWIdendy akcyonaryuszy, tudzież talltyemy dy- motorstw u • Zadaniem więc dobrej organizacyi
Hobotnicy w przemyśle żelaznym, w dużych
akcyjnej winno być z jednej l>trony ułatwienic
~·ektoro.w; płaca robotnika miejscowego odruzu
zakładacb, pracującyc!. na dwie zmiany, dzienną
w zasadzie rozwoju akcyjneg'o, a z drugiej stroJe~t o .1 /4 lub nawet wi<:cej niższą od dawniejszej,
i nocna rel\1"utuja sie przewn,żnie z robotników
byw~~ ~ednak ilUwsile przyjęta z radoAcią i wdzię ny taka ścisła kontrola llad twórczym procesem
rolnych' lub biedniej zej ludności wiejskiej, gdyż eZIl?:;C1ą, ten sam bowiem biedak, który lH:zcd towarzystw akcyjnych i nud ich d~inłHluoAcią,
im stosunkowo ~lc wynagradzana praca okolo rokIem lub dwoma zarabiał 30-.tO kop. dZIen- aby "'szelkic spekulacyjne nadużycia były wyłą
roli, kt6rej bądż wcale uie posiadają, bąd~ włn nie za pracę od wsch odu do zachodu słońca na ',' czone. " Tarunkielll pierwszym jest lO)', telll defiU ość ich zupcłnie za najbiedniejszc mmet utrzyroli lub był fornalem ~ peusyą ,,18 rubli rocz- klaracyjny, zamiast koncesyjnego, wa.runkami Zflmanie wystarczyć nie może; garuie się zatem ów nie," miei;zkuniem, kilkonuRtokorcową ordynaeyą pobicgawczemi s~ między innemi zasacly, okrcproleturyut rolny do fabryk i to niet.ylko żela- i utrzymaniem dla krowy, clziś pracujc od go- Mlające zupełne wpłacenie kapitału, ścisłe nstale-
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nie zauądu, kontroli i praw oddzielnych akcyo- ba do "wydziału akcyjnego" z podaniem o zapinaryuszów , oraJl od powiedzialność założycieli.
sanie do "regestru akcyjnego".
Te ws"ystkie właśnie zasady weszły do no'1'0 jest główna procedura założycieiskn.. O ile
wego pr'Jjektu praWt1. akcyjnego, który świeżo
akt sporządzony został vrawidłowo, podług wszelogłoszony w~tał przy raporcie do p. ministra skarkich wskazówek ustawy normalnej "wydział"
bu, prllCZ prezydującego do spółek akcyjnych, p. w ciągu miesiąca zapisujc przedsiębior13hvo do
Oytowicza.
rege13tru. Jesli w wyjątkowych wypadkach "wyZ dokładną t.reścią pnlwa zflpoznamy czy tel- dział" odmówi tego zapisania, przedsiębiel'stwu
nik(nv wtJwcza13, glly ]Jrojekt uzyska moc obowią- przysługuje ]Jrawo odwołania siq do p. ministra
zującą. Obecnie pragniemy w13kazać tylko głóskarbu. "Wydział", o którym mowa, ma być
wne wytyczne punkty reformy, one bowiem, bę- stałą instytucyą, ktorej zadaniem będzie za prodąc jej duchem, niewątpliw'ie już się utrzymają.
wadzellie regestru akcyjnego i zaciąganie dOIł
Podsta",'owa "miana polega na ustaleniu sy- każdego 1I0wego przedsiębiorstwa akcyjnego.
stemu deklaracyjnego w miejsce koncesyjnego, Jakkolwiek oel uznania wydzinlu zt1.1eży zapis aktóry obowiązywał dot.ychczas. System deklaranic do regestru, to je 'lnak tal,a jego atrybucya
cyjny, czyli normalny, polega na tern, że nie po- zasadniczo się różni od konceHyjnego Hystemu;
trzelw..; wyjednywać pojedyńczych pozwoleń na w ostatnim regułą jest udzielnnie przywileju, gdy
każdą oddzielną spółkę akcyjną, lecz wystarcza
w systemie deklaracyjnym prawidło je~t ogl)lne,
zadeklarowanie tej spółki w stosownym "regestrze dla wszystkich narówni dostępne. \V yjątek ataakcyjnym", a o ile zostaną zachowane wskazane nowić będą t.ylko przedsiQhiorotwu, \yymagaj ące
przez ustawę warunki, i~tnienie jej uznane bę- szczególnych r~ko.imii, a mianowicie: kolejowe,
dzie za legalne.
ubezpieczeniowe i bankowe; co do uieh utrzymujc
• 'ystern koncesyjny, wymngający wyjednywa- się obowiązek wyj~dnania speeyalnej koncesyi.
nia pojedyńczych w każdym wypadku pozwoleń, Drngi wyjątek dotyczy przedsiębiorstw, mających
zniesiony zostal we wszystkich prawo(lawstwaelt na celu uczynienie zado~ć miejscowym potrzebom
zachodnich, z wyjątkiem tylko Austryi (gdzie społecznym. Te Qf:!tatnie przedsiębierstwa mog'.
również na mocy swieżo opracowanego projektu
korzystać z pewnych przywilejów co do sumy
do prawa mini::;tra Kaiela obcruie się zno::;i), oraz kap:tałll akcyjnego, gdy bowiem minimum sumy
lIolandyi (gdzie jedli ak istnieje tylko formalnie).
w innych przedsi~biorst"\Tach oznaczono w pro~ystellJ ten lUusi być uznany za przestarzały, I jekcie na 150,000 rubli, dla nich okreHlono minigdyż wobec lIadzwyczajnego rozwojn spółck ~~k- I mam !H1. 50,000 rubli.
WartoHć akcyi pojedyń·
cyjnych i żywiołowego lIiemal ich wzrostu, oraz czej w normalnych spółkach akcyjnych wynosić
wohec faktu, że impulsem do nich jest wzmagi.L- ma najmniej 150 rubli, a w przedsiębiorstwach
jący się duch pl'zedsięlJiorczy ];;apitalizmu, który I użyteeznoBci spolec"nej nO rubli. Otóż ze \\'zglqw formie spółek akcyjnych znajduje naj dogodniej .
du na cel swój i na przywileje, te ~pccyalne
szą postać llołącz.ellia kapitałowego, system
przedl:liębiorstwa wymagać będą również pozwokonce~yjuy uie tamuje jni własciwie organizacyi
lenia p. ministra ~karbu.
akcyjnej, lecz tylko obwarowywa ją zawiłemi
Obok tycI! )lrzepisów. które ułatwiaj~ zaldajorl1Jalno~ciami, które dla samej władzy prawodanie spółek <.tkCyjllych, projekt nowej ustawy
dawczej są uciążliwe, a z ogólnego stauowiska z drugiej strony wprowadza zasady, zabezpiezupełnie zbyteczne. System koncesyi miał prawo
czające prawidłową organizacyę s1>ółek.
bytu dopótj, póki tworzenie spółek akcyjnych
Projekt cały, jak titwierdzają motywy do niebyło nipjako wyjątkiem od reguły jednostkowej,
go, opiem się na kapitalistycznym gruncie . Holub zwykłej spółkowej dzialttlności przemysłowej.
zumieć to należy w tym sensie, iż }lrzeJsi~bior
Gdy jednak towarzy8twa akcyjue stały się uie- stwo mu"i hyć llfnndowane ~ci~]e ua asocyacyi
tylko prawidłem prz v kojarzeniu wielkich kapi- kapitałowej.
t.ałów, ale też niezbędną takiego kojarzenia forKapitał udziałowy jest tu podstawą, a więc
mą, przepisy o tych spólkach powinny takie zyod zgromadzenia go zależy moment powstania
skać chflraktel' normahlych, litałych postanQwień
przedsiqbion;twa.
prawllych .
'1'0 też projekt ust.awy zastrzega, że przedsi~Z tej wyeiJodząc )',asady, nowy projekt za- biorstwo istnieje dopiero od chwili, gdy zapemiast koncesyi zastrzega następnjące warunki din wniony jest cały kapitał akcyjny (który może
prawomocnej działalllo~ci spółek akcyjnych: Oso- być jednak spłacony w przewidzianych ustawą
by, pragnące utworzyć przedsiębiorstwo akcyjne, ratach).
winny złożyć n regenta ustawę swego przedsi~Dalej w lll:ltawie zawarowane jc ·t: iż akcyobio1'1;twa. Na mocy tej ustawy zawiera s iq akt na.ryu~z, który spłacił swój \Hlział, za nic więcej
l'egentalny założycielski, poczea. zwrócić siQ trzenie jest odpowiedz.ialny, że jego osobisty stosu-

J\2 1Gu
przed::;iębiorstwa jest zupełnie niezależuy,
żadnych ograniczeń może akcye odprzedawać, oraz że każda akcya daje prawo do .ie-

liek do
że bez

dnego glosu.
tltąd oczywiście wYllikają rękojmie dla akcyonaryuszów, jakich w dotychczasowych przepisach nie było.
W dalszym ciągu projekt zawiera zastrzeże
nia: przeciw nieprawidlowelOll oszacowunin majątkll, wlIoszonego do przedsiębiorstwa, co do (lgólnych zebrań, w których lwzestniczyć ma regeut i w których muszą być dopilnowa.ne prawa
mniejszości i oddzielnych akryonuryszów, co do
przepisów o rewizyi ksiąg, co do ~cisłego IWdZl<,łu zysków, co do likwidacyj itp. itp.
Powyżej naszkicowaliśmy tylko głowne, wytyczne punkty projektu.
Całości wyczerpać tu nie możemy. ale dla uzupełnienia musimy jeszcze zwrócić uwagę na odpowiedzialność założycieli.

Założyciele odpowiedzialni są za wiarogoduo . ć
wszystkich danych, które wzięte były na uwagę
przy oszacowalliu maj<ltkll, przekazanego .. półce
akcy,inej.
OdpowiedzialnoHć ta obciąża ieh wobec calego przed iębiorstwa, wobec wierzycieli jego i \\"11uec oddzielnych akcyonaryuszów.
Od powiedzi alność założycieli jest tiol idarua
i polega ua ohowiązku wynagrodzenia wyrządzu
Hej szkody, lecz tylko w granicach różnil:y pomiędzy rzeczywistiJi warto';;ciq majątku areną
zacuukową, ,t przytcIll tylko w wypadku, gdy
winą założycieli była zła wola lub brak tej uwagi, której wymagać możnu od człowieka fachowego.
~kargi przeci w zaloiyeielo1l1 co do tej "'iny
mogą być wytoczolle przed slJid tylko ,,- ciągu
pierwszych pięciu lat od założenia przedsiębi or 
stwa.
Na równi z założycielami odpowiedzialni bą
ci, którzy w l1ierwszych trzech latach llależeli
do władz przeosiqbiorstwa; skargi przeci\,' takim
osobom mogą być wytacza.ne w cie:1gu dwóch lat
po ich ustąpieniu z urzęcl{m.
Oto są liajważniej 'ze rękojmie, zaw<\l'owane
w projekcie ustawy.
Dodać jeszeze należy parę komeutarzy. Caly
projekt oparty jest na wskazówkach z JObwiad·
czenia, na postulatach z teoryi ekonomicznej i na
najnowszych prawolhw.stwach zagmnicznych . Od
prawa nicmieckiego o towarzystwach akcyjnych
dodatnio si~ różni tem, że nie wprowadza halastu przesadllycb ś1'otlków koopel'cyjuych, które były w Niemczecb
rezultatem walk.i pomiędzy
stronnictwami a;;rarnemi a kapitalisty z.uemi.
Projckt usta.la termin na okl'e~lenie pojęcia
spółki akcyjnej .
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Kobieta, która się wykręca kobieta, która przyznaje sil:j do
broll z ręki każdego przeciwniku,
turze, luo t.ylko wychowaniu leży
terskich.

Henryk Sienkiewicz:.

ZŁOTE MYŚLI.

1.

Kobiety przy

bliższcm poznanhl wogóle zywogc'Jle t.racą.
l, str. H H. P.

Sam~ jest j<1.ko ranek ludna i wie,

Kobiety zawsze to

I,

że ładna.

wiedzą.

Mnie może uznać tylko kobieta, byleby była
ogromnie dobra, ogromnie pewna i bardzo moja
i bardzo kochana.
~tr

oli

Wielki amator kobiet nie jest
zdolnym do podniosłego uczucia.
I,

~tr.

!'jł\

Ludzie oświadczają się zawsze kobietom, które im się podouaj,), nic zaś takiru, do ktlH'ycb
czują odrazę.

I, ·tr. 15i R. P.

Kobieta często ~zdwaja się \Y sercu m~zkiem .
które wówczns najezę~ciej gotowe je~t przeuaczyć
tej nieprzyjaznej dla tamtej kochanej.
l. str. ;liS R. P.

Ona jednn. na ~wiecie, bo gdyby byIa druga,
o tej drugiej hym nie myślał.
l , str. 192 H. P.

287 R P .

Sztuczne wzbudzanie zazdrości wywołuje wpro t
odwrotny skutek, bo z jednej strony utrudnia pożniej zbliżenie i rozwikłanie nieporozumień, z drugiej strony potęguje tylko uczucie w sercu tego,
kto je używa.
I,

~t)'. :ł;17

H. U'

człowiekiem

I. str. 15 R. P.

9!1 H. P.

:)t.arol,awalerstwo, jeżeli uie zawsze, to naj5est ukrytą tragedyą.

częściej

I, str. 15 R. P.

l, str. H!I R P.

z

zezę

inną.

L str. ;/4,0 R P.

UC~I1Cie drwi sobie ze wszystkich filozofii, ze
wszystkich pn~dów. Wszystko mija, a ono jest
i będzie ...

I, ·tJ'.

:ł40

R. P.

Jesteś na dob/ej dl'odz.e, bo umiesz kochać.
I, b1;r. 271 H.. P.
Łamanie uczucia daje jeden niewątpliwy slm-

Każdy mężczyzna

7 H. P.

śliwy

Po wiekszej CZei:lCl lIie żenią sie tylko ci, którym do ~ałżeństw;' stanęła 11:1 przeszkodzie ta
sama siła, która małżeństwa tworzy, to jest ci,
których miłość zawiodła.

R P.

nosi w sobie ~wój typ kobiecego uroku, który jest miarą wrażenia, jakie
dana kobieta na nim sprawia .

Wolałbym być nieszczę~li\Yy z nią, niż

MIŁOŚĆ.

tlądy kobiet o mężczyznach bywają zależne
od ich uczuć zarówno cbwilowycb, jak i stałyclI.

I, str.

,~tr .

I

K P.

Procz pieniędzy są jeszcze dwie rzeczy: HpOkój i kohieta.
f, str.

R P.

1\ie1'flz szlachetne kobiety wyrzekają się uczuć,
wyebodzących po Ztt grallicQ przyjallni, by nie
ntrudninć i uie plątać życia komuś, kto mógłby
tyć drogim, ale lIie chce.
1, str, Z(l2 R . P.

I, xtr. ;l5 H. P.

r,

~tr. 2~7

Kobiety. gdy z kim~ współczują, ChCł~]JO pierwsze, hy {)\V ktOf; był naprawdę nieszczęśliwy,
a po\\'tóre chcą same łagodzić nieszczęście, gdy
się pokaże, że pot.rafi to uczynić i kto inny, doz llflj'l pewnego rodzaj n rozczarowania .

KOBIETA
skują, m~żczyllni

budzi pogardq,
winy, wytrąca
w kt.órego lIaiskrn uczuć ry-

Kochać

I

chcial po to, żeby się ożeme, więc
tylko panny budziły w nim zar6wno pi!ycbiezne,
jak i fizyczne zaciekawienie.
I, str. 15 H. P.

tex:

złamanie szczę~cia ...

I, str.

~54,

H.. P.

(D. c. n.).
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•\~ 1CO
Dotąd tak w prawodawstwie, jako też w ży
ciu uiywano różnych n<tJ';w, jako to: towarJ';ystwo
akcyjnc, Bpólka nkcyjnn, hCJ';imienue towarzylitwo itp.
. '
Zamia't tych naJ';w w projekcje przYJ~te zostalo określenie: "prze(l~iębiorlitwo akcyjne."
Wła~ciwie z praktycznego sta.nowi::;ka, t,a.ka.
czy inna nazwa. jelit oboj~tna, jeśli tyll~o, n~zno
rożl1o~ć nazw nie powodllje nieporozuUllcn I zawikłań.

Skoro jednak chodzi o zu~adniczą prawidło
zgodzić się z motywami projcktn, że termin • przedsiębiorstwo akcyjue" jest najwłaBci \Yl~zyJll.
. .
Przedflicbiorstwo ~tal\()wi w spółce akCYJneJ
8am przedn;iot ::;półki i nic ono je~.t akcy.)uem,
lecz akcyjua je·t fO:'ma pohlczeuHt kapltało
wegoo.
.
~::;półka akcyjna tanowi o lmianę w .0gól?oś~l,
a więc obok firmowej i komandytowej. zajmuje
współrzędne z niemi miej ' ce-zawsze Jako prawna forma spółki.
Dlatego, podług nas, najwłaściwszelll hyłouy
przyjęcie terminu, odpowiadającego prawnemu pojęciu: spółka akcyjna.
1\ areBzcie nadmienić winniśmy, że w praca.ch
komisyi pod prezydencyą p. Cytowi~J';a Im:li udział przedstawiciele warSza.wS. komItetu glCłdo
wego pp. D. Hosenblum i St. Rotwand, których
wsknzówki rzeczoznawcze nie przeszły hez doda tniego wplywu na interesnjącą tu nas reformę·
wość określania, to trudno

KRONIKA.
Taryfy węglowe. "Gazeta Handlowa." donosi,
że komisya, delegowa.ua przez departament dróg
żelaznych przy ministtlryum skarbu do narad
~prawie obniżenia taryf na przewóz węgla kamiennego z zagłębia Dąbrowskiego do Warszawy
i innycu centrów przemysłu podczas miesięcy
letnich, dla ułatwienia, kolejom, fabrykom, zakładom przemysłowym i t. p. tworzenia w ciągu
lata zapasów węgla nn zimę - pomimo przedstawień reprezentantów warszawskiego i łt>dzkie
go przemysłu i warszawskiego komitetu giełdo
wego, wyraził~L zdanie, iż pożądane jest, aby taryfy węglowe drogi żelaznej wariJzawsko-wiedeń
skiej pozo~tały niezmienione, zaś taryfa okólna
czasowa drogi iwallgrodJ';ko-dąbrowskiej zamieniom!> została n:1 8tnłą.

w

Z warszawskiego Towarzystwa hygienicznego.
K a ostatniem posiedzeniu Towarzystwa przyjęci
zostali jako członkowie rzeczywiści (za pomocą
tajuego 'głosowania - zgodnie z § S-m Ust.awy)
następujacy (pierwsi) m ie:4zkańcy na~zeg-o ?,Ilast~:
adw. przy8. B. Birencwejg, r~d:~. C.za.lewsk~,
kand. nauk mat.em. L. Koral, mz. 8. LIpkowskI,
ini. W. Reklewski, drAB. J. Sachs i A. Stamiru\\'ski
Członkowie rzeczywiści Towa,rzystwa hygicniezueO'u w Łodzi zamieszkali utworza tu wkrótce
filię t~goż.
•

Z Towarzystwa kredytowego. Na posiedzeniu
dyrckcyi w dniu 12 h. 111. dyrckcya tutejszego
Towarzystwa kredytowego miejskiego na 22 posef:ye przyznała ;3-18,500 rs. pożyczek.
Wykup patentów polrocznycl! w magistracie
łódzkim

dotąd

jeszcze jest ożywiony, chociaż
w porównaniu z rokiem zeszłym liczba patentów półrocznych o wiele się zmniejszyła.
Okoliczność ta tłómaczy się zrozumieniem
nareszcic własnego interesu przez wielu kupców
tutej zych którzy wykupują w swoim czasie patenty roczne, a zaniechali wykupu patcntow pół·
rocznych.

Faktorzy biurowi. Od lat wielu liczba faktorów przy tlItejszycll uil1rach zuacznie zwiększać
się poczęła, wyrząd~ając krzywdQ nie tyle interesa.ntom, ile nrz~dlllkom biul'.
Xajwiększ!l liczba f~~ktor.ów operowała w przed:
sionIm uwO'istratu, gdZIe ofiarowywała swe usługi
Za małe ,,~ynagrodzcnic interesantom, ktorzy nie
znając porzą~lk~')\v tutejszych,. nui adresu wła~ci
wych urzędLl1kow, knwowulll przytem J1atło~Ie~
publiczności, napotykali trudności w załatwIa11lU
interesów.
Faktorzy ci uzyskiwali od interesuutów wy-
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"dla l1rz(~dJlik;\ ", którc rzecz prosta
zosta',"ały IV ieh kict'zcui, l'()dcza~ gdy w IWJ';eko.
nanil1 przeci(~tllego iutere:::auta hył to wyzy:;k
urzędników.
Ze ,,"zg-lc:dn na tn, że opera.cyc faktorów wielce oknz~dy ~iq szkodliwemi, p. Prezydent miasta
wydal ruzporJ';ądzenie, by urzęduicy pilnie ~trze
gli kto zwr;łca i,' z interesem do biura i aby

3

nagrodzcJJia

ni~ przyjmowano lJ;ldail od faktorów.
Dziś

liczba faktorów magistrackich zmniejszać
poczqla, cz.YnnoBci icll uowie1J1 ogrnniczyły się
na w:;kazywauil1 właściwego urzędnika, co nie
przynosi dużego dochodu.
Aię

Wypadek na kolei. We \vtorck na kolci warszawsko-wiedeńskiej pociąg o obowy .\'!! 17, dą
żący z Warszawy do Piotrkowa o godzinie 8 1/ 2
został
wstrzymany na wior~cie 82 pomiędzy
Płyćwią a. Hogowem, w odległości 6 wiort. od
Płyćwi.
Przyczyną zatrzymania pociągu było pękni~
cie szyny, którc zauważył dróinik obchodowy.
P()ci}~g stał w polu pół godziny i po założe
niu nowej szyny wyruszył w dal ' zą drogę.

Złapał się. Trzy miesiące temu w restauracyi
Wróblewskiego na Nowym Rynku jakiś jegomość
skradł palto letnie kelnera l, ryderyka Prade,
w którym znajdował ~iQ paszport.
Za skradzionym pa::;zportem złodziej zamie::;zkał w Warszawie w tym domu, gdzie dawniej
mieszkał właściwy posiadacz paszportu, który
znany był rządcy domu.
Podejrzany O przywłaszczenie sobie cudzego
paszportu został aresztowany, p0czem wykryła
się i kradziei palta.
Zlodzieja przysłano do Łodzi, Bledztwo zaB
w tej spra.wie rozpoczął dziś Będzia śledczy
III -gu rewiru.
Sprostowanie. W .\~ 157 .Hozwoju" w kronice o otwarciu nowego składu win przez pana
l"eliks::t Karbownickiego, mylnie wydrukowano
"przy ulicy Widzewskiej" zamiast obok restl:uracyi ,,)[aciek • 'a.mson" przy ulicy W ólczailsklej
(róg Benedykta).
Zwalenie domu. PraBtary domek drewniallY
przy ulicy Konstantyno\\'i:lkiej pod j\!! 19, został
w dniu dz·isiejszym l'ozeurany.
N a pla.eu tym stanie kamienica murowaua.

Straż ogniowa ochotnicza łódzka. W poniedziałek d. 6/8 lipM r. b. o godz. 0 1/ 2 wiecJ';orem

ćwiczenie lU oddziału, oraz topornicy pierwszych
4 oddzialów przy wieży III oddJ';iału.

Orkiestra Sonnenfclda rozpoczyna jutro koncerty w hotelu Angielskiem. Wejście kop. 25.
Z aury. Powietrze oziębiło się znacznie. Dziś
w polmłllie termometr wykazywał zalcdwie 10
stopni R.
,'ilny wiatr północno-wschodni dął od rana.
Geometra p. Trąbczyński przeniósł
z ul. Mikołajewskiej do domu
M 14 przy ul. św. Benedykta.

Osobiste.

sw~

lmncelaryę

Wycieczka łodzian. W dniu 24: b. 111. pewne
grono łodzian ~t.łoione z 300 o ób urJ';ądza wycieczkc do lasu Gałkowskiego za Bedoniem.
ZaGawa ma IJyć urozmaieoua lic'7.uemi niespo(hiankami.
ko~c. ~ go Krzyża, ktom odbyć
w d. 10 b. m., z powodu niepogody
zo;tała odłożoną na d. 17 b. m.

Zabawa chóru

sie miała

Wycieczka obywatelska. W tych dniach obywatele z powbtu brzezińskiego urządzili ' wycieczkę do Bedonia pod Andrzcjowem, do miejsca siedzi b letnich.
Dobrane kółko towarzyskie złożone z -l6-ciu
osób, w tej liczbie 20 obywateli ziemskich obo·
zowało w ogrodzie p. Helwicha.
Przy dźwiękach orkiestry, sprowadzonej z Lodzi, zorganizowano tuilCe w lamusie hrowaru
p. Helwicha, w którym urządzono podłog~ i rozwieszono dekoracye.
Zabawa trwała do godziny 2-ej w nocy.
Gospodynią wycieczki była. pani Sroczyna
inżynierowa z Brzezin. gosp darzem za' pan
Buchowski.

T e a t r.
" Ojci ec" ,1r<L111at ,,-

+ akta"h

przoz
ldil.i'(iogo.

Stanbł.lwa

.Jana

Lą

\Vczoraj teatr nU:;i\ wystawił jlllraz pierw zy
dramat oryginalny ]l. t . • Ojciec" 1I<l]Jisany przez
1'. Stanisława Jana Ll1!liL1Skicgo. Z uwagi iż autor jeBt naszylll
;:tał.;lll
wS]1t)łpracownikiem,
wstrzymujemy I:li<.j od oceny tiall\ego utworu, poprze ·tając jedynie ua przytoczeniu jego o"nowy.
Obywatel ziemski p. Malanowski, uchodząc
z kraju wskutek wypadkllw polityczllych, mają
tek :;woj :\falanów ::;przedał pOJ';oruic s~~siadowi
Zbl'oiLlskiemu i opiece jego powierzył jedyną
córke Zofie maleillm dziecine. l\Ialanowski lIUHtrl
zH'~n~nica ·Zbroiń::;k( zaś w' l\Ia.lanowie znala.zł
"
.'
bogate kopaluie rudy żelaznej, pobudował fabryki
i piece
czem
wartość
majątku
doprowadził do milionów.
Jedyny Bpadkobierca Zuruiillikiego, jego siostrzeniec Julian Czernicki, p~uty przez j matkę,
rozpróźniaczony nicpoń i cynik wiedzie żywot
hulaszczy wśród złotej młodzieży wa.r:;i\awskiejlicząc na spadek po bogatym kolosalnie wujaszku.
W chwili rozpoczęcia si~ akcyi CZf:!rnicki przyjeidźa do :\ralanowa, by wyłudzić od wuja dziesieć tysiecy rubli, które przegrał w karty.
Wuj
o(imawia' mll tej sumy i z..ll·azem objaśnia utracyusza, że na żaden spadek po nim nic liczy0
nie może, gdyż wSJ';ystko to jetlt włmmo~cią Zofii
)Ialanowskiej, które.i ojcice powierzył mu w opiekę
córkę i uczynił go
depozytaryuszcm jej
majątku.
Na wszystkic nalegania CJ.:eruickiego,
równieź i na propozycyę, aby wuj ożenił go
z Zofią, Zuroiliski pOJ';o::;taje głuchowym, cJ';em doprowadza rozpu::;tnika do rozpaczy. Aby więc
zniszczyć testament i zabezpieczyć
souie spadek
Czernicki morduje Zuroińtlkiego kordela::;em my~liwskim, który następnie topi w rzece. Zbroiiulld
ma mlodą żuuę Irenę, która. kocIm się w
doktorzc Jerzym
Rl1dowKkim,
synu
towarJ';ysza broni i przyjaciela Zbroińskiego. W czasie spełnienia zbrodni mło(lzi ludzie hyli w przyległym pokoju ua schadJ';cc i Jerzy wrócił do
domu dopiero nad ranem. W ychodJ';ącego z pa·
łUCll widział pastui:lzek Jakubek i go::;podyni ojca
Magdalena, gdy wchodził do domu.
Okoliczność ta ujawniona przed sędzią śled
czym, wobec
tauowczej odmowy ze 8trouy
Jerzego, by ujawnił, gdzie uoc przepęchił, rzuca
podcjrzenie na Jerzego, iż on był mordercą i zniewala s~dziego, aby go aresztował. W stauowczej chwili do zbrodni przyznaje się ojciec
Jcrzego Jan H.udowski, tłumacząc jej pobudki
sporem, jaki wynikł między nim i zalIlordowa.nym. Rudowski uwiqziony, Czcruicki ouejmuje
..pa.dek po wuju i :tuy ostatecznie doprowadzić
do małżeństwa swego z Zofią i tym spo 'obem
odrzucić od iebie raz na za.wsJ';e wszelkie pozory, posta.nawia zguębić Irenę, sądz~lC że Zofia,
kochając wujcnk~, łatwiej
ulegnie jego woli.
W tym celu przy pomocy miejscowego organisty
wydziera. z ksiąg parafialnych metrykę jej ślubu
ze Zuroiilskim, aby nie Illught udowodnić praw
swych do dziedzictwa po mężu. 'l'ymcza::lem
]ltlstus'7.ek Jakubek, l~ąpiąc się w n;ece, znalazł
ów kordelas, który był . uurJ';ędziem zbrodni. Przy
jego pomocy i innych jeszcze dowodów Czcruicki
zostaje zdemaskowany i kończy samo!Jój ·twem.
Wykonanie wczorajsze sztuki przez arty8tów
naszej sceny było niemal uez zarzutu. Pos'J.:czególne role odda.ne były wyś'hlieuicie; '~ niektórych sceliach zbiorowych, zwłaszcza. w lHerwszym
akcie, znać było, że artyści .miel.i t~'emę premierową, mimo to jednak wyWJązali :;Ię ze swego
zadania wyboruic.
Zaimponował widzom p. ,'osnowski w roli
J ulia~a CJ';eruickiego. Gra tego inteligentuego
i wysoce utalentowa~ego a.rtysty r?biła ~ilne wrażenie. Każdy Hzczeguł roh uył mHlterllle wyrzeźbiony, a całość. tak konseln~el1tl1i~ i składuie
przeprowadzona, ze nawet naJ ostrzeJszy krytyk
nie dostrzcgłby w grze p. Sosnowskiego żadnego
dy onan u. Wczoraj złożył on jeszcze jeden dowód, że jest artystą wybitnym. Trlldnouy było
lepicj oddać rol~ Czernickiego.
P. Kopczewski w roli Jerzego Ruduwskiego
zasłnżył na gorący poklask, zwłaszcza za Bcenę
ostatnią w akcie drugim. Dużo był w niej prawdy i temperamentu.
)limo, że p. WinkIel' w ostatniej dopiero
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cbwili dostał ~tnrożytnickiego w zastępstwie p.
'l'rupszy, wywiązał się z niej, jak zawsz.c "-yboruie: lJył typowym staryll1, maniakiem, archeu ·
logiem.
Panowie: Hóżauski (Jan Hudowski), Stasz.kowski (August ~broiński), oddali swe nieduie, nie
dające pola clo popisu role, nadz,vyczaj sumien1Iie, u· w w y lJitniejsz.ych momentach pokazali
.lwie pazury.Har(!z.o poprawnym, choć trochę za sztywnym
był w roli Bolesla.wa Prawdz.ica jl . 'rarnsiewicz..
Pp. Bartoszewski, Gurynowicz, Fertner i Dą
browski prz.ycz.ynili się do hnrmonijnej cało~ci
wykonania, z.v;łasz.cza dwaj ostatni dali jeden
więcej dowód, że mają wy lJitne zdolności do ról
charak terystycznych.
A panier
liyły one prawdziwą ozdobą wczorajszego widowiska.
Pani W:-Clblewska w roli Iren)' przykuwała uwagę widzów swą grą wykończ;oną, wycieniowa-
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w naukach, jak nie znający nawet początków,
mogli bez przeszkody w każdym cz.asie, wstępu
wać do tych szkół dla ukolJCzenia, prz;ed upły
wem terminu prakt.yki fachowej, prz;ynajmniej
kursu dwuklasowegb.
2) O nadaniu urz;ędom cechów warszawskich
prawa wydawania tym terminatorom, którzy
ukończyli wzorowo praktyklt rz.emieślniczą u majstrów cechowych warszawskich i wykonali należycie sztukę czeladniczą, lecz którz.y nie mają
wymaganej kmtlifikacyi sz;kolnej (nie ukoilCzyli
przynajmniej lhvóch klail ~",kół niedzielno - rzemie~lniczych), poświadcz;eń według wła~ciwej formy, że terminatorz.y ci, jako uzdoluieni w rz;emioHle, mogą zajmować silt rz;emiusłem na równi
z; cz;eladnikami cechowymi, lecz przyznanie im
stopnia czeladnika na ogólnych zasadach, może
lUtstąpić dopiero po złożeniu ~\\'iadectw sz;kol·
llych, zalegaliwwanych jlrz;ez inspektora sz;kół
m. Warsz;awy.
:3) O roz;ciągnięciu przez urzędy cechowe i policyę dozoru nad osobami, pmcującemi w war1Ią, odcz;ntą·
Sympatyczną byht p. Kierniclw (Zofia Malaszawskich warsztatach i zakładach rz.emieślni
nowska); jest to talent do ról naiwnych duży, roz;- czych, w ccIu kontrolowania dowodów rzemieślni
czycb, prz;yczem, ze względu na konieczność wywijający się z dniem każdym.
W Yb 01'll ą- -bez; zarz;utn-l\Iagdaleną lJyla pani różnienia t',tehowców cechowych od zwykłyeb robotników i ~łużących, ci pracujący, którzy nic są
Bartoi'lzeWl:ika.
Władyslmv Haty/u;ki.
majstrami, czeladnikami i tenlliu1ltorami cechowymi, p<Hvillni być zobowiązywani do wykupywania książe<lzek służbowych, lub kart wyrobnycb,
a to dla poddania ich pod kontrolę wydz;iału kontroli slużących, istniejącej prz;y kancelaryi \var~z;awskicgo oberpolicmaji:itra.
-1) O zap'JlJieganiu gwałcenia. przepisów obo
Wystawa samochodów . Od do;ć dawnego cza- I wiąz;ujących, zalJraniających cechom prowincyosu mieliśmy sposobność przypatrzeć się samocho- nalnym wyzwalania ila cz;eladników tych wardom importowanym z Paryża prz;ez jedną z firm szawskich terminatorów, którzy s~tmowulnie i bez
warszawskich. Do obecnej chwil samochody te o świadectw sz.kolnych Opusz.cz;n ją nl<tjl:itrów, gdyż
motorach benzynowych nie znalazły jakoś na- ooecnie termiuatorz;y tacy z zupełną łatwością
bywców w "Yar~zawie, ze wzglęuu prawdopodo- otrllymują na prowincyi uietylko stopieil czelabnie na cloM wysol,ą cenę, konieczlloHć utrzy- dnika, lecz odrazll majstra..
mywania kierownika samochodu, z;nającego się
5) O zorganizowaniu reprezentacyi urzędów
na mechanizmie i niezbyt przyjemnego zapachu, cechowych, z;łożouej II kilku lIujpoważniejH'''ych
który motor prz;y dłuższym użyciu wydz;iela. Zna.- starszych, mianowa.nych prz;ez; prezydenta miasta,
ny i nam z gazet fmncuzkicb, kluu automobili- z których jeden byłby wyznaczany jako przewostów w Paryżu ótworz;ył sum wystawę, która dniczący, inni zaś jako członkowie; reprez;entacya
trwa już od l-go czerwca. Nowością na wy- taka, nie mająca cbarakteru Ul''l.qdowego, byłaby
l:itawie są dorożki i rjżnego systemu samochody, czynną bez; przerwy, miałaby swoją kancelaryę,
w których motory benzynowe zastąpione z;ostały na wydatki kancelaryjne otrzymywałaby funduprzez mechaniżmv elektryczne.
sze z; kaH cechowych, w dro(llle dobrowolnych
~amochody te wprowadza i ulepsza we Franw kładów. lteprezentac"ya zajmowałaby sitt spracyi firma Krieger i Jeantaud samochody zaH ben- , wami, które obchodzą ogół rzemieHluikówwszelzynowe w ostatnich czasach żnacznie ulepszone kich facbów.
zostały przez firmę Pengot. Jak jedna taki druTartak miejski, zalożony przez magistrat warga fadryka wystawiły wielką liczbę karet, powozów na dwie i. cz;tery otloby, a nawet omni- szawski, przy ul. DObrej, wyprodukował dotąd
50,000 sztuk kQ::;tek <lo bruku drewnianego, -<tczbusow, które mogą chodzić dokładuie i szybko.
Elektrycz;ne samQchody we Francyi mają i tę kolwiak mógłby <Izienllie (pi'zy tcj samej llsłud",e,
wyższość nad
benz;ynowemi, że wobec roz;po- jak,) stale utrz;yl1luje), wyrabiać 5000 s~,tuk. Pryw8,zechnienia elektryc~moŚci ",ogóle, samochody watny prz;cllsil~biorNt przy takiej gospodarce ml1w źródła swej sily prawie wszędzie z;aopatrywa- siałby zbankrutować, magistrat atoli może sobie
poz;,yolić na z;alJawkę, bo llI'z;ecież nie placi pone być mogą.
Punktem kulminaoyjnym wystawy oyło wy- datków, ni tz;ynsz;ów dz;icrżawnych. Głównym poznaez;eniem dwóch nagród najlepszm typom po- wodem zastoju teg() llowego przedsiębiol'::ltwa mawozów samochodowych. Jedna w kwocie 2,000 gistratu, .iest brak odpowiedniego drz;ewa, które
franków zOlitała złożona przez ~t'owa.rzystwo Com- w obecllej porze jest bardzo drogie, znacwie
pa gnie general de Voiture, druga w ilości 1000 droższ;e, niż cennik magistratu eoroczuie układa
franków przez zarząd wystnw)'. Dwa komplety ny, wykazuje. Pomimo usilnych starań oi!ób, kt(irym powierzono pierzę Jlad nowym tartakiem
Hędziów, jeden do żony z fabrykantów, drugi z ludlli naukowych miały stanowić o doskonałości miejskim, nie udało ~iq dotąd znaleźć stałego
i praktyczności sz;tuk okazowych. O ile nam wia- źródła dostawy drz;ew<I, choćby nawet z dalsz;ycll
domo nagrody prz;yznane zostały finnie Krieger okolic Królef:itwtl.
i J eantaud.
Kolejka jednoszynowa. W tych dniach bawił
Dzienniki francu~kie rozpisują się l:izcroko ()
w Wartlutwic agent jednej z; firm z;agrauicznych,
przy~złelll powszechnem z;astosowaniu samochodów
celem zaproponowania koncesyonltryusz;om torów
nie tylko w kierunku komunikacyjllych środków
podmiejskich przeprowadzenia wynalezionej przed
lecz; i siły pociągowej w gospodarstwie. W epoce
kilkonut laty prz;ez iużyn~em Caillet" a kolejki jewynalazków i ułatwień być może, że hodowla dnosz;ynowej.
sz;lachetnej rasy koni stanie ~ię zupełnie bez;uży
Tor te.i kulejki składa si(~ ~, jednej szyny "tatecz;na koń hedz;Je zastapiony prz;ez rower i samo- lowe.i profilu, odpowiadającego wadze ładunku,
chód. ·~lotory siły paro\~'ej coraz częiciej bywają prz;ezn<tczonego .lo transportn.
zamieniane na motory gazowe lub dynamo-elekt;z.yny łączą się z;e Hobr~ za pomocą lasz skrz;yn·
tryczne, I;tosowane właśnie do samochodów.
kowych.
Wnioski cechowe. Po dłuższej przerwie, przedSilne umocowanie tor II otrzymuje się pl'z;ez ustawiciele cechów warszawtikich zbiorą się znowu łożenie podkładów Hpecyalnej kon~trukcyi w pedla omowienia zbiorowych spraw i potrzeb.
wnej odłegło~ci, I;tosownie clo rodzaju terenu.
Drugie to z kolei zebranie ogólne starszych
Trz;y lub cztery wózki z;łącz;one razem tworz;ą
urzędów zgromadz;eń rzemie~lniczych zwołano na
pociąg, kierowany przez jednego konduktora; jedzień 21 O. nł., na goclz. 6-tą wieczorem, w sali
dna osoba bez wszelkiej trudnośei wózek na szysztandarowej ratusz;a.
nę ustawia lub też go z niej zdejmuje.
l)orządek llzienny zebrania obejmuje wnioski:
Kolejka jednosz;ynowa zastępuje nadto znakol) O powiększeniu w Warszawie liczby sz;kól micie furmanki i do tego stopnia, że ujmując pracy pociągowej, daje 1)0 do 60 procentów oszcz;ę
niedz;ielno-rzemie~lniczych o tyle, aby wszyscy
terminatorzy cechowi, tak posunięci już nieco dności w kosz;tatb .
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Podczai! odbytej niedawno w uaszem ,mieście
wystawy inwentarza, zaprezentowano model kolejki jednoszynowej, sprowadzonej umyślnie przez;
inżYllierów tutejszych pp. Bronikowskiego i Sommera.
Zaprzeczenie. Prawie wszystkie pisma obiegła wiadomość o tem, jakoby magistrat powz;iąl
",umiar urz;~1dzenia nowego parku miejskiego na
czqści pola mokotowskiego, pomięuz;y torem wyścigowym a terytoryum osadników wodociągo
wycb, w ~ąsiedztwie stacyi filtrów.
Wiadomość ta niema najmniejszej podstawy,
z tego względu, że najprzód nikt podobnego projektu, jak i'lprawdzo no w magistracie i komitecie opieki nad planta.cyami miejskimi nic podnosił, lot lla~tępnie, iż w l'z;eczonem miejscu niema
już piędzi ziemi wolnej pod z.ałożenie chociażby
naj mniejszego ogródka.
Mianowicie po nabyciu przez; magistrat potrzebnego gruntu od władz wojskowyeh pod budowę o~adników wodociągowych przestrz;eu pollIi~dz;y iltacyą filtrów a torem wyścigowym zajął
obóz wolyńskiego pułku gwardyi, re~zta za~ placu w roku zeszłym wstała oddaną na pobuduwanie nowego gmachu dla prz;ytl1łkl1 }Jikołajew
skiego, po spj'zecluniu z;abudowllń prz;y ulicy Zakroczymskiej.
Bl1clynki te właśnie są tam wZlloswne, wypelniając ~ciśle wszelką woln,) przestrz.eń .
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Piotrków. Ocl paru tygodni trupa pod dyrekCye:) p. ~arno\Yskiego daje przedstawienia \\"
Piotrkowie, kUne jedlluk nie cieHzą si(,l powodzeniem.
Kalisz. Straszny wypadek. który wstrząsnął
całe. miasto, zdarzył sic:J w zeszły poniedziałek.
O g. 8-ej wiecz;orem, córka · wła~ciciela cukierni parkowej 17 -letnia Marta Wncbner wraz.
z; miesz;kanką m. Wroeławia 15-1etllią ELżbietą
Wenz;el, która przyjechala z rodzeu~twem na wakacye do Kalisz;a, siedziały na cienkiej haryerce
nad samą rzeką, około sz;łuz;y przy cukierni parkowej. Wskutek ",łamania się baryery ohie wpadły do wody i zaraz z;llikły w gł~uinie.
N a razie straciwl"lzy przytomność, domownicy staruliię
je zl1ale~ć, ale be1.skutecznie, po dwudziestu minutach zaledwie dano z;nać na stacyę ratunkową,
z;kąd natychmiast wyruszyły dwie lodzie z wiu~larzami.
Po pr"'ybyciu na miejsce zamknięto
ślnz;c i zaje.to sie posz~lkiwanielll nieszc;t,eśliwych.
Trze"eh pły·wakó;v rzucało ~iq kilkakrótnie do
wody nadaremnie.
~ powodu spó~l1ionej pory i g;łqbokiej wody
(:30 stQp) trudno było ciala odnaleźć . Poszukiwania trwały parę godzin. Na drugi dzielI o ~.
i)·ej zrana wiOHlarze roz;pocz;~li po:lzukiwania na
nowo i o g . () ej udało ~i(~ panom: Korytowskiemu, Bornemu, Essemu i :Majewskiemu, oraz stróżom prllystani, oclnaJehĆ i wydobyć obie pan;enki
z głębiny czterna~tołokciowej. (Gaz. Ka1i~ka)
Radom . Niebawem ma nastąpić przeniesienie
tu z t;andomierza stolicy biskupiej . Na świąty
nię projektowany jest nowy ko~ciół, za~ pałac
oiskupi i ",alJudowania seminaryjne stan<;llyby
prz;y ulicy Lubeh!ldej.
Płock . Niezwykle uroczysty i rzewny zarazem widok przedstawiał w ubiegły wtorek nm;z;
kościół farny.
W dniu tym przesz.ło ~OO dzieci, prz;ygotowanych do piel'wsz;ej Komunii, przystępowało do
Stołu PalJskiego.
O godzinie H-ej zrana. ks. pralat Weloński
odpmwił w asystencyi kleru urocz;yste lHtbożeil
stwo.
Dzieci schludnie ubrano, chłopcy z pr"'ypięte
mi do lJoku bukiecikami, dz.iewcz.ynki lIaH w białych sukienkach z; welouHmi i wianuszkami z kwiatów na głowach, zajęły środkową nawę ko~cioła.
słuchając nabożeń~twa i przystępując w wielkim
porządku do Komunii ~w.
Po !:!kończonem nabożeństwie ks. prałat WełOllsld w serdecznych i zrozumiałych slowach
przemowil do dziatek, wskazując na ważnosc
chwili, jaka przez całe życie winna być dla nich
pamiętną·
Odśpiewanie przez dzieci i zebrany zastęp
pobożnych "Pod Twoją obronę" zakończyło uroczystość.
Tegoż dnia o g. ą-ej po południu rozdane zostały dz;ieciom obrazki i medaliki pamiątko we.
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Z PETERSBURGA.
- Opis pobytu niemieckiego okretu do ćwi
c;t,eń morskich, "Chadott.: u w Petersburgu: Po
;t,awinięciu tło portu, kapitan Wlilers ;t,lożył wi;t,yty ur;t,gdowe udmil'a}o,yi Avelanowi, wiceadmirałowi Deliwrollowi, llac~elnikowi miasta, gen.
Klej gelf:iOWi i ambasadorowi lliemieckiemu ks.
na. Ratłoliuie, któr~y nie~włoc;t,llie oddali rewizyty. Ambasador odwiethił niebawem okręt niemiecki. W (hień pr~yja~du nuc~elnik miastu ofiarował kadetom niemiecl\im swoje loże w teatrach
podmiejskich . Katitępnego dnia kapihm i oficerowie byli pr~yjęci na posłuchani n pr~e;t, J. C.
W. Wielkiego Księcia Aleksego Aleksandrowic;t,a,
J. U. W. Wielki Ktliąże posłał swojego adjutttllta, admirała, bar. Scbillinga, dht oddania rewizyty. Wiec;t,orem odbył f:iię obiad u ambasadora
niemieckiego. Ka wyścigach ~ ro;t,kaw J. C. W.
Wielkiego Księcia Dymitm Konstantynowic;t,a
oficerom niemieckim odchtno najleps%e miejsca.
'V
Ermitaż
• c;t,oraJ' oficero"ie i kadeci (wladali
<> •
J pałac Zimowy.
Wiec~orem marynar~y "Charlotty" podejmowała w klubie kolonia niemiecka
w obecności amhasadora niemieckiego, posła bawarskieg'o, agonta. marynarki i niekt6rych c;t,łon
ków ambasady. D~isiaj f:ią ~apros~eni nu śnia
danie na "Charlocie" : ambasador niemiecki ~
c~łonknmi ambaoady, poseł lJl1wnrtlki Adelson,
gen. Klejgels, adlllirnł Avalun i admirał baron
:-)chilling. Na god~. 3 jest %aprOcl;t,oua lUt herbatę
kolonia niemiecka ~ poniami, poc;t,em bęchie llr~<ld;t,ony na pokład;t,ie bal. Marynar;t,y niemieeloch spotyka ws;t,ęd;t,ie mile pr;t,yjęcie.
- 'Wyehowankom progimlHt;t,yó" lnb koń
c;t,ącY.llI tr;t,y pienvf:i~e klasy gimna;t,yallle, pr;t,yslugl~Je l.nawo otl·;t,ym:lllia ptttentl1 prywat.uej l13Uc~YCJe~kl poc%ątkowej, ~ warunkami jednakie
odbY~la półroc;t,llego ohowią;t,ku 110mocnicy naut;t,yelelki luh nal1c~yciela 'IV jakimkolwiek r~ą
dowym ;t,akłachie naukowym. Obecnie jetlen %kuriltorów okl-ęg'ów nankowych wystąpił do minist~9'l1m oświaty ;t, ;t,apytulIielll, w jakim miano\':IC1~ por;t,ądku kandydatki na prywatnl:l IHtllC;t,ycIelkI. pO~;t,ątkowe, odbywać powinny r%ee~one
o~o~HI,~ln. W odpowied;t,i na powy';' ;t,e, wład;t,a
m1ll1tl~ery~lna. wyjaśuiła, ;l,e stosownie do ustawy
ObO'~lą;t,~lJące.J, dopus;t,c;t,ullie kandydatek na nauc;t,yCle.lk~ !ej l~atc;.!;oryj, w celu praktyc%llego
OlJ.;t,llaJmlm~l~ Slę.W s;t,kolach 'I. wy,dauami, ;t,ale;t,y o(~ 1lIIeJsc{Jwe.J dyrekcyi naukowej. W rtt%ie
jednak~e pr;t,eZ1lac~alli<t ty hże kandydatek na
pomocnice nauc~ycielek lub lUtUc;t,ycieli klas lll';t,ygotowawc>'iych w gimna~yach lub p1"ogiDlna;t,yae;h
żeńskich, nastąpić to powinno po popJ';t,ędniem
pOJ'o~umienieJll si~ '!. dyrektorami tychże ;t,akła
dó\v naukowych.
- Główny zar~ąd leknrclki porus~ył sprawę
s;t,kodliwości s~tuc~nych wód mineralnych. \V ist.ocie pewne gatunki wód lec'!.llic~ych przygotowują Hię w posób wręc~ !:izkodliwy dla ~dro
wi<1, co ~aś do wód owocowych, te ()próc~ szkodliwych uarwnibów, ~tLwierllj(1 jes~l:;t,e uie%(lrowe
ga;t,y.
- Na mocy postanowienia wlad;t" i:ltanowiska
in 'pektoriny zkM ludowych jak donos~ą "Birże
'wyja WiedonlOl>ti" będl;~ mogły ~:1jmować odtąd
~ylko osoby, posiadające w.rżs~e w.rks~talcenie.
Z tego powodu. polecono ;t,ar;t,ątlom wS;t,ystkich
okręgów naukowych pr%esłne do miuisteryum 0~,:i a ty dane, dotyc;t,ące znnjdujących l3ię obecllle lIa ur~ę(bch inspektorów s~k6ł ludowych.

Z prasy rosyjskiej.
W "Bwietie" zuajdujemy nastqpujący ttrt.ykuł,
który podajemy w dosłowllem Uómac;t,eniu:
"Jeżeli-pis~e organ p. Komarowll-niektór~y
politycy polscy wahali się jes'!.c;t,e co (lo kwestyi, gd;t,ie !:ii~ znajduje jedyuy i nieutemperowany wróg słowia,ńs;t,c;t,y%ny. a więc i narodu
polskiego, to Niemcy postarali sie szybko pr;t,ekonać ich o istocie r~eczy-i to ;, dwóch !:itron
o(h'a~u: w Niemc;t,e~h lIr:-ędo~vo, 'IV AUl>tryi ._prywatme. W Po;t,nanlU mIał SH~ odbyć '!.ja~d lekarzy i pr;t,yrodnik6w p.olskich; ;t,ja'!.dy te gromnd~ą
pr;t,edstawicieli nauki. poll;kiej tr~cch d~ielllic
dawnej Poll:lki; było ICh dotąd kilka, a pr~ebieg
każdego ~ nich ~wi~~clczy} zaws;t,e o spokoju i powad~c, jaka pr;t,ystOl m~żom nauki. Polityka ni-
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gdy nie wysuwn.ła sic tu na plau pienvs;t,y; by- jącej d.otąd wspólnej taryfy cłowej upływa
łoby to samo i w tylli roku, gdyby nie uroc;t,y- ~ obecnym olGesem ugodowym. a gdyby do testości Polackiego w Prad%e i }fickiewic%owskie
go c~a ' u nieodnowiono '!.wią;t,kn cłowego i hanw Krakowie. Jak się ;t,apatrują niemcy na f:itwier- dlowego w6wczas oba państwa. monarchii mają
d30ne podczas tych uroc~ystości ~jednoczenie l3ło prawo p,.;t,y tąpić do utwor;t,euia każcIe dla siebie
wian, np. gł(,s BisIllarka, wypowied~iany w je- osobneg'o ustawodawstwa cłowego. Pr;t,eciw tego organie "Hamburger Nachtrichten", a wska- mu, iż węgr;t,y, w duchu wniosku pr~edłożonego
zujący ~e ;t,grO;t,ą na stras;t,ne skutki, jakie na
'IV sejmie pr;t,e;t, depo Enyedy"ego (;t,e stronnictwa
Niemcy sprowachi ~ja~d w Pomalliu, skoro na r~ądowego) tak się pospies;t,yli ;t, wypracowaniem
c;t,arno-białem terytoryum prusIdem c;t,esi i polaosobnej taryfy clowej, nic da się w gruncie r:t;ec:t;y nic pr;t,ewid;t,ieć, ho to można UWaŻa(1 ~a akt
~y dłonie souie podad~ą-a.lbo-Boże chroń!
l rosyjscy uc~eni pr~ybędą również! Popłoch, pr;t,ewrności. Jedynie można by ~ar;t,lIcić, że dow ywołany pr~e;t, organ dymisyonowanego kancle- tychc;t,a~ rokowania ugodowp, nie ~osta.ły je ;t,c;t,e
rza niemieckiego, wywarł swój skutek-i na ofic~alllIe ~erwane, skutkiem c'!.ego teź nic było
;t,jaulnie po;t,wolono. Administracya pruska wzbro- ko.mec;t,nego powodu do tak nad~wyc~ajnie po. niła pr;t,yj,t~du polaków % innych dzielnic i c~e ~pletlWego ;t,ar;t,ąd;t,enia. ,'prawa ta nie byłaby
chów: ani c;t,aruo-ż61ci m~;I,owie nauki >'i Galicyi l w~edy nagłą, gdyby nastąpiło fakty('~ne zeri Bukowiny, ani - tembardziej - uc;t,eni biało wUJme rokowali, w takim howiem ra~ie Węgry
niebiesko-c;t,erwoni ~ Polski rosyjski'ej na ;t,je:i.- mogłyby ;t,astosować wobec Austryi cła o~nac~o~
w~pólneJ' taryfie.
H;t,ec~
chie :l.jawić si~ mogą, gdyż ocMawionoby ich ne . w dotychc~a~owei
}
J .
,
Idora wywo uje surową a be~wątpienia ~asłużociupasem do granicy.
"Niemcy ' t1ustryacy również pr~ygotowują się ną krytykę polega na tem, iż r;t,ad weo-ierski
do walki decydnjącej ;t,e slowiańs;t,c~y%ną, której p~lecił spor~ądzić taryfę, której wszystk'i~ pranic chcą uc;t,ynić żaduych ustęp ' by. "Gra~er wIe po~ycye mają charakter ceł ochronnych wyTagl.Jlatt", organ ultraniemieckich narodowców, śrubowanych do t!1kiej wysokości iż mimowoli
pis;t,e, iż Niemcy %decydowali sig używać środ vetr~eba przypu · ;t,c~ać, że ich tendencY~ł je t ;t,Uków ostatec~nycb w walce ~e , łowianami i źe pełne wyrugowanie pr~emysłu austryackieo-o ~ krahr. Thun powinien pamiętae o losie hl'. Badenie- j~w Korony węgier kiej. Pr;t,ypatr~my ~if1 tylko
go i Gantscha. W stolicy anstryackiej mówią lllektórym po~ycyom. Cło od ukna ma wyno ić
ju;l, otwarcie o rewolUCji, która w jesieni ~e 80 ,do 200 ;t,łr., gdy obecnie we wspólnej taryfie
pchuie hr. Thuna w ten sam sposób, jłt1\: po- cłowej naj wyżs~a po;t,ycya wynosi 120 ~lr., cło
pr;t,ednio nlic%ne ro;t,rncby Wolfa ;t,epchn~ły hr. od płotu a podniesiono ~ 12 dr. na 30 ;t,łr., od
Badeuiego. Niemcy więc austryaccy są dht po- w;t,or~ystych tkanin lnia.nych ;t, 20 ~łr. na 4-0
laków niemniej gro:i.ni, jak dla c%echów i sło w'!.glQdnie ~ 4-0 na 80 %ł., cło od towarów skór;t,anych ;t, :H5 na 50 złr . , cło od obuwia ~ ~:i
weńcow, Zbtnvienie mogą slowianie allstryacey
;t,naletić
tylko w ;t,gotL;t,ie i barmonii pomię(hy na 70 dr., od r~kawic%ek ~ fiO na 200 ~h-. i t.
d. Ophtty celne od wS'l,ystkich wyrobów pr~ę
sobą , broniąc ;t, energią l;wych pra;w.
"Gdyby nieruców w Europie. 'j"odkowej było d~allllanych pocho(hących ~ fabryk austryackieh
tylko tyle. ile ich jest w AUf:itryi, ~jednoc~eni ustanowiono dwukrotnie lub tr;t,ykrotnic wyżs~e,
!llowiallie t1ustryaccy uporaliby się ;t, nimi, ale l\)~ u. inn~ch pallf;tw. Tak samo postąpiono ~ jeobok niemców '!. nad Dunaju stoją uiemcy ~ nad dwablCffi l wyrobami jedwabnymi. Wres'!.cie na
Sprewy w lic;t,bie około i'iO,OOO,OOO!.. Tych na- wszelkie lIrodukty rolnic~e nałożono tak ogromwołuje
głos
;\[ommsen:1 do walki ~e I:lłowiań ne cła, że równają się one niemal zupełnemu
s;t,e;t,y;t,m). Do walki ~ taką musą Jliemców mu- ;t,amknięcill granicy.
s;t,ą wy~tąpić
!lłowianie
Wcl;t,ySCy be~ wyjątku,
Jeżeli całlł prasa austryacka krytykuje surokieo-o
IlwniaJ'ac
wo elaborat r~ądu weg-ier
~Yra~ ~ ~ałym narodem rosyjskiru, 300 milionów
&......
b '
.
o0-0
Iic~(1cym. Tę wska%ówkę daje polakom i innym
h~;t, żadnego praktyc;t,nego ~naczenia, to niemniej
slowiano' ,am ich in!ltynkt I:lamo~achowawc~y.
l1Iełasl~aw.ie od~ywają się o nim pisma buda"Lud c;t,eski kulturaluie pr~ewyżi!%a polaków, pe ;t,tenskle nawet te, których hli ki stOtlllnek do
a pod w~gl~dem poe;;t,ucia narodowego nie Uf:itc- r;t,ądu . po\:s;t,echn ie jest ;t, ułlny, o· wiadc~njąc
puje im ~ pewnościa. Lud ten zrowmiał dokł~ otwarCIe, ~e podobne cła sa wrec~ niemożliwe.
dn!e '!.nac;t,euie sło~iań!lkie nosyi ; w myśli tej P,odobua tar.yfa cłowa, jal~ą proponnje r~ąd,
d;t,lała. Lud ten powiuni w tej mierze naślado
rownnh~by .Slę wypowied;t,elliu r\ ustryi wojny
wać nawet ci;t, polityków polskielI, któr;t,y twierek?~OIDlc;t,~e~, a 'pr:t;e~ nią narlls%one wstułyby
dZł1, iż lepiej, aby polaków połkll<11 niemiec, niż
naJ~y"rotllle.Js~e lllteresy pm\stwa węgierskiego.
aby siq pogot!:I,ili ;t, rosyanincm. Jednakowoż do- !' Pester Lloyd" ~wraca uwagg na te okolie~no~ć.
tyC%y to tylko polityków polskich niektórych, ~e . gdyuy nowo wypracowana ustawa wes;t,la
Ind polski myHli i e;t,tije po 8łowiail!:iku-ty lko Jal~l\!lŚ cude~ w życie, wH;t,ystkie artykuły żyw
ten lur! w Austryi np. (lotąd jes;t,c;t,e uie d;t,iała, no Cl podro;t,nł)'by ua W ~gr%ech lIiesłyehanie,
pO;t,ostawiając pole do akcyj "panom" w Wiedniu
c%en:t wyr~ądzonoby najwięk.;t,ą kr~ywdę tym
i we Lwowie. Ale dus~a nowej Polski ~aczyna war~twom ludno ci, któreUli r;t,ąd, wedle wlasnesię bud%ie-a życie %uczyna ro~wi.iać be~ hala u,
g.o Jego. ~apewnienia, ma ()bowią~ek opiekować
he;t, rOlllanty~Dlu, ale tr%er.wo i silulc. A ttt dll- SIę w plerwtl~ym r;t,ęd~ie.
I:)~a nowej Polski uie hęd%ie wy~nawa.;a dawnej
.r ie~awod.nie ;t, projektowanych ~arząd~eń
niepr~yja:i.lli . tarych polityków w~ględem Rosyi, pOclnOtll dale,J pn~sa b.udapcs~teńska-wp]ynęłyby
gdyż lH;t,ed ~alewem niemicckim polacy ;t,nuleść
do .skarbu. węglerslilego miliony, poclc;t,ap gdy
mogą ratunek i ocalenie swej narodowości w lm-lrollllctwo I gospodarstwo węgierskie narażone
tcrskiem ~.iednoc~enill % ludem rosyjskim i pod ?yłyby ~a dotkliwe s;t,kody a konsumcyą obnicieniem ro,'yj kiego państwa".
'l..yła.by Hlę w lipO ób gwałtowny.
. B~dr. co bąd:i. teo-o rothaju cła, ;t, jakiemi debll1tllJ~ r~ąd. węgierski, równają sią ohosiec%neUlU mleCZOW], to też tntfnie powiechiała "Wiener
Ztg.", ze dla produkcyi i handlu ;t,ewnętr;t,uego
knżc!ego pallstw<t decydującemi :Ją nietylko wła
sne
jego taryfy cłowe, lec;t, także taryfy krajów,
Cała prasa allf:itryackn łąc;t,y się jednol1\y~lnie
w tern, iż wypracowana pr~e~ r~ąd wę!!"ierski z kt?remi to państwo chce wejM w bliżs;t,e :itoautouomic;t,ntt taryfa clowa, %awiem w - f:iobie i!lllllu. Jeżeli Węgry robią ;t,amach na pr~emy ł
ws%ystkie '!.namiona wypowied;t,enia Pr~edlitawii austryacki, Austrya może udel";t,yć na rolnictwo
wojny clowej. Taryfa ta lJętl;t,ie lH·;t,etUożona węgierskie. I nie tylko Austryn, lec~ także inne
;t,wołunej !Hl. d;t,ieil d%isiejs~y do Budape!l'!.tn wieI: państwa mogą łatwo wpaść na pomysł naślado
kiej ankiecie, do której lId;t,iałl1 minister dr. Da- wania pr~ykładu węgier kiego. W takich I:IpralIiel powołał pr%edstawicieli ws;t,Yf:itkich hb han- wach powinno ~ więks;t,ą pr;t,ezornością po ' tępo
dlo':ych i pr;t,emyslowycb, tud'!.ież Stowar%ys;t,eń wać pallf:itwo %agrożone na licznyth punktach
rollllc;t,ych, około 30 e;t,łonków hby posłów i h- !lilnem wsp6hnwodnietwem.
by .magnatów, wres~cie repr(j~entantów prasy.
Anklet~t ta ma pr~eprowad~ić pr~edew ;t,ystkiem
~as~dll1czą d!!lkusyę nad pytaniem, c;t,y wqgrq
mają po;t,ost:1C nadal we wl;pólności celnej ;t, Austryą. lub też odłąc~yć się od niej i I3twor;t,yć
K r e t a.
wł~sne terytoryum celne. Następnie lJoddany bę
WS;t,ystko \Y"ka~uje, ;l,e dyplomacyi europejd~le pod iej opinig projekt samoistnej węgier
skiej dostarc;t,y w najbliżs~ym c;t,a~ie %n\HHl I:IpOskiej taryfy celnej i ustawy taryfo",ej.
1'0
~ajęcia kwef:itya kreteńska.
W mytil usttn,-y ugodowej, termin obowiąw4

Taryfa

cłowa.

Ostatnie

wiadomości.
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ROZlVÓJ.

Zebrało si~ bowiem nu nadzwyczajuą sesye
kreteńskie zgromadzenie narodowe, które ma 0-<
lltatecznie postanowic o losach administracyi
wyspy.
W tej mierze służyć mu będzic za podstawę
elaborat, wypracowany przez admirałów czterech
eskadr, znajdujących siq z ramienia Rosyi, Francyi, Anglii i Włoch na wodach kreteńskich,
a przyjqty do zatwierdzającej wiadomości pn,ez
Austro- Węgry i Niemcy, które, jak wiadomo, wycof<lły jnż przed miesiącami z tych wód swoje
okręty.

O . obecn~m
kładme peWien

stanie na wyspie informuje dokorespondent londyński, który widocznie w charakterze półoficyalnym zebrał swoje wrażenia na miejscu.
Z góry należy zaznaczyć, że nakreślony przez
niego obraz nie przedstawia siq wcale ponetnie
! nie moie obudzić nadziei, aby kwestya kreteń
ska rychło zeszła z porządku dziennego.
Korespondent zaznacza na wst~pie, iż wzo-lę
dny spokój~ jaki panuje od dłuższego czasu w fych
okręgach Krety, które obsadzone są wojskiem
mocarlltw europejskich, a przedewszystkiem okoliczno' C, iż tu i owdzie powiodło si~ przywrócić
znoBue stosunki pomiędzy ludnością chrześciańską
i mahometańską mogłoby obudzić mniemanie, że
kwestya kreteńska znajduje się na najlepszej
drodze do ostatecznego jej załatwienia.
L':dawaćby si~ też mogło, że proces zaprowadzenia zapowiedzianej prowizorycznej administracyi rO;l,Winie się gładko i że nie hedzie trudności
z instalowaniem stałego rządu.
•
O . tak idy licznym stanie rzeczy na wyspie nie
ma llIestety mowy, a złudnem byłoby mniemanie
że dyplomacyi europejskiej zaoszcz~dzone już be~
dą ciężkie przejścia z kreteńczykami.
•
W pierwszym rzędzie dla odsłonięcia całej
pru wdy potrzeba stwierdzić fakt, że wewnatrz
wyspy, mianowicie po za ohrębem terytorys(nv,
I:!trzeżonych przez wojska mocurstw, istnieją w całem tego słowa znaczeniu, anarchistyczne stosunki.
Kra.d~ieże.' . rabunki, na pady, niszczenie cudzej
właSnOI:!Cl, rOZIlego rodzaju gwałty i mordy są
codziennemi i najzwyczajniejszemi zjawiskami.
Wobec tedy podobnego stanu rzeczy, który można scharakteryzować jako bellu m omnium contra omneE! byłoby naiwnością łudzić się, źe zaprowadzenie prowizorycznej administracyi, a .następnie u blllOwienie generał-gubernatora potrafi
nadać rzeczom inny kierunek.
Każdy, kto choćby tylko pobieżnie obznajmiony jest z położeniem musi przyznać, iż wiele lat
jeszcze upłynie, nim będzie można mówić o istnieni.n ~a Krecie normalnych, wedle pojęcia. europeJskIego stosunków.
Nieco lepiej jest naturalnie w o_kręgach nadbrzeżnych, nad którymi czuwa ÓKO mocarstw.
Lecz i tutaj pod warHtwą pozornego a przymusowego spokoju kipi lawa, której tylko siła zbrojna cudzoziemców nie pozwala wydobyć sie lUL
wierzclI.
•
Admirałowie zagranicznych eskadr robia co
U10~ą, aby ludn~ść tych okolic przyzwyczaić 'powoll do prawllle uregulowanego stanu rzeczy;
praca ta jednak napotyka na rozliczne trudności.

Korespondent charakteryzuje dalej przewódców, notablów i członków zgromadzenia narodowego. ja~w takich, .którzy p~ większej czqści pozbawlem są zupełll1e pOCZUCIa prawa i lojalności
w dl1cbll europejskim; t;~~ to luuzie, którzy samowolnie przywłaszczyli sobie t.ytuł nprze\vódców"
i sami proklamowali się deputowanymi; zasiadają też w zgromadzeniu narodowem, mającem 0becuie rozstrzygać o tak żywotnej dla Krety
f'pr:mie. jak jej adminilltracyi, przeważnie prawem kaduka.
Przeciw temu jednak nic nie mogą 'za radzić
admirałowie i muszą liczyć się z taldem zgromadzeniem uarodowem jakie jest.
'1'ych to "notablów" o~wietla najlepi ej fakt,
że ani jeden z nich nie brał ud~iału w ostatniej
wojnie, do której rząd grecki dał się skusić w niemałej mierze za ich przyczynieniem.

T ele g'ranty.
Wiedeń,

H lipca. "Neue fr. Presse" podaje

szczegóły o konferencyach komisyi parlamentarnej Kola polskiego z hr. '1'hunem. ~Iianowicie dowiaduje się ten dziennik, że prezes ministrów

Piątek,

dnia 15 lipca 1898

przedstawił posłom

polskim zarysy ustawy j~zy
kowej, którą nazwał złotym mostem, zbudowanym dla niemców. Ze wzglęclu na Węgry przedstawić miał hr. Thun sytuacyę. jako hardzo krytyczną. Jeśli uda się ugoda z niemcami, to zamiarem jego jest zwoła0 radę państwa jui na
sierpień, ahy rozpocząć dyskusy~ nad ustawą ję
zykową i ugodą z Węgrami. W przeciwnym zaś
razie stwierdzonem zostanie zostatecznie, że parlament nie jest zdolny do pracy. Posłowie polscy uczynić mieli tylko pewue' zastrzeżenie co
do kompetencyi rady państwa w kwcstych ję
zykowych. Z bardzo poważuej strony zapewniają
jednak, że powyższe przedstawienie rzeczy przez
"N. fr. Prellse" w znacznej części mija się
z prawdą.
Rzym. 14 lipca. Z powodu niepokojących pogłosek
o stanie zdrowia Papieża, oświadcza
AgenCJa Stefanii, iż zdrowie Leona XIII po ostatniej niedyspozycyi poprawiło się zupełnie.
Przez parę dni Ojciec św. nie wychodził z pokoju. Wczoraj jednak odbył dwugodzinny spacer i przyjmował kilku kardynałów. Lekarz
pr~yboczny dr. Lapponi zapewnia, że zdrowie
Papieża jest zadawallliające.
Waszyngton, 14 lipca. Amerykańskie posiłki
pod dowództwem geu. Rendolpha przywiozły ze
sobą 6 armat polowych i 7 dział oblężniczych.
Liczba wojska amerykańskiego pod Santiago
podniosła si~ do 22,000.
Paryż, 15 lipca. Przy posągu. 'trassburga odbyły si~ doroczne manifestacye alzatczykbw i 10taryngczyków.
Przed mieszkaniem aref:.\ztowanego Picquarta
urządzono tłumne manifestacye llieprzyjaźne dla
are 'ztowanego.
Paryż, 15 lipca.
Rozkaz aresztowania Esterhazego był wydany po rozpatrzeniu róinych dokumentów, które Esterhazy podobno podyktował
kochance dwej, p' Pays.
Aresztowanic majora wywołało ",ilne wraże
nie. Dzienniki, przychylne DreyfuHowi, tryumfują.
Esterhazy umieszczony został w cywilnem wię
zieniu, pod zarzutem fałszerstwa dokumentów.
Kochanka Esterhazego, p. Pays, którą z nim ra·
'lem aresztowano, była świadkiem w procesie
Dreyfusa. Od dłuższego czasu, t. j. odkąd Esterhazy rozwiódł si~ z żoną, mieszkała ona z nim
razem.
Paryż, 15 lipca.
Senator Trarieux w li~cie
do ministra sprawiedliwości protestuje przeciwko
hezprawnej rewizyi u Picquarta i zapowiada, że
da Picquartowi u siebie schronienie. Dzienuiki
j eduomyślnie stwierdzają, że aresztowanie Esterhazego i jego kochanki wzuowi sprawę Dreyfusa, wprowadzając na porządek dzienny rewizyę.
Paryż, 15 lipca.
Sagasta z polecenia królowej utworzył nowe ministerYl1m z Gamazy, Novan'o, Rodryg'n, Almodovar'a, Monter'a, Rios
i gen. Chinchilii.
Sofia, 15 lipca. Wykonany zOBtał wyrok
śmierci lUt rotmistrzu Bojczewie i prefekcie policyi NoweliczlI, którzy zamordowali Annę Simon.

Mac Kinley oświad
francuskiemu ambasadorowi, że propozycye
pokoju przyjmie wyłącznie Lezpośrednio od Hiszpanii. Ameryka zgodzi si~ na pol;:ój jedynie
pod warunkiem przyznunia niezależności Kubie,
stałego zajęcia Portorico, zajęcia na czas nieoznaczony wysp Filipińl:!kich i )Iaryańskich ornz
wynagrodzenia kosztów wojennych.
Waszyngton, 15 lipca. Z powodu wybuchu
żółtej febry w wojsku amerykańskiem pod Sant-Jago, . odbyła się tu rada wojenna, w kto rej uczestniczyli także ministrowie wojny i marynarki
Alger i Long, oraz adjutant generalny.
New-York, 15 lipca. Deszcze wypędziły amerykanów z szańców w Sant-Jago. Drogi prawie

Waszyngton, 15 . lipca.

czył

~g
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nie do przebycia; wskutek tego

1UO

nadej~cie

dział

oblężniczych opóźnioue.

Amerykanie przecięli telegraf podmorski, łą
czący Sant·Jago
i lbwanę przez Ciellfnegos
z Trinidat i l\Ianzanillą.
Miles rozkazał spalić Siboney ze względów
zdrowotnych; lekarze obawiają się wybuchu żół
tej fehry, której ofiarą padło już kilku żołnierzy.
New-York, 15 lipca.
Przy bombardowaniu
Sant-Jago wiele pocisków padło do wnętrza miltsta. Wojsko amerykańskie otoczyło miasto tak
ści~le, że nikt już wydostać się nie może. Porty
hiszpańskie umilkły już prawie zupełnie, a hiszpanie opuścili wszystkie pozycye. W południe
rozkazał generał Shafter p{)wstrzymać ogień i
wysłał parlamentarza, który zwrócił mi~dzy in·
nemi uwagę na to, że 18,000 hiszpańskich zbiegow przymierza głodem, 00 amerykanie nie są
w stauie ich wyżywi0. 8bafter żądał więc kapitulacyi, grożąc, że w przeciwnym razie natychmiast rozpocznie na nowo bomba.rdowanie. Generał rronal prosił o zawiedzenie broni aż do
nadejścia odpowiedzi z ~Iadrytu, ua co się , hafter zgodził.

Ze sprit\v

SąclOWY0h.

W sprawozdaniu z "Balu obywatelskiego,"
którc pomieHciliśmy w .M 33 "Rozwoju" znajdował ię następujący nstqp:
"Wpada jakiś szlachcic zadyszany, klnąc:
. Ażeby go milion dyabłów na. Łysą Górę
paUle. tego ten.
- Na kugo pan kluiedz?
- Na tego kpa tapicera. Strzeliło IlIU do głowy licho jakieś, udekorował w kliny jaskrawe
ścianę całą ... Jak to wygląda!
Spojrzałem-perkalem wyłożona w karby cała :iciana, bez gustu, jaskrawo, jarząco.
I ja począłem kląć:
Niech go milion dyabłów weźmie ...
I wział za to 200 rubli!
To duio!
Żeby go szara gę:i lewą nogą w prawy
bok kopnęła, kopnęła mo~ci dzieju,
- Niech go kopnie nawet w hrode, jeżeli
dosięgnie.

<

•

go w notatniku, żebym przez pomylkę do niego nie przeszedł, jak bqdę potrzebował dekorować salq. ~
Ten ustqp nie podobał się p. Ignaccmu \'0gelsangowi, który upatrzył w tem obrazę swego
honom i wystosował na redaktora n1tsze o'O pisma
skarg q o potwarz i dyfamacyę, UH. zas~dzie artykułu 1039 i 1040.
Sprawa ta weszła na wczorajszą wokande.
W imieniu redakcyi wystąpił p. meccnas lIen'ryk Maternicki.
P. Vogelsang żądał osądzenia sprawy.
Obecny na sprawie redaktor "Hozwojn· oświadczył, że pomieszczając artykuł, nic miał
wcale zamiaru ubliżyć honorowi p. Vo~elsaugo
\Vi, którego wcale uie znał, słowa pomieszczone
w "I.{ozwoju" dot.yczyły tylko roboty p. Yogelsanga, a tę każdemu dziennikowi krytykowa0
można. Nie uchroni się od niej ani artysta-malarz, aui muzyk, ani literat oddający swoją pracq na widok publiczny, nie miał siq wi~c na co
obrazi0 p. Vogelsang i poczytać to za ujmę honoru. Krytyka zawsze i w8z~dzie potrzebna.
Pan przewodniczący sądu zaproponowal p.
gelsangowi polubowne zakończenie ~prawy, który
, żądał od redaktora "Rozwoju", aby pomieścił początkowo we wkzystkich pismach, a. Mstępuie
w łódzkich od wołani c.
Redaktor oświadczył, że tego zobowiązania na
siebie przyjąć nie może, ~wszelIl napisać może
w "Rozwoju, ~ że nie miał na myśli obrazy honoru p. Vogelsallga, co wreszcie i przytoczony
artykuł na czele tutaj wykazuje i zgodził się na
redakcye n3ste.pujaca:
"Z~~p~wnia~
Ignacegl) Vogel allga, że nie
miałem zamiaru obrazi0 go osobiście, co pisma
inne zechcą powtórzyć."
Redakcyę tę przyjęto obopólnie i sprawa została. polubownie zakończona.
-

Zapiszę

"0-

p:

oN.! 160

Rozkład Pociągów
lldchodzą

ŁóJ Ź

"12.35 6.53 7.1;! :

Przychodzą

Koluszki

*1,38 7,35
*2,55 *553
Bzin
.
gród
Iwan
7,43 Skierniewice'
Aleksandrów l *4,37 8,26
Bydgoszcz
Berlin
*5,13
Ruda-Guz.
Warszawa
6,00 10
Mo~kwa
2,08
Petersbun;
7,3 R
Piotrków
*2,33 Częstochowa
*4,151 Zawicrcie
*5,11 Dąbrowa
*5,52
So ·lIowiec.
6,10' Grallica
'rOIll3SZ0W

Wiedeń
Wrocław

Piątek,

dnia l:> lipca 1898 r.

(Letni).

I

ROZWOJ. -

~:g~

zLodzi.

1~

1.41

_1t..!O *7.14 *8,44

zLodzi do stacyi

=I

8,1-1 1 11.181 2,38"* 6,4;) 1 "8,17 * 9,31
10,14 4.23
'>
* 11,0
w,h·0
4,20
* l/l<

1~:~~

*::~g**I~:~!

1,01
* 12,1!J 1
I 6,27
11.12
1,46 *8,40
12.15 1 3,001 5,(:)0 * H,::!:)
9,23 10,0
u.:!:l l
1:l,06 1:!,:{8
-;'2:1 12,2\l
4,13
11,41
ll,4 7 * 6,19
12.55
4,01 * 7,28
2.02
5,07 * 8,36
2,25
5.30 *9,00

~ 7.19 ,
'S

5.HI _

I - I

= *~:;~

[),OO , *

~:~~

Poeią:ri ozn:t\lZOllH gwiHZ(lka

(*)

I **1~::~

1

* 3, 06 * 5,0.!

.=U , 12,56

Ouchodzą

do

4,15 *

Łodzi

\

.,

~28

= *lt,4::!~:~~

przYJ·mować.

!.~:~: ~:!~

992:~~ ~yPi!~~ i~ep~;~:r~;ed~:sk~ee~~~.~ !e.r:t~~~~~

-

*1,06 , *-':1\1
*
*
6,35
* 5,29
.,,:!
11,40
_
* 7,54
*1,0-l
*12,27
*11.16
*11,0:\ 1 6,30
!J,a:'> *12,30 *11,55 *
1* 5,25 1 8,20 12,50
1'* 7,35
I 4, cl' '* 8,5:1
* 7,53
*9,35 12,2:~ 1
* 10,:18
9,25 \ * 3,07 * 5,0-1-' 1U,45
1.-l2 * 6,°°1 * 8,25
1'* 1,21 * 1,[)6
8,20 11,38
a,45 * 6, 10
'*1:!,25 *12,0 1
.7,0;) 10,aJ
2,37
*l1,:! 1 '*10.3
6 O·)
!l 05
1,:!6
*11,00 *10,10
'" 5:40
';35
1,05

I

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Mł

!l,tOI -

1-

I

1

*1~:~11 *1~:~~

I *~-l51 " ~:;~I ~:~~
*

WYROBÓW

Oferty dht ] I. K. w redakcyi "Rol';wojn'"

.
Akcyjne

.~- klJzkola Hanalowa ~r~w,

Składy własne

ul. Piotrko'wska

x~

Z

aniem 8-ym IJipca r. h.
przeniesioną została

1

I na ul. Piotrko\rska 121.

I Pro~by nowo wstęPUjąCYCJl pnyj11111ią się

w kancelaryi
dl';icDnie od ~ do 12 w

s~koły copołudnie.

11f.~_·/J6_I6·Ił.~ ~~

81.

Warszawa, Petersburg, Moskwa, Charków, Ryga.

DE:

I

P.llleca. llwblc :},elazne, jako to: Łózka anO'ich;kie i wicaeń::;kie, lózeczk.a d:ócclllne l ]~ol'yl':)ki, wózki dziecinne, meble ogrodowe, welocypedy dziecinne,
ulll.Ywa1me, klozety. pokojowe l'or.maitych ystemów; wyrooy l11aclH\.1' .. kie, jako
to: Wrl.l.lll'y, kOlle'ykl, kubły, bidety, ~znJliki etc. etc. lodownie pokojowe,
w'zelklO naczynIa, kuchenne, wchoazące w r.akl'e~ go~p()dar~twa miej:::;kiego
, i wiej~kiego.
'
Własna tapicernia wykoncza materace wszelkiego rodzaju, począwszy od rs. 5 za sztuke.
Wielki skład kołder watowych wełnianych i jedwabnych oraz kołderki dziecinne wYl'obu E III my R a lllpolcI t po cenach fcl,bl'ycznych.

,l

I

Koliński
OKULISTA

.

l ll'zepl'owac1zil si~ na. lIlic~
86, do <10-

Piotrkowską

mu Peter. ·ilgego.

I~-~~~~' -,,~~~~

I

ll

Filja przyjmuje obstalunki na konstrukcye żelazne.

I
- - - - - - - - ---=----

ZARZ~D STOWARZYSZENIA WZAJEMNEJ POMOCY-

ZENONA GOETZENA

I

ŻELAZNYCH

w WARSZAWIE.

Łodzi,

da polka

't'
d'
l t l
przy7.WOl eJ 1'0 zany, 7. wy t~z a ceniem, znająca ,vybornie języki fran.
.
I'
. 1"
l l .
CLl 'ki, mennec \..1, l'O:::;Y.J~ \.1 l po:::; \.1, po.f~~\~~nl1~ O~~~f~~~~~,~lniej I>OHatly lub :m-

~Tł. Gostyliski i S-ka
. . Bilia w

O

Z

kursnj~ pomiędzy !.rotlzlną 6-tą wie('zó,· :\ (l-ta rano.

'l'o\Yal'~ystwo

-

stownie od ;30 kop.

~

FABRYKI

.

---------:'-~~-~-_r_-"r_- przeme:-uoną zo~tała m\, PlOtrkowskq l
*:.!,oa * 4,01
6, 32 1 8,aa l l1.53
* 57'°5 91' *10,05 i nadal
be.clzie do roboty krnwHt.v
- I** 5,03 7,00
",'2:>
z
własne2."o
i
powierzone2."o
materyału, wedlug
'12,38
" ,
~
~
~ naJ'*10,13
1,43 nowszych żurnali, oral'; przerabia stare, czyści

..
Naj\(rzej 'l.;atwierdzolle

....,

8,05

Z dniem 1.:1 h. m.

Pra~ownia Krawat~w i Ka~~lu~z~
,121~
"JÓZEFY"

L.d.'

P ' ' f , h . d q d.

7

1

Dr. A. Grosglik.

Choroby weneryczne. moczopłciowe
i skórne.
CI: ~egelniana :'Ii, ~;3 (róg Znchodll1eJ) Rano od --11: popołudniu:
od 5- ; panie: od ~--l popo1udniu.

i ~*~*~******k***~,t.e
!

Pracowników Handlowych

I

.... IAo"~.

!

**

Wina kuracyjne i na krusl';olly
serwy, i biszkopty

ora~ ~wieże owoce ko~. ~

~ MAKS HEYMAN,

*'*

~

,

Odessa. ~f

za:-.;zczyt podać do wiarlOll1ogci, że w ogrochie stowa-I
Filia w Łodzi, Piotl'kow .. ka 1.
l"zp.;r.onia odbrw(~j~ siQ trr.y n1Z)' tygodniowo t. j. we wtor- I
~******
kI, czwartki i soboty koncerty orkiestry lO-ej m-tyle- ~
I'yjl:lkiej hrygad'y, pod dowództwem kapelmi~tl'za p. S. Chot- - - - kowHkiego.
~~~._~~ ~~~~'tUf tfj9l9B9I9I96_9B_1f~

llla

~,.r:.IDłi'~"~

'''p!)~!lIP),

przeni~~!.:~!OR I SKLADy
S-go Benedykta 35,

(dom

włusny)

S. H. CI ESI ELSKI.
Telefon :!44-.

I; Skład znanych

~ I!
I

r5
"

z aobroci

kołder watowych

EID ID Y RaID Dol dt

~ prl';eniesiony zostnł do domu W-go J<tkl1bowic~;a P!'l';y ul. Piotrkowskiej 145 i pulecn. wielki wybór K.0ł~er Jedwabnych

I :::

~ i wełnianych oral'; Kołderel.' ~zlf~cmnyc.h po . b~rd~o

~ prl';yst~puych cetlach.

Tamie p.rqJI?~Je Sl\~ wSl';elkle ~a[~lOWlell1.a
1 posC1elow~ l'; l';apeWlllenlem ~a.J-

~ ua Bieliznę męską, <lnm.ską
~ akllratniejsl';ego wykońc~ellln.

•
~I--··--------_··

no I.

,

ROZWOJ -

8

Piątek,

dnia li) lipca ]898 r.

CYKLODROM.

WARSZAWA ILUSTROWANA.

"Stara Warszawa",
Tomów 2, z 80 drzeworytami, wydanie ozdobne. Cena
księgarska rs. 2, w oprawie rs. 2.40. Dla prenumeratorów »Ro7.woju({
IrllLO rs. l i za

oprawę

w

płótno

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

Stara Warszawa zawiera

historję

miasta i wzrost jego.

Tom I zawiera:
1) Błogosławiony Łally~ław z Gielniowa, Patron 'Varbzawy
Przedhistoryczne
dzieje miasta. 3) Warszawa za Panowania Książąt ~razowieekich i Czerskich. 4) Jazllów. 5) Książe Janusz Starszy, Anna Kiejstutowna, Bolesław IV. 6) Prawodawstwo na
71Iazow~zu.
7) Dawue mury. 8) \Yewnętrzue dzieje miasta. Hozwój 'Yarszawy. 9) Zabytki mularskie i kamieniarskie w 'Varszawie 10) Królowa BOllU. Anna Jagiellonku
w "'arszawie 11) Zame'c 12) Pieczęcie Książąt na. Czersku i 'Yarszawie . 13) Początlti Nowego ~[iasta i Stosunek tegoż do Starej Warszawy.
Dattlle Wodociągi w Nowej i Starej " 'arszawie. Ko~ciół Panny Maryi.

Z dniem d~i~iejti~ylll ot\\Tftrty zo~htł GUzy nowy cyklodrom przy ulicy Nowocegielnianej pod Nr. 7N, (polllięd2y
ulicami Długą i Pań~ką, po pntwej ~tronie) ~aopatl';wlly
w zupełnie nowe maHzyny uleps20ncj kOllstl'ukcyi "Or2el".

Tom II.
1) Sztuk.a, Hzemieślnicy. Kolumna Zygmunta III. 2) Zabytki 81usarsJde w 'Yarijzawie. 3) Dalsze losy Jazdowa. 4) Hatusz, Burmistrze, Dochody Miasta. Postanowienia
i nadania Królewskie. Grunta miejskie, Czynsze, Ulice. 5) Dawne Naczynia aptecznę
n K. Wendy w Warszawie. 6) Ko~ciół P. Maryi, ua Nowem Mieście. 7) Fukier, 8) Otwarcie Instytutu 'Vód lIHneralnych w Ogrodzie Krasińskich. 9) Pieniądze, 1>Iennice,
lIliunca.rz. 10) Brama Nowomiejska. 11) O Herbie Starej Warszawy. 12) lIIonografje.

I_C_IJ_OI_·o_b..::..y_z_,ę:..b_ó_w_____
Cd

•
«S

.Q)'

Choroby kobiece

-----'~----_....:..-

.c:
.><

.-

Choroby dziecinne

o

c:..::>

~

ClIoroby wewnętrzneJ dzie- .
cinne

I-

DI~

•

Od 10-11 zrana
Codzienllie.

- - - - - - - - - \ -Dll
s..."Ot(\') , ' Choroby
oczu
•
~

Choroby nosa,

c

~

/li

I

~lU"dła

i uszu

Choroby kórne i weneryczue
Choroby wewnętrzne i 11erwowe . . . . . . . .

I Choroby

kobiece

.,

TITl·S~nloenTsl'
l'l'

n

I

il

MOI~lTO"lrS](-I'(II

\.

'(f

ADWOKAT PRZYSI~GłY,
mieszka obecnie przy ul. Konstantynowskiej 18, w d0mu Wizllern.

[

~~~*~~~*~~~

Od 11-12 zrana
Wtorek, Czwartek i ~ie<lziela.
-6<:1 2-il po pOh1l1niuCodziennie, opróc7. Niedzieli.

Dl' • Rontole I ~
Dl' (lol"

I;tW ~kl~~i~ T~warzy~~wa
I ;t
D~~r~~zynn~~~i

Od H-g ZIa11a
'Ytorek, Czwartek i Sobota.

(II

• U

0<1 1-2 po południu
Poniecl71alek, Czwarto i Sobota.
- -0<1 2-il po poludniu
Poniedziałek, Śro<1a i Piątek.

Z

Dl .. fJ10cht
~
.l
el mann
-D'"I. OCI]nob"IUSl·
0(1 3-* po południu
il Poniedziałek, ~rolla i Piątek.
I

Wzno\yienie,

Wzno\vienie.

I~

Dr. miL

N2 191

w poniedziałek i czwartek od
2:--6 po południu cdbyw~

zakup

Się

noszonej

odzieży.

Choroby skórne i weneryczne I ~zedaż zaś

I

~ię codziennie.

odbywa

~yg. G~ltz .. I d Ine st ani czark i
Potl'zelme

1

ZachodnIej
N2 34 l-sze p.

mwszka obecllle na

pis:r:o.o polityczne., społeczne
i li te:rackie.
Po upływie o miesięcy, na które "Gazeta Polska" była w grudniu

Godz. przyjęola od 8 -II I od 5- 8.

I
I

~

a l' a ~

Z O

Przej azd 16, m. 4,
piętro

l

od frontl1.

"' I

r. r.. zamknięta przez p. Ministra spraw wewnętrznych, pismo nasze zaczym\ wychodzić od l-go hpca r. b.
Zawiadamiając f) tern publiczność polską, Redakcya uprzejmie prosi
o wczesne nadsyłanie zamówiell pod tym samym co poprzednio adresem:

I
I,

Dr. M~k~~lIlnjan ~~nn

WARSZAWA, Warecka 14,

przeprowadził
półrocznie r.~.

*~Piotrkowska

'I

-

Gazet a PoIska
Cena ,Gazety Pol~kiej" z przesyłką pocztową: kwartalnie 1'8. 3,
z o(lnoszeniem: miesięcznie k. 80, kwartalnie rs. 2,40

po cenach nader

EQwarQ Flli~k~w~ki,

I

Fan]Tano"l:
"'S]Tl"
Od 11-12 zrana
~
\.(
,,', I \. Ponied., Środa, Piątek i Sobota.
c:ov <g, ,-,...,.C_h_or_·o~b.::.y-w-ew-n..:..ęt-r-zr-le--- _ ' (
t:-:::I
'";" 1 Choroby weneryczne i mo- DI~ D"llTOI~Zftl'lCZ lT
po poludniu.
~ -en
czopłciowe
.
[
'
H
(
Y\. INiedz.,O 1-2
'Vtor., ~roJa i Piątek.

~ .g'

mieście,

rowery dla jazdy po

Dl~

c

c:..::>

IeD

"IV

również

Od 9-10 zrana.
Wtorek, Czwartek i Sobota,
Od !l-lO zmllll.
Czwartek i Niellziela.

Dr. O ( n l'ne'VICZ
D ~ L Bon dy
_ _1_"
Qta

się

umiarkowanych.

I dLeenktayrsZt-a Dabl~O"llTslTlo
_
n'
\.

N

...s:::= ~

Oprócz udzielania lekcyi jazdy na rowerach damom i panom wypożycza

6,

I

się

Piotrkowską Nr. 86,
dom W. Pdersilgego, l piętro,

na

\\'a r~zawie

Redaktor i wydawca Jan Gadomski.

OGŁOSZENIA

DROBNE.

rol.Jo~J,

łokci

llohre.i
10
lllug-a.IHzyK rata
datl1a do kantoru, lub do hiunt jest do
sprzedania.
woju"

'Viallomość

w redakcyi ,Roz-

łolla

-------------------------------------------MYDŁO

Władysław
~~ 7.

I
poleca

..

~_.~

J. D. SOMMER
Fabryka perfum i mydeł
Warszawa, Przejazd N~ 7, ' Telefonu N~ 1210.
-...aI

Adwokat

Co bu

I przy

i

••
898.

~~~~-~

Przysięgły

Maurycy

przeprowadził się pod M

64

ulicy Piotrkowskiej do
domu p. Lichtenberga. Ilaprr.eciwko

~~~~~~~~~~~~~~~~~I~~~o;;~~~~~~~~;~
:3
)1;03BOJJCHO 1~eli31poIO.

KedaktOl·-iWydawca W. Czajewski.

nauczycielka lloszukujo lekcyj
korepetycyj. 'Yiadolllo Ś\'. \v redakeyi "Hozwoju" poll lit. T. G.
220.
aginął

Z Wacława Kolosa.

bilet wojskowy llnia 27 czcrwea
Ła~kawy zlIalazca nIczy takowy złożyć w redakcyi "Rozwo.iu"

! na ul. K~;;;;~:~;::owsl[ą I3500

,,
~ Dostać można w'szędzie.

Sudra

M lub

l' . .Io.J::n,

110.111

1888

xkładać

rubli potrzebull. Lokata zu·
peWI1 'I, ,1 / 2 0 jO ' Oferty
w rll(b ',cyi "Rozwoju- !Jo gollłem
pełnie

I Pożyczka.

221.

Y jest
P otrzebl1
Atlwokata

pisarz -

Przysięgłego

KOllstalltyllowska

~2

1l<.

przyMięgły,
rzyu~ki, Łódź, ulica

Geometra

wi:<dolllOHĆ u
Filipkom:!kiego,
21 .

Y\'łallysJaw StaPołudniowa.\'!! 8.

wykonyw'a wszelkie cZylInoś c i w zakres
miernictwa wchodząee. do w~zystJdch władz
i instytueyi tak rząllowych jak i ]Jry"·,, tnych , przy tom mając WykOllCzOlly c. :tłkowity
pomiar m. Lodzi, je·t w l11ożuości załat
wiać czynności miej~co"'e szybko i dosłownie.
152.

r.

--------------------~W~d~r-u~ka-r-n~i-,~.R~O~Z~W~O~JU~'~',~P~io~tr~k-0-w~~k~a--69.

