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w Mesyasza, który kiedy~ wprowaObecnie redakcya i admini- dzi lud wybranydo ziemi obiecanej i syonil:ltów
działaczy, którzy sami przemyśli wuli nad zaję
stracya "Rozwoju" mieści się w ciem w jakikolwiek sposób Palestyny.
to obydwa te stronnictwa nic nie dziadomu przy ulicy Piotrkowskiej łałyMimo
i dopiero broszura Hel'\f.la zwróciła uwagę
syonistów politycznych na to. że każd~1. kwe. tya.
81.
aby wes\f.}a w życie, powinna przej~ć z oluesll
bezczynności-w okres działania.
Broszum IIerzla nic była przyjęta zc skwapli\Vością. Organizacya nowcgo pallstwa :lie podobała l:ii~ żydom,
ra.ziła icb ta wycieniowana
1'01U
drobiazgowość,
raziła ich kwestya organizacyi
ekonomicznej. ~1imo to broszura ta poruW)'111 , że
szyła
nmysly, które już oddawna pracowały
w tym kierunku i skupiła więcej gorące jednostki
lnel'atę·
około młodcgo syollisty działacza. Z licznej liczby
tych działaczy wyłouił siq drugi wiedC11czyk ' ~ r.
Kordau , kUny wraz z Herziem utworzył komitet
KALENDARZYK TERMINOWY.
syonistyczny w Wicdniu.
Komitet ten rozpocząl dla krzewienia swoich
'" y~ ~a w y. Lotni Salon ar~ys~yezny w Ile)enowio.
H li lon a r t y s t y Il Z li)' Benedykta 1idei wydawu0 w Wiedniu specyalnc pismo "Die
Pa LI o 1'1\ ma. "Obll,'żenie Paryża" (Pa,aż Szulca).
\~elt(' i potworzył osobne kółka w każdym z tych
T (j a t r. Przed
niema.
D1H\l>t europeji,;kich, w kU))'em wiqksza liczua ży
<[lny się znajduje.
Prenumerata "Die 'Vclt" wzrOl'lłn w ciągu
trzech tygodni do 3,000. Pismo stało Hię paczy tnem i rozchwytyW:lllem prze7.: to Htronnictwo .
Za radą d-m Xordaua postanowi/)Ilo też w 1887
roku zwolać pierwi,;zy kungres ~wintowy syoni·
Znann. to nazwa i stara, 7.apewne tak stal'~',
stów. Kongres miał siq odbyć w Monachium, ale
jak lud żydowski po r07.pl'os7.eniu siq po świecie. policya w ostatniej c!1\yili nic wydala· pozwoDażnoM do ~yonll, cheć zamics7.kania i zdolenia.
bycia' Pnlestyny, zapew~le oddawll,t kielkuje
Wtedy postanowionu 7.wolać kongres w Baw llaro<lzie () silIlej organi7.<lcyi j llie7.róWnallie
zylei
w ~zwa.icHl'yi. Kongres ten powiódł sic
głębokiej wierze.
}hec7. więc na pozór tttk dawna uie nada- w zupełności. Przybyło nail przc::szło :200 żydó\~
7. różnych stron, większa czę~ć jednak pochowa,łaby się do dziennikarskiego artyknlu, gdyby
nie 11o,,"e fa7.y, w kt\:ire <:'0 1'<.1 Z bardziej wstępuje dzila z Państwa Rosyjskiego.
•a kougre::!ie tym uch walono popieranie 1.a.ię
cale to stronllictwo syoni6tów, odrodzone pod
prądem
oŻy,,"c7.ym nowych
idei d-ra lIer7.1a cia Palestylty. Aby zehrać ~rodki materyaluc
pOHtanowiollo utworzyć o Bank akcyjny Hyoni ttl\V ".
z Wicdnia.
On to nowemn strOl1n ictwu nadał ten silny Gdzie h<td'!.ie otwartj ten ballk - nie zdecydowano jeszcze, pnL\'rdopodohnie siedzibą jego hęd'!.ie
rozpęd, który cont7. to Hzersze masy ku sobie
Londyn, gdyż tam najłatwiej uzyskać można kon110ciąga i wprowadza na drog<i rzeczywii:lt~l·
Dr. Ilerzl pochochi z 7.:unożnej rodziny ży ee 'yq.
Tymczasem komitet roze:lłał odezwy do kodowskiej. Po ukończeniu Illliwersytctn w Wiednia,
mitetów prowincyonalnych i otwarto 7.apisy na
Zżywszy si<i z kolegami ani my~lał o tem, żeby
znj<lć
sig organizacyą nowego państwa 1.,.:- akcye. Warto~0 każdej akcyi jest dzicsięcio\'u
d?wskiego. Dostawszy sill pomiędzy młodzież ulowa. Posiadający akcye 10 rublową, ma prawo głosu. Dozwolono mieć llieograniczoną liczbc
n~ellliecką, 7.apomina znpelnie, ~c je$t żydem i doP!ero pewne nieporozumienia z niemcami \f.WI·Ó- akcyj, ale posiadający największą Bawet liczh~
wiqcej nad dwadzieścia gŁosów mieć nie może.
Clły jego uwagę w tq ::;t!·ong. Bujając po ~wiecie
u)" ł korespondentem "~eue Freie Presse" z Pa- Pieniądze za akcye nic pobierają siq wszy tkie
z gór~.. Db zd?hyeil\' jaknajwiqkszej liczby
\'~- ża i Londynu, tu wyrobił sobie I:ltosllnki dzienulkarskie i pewną metodę pil.lania, która potem uczestlllkow, podZIelono opłaty na trzy raty.
Pierwszą ratq składa uczcstnik w kwocie 1"$. 1
Przydała mn się do wypowied\f.enia swoich poP~'zy zapisie, drugą ra.~ę rs. 4- (c7.tery) w ciągu
glądów na kwesty~ syonistów. Pod wpływem
tych rozgoryC\f.ell do nicmców przeszedł on do p~erws7.ego rokn, ostatmą 5 (pięć) w ciągu druobozu żydowskiego i napisał pierwszą swoją hro- giego roku.
Zapisy te dały zadziwiający rezultat. NajI$Zlll'ę p. t. "PalistwO iydowl'lkie"
(Der J uden::!taat).
banłziej jednak ze '':H'l.ystkich miast całego świa
BroSzlll"it ta zrobiła IV ~wiecie żydowskim duże ta dopi::;ała Łódź. Zadne mia 'to ni.e do tarezyło
przyl:lzłem 1\ Baukowi SyOll istil\y tylu akcjonal'yu;;zó w,
Wrażenie.
tylu gotowych brać udział w zyskach przyszłego
Oddawna-mówił on-i::!tnialo WHl'ód licznych
.stronnictw żydowskich, 'f;tronu ictwu l'lyonistó,,', iJlteresu , co ~ydzi -łódzcy. Biedacy, nic mający
którzy dzielili l:iię na dwie party e: syon :stów prawie co jeść, r;kładali sig na akcyc, gdyż prawI)
wierzących

Przyponlinnmy pl'eIUllUeratoluiejs00,ryJll i znllueJSCO02as odnowie preuu-

·tawienil

Syoniści.

d~z\Vala nawc't kilku właścicielom ua po~iadallie

I jednej

akcyi.
Nic dziwnego, że Łódź okazała si~ tak hojną,
wHzak ~ą tu ludzie zamożni. którzy ze zl1acznemi
przyshwi1i kapitałami, n. przytem aż dwa kółka
znajdują si~ tn syoui:;tów: stare i mŁode. Pierwsze chce utrzymać władzq w swoich r ę kach i niechętnie patrzy się na nowyc\ do któr ego weszli
Indzie o wiele inteligentniejsi, a zatem i silniejsi,
gdyż doktorzy, adwokaci, przemy:;łowcy i t. d.
Mimo niczgody puzol'llej, działają te kółka w jednej my~li i ku jcdnemu dążą celowi .
SyonizITl IIerzla uie mic::lza si c wcale do kwcst.yi religijnej.
•
<
\Yiadofilo bowicm, ~e najwi<icej odcieni religijnych pauujc wś rÓIL l.ydów. :-3yonlwl na to nie
zwraca uwag i, OJl ma n:1 widoku illne cele, a
mi:\Uowicie powróceuie żydotn Pale tyny. Jcduym
z uajgorqtszych propagatorów tej idei w Lodz:i
jest zdolny kaznodzieja clr. Jel 'ki. W jego mowach wiele \f.łotych myśli płynie, skierowanych
ku temu przedmiotowi.
Je zcze u:t pierwszym kongresie postanowiollo
zwo~ae drugi kongr0s ua koniec sierpnia do Bt\.\f.ylC1; kongres ten stanowczo się odbedzie.
'l'ymc1.asem Herzl udał sil~ do }{oui,;tantynopola, tam otrzymał podobno posłuchanie u sułtaua
I zdohył przyrzeczenia bardzo przychylne, z zast.rzeżelliem jednakie, u by te układy poz ostały
na tel·az w tajemuicy.
. :-;trounictw~ syo.nist?w. nie myśli drogą pod?oJu . \f.dobywac 1:l\~0.J~ zIemiq, raczej chce Ono zaJ<1 c .Ją na zasadZie luterwencyi mocarstw które
willl~y powrócić Izraelowi jego szmat l.ie~i, jego
- l aleHtyl~ę. Do te~o. skutecznie m:t posłużyć
hank ~Y?ll!l:lt:'nv: ~aJ~lerw do Palestyny będą
wyslan~ zydzl. hled~l, lllemający nic do straccnia,
:t \~ ~nl.arę oSI~dlan,,\. si<t tychże, potelll nH plyną
lUlll .luz z kapltułami .
. CUeba Palel:ltyuy jest źy\f.na, ale oddawua
lIc~1O uprawn~L lub wcale ugOl'em stojlJica. potrzełluJe nakladow, mimo to po paru latach daje
<luże korzyś c i.

. Jak si<t Byoniści wywi'1 ż ą ze swego zadama trudno Orzec z góry. Wypada UHm jednak
z:Lzna.czy6. że mają obok siebie !Jard'l.o poważn e stronnictwo postępowe, które dąży do
7.lania si~ żydów ze Hpołeczeństwami.' w których
żyją . Szczcgólniej żydzi Ukflzt<lłrcUl bardzo ku
"'arua.
temu !:lie o
. . ZwhLszcza .J'cdnostkom wyks7.tałcOllym nic u~miccha się to llowe ~yeie w~rod
hord uapa!Jtniczych, wśrl·)d muznlm:tllskiej, nie.
ucywilizowHllej A'l.yi.
Kohiety wykl:l'l.tałcolle I cgzaltowane wzruS7.ują ua to ramiouami. '~'rnduo im si~ oderwać
od świata ml1zyczuego I arty!:ltyczncgu Europy,
truuuo wystawić państwo !Jez mody i cywilizacyl.
Ale I:lyoni~ci chcą młode pokolenia wychować
już IV tych zasadach i z tern i pojęciami, że pójdą oni bez szemrall pracować dla odrodzonej
żydowskiej ojczyzny.
Nie przesądzamy faktów. jak ułożą siq sprawy młodego pallstwa syoń::!kiego. Czy uie b .dzie
to ta sama hezowoena praca, na jaką w tych
czasach patrzyliśmy, widząc usiłowania lIiI'. za .
Kolonizacya .AI'O" eutyny zrohiła fiasko, po6
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wieśniak był
dawniej swobodniejszym,
w dzit>iejszych dohrych czasach pruskich.
Dalej pyta p. Muller. LitoM nad polakami,
nie chęć dla tych, którzy z nimi ostro się obchodza?
jeszcze żaden naród, wcielony do innego pań
stwa nie doznawał tak łagodncgo i względnego
obchodzenia się, jak polacy w PruBach, dlatego
wła~nie polacy mogli niemców tak uciskać. Jeśli
niemcy z sympatyi dla polaków się oburzają,
że ich ziomkowie 'l.aczynają na nienawiść polaków i ich wrogowi e przeciwko nim wystąpienie
odpowiadae wedle zasady "oko za -oko, ząb za ząb,
jakże ci regenci sami postępują w życiu prywatnem i publicznem?~
Czy nadstawiaj~ prawy policzck temu, który
ich uderzy polit.ycznie w lewy policzek? Dopó'ki
oni tego nie czyni1}, niechże nie prawią kazań
innym. A cboeoy i z poln.kami ot>tro się obchodzono, czyżhy to było d1:t niemców słusznym do
odszczcpiellstwa powodem, do porzuceniu chorą
gwi Bwojej i do walki przeciwko własnemu n:1rodowi? Tylko błazen mógłby na to pytanie odpowiedzieć potakująco. Jako przyczyny tego SI11I1tncgo w~ród niemców odszczepieństwa podaje
autor chwiejnoM rz~~du. brak odrazy wśród niemców przeci w ko renegatom, nHl'e::lzcie poczciwość
(Gutmi.itbigkeit) i niedbałość (Li:i.::lsigkeit) niemców, która to nie tylko uniewinnia, :-Ile nawet
uważa za rzecz i.upcłnie naturahH}, że nicmiccki
malżonck pod pantoflem żony polki, pod naciBldem proboszcza i dla. interesu - staje ,,;ię polaIdem . .Możnahy na to powiedzieć - mówi antor:
"Kie nic ,,;tracimy pn\ez ubytek takich żywiołó\y,
precz z niemi!" Ale jednak to je!:!t złcm, że takie
przykłady zarażaj:.} inuycb, mianowicie, jeśli lu·
dzie inteligentni dają przykład odszczepieństwa.
Dlatego trzeba rcnegn tów należycie napi ętnowae
i nie trzeba ich znosie w kołach niemieckich, ani
ich uważae zn. godnych towarzystwa niemieckiego. Taki środek zduje się autorowi usprawiedliwionym ze względu na. muólitwo wrogich niemcom polaków z niemieckiemi nazwiskami . NieBłychaną to zdaniem Hutom rzeczą, że męiowie,
broniąey niemczyzny na kresach wschodnich, doznają zaczepki ze strony uiektórych posłów niemieckich i pi$m, które 0hcą się nU'tywać niemieckiemi. Niemieccy oorońcy polaków uważają to za
rzecz naturalną, że polacy polonizują (?!) mieszkającyeh wśród nich niemców, uważaj~ za krzywdę
polakom wyrządzoną, zbudowanie niemicckiej
!:lzkoly (?!), popierauie niemieckieo'o języka (?),
i uważają za rzecz zupełnie naturalną, że pola
cy dla swoich robotników w W e:;tfa li i etc. żąda
ją polskicb ksil1Ży. poll:lkich nauczycieli i urzę
dników policyjuych (z pcwnością oędą wkrótce
żądali t.akże poJBkicb sędziów). 'rylko polak ma
być uprawniony do obrony swej narodowości,
a niemicc na wschodzie-ja, Bauer, da!:! ist ganz
was Anderes.
Kończy antor t>wój artykul, zagrzewając wszystkich niemców, katolików i protestillltbw do te~o,

chłaniając miliony. Kie ulżyła ona biednemu ży
dowBtwu, pr:t,eciwuie głód przez pare lat trwają
cy w Argentynie przerzedził tycll pi(lller6w
v,nHcznie, a częM zmusił do powrotnej wędrówki
do miejBc, z których wyszli.
Może syouiści będą mieli szczęśliwszą rękę
niż barou Hirsz i wprowadzą Bzczęśliwie żydów
do pełnej dla nich uroku ziemi obiecanej.
Syoniśei galicyjscy Ilwją swój osobny organ
pod tytułem "Przyszłośe".

polski

aniżeli

o l'eneg'atach.

•

•

Pod tylU nagłówkiem zHmieszczają "Berliner
N. Nacbricbten" w .N! 317 z niedzieli dnia 10
lipca ciekawy artykuł pióra,.iakjego~ p. vou l\Iuelerl1, którego treśe w wysokim stopniu ubawiłaby
c:t.ytelników, ale niestety nie da się wcisnąć w tak
SZCZl1 płe ramy, hy mogła znaleM pomieszc:t.cnic
w łamach codziennego organu.
Autor r:t.uca gromy przekleństw na rellegatów wszelkiego gatunku, a mianowicie na t.ych
niemeów, których w swe.i własnej ojczyźnie nicmieckiej pod pruskim panowaniem przeszli do
Bzeregów polskicb lub co gorsza, je:'lzcze przechodzą, ah)' stamtąd -często nawet, jako przywódzcy, zwalczae BwÓj właBny naród!
Aby dowieśe wysokiej kultllty niemieckiej
mic!:!za autor dawllych germanów (nazwa cZyBtO
geograficzna) z późniejszymi nicmcami, każe im
walczyć z rzymiauami, ratować Europę przed
mtporem Islamu, a przez to i chrze~ciaństwo na
polach pomiędzy Postiero i 'roms itd.
'Vprawdzie przyznnje autor polakom rycert>ką wa1ecZlloM:, ale zaraz pyta: "Czemże oprócz
tego mogą okazae się 1'01acy wobec niemców?"
Zdaniem autora wszystkie budowle w Pol ce
wzniosły niemieckie ręce. handel i przemysł
w PO]I;CC kwitnął z łat>ki niemieckich przybyl:lZÓW, którzy do Polski kulturę przynieśli, ale
polacy ich dzieło znit>zczyli i przez to przyczylIili się do upadku swe~v kraju.
Zasługi odsieczy
wiedeńskiej nie odmawia
wpraw(lzie autor królowi 80bieskiemu, ale powiada, że własny interes polaków tego wymagał,
żeby Wiedeń oswobo(hili.
COŻ. tcdy-pyta autor--może nakłonić niemców, poddanych państwa pruskiego, pod opieką
jego ustaw pozostających do tego, żeby dorzucili
t>woją narodowość i stali się polakami? 'Yszyscy
polacy'''' obrębie czamo-białych slupów granicznych, z wyjątkiem Bzlachty i duchowieustwadopiero pod pruskim panowaniem wydźwiguęli
t>ię z niewoli, z nędzy fizycznej i umysłowej
i podnicśli !:!ię na wyższe szczeble uytu; t.ylko
zupełna niewiadomość, alho świadome kłulllBt,yO
mogą temu zaprzec'/'ye.
Autorowie a la .M ueller nie wiedza. albo wiedzieć nie chcą o tern, jab. 7.amożno;ć byłn niegdyś w mieszczańBtwic polskiem, oraz o tern, że
I
I

Henryk Sienkiewicz.
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się przelHLścią·

I,

I,

~tr.

80 R P.

~tr. <II;

K P

~tr.

56 H. P.

W mieście wBzystkie dziwactwa ludzkie i ~mie
szności ~cierHją Bię wzajemnie, a na wsi łatwiej
ludzie zmieniają się w ol'yginałów.
I, str. 48 R. P.
pują chęci używania.

l' str. 99 R. P.

Okropna je:3t przepaść mi~dzy tą wrodzoną
ludziom namiętnością życia, a koniecznością
śmierci.

I,

~tr.

32 R. p,

W sZyBtkie filozoficzne systemy mijają jak cienie, a msza po staremu się odprawia. Ona jedna
obiecuje dalszy i nieprzerwany ciąg.

W pierwBzej rozmowie z kobietą mężczyzna
wynurza tylko rogi jak ślimak i próbuje na jaki
grunt trafił.
I, str. 124 R. P.

Trudno jednak ISC za czem innem jak za wła
snem przekonaniem.
I,

I, 8ir. 33 R P.
Pami~ć jest Bkład, w którym leży przeszłość,
a wspomnienie ma miejsce wówczas, gdy się schodzi do tego składu, żeby coś wydobyć.
I, str. 41 R. P.

KRONIKA.
Kapelani. Na cmentan~ach warszawskich, tak
na Powązkach, jako też i na Brudnie są orl dawnlt już ustanowione posady kupelanów, którzy Bpełniują posługi rcligijne pl'7,y grzebanin
zmarłych, zwłaszcza ze ~fer biedniejszych, nie
mającycb ~rodków na opłaccnie duchowieństwa,
które!>y przeprowadzało kondukt pop;rzebowy.
Kapeluui ei w kościołku llOwązkowskim i kaplicy cmentarnej odpra.wiają nabo;'clltltwa za dusze zmarłych i dopełniają wszelkich obrządków
religijnych z czcią 'l.llHtrłych złączonych, s'1 przytern niejako kustoszami cmentarzy.
Lód;/, jest już na t.ylc miastem wielkiem, że
ustanowienie kapelana przy cmcntarzu i urzą
dzenie kaplicy pogrzehowej należy do l1:1jpilniejszych jej potrze h, zadośe uczynienic której nie_
natrafiłoby na 'l. b Yt
wielkie trudności, &,'dyby
tylko znalazła się Wlirocl dwóch parafij katolickich dost.ateczna gar!:!tka ludzi dobrej woli.
Hzncamy tli llJy~I, pozostawiając bliższe jej
rozwinięcie lepiej rzcczy świadomym.
Składki szpitalne. W tych dniach kaJ,'a miejBka rozpoczęła przyjmowanie składek Bzpitulnych za leczenie biednych od whtścioieli i dzierżawców domów.
W razie nie uiszczenia wskazanej rO'l.klaclem sumy, w krótkim czasie przyjęte zostaną środki
egzekucyjne.
Z przemysłu. Pp. Ksawery księże Drucki-Lubecki i Wilhem Lewy, zawiadamiają okólnikiem,
iż fabryka maszyn i kół zębatych
frezowanych
pod firmą "Polanowski i John" w Lodzi istniejąca, przeszła na wyłączną ich Wła::lllOŚĆ z wszelkiemi jpj aktywami (paBywów niema), i odtąd
pod firm11 "Walcownia Włochy, filia w Łodzi"
tamże prowadzoną będzie.

Handlowe 'l'owarzystwo ubezpieczeń, N ajwyzatwicrdzonc dnia 27 marca 1870 r. według sprawozdania rocznego po::tiada kapitalu zakładowego, całkowicie wpłaconego milion rubli,
lL kapitałn zapasowego 800000 rubli.
żej

" Gazeta Handlowa" donosi, że łódzka, firma
S. K jr. zawiesiła wypłaty. Pasywa wynoszą
podobno około ..1.0,000 rubli.
Z teatru . Dwa ostatnie przed::ltawienia "Ligii~,
pomimo deszczu i elość chłodnej pory, ~pr()wadził'y
ktory w danej chwili budzi nie-

cbęć, nie może mieć dla kobiety Błuszl10 ~ci, nie
możc bye szczerym, nie może być sprawiedliwym,
nie może być dohrze wychowanym.

I, 8tr. 171 H. P.

dyamenty na ksiqżycu, to wszystko
jedno, bo niema nikogo, żeby uzuał, że one co~
warte.

W wyrafinowaniu giną wielkie ideały i ustę

Życie- to s7.creg poświęceń.

ośmiesza.

Jeśli są

I,

l, str. 14. R. P.

żeby nie uniewinniali odszczepieczeństwa, 00 polskie kule i kosy w r. 184,8 nie robiły źadnej róż
nicy pomiędzy katolickimi a protestanckimi żoł
nierzami pruskimi i nadal nie będą ich rozróż
ninły. Dlatego otwórzcie oczy i uszy mó,d
autor.
Pocieszającym to dla nas objawem, że szowi·
uizm niemiecki w najokropniejszy sposiib sam . ię

Mężczyzna,

Wszystko wychodzi z ziemi i wszystko istnieje
dla niej.

FILOZOFICZNE.
Ku. eo się 7.tlnlo 1'01ie majątek, pracować, że
nić t;ię, płodzić dzieci, skoro w8zyt>tko kończy

.\11 1 ()~

s~r .

Kiedym był dzieckiem i zdarzyło mi się czasem wbić sobie drzuzgę, to mnie daleko mniej
bolało, gdym ją sobic sam wyciągnął, niż gdy mi
to zrobił ktoś drugi.
L

Drzazgę można wyciągnąć,

ko

wlazła

i

jeśli się

da

s~r.

lHi:l R. P.

jeśli nie zagłęiJo

uchwycić.

I, str. 19<1 R. P.

Jest w samohójstwie to okropnego, że powiuno się jc potępie, a potępiając ma się także wrażenie, jakby się nie mia.ło żadnego współczucia
dla nieszczęścia.
I, str. 238 R. P.
Są istoty, ella których po za ~wiatem form
towarzyskich, zaczyna si~ inny, claleko obszerniejszy ...

I, str. 239 R. P.

119 R. P.

Człowiek,

któremu się coś nie powiedzie i który wskutek tego popada w zmartwieuie, żywiej
odczuwa przyjaźń ludzką.
I, str. 155 R. P.

Jednym z największych przywilejów tego świa
ta, który uważa się za upn~ywilejowany, jest
swoboda.
I, str. 209 R. P.

(D. c. n.).

ROZWÓJ. do teatru liczne zastępy widzów, zwłal:izcza jlrzed~ta\\'ieuie l:iobotnie, dane na benefis p. Jó;r,et'a 80!:inowskiego, który gre w !'oli :\Iarcufln, wspanialc~o prefekta Hzymu: doprowadził do artyzmu.
l{uwnież i Ligia, w grze p. Ordon, przez !:izereg
p~'zedl:ita wień zyskała bardzo wiele na pogłębie
UlU i wyrzeźbieniu szczegółów, doprowadzających
pOi:ltać tę niewidlcią do jej idealnego pierwowzoru. P. WróLlewi:lka w roli l>opei i p. Pankiewicz
w roli Mercii przc;r, opnwow:lllie ról swych i najz~pełuiejsz.e ich opanowallic hardziej nplastycz~l1ły rysunek oun tych post~LCi, a przez uadanie
Im właściwego kolorytu i grę niezmiernie subtelną, podniosły na wyżyny artyzmu. To samo bez
ml\ła powied;r,ieć by można o grze kazdego z poszczególnych artystów, przyjmujących udział w tej
bez zaprzeczenia wy.i~1tkowo pięknej sztuce, zwła.
Szcza zaŚ t.rudno sobie wyobrazić grę bardziej wykończoną nad grę p. Różańskiego w roli Nerona.
. Calo~ć zgrana wybornie idzie jak z platkn.
l prawdopodobnie na żadnej ze scen lepiej ;r,agran;:) być nie może, temuurdziej, gdy wyRtawa
stylowa i wspaniale kostynmy tak świetnie do-

bec, tego
noś?,

Poniedziałek, dnia 18 lipca 1898 r.

uależy zachowywać wyjątkową ostroż
pożywieniu jak i oclirauiunill sie od

kwarta, ser .dniy _ubeschlliC,'ty ló kop. sztuka, jaja :!ó k'
mendel. malmy :?n l.op. kwarta, poziomki :W k. kwarta'
agrtl~t 6. k. kwarta. purzeezld 7 kop. kwarta wii:\uie 6 k
~,warta, Jagody czarutl -! kop. kwarta, !!rol'll ~ ~trae.zkach
.~ kOj) kwarta, groeh szparagowy 7 kop. porcya l~apusta
ti k. glówka, ka!anory 5 kop, wyborowe \l ko~. 8z~nka
sałata ~ k.op. \'Hpr,ka, pomidory, ogórki i kalarepa po 1 k:
sz.tu!,a, pletn~szka, buraki, marchew i cebula po 1 kop.
Wiązka, k:trto~l~ młode 7 kop. garniec, grzyby po 15 kop_
por;y,l, belllk~.;) k. porcya. Dowóz jarzyn i jagó(l zuat,zul'. Celly zl\Izkowtl.

.t,:k w

zazIębIen.

3

"

Epidemia. Od kilku dni 1'0zpow~zechniło siC'
w mieście lltLSZem epidemicznie zapalenie garclh~
i influenzy.
Pożar .fabrykl. W sobot~ o godzinie -1 i pół
po pol.udmu zaa~armowano straż ogniową z powodu po:mru, wymklego w fabryce szpulek tekturowych !{~ukowa i Rejmaua., przy ulicy KOJlstautynowsk!eJ. p(~d .Nr. 1QO, mieszczącej się w niet·uh.azlmlerza Zukowskie'>'o
I chomoścl
D~ pożaru wyruszyły tr;r,y °Oddziały straży:
I V fauryki Pozuańskieo'o
I
I I, II Ierwszy
przy oguiu był '"otldział II który ca- . . Pol~t~chnika. W zauudllwaulach pl';r,yszłej POP·
łą przestrzeń przebył w ciągu 1 mi~ut, zanim htCCl1U d\: I W .d~wncj fabryce Union przy ulICY
za~'nz przybył oddział I, a lla,·tępnie straż Pozum'tl\[al'i:lzałkow::lkleJ ~aszły następujące zmiany: Całe
Hluego.
tel'.>:tllr~um rozdZielono na dwie cz( ci: jedną,
?gieó. ~Ty l~ikł w suszarni, lecz gdy pr;r,ybyła f)be.!Ill\lJą~ą zakłucI naukowy, ~t (lrug'ł koszary.
straz~ II.łoml~U1e Jl.rz.edostały ::li~ juź do wszystkich
Polltechulka zajmuje [Ht'wiloll frontowy w środku
oddz,Ht.łow fabryki l ~zalaly z uiezwykłą gwałto
pO::lesyi, ~v którym p~mie~ci .Iliq zal'ząd, lokal dywno~eHl·
l'e~\:t-0m I ewen.tuallll~ hlhllOtclm, jeżeli księgo
ltozpoezęto energicznie akcye ratuukowa lecz
zbIOl' !;r.ybko Się zbierze, dalej główny gmach
pełniają całości.
ta nic nie pomogła. nagromad;r,u~y bowiem '~ate fabl'rczn.~ 1, Pl'zy.uudów.ką, ~Iiesze;r,ącą dawną koPierwszy koncert orkiestry smyc~,kowej p. l'yał pal~ly potrzebowuł wiele wudy do gaszenia,
tłoWlU<i I wlello korom.
ru nr;r,ąllzone zOlltana
Adolfa ~onnenfeltla zgromadził pomimo deszczu której lllei:ltety było bm.k na miej::lcu.
na
wyższych
piętrach
sale
wykładowe,
a na dole
~lość sP()~·o. publiczności, która pod namiotami
Pożal' zniszc;r,ył całą fabrykę do szczętu, "tra·
war:4zt~ty
i
p.nteownie
dla
studyów
praktycznych.
I parasoh l parasolek przysłuchiwała siq mu- ty w ?udynku, maszynach, ora;r, w towarze gotoWres;r,el~ politechnika obejmie pawilou nartlżny
;r,yce.
wym l Sl1~'O'IVylll wyn08z<t przeszło 60,000 rnUli. przy zbiegu Mal'8zalkow"kiej i Hożej. Wi:l;r,ystkie
.Należy oddać pochwalę p. i)onnenfeldowi, że
:\laszyny I towary były ubezpieczone w petel's- te trzy budynki zo,tały ści~le oddzielone parkaorkiestr!;) ma wybornie zgraną, nadzwyczajnej czy- burskiem Towarzyst.wie ubezpieczeń na 31 000 rs.
ne?J od reszty zabudowali, które zajmować hegtośei i zgoduośei tonow.
~udynek zaś w Towarzy"twic warszawskiem m~ cIZIe nadal ,~oj ko, jak dawniej kOl'zystają;e
\V czor.aj zy program był bard;r,o urozmaicony,
(jfi,OOO rubli.
z bn~my. od ul~cy Hożej, ?raz. z lewej bramy fronpowodzelllem zaś cieszyły i:li~: u wertnra z ";\li8traż pracowała do godziny 8 wieczór.
gnon", Thomasa, mazur z "tiulki u , "Pieśni we- . Przyc;r,yn:L pożaru niewiadoma, przypuszczać toweJ, Wiodącej (lo cerkWI, mieszczącej ::lie w leselue" . '{ransa i ładny Taniec (t'óralski" SOllllen- Jedna~\: możlla, że wynikł on w snszarni skutkiem wym pawilonie frontowym. Do !lolitechnild becizie pro~vadziło wej-ieie. z ul. Marszałkowskiej,
felda. Na wyróżnienie z~l.sługujeO dobrze odegrana zbytl11ego rozgrzania się rury.
z pmweJ strony od paWilonu, mieszczacego za"Fallta~ya" z opery "Fausta".
rząd zakladu.
.
~ałszywy
a~arm
.
Wczoraj
o
godzinie
12
w
po. o.rkies~ra .p. Sonnenfelda dawać kOlJcerty bę
- ~lillistel' ska ruu , .l'ak dOlIosi n
War ·
Dniew"
· ,
dZie CodzlCllllle z odpo'\'iednią zmianą w pro- łudllle II oddZiał straży zawezwany zOl:itał do douadesłał do kancelaryi Gencrał- Gubernatora war·
mu Nr. 17 przy ulicy Piotrkowskiej.
gl':nnie.
Po prz~byciu u~ miejllee okazało się, że był szawskiego projekty kouklll'::lOWe na buclowe in. . ~yci~c~ka drużyny .śpiewaczej .. Wczol'aj o go- to alarm fałszywy l 'trnż wróciła z powrotem.
8tytlltu
w KiJ' owie ' które 1~00'!1
, . politechniezuet"o
o
o~
(hlllle 8-eJ po połudlllll . członkOWie mi~szanego
l
IY(:
poz~t~ezne przy rozważaniu spmwy budowy
~radzież
W ubieghł ~rod~ przed południem,
chóru I~o~ci~ła św. Krzyża urządzili wycieczk~ do
polItecbmkl warszaw, kiej.
hl::ll1 .mleJ~klego po lewcj stronie linii kolei że ;r,amle~;r,kałemu przy ulicy W ólezańllkiej pod UtlEt~lt l~olitechniki został ustanowiony na 1tlO,OOO
merem 221 Ludwikowi Wasilewskiemu skradziolazneJ.
rs.
rocznie.
'1.
I"
'
,
no rozną )Izntcryę wartości rl>. 71 kop 1fi
.' ~a l..munie. prowadzącej n~t teren zabawy za~ledztwo w tokn.
.
.
\\ IC"ZOllO tabIwę z następującym czterowierszem:
Podatek rogatkowy. "Warsz. Dniew. " dono. Wylosowane premiówki' Przy 67 losowaniu si, iż zarząd miejs.ki m:yni starania o utrzym:lllie
"\yitaj num ulubiona śpiewacza cI rużyllo
pozyczek premjowych wylosowano nastepl1jace n~d~Ll w WanlzaWle podatku rogatkowcgo, który
NIecli tony z pier!5i waszych dziś hen! w' dal
numery, Ilerye: _
"
•
mlUv;t~ryllm spraw wewnętrznych pragnic znieść.
.,
.
Ipopłyną,
i:l52J-9799-12533-J807-19876-I7123- Obecllle magistrat w dauej sprawie opracował
BawcI~ .Slę po},ą~Z~lll. zgodnym chórem pieśni,
12~~8-1209J- 15997- 2:'58- 11 $)82- 137158 __ m~~.or~.ał, c~l~m. zło.żenia ~o władzom wyższym.
Weseli I ::lZCZ~ShWl, Jako ptacy leśni".
1l0;)5-Hl290-2863-175-t.8 _ 1098J _ 8!:1n _
l\la.",lslI~l.t tWle1C1zI, ze pomIm J zapomogi skarboPomimo des;r,czn na terenie zabawy było O'war- (jO~ą- 17425- 1·HJ;)4 -1 H12- 78;)0 _ 2972 _
w~J, miasto z powodu wprowadzcnia monopolu
no i wesQło; kałuże wody zasypano piaskiem przy 81.:)6-1~~: _ li)105 _ 1-+5[8-7902-15321-/ wodczan,cgo straciło około 9,-132 rubli rocznie.
dźwiękach orkiestry strażackiej rozpoczęto zaba~~~3:9-1!)(j?1320- I ~3- 5090 - 2713-3704-12-125 Następl1lc przewidywane jest zmniejszenie dochow~, jak przystnło, polonezem, do którego stanęło
'7:-: ?- ':'. -;)~ 13 _ 18856 _ 6450 _ 1243 _ du o 22,81 rubli po wprowadzeni\1 nowego syokołu 100 par.
13.3.33 - .J;)37 _ 3801 - 10107-13100-18-:1-93-1 stemu pa portowego w kraju. Prócz teO'o wsknChór WC(lłllg programu wykonał pieniu, a za- (jOD - 118:3 - 1+841 -11047 - 18675 -49'>5 _
tek uwolnienia o::lób niepełnoletnich ;d' opłaty
bawa przeciągn<;)la l:iili do ,,,ieczonL.
13ti76-3680- 18020 _ 094:2 _ H5.J- 18:~24 _ I ~~rt. ]lohX tu , ~ia.sto oblicza swe straty na 1i),658
O piątej zabawa przerwała gwałtowna ulewa, 10-1.Jo-l 0983- 19202 _ 7359 _ .J348 _ -I: 109 _
1l.I, )11.
N l.e~al~zUle od tego ll:l nadzwyczajne popocle;r,a::l której wszyscy chowali siQ pod drzewa. 11056 _ 14137 -3098-704-1-5D14-4453-3 18 1 ~n~~b~ l~le.Jsk~e !).otrzeba bl~dzie naruszyć kapitał
Na zauawie było ohecnych okolo :300 oi:lób.
J9070 - 10094- 1150-1 59\)2 ' :-3528- 11861 _
~;p~ ~wJ, ~kutklelll czego kasa Htraci około
, Rangi. Bndowoiczy miasta Piotrkowa Czesław -15t)1 -1-ł:-328 - 1384:2 - 5818 -690 -10.J6:3- "-,,,,,170 .rublI z pl'oeentów od kapitału; r:1zem
Zam brzycki otrzymał raug~ radcy houol'owcgo. 10797-l7848-t5371 - l 958..j. - 2792 - G.J.74 _
wsz~i:ltkle dochody zmuieji<zą l:iię zatem o 70,000
I ~udowniczy powiatu cZQ::ltocbowskiego Ernest 1145\)-;)(j29- 1080tl - 2801 - 1:)489 - (jH5 _
rllb~1. .Tymczal:iem wydatki ka~y miej$kiej zna"Ul. otn,ymał rang~ radcy dworu.
19074-2f)(j3 - 1..j.~51
-1-9:3 - 0798 - 10055 _
cZll~e Sl~ 'poc.łuiosły z powodu powiekszenia '1 iczby
R ~udo.wnićzy powiatu piotrkowi>kiego Ludomir 10058- 19158--5580- L3088- 176+3- 12998 _
szkol ,mieJskICli, zapomóg ll!l. 1\trzim~'tnie odd:dałów rown~ległych w gimuazyach, zapomóg do sąu:<ock I otrzymał range regbtl'atora knliO'ial- 194:0;3--792-7520-3~);39- )117 -lfi5 - (j566 _
nego.
"
o
15301 _ 15056 -16955 _ ;)689 - 87-1:7- 1142- dów jJo~;;oJu, zakladów dobroc;r,ynnyclt i t. d. Prócz
licytacye. \V dniu 1(j l:iieI'puia o o'odzinie 12 11713 -3226-:~HO-709.J--(-i853 - 854 - 19938 tego mla!5to wyda cały swoj kapitał zttpai:Jowy
w lJołudnie odbędzie Rię w piotrkowskim r;r,adzie 18718-1969(j-l-I:977 -17242- 15539 - ] 855 _
na I~upno gruntu pod budowq rzeźni (około :100,000
gu~)el'lliulnym licytacya na wybrukowanie w·Lo. 180-1-1-1;3250-1192-146:)8- 13915-17612 - rub~I), .n:t llrząd;r,enie składów w~gl:t, na kupno
dZ I, ulicy Targowcj.i W~)dnego Rynku od sumy 16IfiO-9850-15625-10167 - 5013 -16780 _
ceglellll w Markach oraz sąsiedniego z ratulizem
49094 rnu. 78 kop. lU 1TI1llUS. Wadyum wyma- 3176-1U:i51- 18107- 39-1:9 - 18fi94 - ::;014- domu celem rozs;r,er;r,enia biur, wre:;zcie na nrzagaue 4970 rubli.
11 H-28tlO·-4005--13490-1830-l-- l70 _ 2779 dzeuie walu ochronnego na. brzegu Wisły o{hno::lt·u
l -:- W duill.9 si~rpnia o godzinie 12 w po- 787-1- 120-14 - 19i)~2 - 15177 -7739-6680- Aleksaueryjskiego do młyna parowc~(). Wszystkie
udme odbędZie Się w urzędzic powiatowym 17-1-fl1-7838-120!)9- ]671(j - 9875 -1171- te wydatki pochłoną około 1,019, 37 rubli. Obec·
w. Łasku licytacya na wydzierżawienie docho- 2~1 ~-840-1:-~ 088 -13239-i587-12201- 132~0 nic, jak wiadomo, podatek rogatkowy daje 377 -i50
<low z
w Pauiauicach na okres trzech- 1/91.0 -:.lf10.3 -- 5802
89(j3- 8712-10125- rubli l'oc;r,nie. Po;r,bawiellie kasy miej kiej teO'o
letni (ot! 13 stycznia 189!) r. do 13 stycznia 198(j-5/46-19800 - 1:)441- 3076 - 1075.Jdochodu, ;r,danieOl magistratu,
~892 r.), od sumy dzierżawuej rucznej -1:278 rs. 1~~19-135(j4-8373 - 8380 _ 1091 _ 10;;98 _ wić minsto w nader przykrem położeniu finunsolU plus. Wadyum wymagałne J28 rubli.
2~ 10-9~8~ -1(j1~4 - 102-1- 100(j9 _ 4020 _ we~. i wywołać nowe opodatkowanie niCl'ucho,
..
.
. _ W dnin 8 sierpnia odbędzie :;ię w nrze-[ ~:)1,81-(j-l-(j9-19884--1203-189(j3-60f)-1-9240 mOSCl.
cIZie powiatowym w Częst.ochowic licytucya n"a ;l:~69-lJ:387 -13037 -149;')(j -15}J13 _ 14802 _
Z powo~łu p"owyz~z~~o wylltąplelll:1 magIstratu,
O~restaurowanie bydlob6jni, od l:iumy 3216 rubli 1~1 06-30;-)3- 020-1- - 18!ł2!ł _ 1i)9..j. _ 1:- 70 _ n Warsz. Dlllew. zamle,·.clł ~rtykuł wstę.pny. w któ.b kop. in minus. Wady um ;322 rub.
012(j.
!)
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na zdrowIU bard;r,o wicIn oSljb z\Yłn- ]><111 :,{osJlodyil zamieszczamy ~IJrawozdallie z tar;"n piatko- - że mirtsto atwo moglouy powetować l:iobie de.
I3I..Czu na zaburzcuia 'IV organach trawienia. \VO- I wego: kaez"i duże po ,lO kop, kurcze ta po 15'" k .. I~aslo fi~'y: ~ powodu zniesienia pod,Ltku u:t rogatkaeh
po 40 kop .. śmietaua po ~;) kop. kW<l1:ta, twaróg lU kop.
mieJSkICh. O poda+,ku od [la~nżeró\\' na kolejneh

I
I

I

I

z 'VARSZA'VY.

°

I

I

I

i

bydłol.Jójni

-=-

źródła

może post~l

I

I

ciągnąć

I

,yj~lu
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~, domu żalouy eMry: "Lutni" i teatru letniego w parku krakowskim.
Kondukt postępował ulie_) Sławkowską, SlIpitHlną (około teatru miej!·d~iego) i podąży ł ulicą
Lnbicz na cmentarll Rakowieki. Ka trumnie zło
żono nader liczne wieńce, mi~dzy iuuemi: od dyrekeYl teatru krako~vskieg'o, od dyrekcyi teatru
l wo wflk:i ego, od teatrów "H.ollmaito~ei" i " ....Vode·
wilu" w Warszawie, od wclllięcwych UCllniow
slIkół średnich, od najmłod8zych ucwiów i wiele
iunych.
Nad grobem prllem6wił w wymownych sło
wach artysta sceny krakowskiej p. Mielewski,
oddając należuy hołd pamięei urtysty.
Wśród llcllestników pO)l:rllebn znajdowali si~
dyr. Estreicher, dyr. T. Pawlikowski, Kazimierz Zalewski z Wari:lllawy, który p08t~pował za trumną
kulejąc, II przepasbł nu ręku; wśród licllnych zaś
artystek, zwracała uwagę jedna z najstarl:lllych
aktorek warszawskich pani ll'igal',.;ka.
Na pogrzeJJ ojca przyJJyli: p. Marceli Trapsllo,
reiyser teatru łódzkiego, orali !Jani Irena Chodowiecka, znakomita art.ystka sceny war811a wskiej.

Prlly wyniesieniu

nie mowimy; dopóki miasto nie rOIl\nllle nO'i\ych
gałęIIi swej gospodarki, podatek ten możuaby
utrzywać, zwlasllclla dla pasażerów pierwsllych
dwóch klas."

Z

Kalisz. Pierwslly samoehód p. J. Gajewskiego
nadejdllie do Piotrkowa dnia 25 b. m. na pocllątku ilUŚ sierpnia samochód prllY.iedzie do KalisIlu.
Posieuzenie komisyi propinacyjnej pod przewOtlnictwem J. E. lUlCzelnika gubernii odbyło się
w ;r,eszły clIwartek. Na posiedlleniu rozpatrywano trlly pochlnia o wynagrodzenie.
Pogrlleb dwóch utopionych dlliewclląt Marty
Wachner i Elżbiety Wenzel, odbył się prq ogromnym napływie tłumow, w zes!'Jy e;r,wartek \I godzinie () wieezorem. Wzru!:lzający był widok, jak
młodzież niosła na ramionaeh ci wie trumny, jedną obok drugiej,
kan'e spoczęły w jeduym
grobie.
Jędrzejów.
Przemy!:lł mielenia gipsu
rozwija
się tutaj z dniem każdym, gips ten wagonami
'wywożony jest do Warszawy, Łochi i Białostoku.
Do tej pory istniały tyłko trzy tego rodzaju fa-

Z PETERSBURGA.

żelnzn.

lIastępujące:

1) Malarst,,"o, rlle~ba., staloryty, mied;tJioryty i
8ztychy. 2) Meble tltarożytne i stylowe. 3) Artykuły sztuki stosowanej.
4) Rzeczy kośc.ielne.
5) Srebra i kosztowności, 6) Ceramika. 7) Dawna zbroja i ubiory dawne. 8) Wykopali8ka. 9)
Medale i numizmaty. 10) Rękopisy i stare dzieła. 11) Hafty i koronId. 1~) Osobliwoilci.

Pogrzeb

ś.

p. Anast. Trapszy.

We czwartek po południu d. LI: b. m. odbył
nader licznym udlliale publiczności
pogrzeb 'weterana teatru poltlkiego, ś. p. Anastazeg'o Trapslly.
się tu prlly

M 102
zdobyczą, ale nie 1'0llstl'IIyga wSllystkich wątpli
wości. Z clotychcza8owych dziejów kobiecej nauki wnosić możemy, że przyszla inteligencya lIawodowa skladHć się będzie II osobników płci
obojej, ie zdarllyć 8ię wśród jeunej i drugiej
może niejedna zdolność wybitna, choć przeciętny
typ nie bęchie ani niższym, ani wyższym ocl

dotychcllasowych przedstawicieli zawodów liberalnych. Pojmując rzeCII, że tak powiem arytmetycllnie, byłby to już relll1ltat wystarczający.
Skoro ouie płci powołane będą do wyższych studyów i do udziału w lIawoclach liberalnych,
prawdopodobnie znajdzie się
więcej
jednostek uzdolnionych i użytecznych, niż w naszych
czasach, kiedy naukn pozostaje przywilejem jednej. Jak IIwykle przecież takie licllbowe rezultaty gl'zeHzą jednostronnością, a więc łatwo zakwestyonowane być mogą, ~1 kto wie, czy przy
teoretycznem rozstrzyganiu k westyi, arytmetylm
nie zost.ałaby z·.lpełnie pobitą. Wprawdzie aui
my, Hni żaden kra.i nie posiada za dużo, leCh
ma zhyt mało uzdolnionych pracowników, :lle
g?y świadomie zechcemy tei:lto8llUki regulować,
Ule powięksllenie liczby, ale nowe pierwiastki,
które kohiety do pracy społecllnej i naukowej
wniosą, muszą rozstrllygnąć .

bryki, tent\', powstaje czwarta, budowana przez
p . .Rllędowskiego.
Tamże r~zszerlla ~woją wytwórezoś6 odlewnia

Łomża. Piękny i godny szerokiego poparcia
!'.amiar powzi~ło grono osób, zamietlIlkałych w
Łomży.
Oto w celu powiększenia 'rodków łom·
żyń~kiego towarzystwa dobroczynności i dostarcllenia mieszkańcom Łom~y rOllrywki duchowej,
której dotyehcllas nie mieli i:lposobności na mie.iscu zaznać, wzmiankowane grono p08tanowiło
urządzić wystawę sztuk pięknych, mającą trwać
prllez dui dziesięć - i podzieliło ją na sekcye

zwłok

odezwały si~ połączone

kraju.

Postrachem JędrzejoVl'<.t i jego okolic jest zbój
Gretka, który llale~ał jako hersllt do napadu na
żydów około wsi Dierna.
Siano i koniczynę w tutejsllych okolicach
sprzc)tnięto
barcho pogodnie. Zasiewy zimowe
prlledstawiają się bardzo uobrlle, jęcllmień zaś,
owies i J, a.rtofle przeważnie liche.
Płock.
UCllennica p. Werybo za.kłada tu oddawna pożądaną sllk01ę froeblowską. J el:lt to wielce doniosly fakt ula miesllkańców Płocka, I\wła
azclla ula rodziców posiadających droune dllieci,
które 'Mtmiai:lt biegau i rozbijać się po miei:lzkaniach i ogrodach, będą mogły z pożytkiem rozwijającym ich umyl:lł, pod opieką i umiejętnym
nadzorem froeblówki spędllać parę godllin dziennie w l:lllkole.
Sprawa założenia w Płockn towurzystwa cyklistów jest na dobrej drodze; w tych dni;:wh
odbędzie l:lię narada grona I\ałożyeieli, celem !:lpisania, ustawy, która ma być wzorowaną na istniejących 'IV krajLl naszym towarllystwach.
H.ekolekeye w gmachu seminaryum płockiego
1'011 poczęły się dla duchowieństwa clyeeel\yalnego
z prowincyi.
Korespondent do "Ech Płockich i Łomżyil
skic11" dono8i, że w okolicach Łomży we wsi
Kadzidle zumkni~to sklep monopolowy II powodu
niellwykle małego odbytu, wódk~1. bowiem nie
znajdllje miłośników wśród ludll. Nie je8t to pojedyńcllY wypadek 'IV gub. łomżyiuikiej.
Z prawdziwą prllyjemnością wypada Jlalll stwierdzić,
że tego rodzaju sklepy zwinięto obecnie w Trojanowie, lto,;ochatem i Bllflku w pow. ostrowskim.
Aby€nny jak najwi~cej takich pożądanych \\'iadomości otrzymywali.

Ponied;r,iałek, dnia 18 lipca 1898 r.
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"N OWo wr." donosi, iż celem rozwoju ubezpieczell wznjemnyeh minii:!teryum spraw wewnętrznyeh zamierza urządzić
w gnberniaeh,
samorllądu ziemskiego nie [J08iaclających, posady
agentów ubellpieczelJi"wyclt w wydziałach gnber·
nialnych do spraw włościaill:ikich.
- W ostatnich czasach wielu kupców i fabry kuntów występowało do zarllądów kolei pań
i:ltwowych z podaniami o pOllwolenie używania
własnych
w~1.gonów
specyalnycll do prllewozu
pi\Ya, mię::w, ryb, llabiałn i nafty. Interesunci otrzymali jednak odpowied'i; odmowną, z powodu
'i;e mil1i~teryum komunikueyi rozważa obecnie
projekt budowy taldclt wagonów przeli ~urllądy
l;:olejowe. Jeżeli projekt ten si~ lIiści, to wSllytltkie wagony prywatlle, nie wyłącllt1.jąc eystern
naftowych, kur:>llj~lce obecnie na kolejach, mają
być wykupione na własność kolei pallstwowych.
- Podług doniesienia "Torg. Prom. Gaz. ~
utworzony przy departamencie gospodarczym ministeryulU spraw wewnętrzny eh komitet ubezpieezeil. przystępuje do opracowania przepisów normalnych dla polii:! ubellpieclleniowych rozmaitego
rodzajn, a zwlaszcza nhellpieczeu na życie. Projekt przepi::;ów tych wrall z oh811el'l1emi wskalIówkumi, clotycllącemi u::ltawouawfltw<.1. zagranicznego omll rosyiskiemi i zagrauicznemi wzorumi
przepisów, rozesłany
zostanie
towarzystwom,
w sprawie tej zainteresowanym.
- "Peter8uurtiki Listok" dowiaduje ::;ię, że
"" minist.eryum komunikaeyi opracowano projekt
"prowadzmiia na kole.iach skarbowych wagonów
kla8y czwurtej. Heforma, ta bę(hie wprowadllonLL
na j eSlen i.
r~bi<ir praw" ogło!:lii nowy okólnik p. mistra skurbu do iUi:!pektorów fabrycllnycll, ol'1'eślający godziny pracy rouotuików w fe1.brykach:
krochmalu kartoflanego, kroehmalu pSlleunego,
krochmalu l'yżanego, patoki kartoflauej i twardego cukru wiuogronowego oraz w fabrykaeh
chemicllnych. drzewny eh i w zakładach wodociągowyeh filtracyjnyclJ miejskieh; robot.y w 0sta tuich uznano za nieulegające prllerwie.

Z dziejó,y ,vspólczesuych stndy{nv kobiecych.
Praktyka rozwiązywać siq zdaje kwestyę
wyższego, lIawoclowego wykslltałcenia kobiet na
ich korllyŚĆ. W tej, czy w innej formie otwarła
przed niemi cała prawie Europa podwoje uniwersytetów. Pomyślano lIawet (dlliwnym trafem
dopiero po dopuszczeniu do uniwersytetów)
o średnich zakładach naukowych, o gimnazyach,
któreby żeńskim słuchacllom udzielały przygotowania rownego męskiemu. Dokonywa się to tytułem próby, która przecież wypada pomyślnie
dla uczących się kouiet i twierdzić pozwala, że
nie są gorszym od mężczyzn materyałem dla
studyów naukowych, lub praktyczno - zawodowycb.
Stwierdllenie tego faktu jest już
ważną

Zapyt.ajmy, czy dotychcllasowe doświadczenia
11am juz sądzić, o ile kobieta lla polu
llallki clly praktycwych zawodów zaw::Iczyła
już swą indywidl1alno~ć.
Czy kobiecy pierwia··
stek, lIallnacllający si~ tak wymżnie w clotychezasowych funkcyach kobiety, jako go:!podyni
domu, matki, wychowawczyni i IlGL te nowe pola przeniesiony zostal? A może jak tw:erdllą zwolenuicy ii:!tniejącego "statu::; quo", kobieta w nowych tych zawodnch IIn,tmea tylko swoje wła
ściwo~ci, może wiebiciele "vom ewig weiblichen"
napra wdę bqdą pokrzywcllleni, jeżelj kobieta
przeourazi sie w nieróżuiacego sie w niczem od
mężczywy pr~lcownika? Kwestya <to nader waż
na. Nie chochi o. r\',ecz błahą, lecz o indywidualne
właHeiwości, które w pierwl:lllym l'zęclllie decydn·
ją o znaclle~liu i wartości oso unika, rro .iuż nie
sprawa użytecwości, nIe wartośGi moralnej, kwestya, ie tak powiem eHtetyki społecznej, któr~\
polegala dotąd głównie na współd'l.iałaniu różno
rodnych pienviastkow. Cechy płci niewieściej
uwydatnić się powinny i na nowych polach, 11:1.
które kobieta wchodzi, nie jako jej niższość luh
wyższość wobec mężczyzny, ale je.i odręJJność.
Kwestya równouprawnienia, motywowana dziś
na zasadllie 8prmviedliwości. a pn:eprowadllonn
w praktyca pod naci81dem ż_)d(1l1 ze strony kobie~ i IImienianych warunków g08podarczo· społecllnycll,
nabiera prawdziwej donioi:!łości spopozwttlają

łecznej, jeżeli wykażemy ()W~ ot1r~bność.
~~k(}nomia
polityczna i:lnm~ nazwą l:lWOją,
obracaniem się w ze\kresie spraw kapitahl i pieniędzy, cl\ysto r;r,eczowych interesów, mało wzbu·
chała interesu wśr6d kobiet.

Historya nuuki prllechowała. II dawniejszych
CIIUSÓW jedno tylko nUllwisko: miSI:! Harriet
Martineau, uezeuicy i zdolnej komentatorki hicardu, która stała ściśle na jogo l:ltal1owisku rzeCZ<Hvem. pomija..ią.c udział ludzki pr:oy procesach
ekollomicllnyeh. I u niej przecież zdarlla się wła
ściwość kobiecej natury,
której nie t.yle może
chodzi o samą prawdę nuukową, ile o jej pedagogiczne przedstawienie, o udostępnienie wiedzy
dla kó1 szerokich. Mis::! Martinean burwuymi
obrazami ilustruje teoryę ekonomiclIl1ą, a całość
układa w niellbyt może sllcllęśliwą katechizmową
f\lrmę. Współcześni zaliczają ją do poważnych
uczonych i d08konałych obserwatorow na polu
stosunków społecznych, clIego dała dowód np.
przy opisie kryzysów.
Dlli8iaj, gdy ekonomia polityczna lIamienila
się w naukę spolecllną, na plan pienvs\',y wysnllę!a sig kwestya uciśnionych, groźne i prllemawiające tlo uczucia lIagadnienie socyalne. Z pomiędlly kohiet corall większy zastęp do niej się
garnie. Będzie to może nie tyle czysta nauka,
ktorej chodzi o wykrycie praw, co przygotowanie cegiełek do polityki socyalnej, zbieranie muteryalów o klasie, która padła ofiarą. kapitalistyclIllego rOlIwoju.
Prllyjrzyjmy się bliżej pracowniom na tej niwie. Najwybitniejszą będzie bezsprzecznie l\fstrs
Beatrycza Web Potter. angielka, zamieszkała
w Londynie, której dllieło o angieli:lkich stowarzyszeniach zawodowych uważanem jest Z~1 klasyczne, ona zaś sama w sprawie organizacyj 1'0botniczyeh pierwsllorzędnym jest autorytetem.
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gruntowno~ci,

d;"ajem pracy jest domowa, wyzyskiwanych praczek, hieliiniarek, konfekcyonistek, gorseciarek
i t. p., najlepszą 7.U', fabryczna, tam gdzie rl)I hotllice dobrze są płatne, np. IV Lancastere. ZbiI .i,t
również muiemanie, jakoby lic;"ba pracllją
cycll w przemyśle kobiet wzrastała szybciej, niż
mężczyw, co w angiclskim pr;"emysle w istocie
raturą·
W prnr.y o trnde-uuionach wyzyskała B. ;"auważyć sic nie daje.
Angielki i amerykanki, o ile chcą si~ poWeblJ archiwa stowarzyszeń zawodowycu, w dawniejszej, o spółkach spóldzielniczyeh, śledziła ~więcić badaniu spoleczll}'ch zngadnień. mnją
ułatwione zndanie, dzięki stunowillkom, jakie
bezpośrednio rozwój tych instytucyj i to nietylko według ksiąg handlowych, lecz i oUllenrucJ.i zajmować mogą. Ale i w Niemczech, pomimo ŻC
sprawa
inspektorek fabryc;"nyah
pierwsze
ludzi, którzy w nich hiorą ndział. Nie jest bo
Mstrs Webb zasuszoną pedn,nt.k<l lecz piękną dopiero stawia kroki, znam już kilka wyuitnych
prncownić w ;"akresie ll<lIlk społecr.nych.
trzydziestokilkoletnią kobietą, jJełną wdzięku,
Kierunek ich działalności i sposóh piH<\nia
która sceptycżnie wyraża się o ekstntWag~Lu
cyaeh pań, zjcżdżających llię na damskie kon- dużo z angielkami wykazuje cech wspólnyclI,
gresy a abez wszelkiej doktryneryi hada b"e- lJboć przyjęły metodę niemieckiej nauki. A więc
;"ajmują się one przedewszystkieru, a nawet wyt:itye robot.nicza.
Pochod1.ąc . zl rodziny zUlllożnej, jako jedna łąc;"nie spra.wą rouotnic, wchodzą w be;"pośreduie
z idmiu córek, których mężowie są dJ'.iś depn- 7. niemi BtOSllllki, przeuywając dużo w ich towatowanymi parlamentu, reprezentując w rodzinie rzystwie. Prace ich stanowią monograficzne owszystkie odcienia polityczne, miss Pottel' kształ pisy w zakresie pewllej galęzi pracy, alc 7.amiaf::t
suchego przed::;tawiel1ia i opracowania s;"czegóciła się pod kierunkiem tlpenccra i w 1.asudach
łów, spotykamy tu obrazy kreślollC z taką syllljego 1ilo7.ofii.
Od nie~o tcż przyjęła uwielbienie dla lhia- patyą, tak harwnie i ws;"echstronl1ie, że i nicfClchowy czytelnik przcc;"ytać je może z pr;"yłalności jednostkowej ~ niechęć do organizacyi
roUotnic7.ej, n pogardę (lo socyalistow. W celu j emn ością.
Wspomnę tu o dwódl najwyhitnicj ;"ycb, któich zwalcJ'.cnia, zajQła Bię tcż kwestyą robot.nirych osobiste stosulIki nie są również ue;" in·
czą . •\.1 c, o dziwy, zetknąws;"y się z ruchem robotnic;t,Jm, docholhi do wniosków prawic skraj - tCl'esu.
Paui Gnanch-Ki.ihnc, oi:loba S:lmotll:t, ;"amożna,
nych. Prnc{t jej o stowarzyszeniach współdziel
czych ('fhe eooperative moYement) jest przejęta unleży do stronnictwa ewnngelicko- ' połec;"l1ego,
uwielbieniem dla !>towm;"ys;"eniowego wspaldzia- w którem zorganizowuła grupę pau, r.ajmując)'ch
łania .
W wieku lat tr7.ydziestu wyc11 0(1;< i miss się losem robotnic. 0(1 lat s7.eścin pracuje mul
Potter za ml:1ż za koleg~ zawodowego, ;" którym ekonomią społeczną, ~t od chwili, gdy do ul1iwerjak opo\riada sanlll, rozpoczynHją lHttychmiast sytetn berlińskiego dopus;"czouo kouiety, pomimo
f\woich lat pr;"e::;;"lo c;"tcrdziestu i stauowi8ka w
wi!półną pracq nad historyą i wi:lpółczesnym rozwojem trades-l1nionów, (S. und B. ,"Vebb. Hosto- lJerlińskiem • towarzyt:itwie'" ;"asiadła na łnwach
ry of Trades-unions). PntC~t ich jef>t prn.mhiwą lllliwel'syteckich, obok studentów. Tu chce pr;"ekonać się, czego jes;"c;"e nie umie, pozyskać na.nkorperacyą: oboje J'.bier:lją muteryał, ro;"łożywi!;"y
odpowiednio polc obserwacyi, potem układają ra- kową metodę badania i llic wyuijać potem drzwi
;"ern plan dzieła, kryty klljc1c llię w;"ajemnie uez , już otwartych.
litości. Pracę llamego pisania wykonywa mąż,
Paui Gnauch, d;"iś już w ybitllLt puul icystka,
bo jak twierdzi nasza liczona, wężc;"yźni są do z którą liczą się najpo\\'ażniejsze organy prasy
ciężkiej pracy odpowiednicjsi. Wygbtdzallie, opraniemieckiej, w pierwszej pn\Cy naukowej znjęht
cowywanie, ostateczne zredago\nmie dzieb jest się losem robotnic w introligatorstwie ozdolmem.
znów pracą wspólną, a dzieło nosi poclpii'lY OO(\j· \V tym celn jako pro:lta wyrobnica, wstąpiła na
ga małżonków.
sze' Ć tygodni do warsztatu. <\ nie umiejąc rOKwestyc1 . 1'obotn!ków, a na\yct nnjbiedniej- boty, kilkakrotnie zmicniała zn):;]ady, nic ;"dras;"ych 7. Jlonllęd;"y llIch, ;"ajmują się również inne dzając się przed robotnicami, kim jest. W ten
angielskic ckonomistki . l\Istrs 1"101"cllcC Kelley, spol:iób zapoznnła sic osobi:'eic z mn('Jstwem 1"0inspektorka fabryczna w Stanach Zjeduoc;"onych, uotuic, we wzuro"'~j i ciekawej pracy przedrobi 'stlldya nad pracą muJoletnich, a pobudką stawia ich położenie, a potem zakłada nnioll illl,u temu są prawdopodohnie i własne jej d1.ieci, troligatorek, który rozwija się pomy'luie. Ona
które wychowuje Btarulluie, 8tndya oduywnła również wniosht do :;\vego ·trollnictwa zło:i.ouego
nu uniwersytecic w Zurichu, uyht wówczas za- z lndzi konscrwatywnych, ale W} soce ro;"umnych, przckonanie, że kwestya kobieca jedna
paloną r;"ec;"uic;"ką kwestyi kobie~ej, a JeJ. sympatyczmt twm-z szatynki, o wielkIch błękItnych J z pierwszych dorunga ::;ię ro;"wiązania, a za pracę
oczaell, okol Oli H wspnniahl korouą ciemnych wło ze statystyki dotyczącej ludności kobiecej w niemsów, gor;"ała. ilekroć mówiono o ;"ajmnjących ją czech posłaną na wystawq do Chicngo, otrzyprawncl!. Powróciws;"y do Ameryki, znjęła się mała medal.
Do 'tronnictwa ewangelicko-społecznego 11:1Bpecyalul! kwestyą rohotnicżt!, majątek ułatwił jej
badania, które doprowad;"iły nawet do reform leży również Gertruda Dykrenfnrth, dobra zllawpmwodn.wc;"ych w zakresie prncy d;"iecinnej. ezyni 3ugiel::;kich stosunków, która na angiel>ikim
Pr;"y 7.nprowadzenin inspektorek fabrycznych, gTullcic ~d()hyła Bobie ulizką zmtjomoHć kwestyi
robotnic. O>iobit:ite sto 'unki (ma starego, nicdodostała llię, jako jerlnu ;" pierws7.yeh, na tq
łqżnego ojca, którego odstępować nie może), llie
posadę·
pozwalają jej na uniwerBytcckic i!tudya, ani mt
Pracą. d;"ieci i kobiet znjUlują Biq rÓwll1e.z
udział w życiu stowur;"yszeniowem.
Urządziła
wyłącznie angielskie iuspektoraty fabryczne, których obecnic jetit pi~e. Hnporty głównej illspek- /:lobie tedy uniwersytet w domu, brała lekcye od
torki, mi1ls Abraltnm zaliczane są do pierwszo- docentów ekoliomii, a tentz poświęca się badaniu życia i warunkt'J\v pracy llujbiellniejlll,ych rorzędnych matcryałów dla kwe!!tyi robotnic.
O pracy kobiet IV Anglii ;"llakomite daje stu- uotnic-kont"ekcyonistek domowych. Olltatllia jej
dya millll l.~ollet, nrz~dniczka w londyuskim de- prnCtt zajmuje >ii~ robotnicami, które sr.yją bluzki,
partamencie pracy, i wspóIpracownic;"ka Bootha spódnice, fartuchy i trykoty.
Mnteryału do niej dost.arc;"ylo uadunic 206
IV wielldem jego dz iele o pracy i życiu londyń
robotnic w ich mieBzkulliach i warsr.tutueh. Jest
skiego IncIu.
Widzimy tedy. wyminą tenclencyq do zajmo- to ogrom pracy, kUn'y autorka rozłożyć ll1ui:liala
wania t:iiq polożelllclll klasy rohotniczej, i to naj- lIa lat parę, bo r;"adko kiedy lVystarc;"ała jedna
biednieji:!;t,ych z po~ród tej klafly, kohiet i dzieci. wi;"yta.
Nie wspominam t.ymc;"3.sem o kobietach, które
Niewątpliwie Bympatya z uciśn i onemi odd;" i ały
wać musi w tcj sp?łcczno-na llkowej prucy koJlrz?'go~nie w powieśc.iach .c;"y. artykułach, Z:1jbiet, zajmujących t:ilę zagadnieniami socyalncmi mUJą SIę loscm robotlllc, <lnl o Inspektorkach fai e};:onomicwemi. Nie wid;"imy pr;"ecież wypa- hr}:c~~ycll, d.o kt?rye!J pO"TÓC~ inuym rar.em.
czania tych zagadnień w sentymentalnym kie- D.Zli!Il1J choll.zlIo I.~I o ;"aznaczeuie kierullKu, w jarunk\l. Prace odznaczają się barwnością, którą k ~ m lJO~tqPl1.lą bhzsze moje kole~anki. Na tych
między cyfry wple~ć musi życiowa obserwacya,
kllk.u przykJad.uch wyknzać prngllqlam, żc praca
ale nie;"miernie tr1.eźwe, pozbawione ;"upełu i e kO~let ~konoml~tek nietylko jef>t ~Ulnicnną, pofrazeologii, a nawet dąil:) do obalenia mniemań wa~nl) l zupełllle pozbawioną ulagi, ale że jeduofanatycznych, które w produkcyi na wielką ska- czell~le zaznaczył się w niej ów przemagający
l~ chciałyby ,,-icl:t;ieć przyczyl1q dzisiejszych nędz
li .wlększości typów prawd;"iwie
kohiecych pierspołec;"nych. I tak np. miss Co11et nietylko doWIastek uczucia, który;" nauki, ;,,\Yłaszcza, o ile
chodzi do wniosku, że najniekor;rystniejszym 1"0- ;"ajmuje się ona kwestyami społecznemi, nie po-

W sprawach jej, oprócz sumiennej

r.

daru obrazowania i uogólniania, uderza niezwykła u toczonych hezpośredniość wrażeń, znać po
nich, że nutorka "'ięcej przestaje z przedmiotem
Bwoich obserwacyj (obraca się prawie wyłącznie
wśród
ldaf'y rouotniczej) ~TUiżeli z jego lite-
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trzebuje byunjmniej być wykluc;"onym.
Gdyhy na podstawie tych kilku lHzykladów
wyprowadzać było moili.. ogóllliejsze wnioski,
powiedzialabym, że kobiety wnosz~) do zagadnie!l
społecznych nowe ich o' wietlenie, że ucznciowo~ć
zwrócić im siq ka;"ała wyłącznie
prawie do hadań nad życiem kla' niżs;"ych, a natura kobieca
zroznmieć lepiej
pozwala życie, położenie najmuiej odpornej c;"ęści klas owych t. je:lt kobiet
i dzieci.
:-3tąd chyua wniosek, że praca ich nadzwyczaj cenuą w dziedzinie spolecwej może bye
;"dohyczą·
Z. D.

uOZ:U AI rr OŚ OI.
Honorarya autorskie. Autor n Cyrana. de 13ergerac" Edmlllld Rostand, wydał przed nie(htwnym czaiłem, z okazyi d \\'usetnego przedstawieniu
tej I>ztuki, wspaniałą ucztę. Autor, któremu do
tego stopnia sprzyjała fortuna, pozwolić mógł
::lobie na maczenie swych gOHci najwyszukalls;"ellli
potmwami i nujdroższemi winami oraz na przybranie stołu hi.:.:;iady mlHistwem najrzadi:lzych
kwiatów. Ze swym .Cyrano" oc!llió 'ł ROi:lta.nd
przetlews;"ystkicm pod w;"ględem pieniężnym llajwięks;"e zwycięstwo w bieżącym wieku, przynltjmniej w ParyżJl. Ciekawe 7.resztą je, t porównywanie wysokich dochodów, o:liąganych dzisiaj
przez utalentowanych komedyopisar;"ów, ;" marneUli sumami, jakie w wieku iedellmastym, c;"yli
w okresie ;"łotym literatury francuskiej, pJacouo
autorom dramatycznym za ich prace. Autorowic ci
byli zmuszeni w większej lic;"bie wypadków dedykować llwe clziełn hogatym meccnasom, któn'y
im wręc;"ali skromną zwyklc I>lllllę franków 7.<1pr7.ywilej figurowania na k iążce ;"e 8wt:m nazwiskiem obok nt\zwiska autora. Biada jcdnak
autorowi, którego dzieło ]10(1 względem sukceSJI
uie odpowiadało oC7.ekiwUlliom dobroczynnego
protektora sztuki, lub , co g'orsza, ;"npełuego doznało nicpo wodz.enia.
O pani (le l\Iolltespall, lubującej ię od C;"tlf>U do
c;"asu w roli wspaniałomyślnej opiekunki li~eru
tury, opowiadają, iż niejakiemu Du RYCl'owi pod,trowa!a za jego sztllkct .,L'Alcyone" pięćHet
frankóW. Gdy jednak utwór ten haniebną "uobił
klapę", wysłała do domu nies;"częśliwego antora
dwóch swych służących, którzy u;"brojeni w potężne pałki, czekali na powrót "pupila" swcj
pani. Gdy wreszcic powrócił autol' ;" pelnemi
Ilszami gwi7.dania i sykauia nielitościwych widzów, lokaje, ouiwszy go pot<;żnie kijami,odcurali mu po;"o tałą jeszcze ;" owych ;')00 frankll\\'
resztc.
Hł~t\vnego Piotm Corncille okr;"yczano za llaj~arozumialszego lla świecie poet~, ponieważ za
Jedną ze Hwych tragedyj ~miał r.n.żadać fi IlOO
franków.
.
,
Pie :'ws;"ą H;"tuką, która pr;"yniosła swenlll :llltO~'o:vi

ok,rą?,łą przy;"woitą

sumkę, był

niewąt

pl I\\"} e ,,:-3\Vlętoszek" ~IoliC1'a, który sprzedano
za 50,QOO franków . Od tego też C;t,a8U }nace litel'acki~ cOl:a;" baI"(~zicj podnosić
się
;"aczęły
\". cellle, n;" wreS;"Cle udało się BeaumarchaiH.
]l~·z.ehi~głerun autorowi "Weseht Figara" po dłll 
glej, llIestrudzonej walce pr;"eprowad;"ić, iż nuto·
rom .dru~atyc;"uym ])l'zj'ZIlawano honomrya, odpowHtdnJ.ąc,e wa~·toŚci ich produkcyj. Dzisiaj osiąga
aut~r l1aJ~ospołlJti:!zej farsy
;"e swcj pracy ue;"
]lorownall1a WIększe kor;"yści, niż w Czasach pro·
tektora n Bellei! lettres" Lndwika XVI nujznukomitHi :1utorowie ;" ( ~ zieł swvch nieśm;el'ielllVl:lJ.
"

.

Ostatnie wiadomości.
Wojna.
~ant-Jago de Kuha - kapit~llowalo: oto llajuowsza wiadomo:'e ;" pola wOJuy. WiadollllJ~e
zres;"t}~ bynn,imuiej nie lIie~pollziewan!l; walki pot!
• 'ant-Jago, "'obec pr;"ewa.żającej siłyamerykan6w
i doniosłości ich pociskaw armatnich, Ululliały si~
zalwńczyć kapit.lllacyą lub dl)Szczętllem ;"uiszczcniem fortecy i miat>ta. Kapitulacya jest uesztn

następstwem bomua~'dowauia, k~óre generał ~haf ~
tcr i tlota ameryka.nska wznowlły w dniu 11 bm.

Obecnie może i stronnictwo woj kowe w His;"panii bqdzie i:lkIonnicjsze do podjęcia rokowań pokojowych. Bliżi!ze warunki kapitulacyi potlali~Uly w depes;"ach.

ROZWÓJ. -

6
N owojor8ki "Herald" stanowczo zaprzecza informacjom madryckim o zuanycil z depesz warunkach vokoju, stawianych rzekomo przez Stany
Zjednoczone. Rząd amerykallski nie ucr.ynil dotychcr.as żadnych w tej mierze propozycyj.
Dzienniki madryckie twierdzą, że na o8tntniej
radzie ministrów głoSOWt\li Goroazo i Rumero RobIedo za pokojem, Conea i Auuon za wojną do
o::itatniej kropli krwi . Sagasta i reszta minil:ltrów
nic z:ljęli dotąd stanowczej podstawy. Generał
Blanco przemawia za dalszem prowadzcniem
wojny .
Dziennik "ColTespondenzia" zapewnia, że minister wojny ze wzgl~du na. ciężkie położenie na
Kuuie zasadniczo nie jest przeciwnym zawarciu
pokoju, jednakowoż z całą stanowczością odrzuca
warunki pokoju, "podane Vi" telegramach zagraniczuycJ!.
"Nowoje Wremia" omawia kwestyę zachowania się Rotiyi w sJlrawie Filipinów i docilodzi do
przekonania, że wojna jako taka, już. jest ukoń
czona, a od stanowiska Rosyi zależeć będzie
ukształtowanie się stosunkow polityc:wych na
Wschodzie azyntyckim. Zdaniem tej gazety nadszedł już czas, aby stanowisko Rosyi w sprawie
filipińskiej zostało jasno określonem. Rosya do
wysp Filipińskich nie rości souie żadnych pretensyi. Przy podziale otrzymały by Niemcy, Anglia
i Japonia najlepsze terytorya, wskutek czego
stanowisko tych mocaJ' tw >'>ostałoby na (leeauie
Wielkim ogromni c wzmocnionem. Dla Rosyi hyłoby najkorzystniejszem, gdyby 1! ilipiny dostały
tiię w ręce jednego mocarstwa, czy to Hiszpanii,
czy też Stanów Zj~duoczouych.
Jeżeli Hosya
w tym kierunku działać będzie, to nietylko, że
hronić bqdzie swych własnych iuteresów, ule wyświadczy także przysług~ pokojowi wszechświa
towemu.
Z obozu Chickamaglla donoszą, iż tan. goto ·
wych jest do wyruszenia na wyspę Kub .. 27 nowych pułków piechoty.
Tajuy komitet rewolucyjny hiszpański, mują
cy swą siedzibę w Londynie, przygotował i podobno wysłał już do HiHzpanii kilkadziesiąt tysięcy odezw, wzywających lud hiszpański do rewolucyi i obalenia dynasty i.
Z Waszyngtonu donoszą, że z powodu powro·
tu eskadry Camary na wody hiilzpańskie powięk
szono flotę Watsona.

'l' el e g r a lU r.
.Narodni Listy" omawlaJąc
odmowną uchwałę przewodniczących klubów niemieckich, zapewniają z naciskiem, że czescy delegaci obstają zawtize przy ulljzupelniejszem równouprawnieniu i równej wartości obu j~zyków
w kraju i że dopóty nie będą mogli wydać swojej opillii o projektowanej ustawie językowej, dopóki nic będą im znane szczegóły jej przeprowadzenia; że szczególniej mllszą odrzucić projekt
tłómHezy przy urzędach i że wreHzcie nie mają
żadnej
podstawy do czynienia jakichkolwiek
ustępstw, któreby umożliwiły uiemcom zaniechanie obstrukcyi. Wątpić bardzo należy, ażeuy czescy posłowie, którzy brali lldział w konferencyi,
ustąpić mogli ze swego zasadniczego stanowiska
w sprawie językowej i ażeby dali swe przyzwolenie lIa ustawę projektowaną pr:lez Tbuna.
Wiedeń, 17 lipca. Roz}:loczęły się dalsze konfereucye hl'. Thuna z delegatami szlachty wiernokon$tytucyjnej. Na początku konferencyi obecnym
był t.akże minister, dr. Biirnreither.
,,'l'ugblatt" Szepsa donosi z Pragi:
W zamku cesarskim na Hradczynie przygotowują pospiesznie apartamenty dl;t hiszpallskiej
królowej regentki Krystyny, która objawić miała
życzenie, że w razie niespodziewanych wypadków
zamieszka w Pradze.
Madryt, 18 lipca. "Epoca" donosi, że karliści
przygotowują wybuch rewolucyi. Dziennik ten doradza, aby z tego powodu obsadzono północne
prowincye Hiszpanii większemi oddziałami wojska i aby zdwojono baczność na gran icy hiszpań
sko-francuskiej.
Londyn , 17 lipca. • 'l'imes" donosi z Madrytu,
Praga, 17 lipca..

Poniedziałek, dnia 18 lipca 1898 r.

że lHlrazie zażegnano tamże przesilenie gabinetowe. Wpłynęła na to w zuacznej mierze zmiana w zapatrywaniach opinii publicznej, która
staje si~ znow więcej wojowniczo uspo~oui()uą.
Madryt, 18 lipcu. S ..lgasta oświadczyl, że
gen. 'rorul zawarł kapitulacyę San t-Jago samodzielnie i na włmmą od powieclzialnoM.
Waszyngton, 18 lipca. KHpitulacya Sant-Jago
ouejmuje jedynie najbardziej na wscltoci wysunięty kąt Kuby . Mauzauillo, Bl:lynmo, Holguill
pozo::ltają przy Hiszpanii.
Generał ~hafter mianowany zostal gubel'llatorem wojskowym zajętego
kraju i po~połn z dowódcą powstańców Garcią
utrzymywa.ć będzie porządek. Gen . Blanco uznał
kapitulacyq. Mianowana została komisya do uło

ca i ducha ... , wszystko to razem splątało się w tak
hurmonijną, ta.k pociągając:l całość, że ~mierć jej
tylko z pOl!eiciciem kotią. pi~knego wOllnego kwiatu Jl,nrÓWl1HU 1IIOŻU:L.
l':lmieJ'(~ ~. p. Walen'i robi wielka szczerbe
t()wn:l:r.~sk.ą, ciężką, dł~gie lata. lliep~dlegtljącą
%abllZllJeUILI ranę w tiel'CU, kochająceg.) ją gorąco
małżonka, dla biednych zaś dziatek jest stl'HtiZUą
klęską, której ogrom ocenić ci tylko umieją. co
nie mogtl zapamiqtać pieszczoty i słodkiego ",jusu
matki , ci co prowadr.eni byli pl'zez dzieciece
i młodocianc lata chłodną ręką ludzi obcych,
r.amiast reka matki.
Sel'lJec~n~ słowa. w,;pólczucia szłemy tak boleśnie dotkniętemu niezbadanym wyrokiem Najwyż
szego-małżonkowi, sierotkom i rodzinie.

żenia szczegOłów.

Ś . p. Władysław Wołowski. Dziś o godz. 2
po połnliniu . zmarł w szpitalu Pozuańskieh ś. p.
Władysław Wołowski, administrator teatl'l1 łódz
kiegp.
~. p. Władysław WoJowski urodził się \V roku
1865 w Ostrołęce. Był administratorem teatru
łódzkiego o l początku objęcia dyrekcyi przez jego brata przyrodniego p. Michała W olowl:lkieooo i
był jego prawą ręką.
W roku bieżącym ożenił się w Płocku z corką prezydenta miasta panną Widulińską.
Przyczyną śmierci bylo zapa.lenie kiszek, wymagające operacyi, dla dokona.nia której dziś mno o godz. 8 przewieziony zostal z domu do szpitala PozuańHkieh.
Sześciu lekarzy szpitalnych z doktorem Cubnem na czele dokonało operacyi, po której~. p.
Władysław Wołowski wyzionął ducha.
Zmarły był powszechnie lubiauym, w gronie
zaś artystów cieilzył się widką sympatyą.
CzeM jego pamięci!

Departument wojny rokuje z Towarzystwami
żeglugi parowej, celem przewiezienia do Hiszpanii
12 do 15,000 żołnierzy hiszpańskich.
U rząd wojny wydał rozkaz wstrzymania daltizego wysyłania wojsk na Kubę.
Peszt, 18 lipca. W artykule iUilpirowanym
widocznie ze strony niemieckiej w Wieduiu.
oświadcza "Budapesti Hirlap" , że kwestya ugody ustępuje na drugi plan wobec kwestyi, czy
mogą Węgrzy pozostać nadal w ścisłym związku
z Austryą, gdyby miała charakter słowiański.
Zjazd w Pradze poucza, że nie. "Budapesti Hirlap" grozi więc, że w razie rządow słowiallskich
w Austryi, Węgrzy ograniczyćby się musieli na
unii osobistej.
Cap Haitien, 17 lipcH. Kapitulacya Santjago
de Cuba została podpisana; hiszpanie opuszczą
z honorami wojskowemi miasto_
Waszyngton, 18 lipca. Wiadomość o kapitulacyi Santjago wywołała w Waszyngtonie radosne wrażeuie, bo obawiano się tam już fatalnych skutków żółtej febry. Fakt ten obchodzono wszędzie paradami i biciem w dzwony. Tłu
my tłoczyły się w redakcyach pism, auy upewnić się o fakcie kapitulacyi. Wtizędzie rozlegają
się pieśni patryotyczne.
Madryt, 18 lipca. Urzędowa .Gazeta" ogłasza
dekret królowej regentki, znoszący czasowo w całej Hiszpanii swobody osobiste konstytucyjne.
Rząd zda spmwę
parlamentowi z użytku, jaki
zrobi z powyższego prawa.
Wydanie dekretu objaśniają wzmacniającemi
się manifestacyami karlistowsklemi i republikań
skiemi.
Zawieszouo wydawnictwo wszystkich
dzienników karlistowskich i zwolenn il~ów rzeczypospolitej. W Madrycie i innych większych miastach skonsygnowano wojsko w kosr.arach.

-1ś.

Walerya
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Chojnowsldch

RAUBALOWA,
żona,

adwokata przysi~głego.

Po krótkich lecz ciężkich clerplenl t\ch, opatrzona Śś.
Sakramentami, zasnęła w Bogu, d. /6 Lipca 1898 r.
o godz. lO-ej wieczorem w Łodzi.

Pogrzeu odbędzie się 19 lipca o godz.
6 popolttdniu z mi~szkauia przy ul' Piotrkowskiej ,:NI! 54. Zaloune nabożeń/ltwo w
kościele Bw. Kl'zy;i;a d. 20 lipca .o g. 9 rauo.
Osobne zaproszenia rozsyłane nie będą.
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PODZIEKOWANIE.
I POCZ.Ytuj~ Hobie za miły obowiązek
~

NEKROLOGIE.

I podzi~kować

lllle.Jt:'cowej pnbliczności
ontz pl'a::iic za, laKkmve poparcie k011Ce1'I tów orkiestry pułku gl'orlzieuKkiego lejb
l gwardyi lu17:al'ów.
I

Ś)IIERÓ ~IATKI.
z

fraBcn~kiego.

Z

nmarła? nie żyje'? Z 'L g10~1l0 mówimy ...
" lIIoże oczy jej zwarł tylko sen-lekarz? ... " SądZOllO.
Ktoś radzi. .. "Dajcie dziecię, z niem próbę zrobimy ... "
I na łOBo matki - dziecinę złożono ...

Co?

Czekają .. ,

Gdzie przed chwilą eiepłc He rce biło z IJlaczem i I,rzykiem skryło liczko ~woje ...
Gdy matki - własne dziecię płaczem uie zbudziło ...
Skoilczone!. .. już n~zła w wieczności poclwoje!...

Dziecię

poważaniem

Kapelmistrz F. Kojzar.
LISTA PRZYJEZDNYCH.
GRAND HOTEL. Wyczalkowski z War~zawy, LeichmlLU z Petersburga~ Hiffelmacher. z
i:ichwaLJacho. Miiller
• z Petersburg'>L, Koellltzer 7. Frankfnrtu, Wilka z UharlotI tenburgu, Fai d z El'herfełdu, IAdslJcrg z Tomaszowa ,
Ku~cue z Lipska, Bruck z Berlina, Frallk z ,,'arszawv_
Dogul's'd z Sompolm\, Rozenkrantz z Petersburga, ŻoityilSki z "'arszawy, Scuneider z Biilły, Szade von 'Ye8t1'1111 z l\lagdeLJurgn, Wohl z Tomaszowa, Kerbel z Moskwy
Pollak z Pragi, Gomberg z ilIilwlajewa, Ajnchor z Ekate\ I'yno~ławia, Bick z P,tlJianic, Berg z OcIesy.
.
HOTEL VICTORIA. Ziernow z lIIoskwy, Gigcr z \\"arszawy, Dankow z Tury, Luboszyc z Zduńskiej Woli, Prager z I\:alisza, Kaufma11 z Berlina "-ospanow' z Narhiczewani.

I
I
Ciężki cios dotknął znanego szerSzemu kołn
miejscowej inteligencyi tutejszego adwokata przyI
sięgłego lJ. Augusta Raubala. Nieuułagana śmierć
., rOI'.

wyrwała mu w sobotq lo b. m. wieczorem, po
krótkich lecz ciężkich cierpienia.ch, w kwiecie
wieku ukochaną małżonkę ś. p. Wałeryę z Chojllowskich, osierocując~~ zarazem dwoje drobnych
dziatek. Cioti ten odczuwa każdy, kto miał t'posobność bliżej znać ś. p. Waleryę.
Młodo~ć, uroda, wdzięk w churakterze gosposi
w tak niedawno uwitem gniazdku, przymiot.y ser-

I

Do dzisiejszego numeru dołącza się dla prenumel·atorów miejscowych prospekt nowego pisma
tygodniow~go p. t. CZYTELNIA dla WSZYSTKICH.
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Rozkład Pociągów
Odchodzą

zLodzi.

(Letni).

Przychodzą

f,AG "7.14 *8,44 :;,061 * 5,0.!

8,O~ 1

9,20

Z dnicm 1-1: h.
do

12,56
4,15

Przychodzą

Koluszki
Tomaszow
Bzin
Iwaugród
Skierniewice
Aleksaudrów
Bydgoszcz
Berlin
Ruda-Guz.
'Varszawa
MO 'kwa
Petersbur '
Piotrków ~
-Częstol;howa

Zawiercie
V<.(browa
SosI10wiec
Granica
Wiedeń

2,38"* 6,43
7,35 8,14 11.18
4.23
10,14
*11,08 2,30
4,20
* 1,68 8,26 10.:32
3,36" 8,OJ
1,01
* 9 "O " 1') .)",
a . l0 *12,19
* 7.19 1 6,27
*11.12
5.4ł ] 1,46
* 8,-10
"6,13
6,00 10 12.15
5,tJO * fI.H5
3,00
2,08
6,2::1
9,23 10,08
7,38
12,06 1:l,38
4.13
*2,33
9,2a 12,2tl
"4,15
11,41
2,4 7 * 6,19
"6,11
12.5&
4,01 * 7,28
5,0. * 8,36
*5,52 1
:l.02
6,10 2,25 1 5.30 * 9,00
6,0.~ 1,50
6,00 * 8,3° 1
7.0-1
4,09 *9,56
*1,38
*2,55
*5.53
7,43
*4,37

I

,~

.-.~v

-I

"'rocla'"
POl'ią,!!'i

Odchodzą

z LOlizi do stacyi

oznaczone

~wiazdką

(*)

, "9 ,3J
·8171

do

Pr~~~wni~

Łodzi

*8,12.1~

lU .

Knwa t~ wi K~~llusz~

"JÓZEFY"

ŁodZi

przcnie~i()llą zo::-tała

na

Piotl'kowHką

81

G,32 / 8,33 11,53
<l,:l8 * 7,09 *10,05.
d l
.
'b d' d
b
k
Ó 51
I na a
przYJmowac et Zle o 1'0 ot Y -rawaty
1
* 5.03
7,00
1
*12,38 3;23 z własnego i powierzonego matel'yału. według naj*10,13 1,43 nowszych żurnali, oraz przerabia stare, czyści
*10,36 * 1,06 "1,Ul 7,11 10,16
~,15
* ;'~~ i pierze chemicznie po cenach przystęp" 3,51
* <l , U; *5,a5 8,45
9;42 nych. Kapelusze damskie ubiera się nader gu6,35
"12,411
* 5,29
11,41)
*1,04
*12,27 stownie od :~O kop.
* .,54
"11,16
"11,0:1
6,aO
9,35 * 5,25 8,20 12,50
* 7,35
*12,3l1 *11,55
9,=?
4,.-!j
8,oa
* 7,5:J
*9,35 U,:!;!
* 10,<18
\),25
10,45
1,42 * 6,00 * 8,25
* <l,o. * 5,OJ
8,20 ll,as
3,45 * 6,10 z przyzwoitej rodziny, z wykształce
" 1,:H * 1,56
*12,25 *12,01
2,37
7,05 10,aJ
niem, znająca wybornie języki fran*11,21 *10,38
1,26
6,02
9,06
*11,00 *10,10
* 5,40 8,35 1,05
cll~ki, niemiecki, l'oByjBki i polski,
l,aO
* 5,45
9,25
*11,:l5 1*10,20
~zulu\jc
odpowiednicj pOBady lub zaLOJ
1,Oł
* 9,5J * 7,29
*2,03 "4,01

1-

I

I

"*

Młoda

polka

po-

knrsnją pomiędzy godZiną 6-tą

wieczór

:l S-tą

jęcia na godziny.
Oferty dla H. K. w redakcyi "Rozwoj II ~.

rano.
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~::rw-G-.:111."111:..8

~

Koncert

t

pod dyrelrcyą

~

I1:')~h~r"~.
~a~~~~,~;~
7
~
~~;t;'I'.~n~
~otJ
~
I
"
;~.

~
~

~
~

~

.,

-t

"

;).
H.

"
,.

1'.
p.
p.
p.
p.

li

~f"urrc)" l'rcis (,krzn)ce)

Leon Sznle (wiolonczela)
Bnmćl.of (flet)
Hcrman (khl'llct)
Hacl: (oboj)

10."

p. Hu,chc (waltornia)
Bitl'ych (Koruet <t pi/:'lton)
p. Ho l'-IctllOwiClt; (Korn.lLpil'-lton)

11."

p. Koepkc (puzon)

8.

"

H.

"

]l.

J?OCZiatek: O gcdZiin.ie S-ej_

Codziennie nowy program - we środę wieczór walców -- we czwartek wieczór soli s _
tów - piątek simfonia - w sobotę wieczór oper i operetek.
l i r Kuchnia wyborowa, w1na i napoje wyskokowe na miojscu. 1IIJ.ł

lllIB
~
~

~
~

~

~

~

=
=
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

~

E_ :TEEZYX:::C""'VVsx::::t

Jedna z tutejszych Drukarni poszukuje II o

Obwieszczenie.

Fal~ bial~lli ~ztlll{

Dyrekcya Towarzystwa Kredytowego II
miasta Łodzi
i
w zastosowaniu się

pod . .J\~ 9 przy u.l. N?womiejskiej, przez Abrama Majera KapłaIzraela l Ester!} małzonkow Cynamon, dodatkowa fS. 20,UOO.

. 1.
1

Reflektanci, którzy przez dłuższy cza

podobne czynności sprawowali

znają facb farhiarski i posiadnją dobre rekomendacye, mogą składać ofer-

ty w Hedakcyi IlHozwoju" po lit. X. Y. h.

do § 22 Ustawy, pounje do powszechnej Will-I

.(}omości, iż zażądane zostały pożyczki na nieruchomości:

na

Dozorcy

li

PIEKARNIA KRAKOWSKA
ulica Oegielniana :\2 1)'7,

2. pod M 81 przy ul. Ji'rańciszkauskiej, przez Fryderyka Wilhelma
Driesnera, pierwotna rs. 15,000.

zwraca uwagę Szanownej swej Klienteli na otworzoną F i l i ę przy
Wszelkie zarzuty przeciwko udzieleniu zażądanych pożyczek sto- 'I ulicy Zawadzkiej, doJU W-go Lu b i e ń sk ego obok Hotelu Europej warzytlzeni zechcą przedstawi~ Dyrckcyi w przeciągu dni 14 od daty
skiego, która od soboty 16 .lipca ~aczęła .funkcyon?wa? i z .tą samą aku-wydrukowania niniejszego obwieszczenia.
J ratnością, jak w głównym mteresle, publikę obsługlWac będZIe.
Prezes E. Herbst.

I

Dyrektor A. Rosieki.

l

Z

głębokim

szacunkiem

Majster piekarski

Mikołaj Vogt.

s

ROZWOJ -

POlliedziałek,

dnia, 18 lipca 189
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,Kan tor

Najwyżej zatwierdzone dnia 27 Marca 1870 r. .' ~ JAKOBA RAPPAPORTA

HANDLOWE TOWARZYSTWO UBEZPIBCZEN ~ I P,"",lliC~o;f~i~~;I~~g~;;;~

flF

!

Kapitał zakładowy całkowicie 'wpłacony l'~. l,OOO,OOO.

~

Kapitał zapa:-;owy przeszło

~
~

1':-;.

800,000.

I

S' LUSARZE

\n

~ I nzdolnieni do robót
~ I Ol'llamentacyjn)'ch, kOll:-;tl'Llk-

Jeneralna Reprezentaeya na Królestwo Polskie

leon S" Hausfeld w Warszawl"e "~
~ I
I

'rn

~
~

11" " 0

lmćl.owlauych

crjnych i

i;ą do f~bryki
Specyaluie ubezpieczenia kapitalów~ i dochodó,v (zycia)
~ I Akc. Tow. ~ł~:r~~~!~:KI i S-ka
~
Przyjmuje ubezpieczenia w~zelkiego rodz~~jLl, a mianowicie: l) na ,vypa.- ~ I ___ ________
~ dek smierci, mię"Zalle, z oznaczonym terminem i z rentą, i 2) 11" do:!ycie lub ~ I
E~ ~

f1§ ]losaW~:'~;llki
~
~

r;L.Jf

lub

w~zy~tkie

,

~

potrzebni

FT k k'

~I
war II~ ow~ I,
~ mieszka ~~~~:::Pl~Z~~l~I.Ę!~~stan.

omz prnmiemle lub uHtne infol'lllacye udziela

Główna Inspekcya, łódź, Piotrkowska NQ 27,

agentury

_

'

.,

To,varzy~twa.

_

"

Zar~ąQ To .'7ar..:y st //B

,
;7/

'r,

' _p

,"

,

)

~

\n

J

',,-

~ ,:J. o sA,'7~e, Gom BO S r;BLQ~og.J.O,

~

~

\n

łynowskiej 18, w domu Wiznera.
_
Mój KANTOR i SKŁADY

Sf~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ I';naj(l~\ją ~ir. obecnie we 'ivła~I

II

I

Rada

Opiekuńcza

zatwierdzonej przez J. E. Pana Ministra Finansów,

Pa~ianickiej 'i -kla~. Szkoły

/

i

Dla pp. Rastauratorow,

I

-±-ch uczni z Konserwatoryum Warszawskiego

l

gl'ąjący

na

~

I

Hodzjców i opiekunów, życzących sobie powierzyć swoich synów lub
Pabianickiej Szkole Handlowej, uprasza się o nadesłanie
tem deklaracy.i pod adresem Dyrektora 7-io klasowej. 'zkoły
Handlowej w Pabiallicuch, Odpowiednio przygotowane formularze deklaracyj Rada na żądanie interesowanym natychmiast prześle.
Pabianicka Szkoła Handlowa, będąc kierowaną przez piel'wszorzętl
uych pedagogów, oraz otoczona pod każdym względem troskliwością Hady Opiekuńczej, korzysta z wszelkich prerogatyw szkÓł realn.Ych rz;ądo
wyeh i daje po jej ukończeniu prawo wst~pn do wyższych zakładów naukowych,
Termin rozpoczęcia wstępnych egzaminów i lekcyj ogloi:!zonym zostanie osobno.
wychowańców
piśmiennych o

t!i~tS~fS'

D M'

r

11'1

a~~UlIll

I

;•

,

Jan

73 I-sze

piętro.

od frontu,

~ ~

~oun

.

I Przeniesionio S~d IV r?wiru dnia
I 8 • lipca Z DZlelne.J 22 na
i Plotrl{o\yską
! Jakubowicza.

145, do

domu
906.

:

piętro,

i

! --------------------I Do ""yuajęcia w lei:!ic Ruda PaI

'

bianicka,

różne

letnie

d~~an~ki~ mi~~zkania,
Wiadomość

(choroby
lUt

wewnętrzne

i nerwowe)

przeprowadzil
ulicQ Alldr~e.ia

się

.'iI

,...

l,

/

]'og

PrOlllenf~Jy.

u Gopperta fa1Jl'yka ka-

peluszy.

~,

I
Piotrkowską
~97 .

piętro

na PlOtrkowską Nr. 86,'
dom W. Pderi:!ilgego, I

~~i~~~~:~~~~~~~~~~I~~I~~~~ ~#~#-#-#-

L. Brogsi~ter

I

nych go(hinach.

----------------~--------_I.~~___-~~~.~~

PRAOO'VNIA HA :FT()'V

Przej azd 16, m. 4,

I fl5a'1~5iI~.~R~~.~~~

Rada Opielruiicza.

dnia · 11 lipca na ulic~

Potl'zel.me l'; a l' a l';

pianinie, skrzyp- zdoI ne st ani czark i

J
I I ' przeprowadził się

M

Wiktor Silberber~,

Hanulowej I~~~~~ą w~~.~~~~!el~v iw~!!~!~~

podaje de wiadomosci ogółu, ie otwarcie wymienione.i :-;I';ko-I
1y lla:-;tąpi z pocl';ątkiem roku ~zkolnego 1898!9H, i że w
v,icnv8zym roku .jej i:-;tnienia otwal'temi zostaną· o ile zglo~i 1
:-';l(~ c1o:-;tateezn~, hCl'.lm kandyc1~~tów: 2 kJ a~y . przygotowawcze (I lllzsza dla chłopcow od lat 8-m l II 'ivyZl"7,a) I
Klasy I-sza i II-ga.

została

uym aOlUU przy ul. Mikołajewskiej pod N2 28.

OGŁOSZENIA

DROBNE.

mt,\ dObrej roboty, 10
K datna
do kantoru, lnu
sprzedauia.
woju-

\\T iadolllośc

łokci dług,1,

przy<lo hiura jt'st do
w rodakcyi .. Roz-

,

Lokata zu3500 rubli potrzebuo.
pOWU:1, 7 °/.,. Oferty
pełuie

~khHlac

1/
2

w rcda',cyi .Rozwoju" po g-o<11 cl1l

PoiyczkB.

~21.

