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Towal'zy~twa o)li<lld

Zebranie og-ólue
nad zwierzętami

(Audrzej:1 f) ) o godzinie 8 wi eczorem.
W y~ ta \V y. Letni 1'>:11011 arty~tyczny w IIelenowitl.
8 a l o 11 a l' t Y s t Y II Z n y Belled ykta 1.
;, a u o I' a In a .• Ohlężeuie Paryża" (Pa:;aż Szulca).
I e a t 1'. Pl'zedstawiellia uiema.

Quo UB (jU<l tandem I.amieniczllikn abutere pMieutia nostra!!!

. . Doprawdy-dopókiż. kamieniczniku naduży
". a c. lJ~dziellz cierpliwoSCi nas~.ej?! Taki, mimo~voh . wykrzyknik wydobywa si~ z piersi każde

lllemal lokatora, Zmll!lZOnego dla jakichbądź
P?'kVOdow zmieniać lokal i wpaść w to gorące
ple ło rumacyjne, w jakiem obecnie żyjemy.
Ile przecietny lokator traci !)rzez przel)rowa(l
k ile mu
•
. z~.
sprz~tów natłuką, nałamią naUISZCZą, uakradną, ten t.ylko obliczyć może, kto
~)~.(Ilegał tej miłej operacyi wogóle, szczególnie
I: z w Łodzi, gdzie dopiero kiełkować zaczynają
I$t~~ol'y przewozowe i inne temu podobne przed-

bO

~u,or!ltwa.
"'-T'

"'le

W

Pl' 'l
l' 'l

napróżno

przysłowiacil

,e, n o !l l• U Y 'g

mądrość

narodów, utajona
t r z y kro t n e

wyrzekła-że
o l' s z e O d j

e d n ej

p o g 0-

łl~ ~~ l! ?,ak mądrość powiada wogóle- a \lO wy-

ł) . '" ledzleć

powinna. ta pani o łódzkich prze. . oparteml. na
o I,ropno .
'Cluml,
CI: ~Ch lokalnycb obyczaji\Ch, wykazać zechce
leJ ~a .który z doświadczonych miejscowych zwoUlko\\, przeprowadzki .

IOwad·'/. l{acl1, z Jej
..
In'}

Do miłych importowanycil, chyba z piekła,
obyczajów nuleży pr'l.edewszystkiem to, że gdy
w Wm-szawie i innych naszych miastach peryod
r~l1nacyjny trwa n?rm~lnie dniktr,zy, a ~ian8owiCle rozpoczyna Się o-go a 'onczy SHi
-go,
a najclalej 9-go stycznia, kwietnia, lipca i paździel'l1ika, jako miesięcy rumacyjnycb, u llas
w Łodzi 1 ;3-ty, H-ty, a nawet 20-ty tych miesięcy uważany bywa za normalny!
Skąd się
wzi,,!ł taki obyczaj, na jakim gruucic wyrósł
i skąd go importowano gubią !lię ludzie w domysłucll, ale że istnieje i przynosi najpó~niejsze
niespodzianki o tern wie każdy łodzianin, ktorego choć raz złe sku::;iło do przeprowadzki.
PieC dymił chronicznie, sufit regularnie w każdy <leszcz przeciekał, schody zarzucoue były
wszelakiego rodzaju śmicciem, poc1emną na pierwszem pi~trze trzy nadobne córy lokatom stlłdyowały, na gwałt grę fortepianową, nadcmną
mieszkał przyszły m<..Że Edisson czy Szczepanik,
maniak-wynalazca. wpadający w zapał wynalazczy między ]] -tą a :j-cią w nocy, stoBoWllie
do tego który 'I. rzędu kufel wypróżni w najbliższej ~:3-go r~ędu" instytucyi z flindami podnoszącemi ducha... w chmury-szlifujący i mordujący młotem całemi p:odziuami jakie?! sztaby,
blachy. nity i t, p. składowe c'l.ęHci obmyślanej
przez uiego na podziw świata masz;yny; obok
sąsiad stary kawaler. ranny ptaszek, już o świcie studj'lljący z 'I.apałem, godnym lepszej spraw.y, COl'net a piston, z drugiej strony, kłótliwe
stadlo, mąż g-łnchy, ale za to jąkający si~, małżonka z konieczności zmuszona dobywać głosu
tak przcra~liwie wrzaskliwego, że kanarek tych
państwa, znany w całym dOnlu śpiewak, niemógł
ich przekrzycz;eć, a muła psinka biorąca raz
stronę pana, drugi raz pani cierpiała chrypk~
i '''y<lawała nic psie głosy.
Cierpliwość moja 'I.nana całemu domowi, 11areszcie się wycz;erpała, kontrnkt mój kończył
się l1a H-ty Jan r. b. gd'y jednak na t.ydzień
przed Wielkąuocą na sie(lmiu gankach podw<irzowych naraz h·'I.epallO !)1''I.ez tl''I.J dni po 1 godzin dzienuie dywany, Ilywaniki, chodniki, matel'ace, matercY.ki, sienniki, sieuniczki, garderobę
zimową, wio 'enną, letnią , jesienną -panów, pań,
dziatwy i (iłnżby, fortepian z dołn po ra'l. setny
!liedemdziesiąty dziewi'1ty oddzwaniał .karnawał
wenecki", w nocy przyjechała buterya ... dla zro·
bieuia w domu porządku, wynalazca tak zgrzytał pilnikiem, że aż mrowie mnie pl'zecbodzilo
[ a o świcie zbndził mnie sąsiad cornet
piston
jakąś woj!lkową pobudką, podczas gdy Iląsiad
jąkała wyrzucał z wściekłością na swą połowice
cały huragan epitetów przy wtórowaniu kanark~
" i pie8ka-niewytrzymałem. Zwlokłem się z łóżka i przesz~d~zy I~OC~O niepacbną~e podwórze
znalazłe~ SIę w oficyme przed oblIczem mojej
gospotiYll1.
Nie mogę n pani dłl1ż,ej mieszkać . .. od ś-go
Jana. wyprowadzam Się.
Pan chcesz się wyprowadzić? Co panu tu
złego? Czy pan sądzisz, że znajdzie. z lepsze mieszkunie? Bardzo wątpię! To czysta fanaberya!
Opowiedziałem o wszystkich katull;,;n.ch, jakie
znosiłem w ciągu dWI'lCh kwartnł<iw. ~iepl'z;ek()ntdem tej pani.

I
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Gdzie' indziej lepiejt 1:lruiej, sic: pan 'I. tegol
Spróbujesz pan i wrócisz ...
Famulus maj, przyjażniący si~ z sinonosym
naganiaczem klijentów do kantoru pi~ania 'I.aża
leń, prMb i wszelkicgo innego "pistLnije" i-loiny
Lamparta. mieszknjąrego w podle-'l.auwa~ył, że
należy mi "posłać ~ go::;podyni " raj cnta" 00 z tn.ką "babą prze'/. żadnego za.'tanowienia" trzeb,l.
być ostrożnym.

O regentach , Sl.Vlach, adwokatach, wezwaniach,
pozwach, komornikach etc. jako malarz-pejsarzysta, ledwo przybliżone miałem poj~cie - dlatego
też zamiast do regent.a udałem się na w~drówkę
w celu wynalezienia F:pokojuiejszego lokalu.
Po obejrzeniu kilku lokalów po <lwa pokoje
z kucilnią za -1.00 i 500 rs., po trzy pokoje z przedpokojem i kuchnic1 za 500 do 000 rll.; zdumiony .. .
t.al1iotici,~ lokalów nająłem nare::;zcie tr~y ])0koje z kuchnią na. trzeciem piętrze - czyli j,~k
mi w kontrakcie wypisał pan rządca mojej nowej
gosposi. "Drei Zimmer mit KUche in der zwcitell
Etage" za rB. 480 wyra~uie czterysta ośmdzie~iąt
rubli rocznie!
Wl'ęc~ywszy dwudziestopi~cioru
blówkę tytułem zadatku i cztery weksle 11 mi anowicie na 95 rs. płatny ] 5 lipc:.t, i trzy po. 120
rubli płatne 15 października. b. r., 15 stycz'n ia i
kwi~tni~ 1899 1'. upewuiony prz;ez panią gospodyUlC:. ze w domu jej cicho jak mukiem siał, bo
loka.torzy" wszyl:ltko porządne i delikatne Indzie"
a nadto, że miesz;kanie bc(lzie na trz;ynasteO'o
"Juli~ ~dn?wione tak "jak z" igły zdjął" i goto~e
do przYJęcIa swej skołatanej doczesuej powłokip.ożegnałem moją przyszłą n dachowczynię" i wróClłem na dawne śmieci zaciskając zf\by na wszelkie dolegliwości i pocieszajac sic ~nyśla że to
już niedługo trwal': będzie.
"
•
.'
Dwunastego lipca przed wieczorem udalem sic
do mego nowego lokalu . Tabliczka dawncO'o lo~
katom wisiala na drz;wiach - ani śladu ~'uma
cyjnego nieporządku . Zad'l.\Vouiłem. Drzwi uchvliły, się a na ł!yt:luie ~loje co znaczy to, że si~
IlIÓJ kollo~ator .Je~zcze llIewyprowadził, uslY!lzałem
tylk?:. ,,~och Z~lt " - poczem nastąpiło głuche
trzaslllęCle drZWIami .
1\
Paui. gospodyni, do której podąiyłem z pret~nsyaml upewniła, że nazajutrz wieczorem mogę
SIę wprowadzać dodajac że ona "już wtem
b\i(lz;ie, ii ten lokator się \~yprowadzi" a - w1e\ czorem będ'l.ie wsz'ystko • fertig".
Na szcz~ście dła mnie dltwuy mój lokal nie
: został wynujęty - udałem się wilJc do gospodyIni z prośbą o prz;etrzymanie mnie przez dni parę
póki nowe moje mieszkanie nie uęrlzie wolne i
I odświeżone.
Pani gospodyni niezastałem, ho jak
I ohjaśniła jej kuzynka - wyjecilala ona ua "letnie powietrze w Lutomierskn" .ale np.ewniła, że
OBa do "cioci" napisze w tym lllteresle.
Nazajutrz miałem już komorniku u siebie
I z tymczasowem zabezpieczeniem na ruchomościach
ż ramienia starej gospodyni gdyż Jojna Lampart - pod~tł w jej imieniu skargę onależuość
za mies'l.kanie za kwartał bieżący, uważając moje niewyprowadzanie się za odnowienie umowy o
najem lokn.lu . Posłałem, l)I'zYl:lOmniawszy sobie
el·udycyą. prawną mego famuluSa, wezwanie regcntalne do nowej gospodyni o wydanie mi mieS;l,kania.. Odpowiedzi żadnej niedała - natomiast
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Hl b. m. protestowano u mnie z poleceniu
nie mej gOl:;po!ji, tylko jakiego~ Kuchima Mendla ~z\\'arzwas!jera, czyli z tak zwanej "trzeciej
ręki" mój weksel płatny Hi b. m. na 95 rubli GL za dni purę,
zejdzie pewno komornik do mnie
z nowem tymczasowem zajęciem, na rzecz czcigodnego ohywateb Nuchima Melldlu.
W głowic zaczelo mi sie krecić. Tu sztucznie
ZUlU zają do zostan'ia w mieszka'nin i ~ciągają naItŹuo~~ za kwartał tam niedają micszkania fi.
należno~ć zuń także sztncznie przez "trzecią
rękę" ~ciągają!
W mojem projektowanem mieszkaniu, już dziś 17 lipca po południu postawio·
no parę drabin, kijka stafelt.w, tyleż torebek
z farbnmi i od jutra, jak powiada pilnujący tego
dobytku chłopiec, zacznie się robot.a. Kielly bę
dzie l:ikończoną - Bóg ich raczy wiedzieć.
Zacząłem gorączkowo przewracać "I:..odzianina" by znHle~ć w tym informatorze jakiego ad·
wokata. Poszukiwania moje przerwał jaki~ facet, wtykający głowę przez drzwi pół uchylone.
Krótka z nim rozmowa wyja~niłu. że on już
potrzebuje wiedzieć o moich kłopotach, że on jel:it
(Iawn) w!jpblnik Lamparta, że się nazywa Sruel
Hoztropny, że on do\'viedzie symulacyi, której jakoby dopu~ciła się moja nowa gosposia z krewnym swym Sz'\-v.arzwasserem, - że taI,iej głowy
(lo procesn jak jego niema w całej Łodzi - gadał, kręcił, aż w końcu ... przy energiczuej mej
pomoey opuścił mój lokal.
.sprawę powier,~yłem memu szlwlnemu koleżce
adwokatowi przysięgłemu **",..
Czy z tej mąki - będzie chleb? Albo ja
wiem. Koleżka powiada, żem narobił górę głupstw
n kamiellicwiki, pardon, kamienicwiki górę ...
szwiudlów.

Jl1Z

Ac1ts.

NO\VH troska nienlcó,r.
LudllOHI: cC,'ar 'twa niemieckiegu powięłu;za si~
z każdym rokiem bardzo znaewie. Podczas bowiem, gdy we Francyi przewyżka urodzin nad
wypadkami ~mierci, czyli tak zwany naturalny
przyrost ludności wyno!:li tylko 93',700 głów rocznie. tedy niespełna ćwierć procent, a w Anglii
470,000, czyli 11 /~ proc., przewyźsz~l naturaluy
przyroilt ludno w Niemczech rocznie 1 1/ 2 pl'. ogólnej liczby ludności. Przyłącza się do tego jeszcze
i ta okoliczność, że podczas gdy wychodźtwo
z Anglii, a także i z li'rancyi do wielkich ich lwlonii zamorskich pochłania rok rocznie niemal
pol owę, a czę!:lto i wi~cej naturalnego przyrostu,
zmniej!jza się wychodźtwo z Niemiec z każdym
niemal rokiem i obejmowało w roku zeszłym tylko 3i:Ul21 głów. Mała to stosunkowo liczba wobec natlll'alnego przyrostu 8W,000 głów w tymże
roku.
W kilku innych wprawdzie krajach i pań
stwach, jak n. p. w Rossyi i lStannch Zjednoczo-

Z notesu zarozumialca
wyrwał

Nazy,,'am

Rię

Celimar.

Tadeusz l-tomecki

mam lat

siedemna~cie.

Przedstawiwszy siq, poczytuj~ poniekąd za
konieczność dać wam jeszcze szanowni czytelnicy
moj portret. Uźyję największych stanu'l, by go
uczynić jak najpodobuiejszym.
Biol'~ wiqc przed siei)ie zwierciadło i (po raz
pierwszy w mojem życiu) przyglądam si~ sobie
z

uwagą.

Dodałem, że ogl<ldam si~ po raz pierwtlzy dla
tego, byście nie myśleli, że jestem próżny. lub
że przywiązuję pcwną wngę do powierzchowno~ci. K.. <'o znowu! co u m~żczyzny znaczy powierzchowność?.. Lecz nie odbiegajmy od przedmiotu i patrzmy w lu tro.
Jestem s'latyn, mam gęste brwi, orzechowego
koloru oczy; nOL. troch~ niekształtny, szpeci
mnie nawet odrobinę, hm ... co począć? Ale ja sobie przecie z tego nic uie rohię. A głupstwo,
choć zawsze uie bardzo to przyjemnie mieu nos
l:ize]'oki, nawet trochę za szeroki, który nie moze
urobić sobie innych kształt6w, pomimo uwagi
troskliwości, jaką go obdarzam.
Lecz idżmy dalej ...
Wła' nie, że nie pójdziemy dalej
przerwiemy

Wturck, dnia 19 lipca 1898 r.

nych Ameryki północnej ludność mnoży się jeszcze 8Zy bciej, rocznie niekiedy o ~-3 procent,
ale kruje te są jeszcze bardzo rzadko zaludnione,
posiadają ogromne niewyzyskane bogactwa naturalne, tak, że tam nie ma obawy, iżhy mogło w krótce już - nastąpić przeludnienie.
W Hosyi przypada na l kwadr. kilometr przecięciowo obliczywszy nawet nieproduktywne
obszary północne i syheryjskie-30 mieszkańców,
w Stanach Zjednoczonych Amel'Y ki północnej jeszcze mniej, bo niespełna 8, w Niemczech zaś
blisko H7 micszkańców. (\Ve Francyi 72, w Anglii 12o).
W Niemczech dziś już nastąpiło pod pewnym
względem przeludnienie, a przy 'tak znacznym
przyroście rocznym ludności przyszłość przedstawin. się wcale nie wesoło. ~ką(1 howiem wziąć
dla tej wielkiej ludno~ci ~rodki do życia.
Nn.d tem pytaniem łamią sobie g-łowy już od
dawna statystycy i ekonomiści niemieccy, li także
przedstawicielom rządu sprawia 'IlHl troskę lliemałą. Holnictwo, llpmwa. ziemi, nie może już zaspoJwić potrze h tak wielkiej 111dno~ci; zielllia jest
już w Niemczech wyzytlkaną do ostatecznej nie·
maI granicy wydajności, a chocinżby powiodło si(1
jetlzcze przez nnjin tensywniejsze gospodarstwo,
oraz przcz dalsze rozdrabnianie własności ziem·
skiej wydajność jej powiększyć, to powiększenie
w żadnym l'<lzie nie będzie postępowało w odpowiednim stol:iunku ze wzrostem ludno~ci. Jelly·
nym wilfc środkiem, na który liczyć można, był
by przemysł, ale przemysł niemiecki, już dzisiaj
skazany jest gló\\'nie na o!lbyt zagranicą. Czy
powiedzie się wyszukać l!la wyrobów jego, nowe
pola zbytu?
Gorączkowa polityka kolonialna lat ostatnich
zmierza do tego celu, ale o(luo~l1e 'labiegi napo·
tykają na rozliczue przesz.\,;ody. Największą z nich
je!jt współzawodnictwo Anglii. której przemysł
tak samo skazanym jest na odbyt po za krajem.
Jeżeliby nie I'owiodło si~ wynaleść din. przemysłu niemieckiego nowych targów, je~liby przemysł
niemiecki miał pozo::itać na dłuższy przeciąg lat
tylko takim, jakim jest dzisiaj, w takim razie
nastąpiłyhy w Niemczech stosunki, ktorych gl'OZy
dzili jeszcze należycie wyobrazić l:iooie uie możm'-.
Rząd wychodzi z tej zasady, że do rozszerzenin. handlu niemieckiego potrzebną jest wiel1;:a
flotn. wojenna i tę potrzebę uzasadnił załatwiony
na ostatniej sesyi parlamentu projekt marynarski.
'''ielu jcdnakże ekonomisto\\' iunego jest zdania.
Twierdzą oui, ze handel ~amorski Niemiec wzmagł
się lIajbardziej w czasach, gdy Niemcy nie posiadały wielkiej floty. Wtedy bowiem iune mocarstVIa i kraje nie liczyły się tak bardzo z konkurencyą niemiec];;:1, nie przypi lljflc jej politycznego znaczellia. Teraz za~, wiedząc, że w ślad za
handlem niemieckim polląży flota wojeuna. a wraz
z flotą zahór polityczny zamor:lkich krajów, wytężą wszystkie
iły, aby \V z:trOfiku przytłumić
handlową konkurencyę niemieeką tam, gdzie bę
dzie si~ ,'tamła zdobyć nowe ]lola zhytu.
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Z tych przyczyn też także "olnohandlowcy
lliemieccy tak stanowczo Wjstępowali przeciwko
pomnożeniu floty wojennej.

KRONIKA.
Konkurs . Dziś od towarzystwa akcyjnego
wyl'obJIV bawełniunych Heinzla i Kunitzera, otrzymaliśmy list następującej tl'e~ci:
"Ogłosiwszy konkun; na rysunki do Ilruku na
tkaninach bawełnianych, dostajemy obecnie z bardzo wielu stron zapyt.ania o sposobie wykonania
takich rysunków. Chcąc przyjść z pomocą ryso·
wnikom i pokazać im podobne jlrnee wykonane
przez fachowców, nabyli~my 12 rysunków w Paryżu w pracowni p. R Huepp i zlożyli~llly je
w kancelaryi .Muzeum Przemyslu i Holnictwa,
Krakowskie Przedmie~cie },i;! (j() na ręce dyrektora Józefa Leskiego, który ła!jkawie wyraził gotowość okazywania ich osohom interesowanym,
w godzinach od lO rano tlo ;) popołuduiu:'
Dołączono do tego następujące warunki koukUl'tlu.
Hysunki nadesłane na konkur.:l winny bp;
wykonane gWU:;ZClll na kartonach w skali (lowolnej, najlepiej wszakże w takiej. w jakiej hy go
autor rysunku chciał widzieć na sukniarlJ lub
bluzkach naszych pań. Temat do rysunku pozostawi.L się do wyborll, a to ze wzglę-dn. iż celem konkursu jest pozY!jkanic prac samodzielnych,
nic wzorowanych na deseniach za!),'mnicznych.
H.yflllLlek powinien by~ wykonany tak, ażeby
mógł by~ powtór,-;ony na tkaninie na eałej dłu
gości i szeroko~ci dowolną ilo:' ć razy, czyli m(,wiąc wyraźniej, rysunek powinien przed:;ta wiać
całą figurq j
plan powtarzania sil,) tejże na
tkalliuie.
Rysunek możc być wykonany najwyżej \\' li
kolorach, przyczem dozwala się tworzenie odmian
barw pr,-;ez pokrycie jetluego kolorn innym, jak
rownież
prze,-; twor/,enie odcieni każdego kolol'll sła.bszem lub silniejszem nałoi.eniem farby:
każdy kolor IUoże być zastosowany tylko w dwóch
odcieniach.
Rysunki artystów zagranicznych nie będą
przyj mowane do konkursu.
Rysunki nagrodzone 'tają !ji~ własnoHcią To·
warzy!jtwa.
Nagród wyzntLczl.t siq szetlc, a mianOWICie:
l-sza nagroda rb. 200: 2-ga rb. 11)0; dwie trzecie mtgrody po rb. 100: i dwie CZ;W:Lrte po rb. ;)0.
Tel'lnin ostateczny do sldudania l'ysunków naznaczono na dzień 1;) wl'zc~ni:l 1'. b.
Prace przeznaczone ua konkurs, należy Jll'zysybtć pod adresem: r TowarzY/ltwo Akcyjne wyrobów BI.Lwełnil.lllych lIeinzla i KUllitzera w Ło
dzi", przyczClll każda praca ma hyć zaopatrzona
w odpowiednie godło, które ll'Iie~cić tlię powinno
również na kopercie zapiecz;ętowtwej, zawierają
cej imię i nl\zwisko oraz adrc!j autora rysunku.

Nie"Viem doprawdy,' co ' :-;ię wc' mnie kobietom
mój rysopis, stłnkłem bowiem zwierciadło! Tak;
nie dziwcie sie temu: rzuciłem o ziemie, aż 1'0'1,- podoba?
Może to, że w rozmowie umiem zawsze do
prysn~ło się n~L droblle kawałki! Bo jak tu uie
być rozgniewanym,
glly taki maruy kawalek rzeczy jakieś słówko powiedzieć, umiem zabawi(:
towarzystwo, lllali humor i po iadam wrodzony
szkła śrni\: kłam zadawuu rzeczywi tosci i skoro
pomimo w~zelkich wysiłków n~e mogłem dostrzedz dowcip?
pod owym niefol'tunuym llosem wą!j\Jw.
Zarzucają rui tylko ogilluie, że jcstem zaroA ja mam \\'ą y-słowo hOllorll. że mam. Gdy- zumiały.
by~cie tylko chcieli lekko przesunąć palcem po
Taki !:ląd o mnie-to doprawdy śmieszny, 00
mej wardze w kien1llku od \!l'ha do 1I0sa, tobYHcie gdzieżby człowiek, mający chou ~zc'/,ypt'J rozumu
się sami przekonali.
móglby być zarozumialym? A ja tu:;zę /'lobie, że
Jaki to marny wynalazek -lu tro.
mam go wi~cej, uiż szczypt.~? I zreszt<'ł, z czego
Nie mając już sposobności studyowu~ orgilla- miałbym być zarozumialy, kiedy nie \\'idz~ w 80lu mej zacnej osoby, powiem wam () niej tyl- hie żMl11ych 0~obliw8zych zalet, kie(ly wiem, że
ko ogólnie.
jel:ite'll zwyczajnym przeciętnym ~l11iertelnikiem,
Brzydki, zdaje się nie jestem-wprawdzie nie l jnk i każdy z moich Zllajumych i rowicśnikó\\'.
my~lę o tem nigdy, ale tak mi się jakoś zdajc;
'1'0, że może troch~ wiqcej umicm od wieln
zrel:iztą jestem wy!joki, mam ładne
hłyszczące
innych, żeH! więcej czytał, że umiem wydać trapaznoO'cie, więc dla czegóżbym miał być brzydki?
fniejl:izy sąd o tej lnb owej rzeczy, to przecie nie
Może i wy, szanowni czytelnicy je!jteśeie htkie
,
tego zdania, co i ja, że u mężczyzny powierz- może być powodem do zaroZllmil.\lo~ci.
Jeżeli za~ otrzymałem lepsze wychowa.nie, jechowność niewielką gra rolę, nie będę więc was
dłużej nudził, a lwzejdę do iunego rodzaju opisu I żeli jestem nieco taktowniejszy, to Z1l0WU nie lllOja zasługa. E, jl.\ nie jestem wcale a wcale ~I.\
mojej osoby.
Jestem taki człowiek, którego fortuna nie ob- rozumiały, choć wiem, że szczę~cie w miło~ci posiadam.
darzyła szcz~ściem do kart, ani do gier, ale za
Kochałem si~ dotychcztl!j milion razy - i zato duła mi to, co nigdy nie chodzi w pan-:e z hawsze miałem wzajemuo~ć, nie mówiąc już o tych,
'lanIem: szczęście w miłości!
Tak! ile razy się kocham, a było tego ... zamil· które się we mnie kochały bez WZtljemnOŚcl.
W ch'\\ili, w której wylcwam przed wami
czmy lepiej o liczbie-za'wsze pozyskuję ,vzajewszystkie moje uczucia i llly~li, kocham się takmllość!

I
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ROZW0J. Łódzka szkoła handlowa. Dowiadujemy
si(~
'/, pewuego iródła że na dyrektora s'/,koły han(nowej łód'/,kiej, pr'/,estawiła rada opiekuńc'/,a jeduego '!. profe~oraw petersbur -kich, i żc wybór
ten w tych duiach potwicrd'!.i pau miuister Bpraw
wewnętrwych.
S'/,koła będ'/,ie się mic~cić
w wynajętym nmy~lnie gmachu,

pr'/,y ul. D'/,ielnej
dopóki komitet

nie wybuduje osobnego gmachu.
Wypada nam '!.aznacz)'ć, że w pierws'!.ym roku bqdą otwmte ;3 klasy, a , ... tej chwili ma obowią'/,ywać program szkół realnych.
Pomimo, że w przysdości ma s'/,koła intencyj c
położyć silniejszy nacisk na ję'/,yki nowożytue,
mimo to w pierw/Szych latach kwestya języków zo/Staje mvzględnioną. Szkoła ma prawa zakładów
r'/,ądowych i be'/, egzaminu będ'/,ie można wst\)·
pować do tycb wyżs'/,ych instytutów technicznych,
w których egzamin konkurencyjuy nie jeBt wymagalny. Do tych '/,akładów bęuzie obowiązywał
uc'/,n,ia tylko egzamin konkurencyjuy.
Zydów do tej szkoły dopuszczono -ł:0 ;t; .
Zgromadzenie majstrów tkackich. W c'/,oraj po
południu odoyło się \\" domu majstrów tkackich
przy ulicy Piotrkowskiej pod:\h 100 ogólne '/,ebranie cechu majstrów tkackich.
Zgromadziło się około trzydziestu majstrów,
którym stars'/,y tegoz cechu pan Folkman oddał
pod obrady kwestyę dotyczącą wydzierżawienia
domu i ogrodu cecbu majtitrów tkaekich, z powodu upływu terminu dzierżawy z nowym rokiem.
1:'0 niedługich obradach postanowiono dom
i ogród, dzierż~twiony obecnie prze'/, Emila Szcunertn. za sumę 2,000 rs. roc'/,nie, wydzierżawić
z duiem 1 styc'/,nia 189(.) r. Mikołajowi l\Iiehlowi
za rs. 3,470 d'/,ierżawy rocznej.
Dywidendy. 'L'owarzystwo akcyjne fabryki wyrobów bawełuianych "Louis Geyer w Łodzi, o którego dywidendzie Hiyd już donieśl,~my, publikuje
tera'!. swój biJanB za rok ubiegły, wykazujący
dochód 8,0-:1:2,751 i rozchód 7,·J.!)9,o29 rubli. l'rzewyżka docbodu 5.J.;3,o7G ruhli. Kapitał akcyjny
1,500,000 rubli, amort.yzacyjny i '/,apasowy łącznie
z uposa;:;eniem Ul97 roku 1,(jf)i),0-W rubli.
. Ze?ranie. Jutro o g·odz. 8 wieczorem u p. Jez]e~'skIego, . s':!kretarza zarządu Tow. opieki nad
'/,W1~r'/,ęta~l1l (ul. AudJ:zcja :\0 fi) zbierają się na
posJedzeme ~Zł?Jl~OWle zar'/,'}du tegoż 'L'owar'/,ystwa dla omowJellla :;pmw bleżącycb. Na zebranie to zarząd zaprosił opiekunow cyrkułowych.
Pożadanem jest, aby opiekuno"'ie ci zebrali sie
w l;.~ml)lecie.
•
Zakłady fabryczne,

Wtorek, duiu 19 lipca 1898 r.

3
przcd,;j~\Yziąć odpo\\"ic rlnie ~]'odki kil wykryciu,
jak lIiel'rawneg-o lWlldln trunkami i wtl'/,.)'stkich
]11"'!.ckl'OeZell ollll,yią'/,l1.i;~(·.)'ch pnepi,;('l\v, tak równicż i ()d . t~po\\"ania praw
swycb JJ<t sprzedaż
tmnków osobom trzt' (' im, zwlaszl"z:L dawnym
s'!.yu ka rzom, k tIJl"'!.y \\"ystępuj~lc w charakter'/,e
snhjcktó\\' stah ::li~ pdnerui g'OHiJnd:trzami zakładów -i winuych pl>(·i'lgae <lu odpowicdzialno~ci, jak również okazywać w tym wypadku należyl:1 ]Iomoc lt''',.<;dllikolll akcyznYIll.
() każdem fakeie przckroczcllia i nadużycia
don(lsi~ niezwloc'!.l1c.·
Spadki. W y (l'!.iał hypotcczuy ogłas'/,a, że przy
sądzie pokoju 10 rewiJ'lI m. Łod'/,i otwarte zos~ały
nast\)plljącc spadki po '!.marlycll:
_\rnold'/,ic Silben;teinie, Wiktoryi '/,e StrusińBkich Prus'/,yńskiej,
Gustawie Bel"lldt, Wilhelmie 13 ern clt., )Ialgorzacic
Paturskicj, Am.a.lii Fogel, Józefie Łnbieńskim,
Schlamie Fryr!man, Adolfie i Łucyi Wojciechowskich, Wilhelmie Hl)rticb, Chasklu I3erlillskim,
Winveutym Flejs'/,man, Hudolfie Bahot'uer i Autonie SzumpicIJ.
Ostateczuy termin wyznaczono na dzieó 2.J.

ba.welniunemu milionowemi stratami. l\atii fabrykanci uie ]11"'l:ejmujq ~ię teJll '/,upelnie i spod'/,icwa.i~1 "iQ nal\'ct wol,ce możliwych ka1'tclllw, u'/,yskać \\" IJieżaenn rokll zniż!;.f\ cen, które ot! dwóch
już lat hyły' ;'llyt wygórowa;le.

.

Jednodniówka monachijska. Komitet "Jednodniówki muunehijskiC'j', wydancj na rzec'/, kształ
cącej :;i :~ w ;\LonachillHl młod'"ieży j)ol::!ldej, '/,wrócił si :~ (lo wiciu oSl',iI w kraju u:tśzym ~ z pro~bą
o poparcie tego" ,vyd :twnict\\"lt () tyle, ażeby cały
nakład "Jeddodniówki" lll()~ł bye I"o'!.sprzedanym ,
gdyż w taki III tyJko wypadku potrzebuj<10Y (a. tych
w 1\fonaehium wielu) '/, ks'/,tałcąflej si~ młodzieży
naszej uzyskaliby pożądany :t skuteczny '/,:tBiłck.
Gdyby każda z oBób i:l'yl1lpat)'zują.cych '!. celem rozsprzetlać mog'ła od 10 do 20 egzemplarzy
pośród swoich '/,uajomych, cały nakhtd niedługo
zostałby wyczerpany.
"Jednodniówke" znma.wiać należ\' w ksiegarni
K. Trcptego w vVar6za wie, ulica. l\farszałk~wska
:N'ł H9; pieniądze za~ wysyłać do l\Ionachillm do
drukami E. :.\li.ilthalera., Dachaner Htr. 15.
e w'/,ględu na cel redakcya Ilasza ze swej
dtrony gotową jest pośredniczyć w nabywaniu
"Jeduodniówki monachijBkiej", tudzież w przesył
cc pieni\)d'/,y.
Koncert. W przyszłą niedr.ielę odbęd'/,ic si~
w Helenowie koncert na rzee'/, dotkniętych nieurodzajem mieszkauców środkowych gubernii Cesarstwa.
f ....

pażdzierniku.

Z przemysłu. Akcye Towarzystwa akcyjnego
"li'itzuer i Uampel"" w aielcu pod oosnowcem
pr'/,yjęte '/,ostały na giełdę petersburską. Kapitał
akcyjny Towar'/,ystwa wynosi 2,250,000 rubli
6,000 akcyj po 375 rubli.
Wypadek w fabryce. W tych dniach, w fabryce Brets'/,nejdra w Zgierzu, maszyna '/,miaż
Z powodu monopolu.
Gubernator piotrkowski rozesłał w tych dżyła palec robotnikowi Romanowi Kurowskiemu
dniach do naczelników powiatowych, tud>'.ież do liczącemu 16 lat.
pre'/,ydentaw mia ot Piotrkowu. i Łodzi następująPożar. W dniu 13 b. m. w osadzie młynarskiej,
cy cyrkularz:
zwanej
Kulig vel Ka'!.i mi er'!., gm. Rabice w powie"Z zawiadomienia władzy akcy'/,nej oka'/,ało
się, że w jednem z Jlowiatow guberni i piotrL:ow- cie łód'/,kim, własno~ci sukcesorów Francis'/,ka Deskiej wiele zakładów restauracyjnych znajduje mowicza, wynikł pożar, od którego spłonęły: dwusię w rękacIJ dawnych szynkarzy, którzy wy- piętrowy młyn woduy ube'/,pieczony na -:I:,G10 rs.,
stępując w charakterze subjekt6w są pełnemi dom rniedzkalny ubezpieczony na :230 rs. i obora.
właścicielami zakładów. Osoby, które otrzylllnły ubezpieczona na 1001's.
Przyczyna pożaru niewiudoma.
po'!.wolcnia na otwarcie zaldad6w ze sprzedaż~l
trunków, odst.ępują swe po;molenia byłym szynKradzież. W nocy na 1:2 b. m. mic:;zkańcowi
kar'/,om, przez co paraliżują d<1żnoBci reformy osady Kontitantynów w pow. łó<lzkim, Fryderykotrunkowej ku oddnleuiu od sprzedazy trunków wi Lauge z kornory skradziono I'ózne rzeezy, warnie'!.aslugujących na zaufanie.
tości rs. 372. oledztwo w toku.
Prócz tego, w '/,akładach restauracyjnych '
Kradzieże.
W nocy na 11 b. m. zamies'/,kaurzędnicy akcy/',y '/,auważyli i inne przekroeze- łemu we wsi Centków gm. Bcłdow w pow. łódz
ni a, jako to: zakłady ntrzymują się brudno, re- kim Godfrydowi Klimce '/,a pomocą włamauia.
t
.
s aurator'/,y I karczmarze sprzeda:ją wódkę dro- skradziono '/, mieszkania różne rzeczy wartości
żej nad cenę ustuuowioną, u niekiedy nie spr'/,e- rb. 4200.
dają inaczej, jak ra'/,em '/, '/,akąską, '/,a którą ka.W nocy na 10 b. m. włościaninowi wsi Homzą Bobie płacić w trójnasób lub też nie '/,wrabień w pow. łód'/,kim Gotlibowi Sznajder za pocają '/,a naczynie po wypitej wódce. Handel w '/,amocą wyjęcia okna, skradziono z mieszkania rókładach prowad'/,ony jest w czasie '/,abronionym,
żne rzec'/,y wartośei 31 rb. 5 kop.
nakoniec byli karczmarze po wBiach, otworzywszy sklepiki dystrybucye, spr'/,edają potajemnie

Bpodziewając się obfitycll
ba welny, ura'/, kor'/,ystając z obecnego, niepewnego stanu wojny amerykańsko-hiszpańskiej
i powBtaniu w Chinach, wstrzymały ws'/,elkie zakupy bawełny na rynkn liverpoolskim, posiłkując
sie jedyuic /',apuBami. Uiełda jest z tego powodu wódkę·
>'.a'lliepokojonu, gdyż gro'/,i to glównelllu rynkowi
Komunikując o tem, nakazuje niezwłocznie
'M rartriWE
=
.
ze, a idealem iuuim - obeenic - jeBC panna - J anjna -,----W ogóle~restem człowiekiem- d'/,iwnego-usposo~'-I- -.
Dobrzc-. - - - - . - Kostrzewsk:I.
.
bienia: oto, je:i.eli się dowiaduj\) (a zdarza si\) to
NapisaliBmy.
aliczutl. czarująca! Panienka w szesnastej wio- nier'/,ndko), że jakaś panna sif) wc mnie kocha, to I
Ja napisałem: ~1auia Ti)kowskn..
śnie, wysokn, o gęstych złotawo-blond włosach,
dziwnie odrazu lTIiękn~, odraz~1 :;taj9 Bię dla niej
Następnie dałem Zosi moją kartkę, fi. ona
dużych wymzil"lt.ycb niebieskicJl ocznc!. i malino- innym. inac'/,ej z nią rozmawmJll, lllaezej postę- I mnie swoją, na której widniał taki sam na.pis.
wych uBtec'/,bch, '/, po Za których wyglądają puj~, iunem okiem na nią. patr'/,ę· :.\Ioże to i ko-I
Zosia, pr'/,ec'/,yta", 'zy sl;:re~lol1e pl"ze'/,emnie nachli wo~ć?
"
'/,\\"isko, spoj rzała lIa mnie, uśmiecilll~ła się i 0d \YU rzędy równych bielu tkiclt z_)bków.
;\[ur'!.enie!
'
Gdym wspomniał \) ]1owy'!.Bllyll1 rysie mego I des;r,ln, nie powiedziaw8'!.y więcej ani jednego
Poznaliśmy siQ na jakimś wieczorku, na któcharakteru, na::ll1nął mi się It:t myśl pewien wy- słowa.
rym pani KostrzeWtika, matec'/,ka Janki, lIpowa- padek, który miał miejsce zaledwie przed kilko.Mania Tokowska, milutka pod każdym wzglężnila lUuie, bym u nich bywał. Wil}c zlożywslly
ma miesiącami.
dem d'/,iewczyna, dotycllczas jednak była mi obokrótk,) wizytę w jakąś nielL'/,ielę w południe, nuOtóż, któregoś dnia było u państwa KOBtrzewjętną.
8tępnie zasze~łem do nic!, . k.iedy~ wiec'/,orem i '/,a~kich liezne zebranie, składaj~ce ~ię ze starszycll,
. T~go :vieczo~·lI. zauważyłcm, że ~Iania jakoś
cząłem bywae coraz częscleJ.
l z eałego naszego kółka pamem l ehłopcÓw.
d'/,lwllle, maczeJ Juk >'.wykle na mllle patrzyła,
Dom państwa . KostrzewBkich stał si\) dla mnie
Starsi gwar'/,yli z sobą, a młodsr.e pokolenie i inaczej postępowała Ile mną.
nader sympatyczny, tembardziej, że u Janki by- , bawiło się oddzielnie rozmową, lub grami towaPostanowiłem sam ją wybadać, przekonać się,
wało bard'/,o wiele ślicznych i milutkich parzyskiemi.
czy Zosia mówiła prawdę. Upatrzyws'/,y wiqc
Ja naturalnie na.jwięcej rozmawiałem z Janką, wolną chwilkę, doszedłem do niej i r.acząłem
nienek.
Jedna z nich panna Zofia Wieniecka przypa- lecz ta, jako gOBpodyni, nieraz opus'/,czała mnie, rozmowe.
dla mi cokolwiek do gustu, lec'/, drażniła mnie by częstować go~ci, dawać jakieś dyspo'/,ycye,
- Pani d'/,i~ jakby czego~ zamy~lona.
jf'j obojętność, jakiś chłód, z którym przyjmowała lub wreszcie by zamienić kilka słów z kimś sto- Wcale nie-odr'/,ekła, spojrzawl'zy na mnie
moje kompliment.y. Zdawało mi si~, że:: jestem jej jącym na uboczu. Wówczas zostawałem sam.
wymownie.
zupełnie obojętnym i że wogóle należy ona do
W tnkiej ch lViIi zagadnęła mnie panna Zofia.
- Wygląda pani, jak zakochana.
istot bajecznie wybred~ych.
- Wie pan, panie Tadeuszu-rzekła półgło- G ( '/,ież tam, przewidziało Bię panu.
Pauny wrzucają mI ogólnie, że jestem za. ko- sem, siad.ając przy muie-jest w naszem towa- Niech pani nie przeezy, to widoczne. Oczy
zdradziły panią·
cbliwy.
rzystwie ktoś, co się w panu kocha.
)Ioże mają i racy q, lecz czy to co złego!
Wiem kto.
- '1.'0 mimowoli.
Do wniosku tego doprowadziło ich mniemaNie wie pan?
- Lecz po co ten rumieniec? Ja znam barA ja mówię pani, że "iem kto.
d'/,o dobrze to uczucie i wiem jak trudno go unie, jakobym wcale, ale to wcale nie był wy··
bredny i że niema takiej panny, któraby mi :;ię nie
No to niech pau powie!
kryć . Im więcej człowiek się o to stara, tern
podobała lub dla której był bym obojętnym.
~ie mogę, może się mylę.
mniej mu . ię to udaje.
To niech pan napisze na kartce ja też
Kiewiem, c'!.y to jest koehliwo~ć, ale niech
(D. c. n.).
one to sobie mt;r,y,,-nją jak cIJcą.
napiszę, potem przec'/,ytamy.
żni w
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Brak trzech domów.
arsz. Dniewnik" podnje: ,.Warszawski zarząd pałacowy, wchodząc
ouecnie w prawne posiadanie nieruchomości, stauowiących jego własnose, odkrył brak trzech
nieruchomo~ci, wykupiouych od czynszu bez jego
wiedzy. Do liczby pałacowych własności w Warszawie należy i nieruchomość pod .~~.N?? hypotecznymi 36..J- i 2021, przylegająca do b. Zi\,mku
Królewskiego, nazwa::Jtt "Pałacem pod blachą".
Kierucllomość
powyższa nabytą została aktem
regentalnym 17 lutego 1820 1'. od hr. M. Tyszkiewiczowej, spadkobierczyni ks, Józefa Poniato\',skiego, właściciela tej nieruchomości w kOJICU
wieku uuiegłego. Ciąży nad nią, jak udowadnia
akt rejentalny dominium divectum 14 okalają
cych ją nieruchomości na ulicach: Bocznej, Garbarskiej i Zrodłowej, a wszystkie I;~ nieruchomo "ci w czasie nabycia "Pałacu pod blachą" od
hr. Tyszkiewiczowej, znajdo,yały siq w czynszowem posiadaniu różn~'ch osób, w moc pierwotnych konsensów. wydanych przez senatora Liczawskiego, pełnomocnika dziedzicznej właścicielki
hr. Tyszkiewiczowej w początkach wieku XIX.
Jak widae z ksiąg bypotccznych konsensy wznawiane były przez te władze, w rozporządzeniu
których znajdował si~ b. Zamek Królewski i "Pałac pod lJlachą ." Do r. 183:5 wydawała ich komisya nadzorcza zabudowań koronnych, od 18;iH
roku - magistrat, a w 1803 roku pomimo, że
zamek z pałacem oddane były przez magistrat
do rozporządzenia w3.rszawskiemu zarządowi pałacowemu, prawo na czynsz z 1;3 nieruchomo~ci
przyznane zostało skarbow i państwa, pokrywającemu wowczas wydatki na utrzymanie zamku.
Od tego roku aż do czasu ustanowienia w Warszawie zarządu dóbr Państwowych, konsensy wydawać pocz~ła Izba skarbowa. \V moc praw zasadniczych, wykupienie przez czynszownika jakiejuądż moglo być uskutecznione tylko za zgodą
właściciela tych nieruchomości, tymczasem zgoda
ta nie nastąpiła."
Katastrofa w teatrze. W sobotę podczas
przedstawi<mia trupy niemieckiej p. \V einfelda
w teatrze przy ulicy :Mokotowskiej J\~ 59, z powodu natłoku wi(lzów zalamało sie wzniesienie
boczne, urządzone z elescle W piel~wszej chwili,
na skutek trzasku i łamania się drzewa, powstał
poploch, który jednak wkrótce powiodło siq osobom przytomniejszym Młumie, poczem widowisko
oduywalo się prawidłowo w dalszym ciągu. Pomiwo że kilkadziesiąt osób spadło z wzniesieniu,
jeden tylko 19-1etni Hersz Manselczuch, poniósł
dotkliwsze obrażenia ramienia i r~ki. Opatrzony
przez prz.ywohmego lekarza Pogotowia, 1\I. o wla'nej sile udał się do domu. Aktorzy p. Weinfelda, pomimo krzykó IV pnbliczno: ci i poplochu,
ani na chwil~ nie przerwali przedstawienia.
Telefon Warszawa - Skierniewice. "W arsz.
Dniewn." donosi, że odbywają się próby rozmowy
przy pomocy telefonu pomiędzy Skierniewicami
i War 'za.wskim Zarzadem Pałacowym.
W razie pOJIlyśl~ego wyniku "próby , zarzą
dzaj~cy Księztwem Łowickiem gen. maj. P. Iwanow zamierza połączy e Wari:lzawę z głównemi
punktami Księstwa (~kierniewice, Spała, Tomaszów i inne) oraz i każdego punktu ze sobą.

Korespondencye.
Berlin, 18 lipca.
Walny wiec katolikó'" niemieckich odbędzie
się w tym roku w Crefeldzie od 21 do 25 sierpnia. W odezwie, jaką zamieszczają wszystkie
katolickie pisma niemieckie, przypomina komitet,
zajmujący się urządzeniem zjazdu, że zjazd przypada w rokn jubileuszowym.
Pół wieku, pełne zmian i przeobrażeń, uplynęło od 184:8 r/)ku, który wbrew zamiarom kierowników prądu rewolucyjnego, dał silny impuls
katolickicmu ruchowi i zjednoczył katolików.
W owym to roku, w którym katolicy oparli
się 1:Itanowczo wszelkiemu rozluźnieniu porządku
i okazali się najlepszemi podporami tronu, odoył
się pierwszy wiec katolików niemieckich w Moguncyi. Od owego wiecu datu,ie się ożywienie

Wtorek, dnia 19 lipcu 18\:13 r.

rozwój życia katolickiego w
szałIdem tegorocznego zjazclu
być wybrany l;::,;iążę Arenberg.

Kiemczecb. Marw Crefeldzie ma

Wybory do sejmu pruskiego odlJ,~dą się wedJ:ug "BerlilleI' Neuste N uchrichten" w końcu paź
dziernika albo na początku listopada. Stanowczej
decyzyi rząd w tej mierze nie powziął.
Tymczasowe obliczenie głosów, oddanych przy
ostatnich wyborach do parlamentu niemieckiego,
wykaznje przyrost dla stronnictwa socyalistycznego MO tysięcy, dla narodowo-libcralnego 103
tysięcy, lJawarskiego związku chłop~kiego .68 tysięcy, antysemitów 4:8 tysi~cy i polaków mniej
więcej 22 t.ysiące. Straci ty zaś strolluictwa: ceutrum 163 ty -iący, wolnomyślne 24: l t.ysięcy i konserwatyści A:-7 tysięcy gło,,:!(·)\v.
Obiega pogłoska, :i.e zatwierdzenie wyboru burmistrza wrocławskiego Kiirschnem !Hl pierwszego
burmistrza Berlina napotka na tnduości. 'Yolnokonserwatywna "POHt" zaznacza, że nowy burmistrz miasta powinien być c;l,lowiekietn, który
potrafiłby przy tłumie zarozumiałośe rady miejskiej,
przyjętej zauadto ciuchem socyalist.ycznym i stojącej pod wpływem posła socyalistycznego Siugera, a wątpliwem jest czy p. Kiirschner potrafiłby
dokonue tej sztuki.

Z

stanowią prawdziwą plag~. Wlościanin, przybywujący po poradę musi się stać (lfiarą wyzysku, paso:i.yty te bowiem tak umiejętni e
potrafią go op~tllĆ. że wyciągną ostatni grosz
z kieszeni nieoświeconego chlopa. Niesumienny
ten wyzysk mogłyby znacznie ukrócić takie hezpłatne porady prawnicze.
W Małej Wsi, odległej o 0 wiorst od W yszogrodu, a o kilka wiorst od Wisły, właściciel
ma.jątku . p. I 'tanisław Sonneuberg wkrótce wy-

doradców, któr;l,y

stawi cukrownie i rafineryc cukru która ma
przerabiać 200,0()0 korcy lJul~aków r~cznie.
Dyrektorem nowej cukrowni ma być p. Julian Glucksman, dyrektor cukrowni Hijany. Ziemianie okoliczni zadeklarowal i jlTż potrzebną dostawę buraków.
Bawi obecnie w Lublinie p. Władyl5law Junosza 'zaniawski w celu wznowienia I:!prawy pomnika, który na grolJie Ś. p. I\:1emenl'la Junoszy"
rodzina postawić zamierza. Rysunek ogolny, ora;l,
biust przed wcześnie zmarłego pisarza opracował
art.ysta rzeźbiarz p. L. Pyrowicz.
'l'echuicwe wykonanie pomnika powierzono
firmie tutejszej p. A. 'l'imme.
Całość wykończona zostauie na 2:~ listopada
r. lJ. i w tym dniu jako w dzień imienin ś. p.
ś. p. Klemensa Junoszy nastąpi poświęcenie pomnika.
I

kraju.

z pow. brzezińskiego.

mieliśmy
pomiędzy 4: a

Dnia 17

przy5 po
mrozek biały, wczoraj za~
poludniu burzę, silne grzmoty z nawalnym deszczem i gradem, który w okolicy Koluszek pokrył ziemię na dwa cale. Deszcze od dwóch tygodni z małemi przerwami mamy ciągle, co uje~nie wpływa na sprzęt siana, koniczyny i żyta.
Zniwa są w całej pełni, mimo, że słoma i ziarno
zupełnie wilgotne. Dziś wypogadza si~ niebo, lecz
czy aura hędzie nam spr/'yjala lIudługo, wątpi<;
nałeży, gdyż barometr ciągle spada na dół, a rolnicy kłopoczą się ze I:lpóźllionego już żniwa.
Na ;l,ebralliu parafialnem w Gałkowie został
wybrany lIO\YY nowy prezes dozo:'u ko~cielnego
w osolJie wójta gminy Gałków. Jest więc nadzieja, że wykoi1Czenic nowej plebanij przy nowym prezesie nie dozna już żadnych trudności
i postąpi szybkim krokiem.
06a1"<\ z loteryi za zegurek p. l\fecielskiego
z fahryki p. PoznalIskiego, przezuaczona Uli, kościól poklasztorny IV Brzeziuach, doszła do miejsca przeznaczenia.
Pożar.
W osadzie Jeżbw, powiatu brzeziń
skiego, w solJotę, () godzinie 3 ran o z niewiadomej
przyczyny wszcząl się ogień. Dziewi~e stodół
mieszcza11skich, w polowic asekurowanych zniszczył do szczętu.
l\[iejscowy wojt i llauezycicl
odznaczyli się przy gaszeniu lliezwykłą energią.
Ogień lJy1 gwałtowny, prawie wszystkie stodoły
palił]
si~ rownocześnie,
plomieniom flprqjał
wiatr zachodni_
I(alisz. Redaktor i wy<lawca "Gazety Kaliskiej," ad "'okat Radwan IIzysknł pozwolenie na znaczne rozszerzenie progrmlll1 gazety z lJrawem wydawania jej codziennie. Gazeta ma zacząe wychodzić cvdzienuie od l paździcrnik<!.
Lublin . W tych odbyło się tutaj otwarcie
i poświqcellie llowowylJudowanegu przy ulicy Boni fratel'l,kiej domu dla sierot, pod opieką lubelskiego 'l'owar'l.yl:!twa dohroe;l,yuno' ci.
Poświ~ceuia w zastępstwie chwilowo n i edolUagającego J. E. biskupa Jaczewskiego, dokonał
kanonik kapituły lubelskiej ks. Szput wraz z durhowieństwem.

POdC;l,<Hl uroczysto~ei wypowiedziane były trzy
mowy okolicZllo~ciowe, a wygł~sili je: prezes '1'0_
warzystwa dobroczynności p. I:lwieżawski, czło
nek zarządu tegoż r1'owarzystwa dr. G. Doliński
i p. Ostrołędzki.
Nowy gmach zhudowany jest w bardzo ładnej
miejscowo~ci i z zastosowaniem w8~,elkich udogodniell.
.
Gmach otoczony jest ohszernym ogrodem.
Dowiadujemy się, że grono młodych prawników otworzyło tutaj z dniem 1 lipca roku bieżą
cego biuro porady prawnej, mieszczące się w bezplatnie udzielonym lokalu w gmachu miejscowego sądu okręgowego.
Bard;l,o hyłolJy pożądanem, ażeby podobne
biura mogły powstać i w innych miastach gubernialnych, gdyż w ten to sposób możnaby położyć
tamq wyzyskowi różnych łapaczów i potężnych

Z PETERSBURGA.
Przyjmowanie słuchaczów do 8pecyalnych
naukowych wyższych będzie si~ odbywało w r. lJ. według programów nowych, znacznie ułatwionych. 1Iinitlteryum o~wiaty już opracowało wspomniaue programy, gdy jeduak nie
nastąpiło jeszcze porozumienie si~ w tej mierze
z iunemi władzami, programy maj'ł narazie charakter tymczasowy.
Ułatwienia egz.amilJacyjne
glównic dotyczą matemat.yki.
- Czytamy w "Torg. prom. gaz." ,,1Iiuisterya skarbu i oświaty zajęte są obecnie sprawą
ot.warcia całego szeregu nowych szkót Hrednich i
niższych technicznych."
Dziennik ministeryalny
nie przytacza miejscowości, w których 11.0we
szkoły mają być urządzone, wymienia t.yłko jedną z calege szeregu w Aleksandrowsku.
- W obec cz~sto wydarzających lOię nieporządków w aptekach, należących do osób, nie
posiadujących kWl.llifikncyj zawodOwych, istnieje
zamiar udzielania pozwoleń na prowadzenie i
dzierżawienie uptek wyłączuie farmaceutom.
- Dzienuiki urzędowc oghu;zają rozporządze
nie ministeryum skarbu, utr;l,ymuj'1cc s'liacunek
celny rubli srebrnych, papierowycb i monety drohnej, wcdług kursu złota, ozmwzony w kwartale
ubiegłym r. b. i nadal do dnia 13 patdziernika
189d 1'.
- b~1d wojenny w sprawic powstania w Andiżunie ogłosi! wyrok na -I:8-iu podsądnych :Z-ej
grupy. (Z l-ej grupy u-eiu skazano na Hmierć i
wyrok wykonano).
Z tej liczby ~-rh uniewinniono, jeden mało
letni skazany Ila wi~zienie, re8zt.ę za udział w
pow tauin skazano na śmierć przez powieszenie.
~~1d postanowił prosić o zmian~ kary . mierci dla
:{;)-ciu podsądnych ua zel5łanie do ciężkich robót
na lat 25, a dla dwóch na zamkniecie w wiezieniu na dwa lata. Najjaśniejszy P;1.ll najmiłó:';ci
wiej raczył zmienić wyrok dla :~4:-el1 podsądnych
na ciężkie roboty i osadzenic w wi~zieniu.
- Minister spraw wewl1c;trzuych, biorąc pod
uwagę wykroczenia popełnione w J\i! f) gazety
~Ruś," przez wydrukowanie artykulu hr. Leona
'l'ołstoja pod tyto G o ł o d i l i n i e g o ł o d,
polecił dae gazecie "Rus" pierwsze ustrzeżenie
w osobie wydawcy Hajdebnrowa i redaktora
zakładów

Golowińskiego.

Z cyklu: DO"' **
OCZICKIW ANIE.
Kiedy czekam na ciebie niespokojna, blada,
A pokój zalegają coraz grubsze cienie,
Gdy prze'li okno księżyca tylko promień wpada
Duszę moją ogarnia ból i przerażenie ...
Ta cisza, ta

samotność

strasznie mnie przyIgniata
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Zaczynam gryść swe ręce w rozdrażnieniu
NienawiŚĆ wtedy czuję do
I ten pokój zaciszny zdaje

rwściekłem;
ciebie, do świata
mi się - piekłem!

Lecz kiedy ciebie ujrzę, gdy w twoje ramiona
Padnę, pocałunkami okrywając skronie ;\Iyśl zdławiona wrażeniem zamiera i kona ...
Bezgraniczną radością serce moje płonie ...
Wówc~.as zapominamy o chwilach tęsknoty,
Niezgłębioną

i dziką czując rozkosz wzajem ...
Wówczas - pl'zestrze11 napełnia blask proImienny, złoty ...
A ten pokój zaciszny jest już dla mnie Irajem!
J anl\Jori.
rrĘ8KNOTA.

.... Zaklinam- wracaj! bo mi bez ciebie
~wiat ten się pokrył mgłami bez końca,
Pobladły gWIazdy na jasnem niebie,
Padł cień na złote promienie słollca.

Kwiaty powiędły, zewl:'!ząd chłód wieje,
w duszy mojej noc martwa, głucha ...
Zali ciq ujrzę? .. tracę nadziej~ ...
I los - czy kornych błagań wysłncha! ...
~

Wracaj! o, wracaj, duchu maj uratni...
w przestrzeń pustą ramiona ...
Gdyby cię ujrzeó cboć raz ostatni,
Bo dusza moja z tęsknoty konal. ..
Jan J/ori.
Wyciągam

Ślusarze.
Lat temn mUlej więcej 25-30, młodzicż zaczqła się chętnie garnąć do pilnika i młotka,
czyli szukać karyery, lub po prostu kawałka
chleba w rzemiośle. Młodzieniec z klasy 3-ej luu
ot-ej, któremu bądż nauki tępo szły, lub brak
funduszów nie dopuszczał dalszego kształcenia
się, rzucuł szkoły i szedł do l"zemio1:lła. Najchęt
niej zaś i lIajwięcej garnęli się owi "upośledze
ni" do ślusarstwa, jako zajęcia względnie nie
wymagającego nadzwyczajllego
rozwinięcia
sił
tlzycznyeh, a raczej pewnej inteligencyi i znajomości rysunku,-czyłi t.rocbę nauki. Z ludzi tych
wyszedł spory z:J,stctP rzemielHników mniej lub
więcej zdolnych, którzy po ukończeniu czasu terminów luh praktyki u majstrów lub w fabrykach,
odbyciu forma1no~ci cechowych i zrobieniu tak
zwanej "sztuki czeladniczej", znajdowali zajęcie
w fabrykach i wanlztatach, Ho trochę wiedzy nabytej w szkolaclt, ułatwiało im zrozumienie dyspozyeyi mechaników czy inżyuierów, a w ślad
za tem dokładniejsze i szyb1:lze wykonania poruczonej im roboty.
Byli też oni ch~tnie widziani w fabrykach
a nawet z pewnem wyróżnieniem traktowani.
Z drugiej strony wszakże wyrósł inny zastęp
pracowników pilnika, a temi byli niedouczeni,
lub dla innych powodów przez cech nie przyjęci i niewyzwoleni ślusarze, którzY .lliemając dowodów znajomo~ci fachu, przyjmować byli zmuszeni pracQ za wynagrodzenie mniej1:lze, niż ludzie
z kwalifikacyami, wykonywując wszakże robotę
nie gorzej od innych, że zaś ruch w przemyHle
równocześnie się powiększył, zaezęły ze wszech
stron powstawać fabryki i war:'!ztaty mniejsze
lub większe, ceny wyrobów obniżyć należało ze
względów konkurencyjnych, zniżono więe i płacq
robotnika-ślusarza i przyjmowano chętniej owych
niedoucwnych koute~tuj~cych siQ mniejszą płacą.
Wobec zmniejszellla SIę ,;,arobków, ostygał zapał do ślnsarstwa, praktykantów luh uczniów
·coraz mniej zapisywało się do majstx()W i co po za
tern idzie, zmniejszył ::;i~ zastep pt'acowuików,
a zapotrzebo\vanie icb zwiększyło.
Wy.nalazki prz~tem l:óżnej katcgoryj maszyn
wyrabJających tysIącaulI przedmioty, które ślu
sarz recznie wyrabiał dziesiatkami lub setkami
.a pot;'zebujących nie facho'w~go rzemieślnika:
l~cz zwykłego robotnika-dozorcy, który w miarę
dłuższej pracy na danej maszynie i coraz lepl:'!zego obznajmienia się z nią, staje się użytecz
niejszym niż świeżo wstępujący do roboty choć
wy kwalifikowany rzemieślnik, a który przy tern
zadawalnia się mniejszą płacą, także wpłynęły
bardzo ujemnie na dolę ślusarzy i spowodowały
stopniowo coraz częstsze zniżenie skali ich za-

robków i

ostygał
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zapal do l1czenia

się

zostały obrócone w gruzy. Zabici: podpułk. lwnnicy Pascual Herrera, por. Marina, kapitan AIvarez z pułku ochotniczego, nadto wielu żołnie
rzy. Amerykanie nie mieli prawie żadnych szkód.
I Nie wystawiali się na ogień,
walczyły za nich
armaty.
W południe 8hafter przerwał morderczy ogień
i posłał do Torala parlamentarzy.
Kazał powiedzić 'romlowi, że ma on prawo
umrzeć tam, ale nie ma prawa narażać swych
żołnierzy na pewną śmiere... Odtąd nawiązały
się nowe rokowania, zakończone d. l4-go we
czwartek kapitulacyą.
Hiszpanom pozwolono
odjechać do Europy, ale bez broni i honorów
wojskowych.
Zwycięzcą pod Santiago, pomimo, że jeszcze
w' sobot~ przybył na plac bojn gen. ~Iiles, jest
Shafter.
Dzielny to żołnierz. William Sbafter urodził
się w I:lt.anie Michigan, lat temu 64. Jako 17letui chłopiec wstąpił w r. 1851 w szeregI Jednego z pułków ochotniczych armii północnej;
z kOllcem wojny domowej dowodził pulkiem. Odtąd ]Joświęcił się I:ltale Imryerze wojskowej. Dłu
go służył jako podpułkownik 24 pp. regularnej
armii w Texasie. Zyskał tam przezwisko "Pecos
Bill" z powody hohaterskiej walki nad rzeką
Pecos. Z czasem został dowódcą 1 pułku; w r.
1895 mianowany gen. brygaclyerem, doszedł przed
rokiem zaledwo do stopnia generała majom.
Ostatnio dowodził w Kalifornii. Nazwisko jego
pozostanie związane z imieniem m. Santiago.

tego rze-

miosła.

Trwał

ten stan od dłuższego czasu, skutki
zaczynajc.1 się obecnie po trosze ujawniać
brakiem rąk do pracy na szrubsztaku w fabrykach mechanicznych, który coraz dotkliwiej uczuwać się daje.
zaś

Kapitulaeya Santiago.
Prawie w dwa tygodnie po krwawej walce,
stoczonej pod murami Santiago de Cuba (dnia
1 lipca) przez gen. 8haftera, a równo w 10 dni
po zniszczeniu floty adm. Cervery, nastąpiła
kapitulacya Santiago.
Stanowiła ona koniec:r.ność. Dla każdego, najmniej nawet obeznanego z wojną, bjło widocznem, że inaczej stać si~ nie mogło. Pozbawione
floty Cervery, ogłodzone, zamknięte prawie ze
wszystkich strou przez amerykanów, coraz to
otrzymujących nowe posiłki. od strony morza, pozostawiono samo swej "'łHsnej sile, musiało upaść
Santiago de Cuba pr~dzej, czy póżniej. Generał
Shafter rozumnie sobie postąpił, że nie kwapił
się zbyt gwałtownie do ręcznego szturmu, w którym zbyt wiele piersi amerykańskich musiałoby
się rozbić
szallCe hiszpańskie. Otoczył Santiago żelaznym, ognistym wałem armat, dał dwu·
krotuie próbę tego, co potrafiŁyby zrobić paszcze
jego stu dział w chwili krytycznej-i czekał.
Cierpliwość jego została uwieńczona powodzeniem.
Dnia 3-go lipca zniszczona została eskadra
Cervery; tegoż dni~t gen. Shafter zapowiedział
bombardowanie miaHta. Na "prośbę" konsulów
i nżeby dać. czas obcym i llie biorącym udziału
w walce, a prędzej może dlatego, że sam nie
był gotów, gen. l":lhafter "zgodził I:lięu na zawieszelli broni do wtorku, dnia 5-go. W poniedział~k nast:wił "cxodus" obcych poddanych na
Atatkach angielskich. Nadszedł wtorck, lecz geI nerał Shafter jeszcze uie zaczynał bombardowania. Faktycznie nie był gotów. Ustawiał armaty, czekał na nowe posilki. Tymczasem w Santjago działo się coraz gorzej. Ludzie nie mieli co
jeśe. Czarny chleh i ryż ·-oto wszyst.ko, co dawano wojsku. 'rlumy zbiegów, głodne, przybywały do przednich straży amerykańskich.
Opowiadali olli, żc 7.ołnierze hiszpańscy rzucają się
na domy i składy i zaczynają rabować. Pomimo
to gell. Toral, zapytywany, czy nie chce kapitulować, od powiadał:-" Nie mogę u.
Nadszedł wreszcie piątek dnia 8 lipca.
Jakkclwiek jeszcze nie "gotów", gCll. Sbafter
postanowił jednak wyjść z rezerwy...
Urządził
małą krótką próbę ostrzeliwania miasta. Hiszpańl:lkie tum aty prawie nie odpowiadały. Próba
była imponującą i musiała przekonać generała
Torala, że położenie jego jest trudne, bo tegoż
wieczora jeszcze przysłał parlamentarzy. Ofiarował poddanie miasta, ale z warunkiem, że amerykanie pozwolą wyjM jego wojsku z bronią
i honorami wojskowymi.
.
Gen. Shafter odmówił. Ządał kapitulacyi bezwarunkowej. Stanęło na tern, że gen. Toral skollIunikuje si~ z Madrytem, a tymczasem zawieszeIde hroni zostanie przedłużone do godziny .J.-ej
do niedzieli.
'rym czasem w sobotę d. 9 lipca amerykanie
ustawili ostatnie działa wielJ;;icgo kalibm ua pozycyach. Hto paszcz armatuich patrzyło teraz
z wierzchółków wzgarz na nieszczęsne ~ant-Jago.
Jednocześnie przybyło llowe 6,000 piechoty amerykańskiej pod dowództwem generała Henry'ego
i 6 nowych bateryj. Tegoż dnia Sant-J agI) było
otoczor..e ze wszystkich już stron olbrzymi.~ 7milową podkową armat i bagnetów ameryl_ańskiell.
.
Gdy w niedzielę o <J.-ej -:1'ora1 nie dał odpowiedzi, zagTał mu Shafter krótką symfonią z armat.
Była to tylko przygrywka.
Właściwa akcya zaczęła się dopiero w poniedziałek d. II-go. Bombardowano San t-Jago ze
strony lądu i morza. Działa Sampsonu równie
ciężko dawały się we znaki hil:lzpanom, jak i armaty Shaftera. Akcya zacz~ła się o godz. o-ej
rano od strony ll1du, o !l-ej od strony morzu;
trwała do południa.
Olbrzynie pociski padały do zatoki i miasta.
Trzy domy zostały zmiażdżone, :')4 uszkodzono
i zrujnowano. Forty Santa lnes i San Antonio

°

Ostatnie

wiadomości.

Wojna

cłowa.

:\Ii~dzy H.osyą a Niemcami zanosi się na wojcłową. Niektóre dzienniki petersburskie, a
szczególnie lliemiecka "Petersburger Zeitung" ża
lą się lla różne dla wywozowego handlu rosyjRkiego niekorz.ystne zarządzenia w Niemczech i
wy kaz~lją, że te zarządzenia. sprzeciwiają się wyn~

I

raźnej ~snowie

traktatu handlowego. W spomniauy dziennik petersuurski pisze, że rząd rosyjski
wi~ dob)'ze, kto w Berlinie na stanowisku wpły
wowym intryguje przeciw traktatowi, że stl'llcil
jnż cierpliwość, zażądał cofnięcia zarządzeń dla
Rosyi szkodliwych, a nawet postawił termin wymżny do dnia 1 sierpnia. Jeżeli do tego terminu
nie stanie się zadoM żądaniu Hosyi, wówczas
nastąpi odwet, a wtedy przemysł niemiecki poczuje na własnej skarze, co to zn:\czy. Główne
żądanie Hosyi polega na tem, aby Niemcy Z"Qdnie z wyrażnymi przepisami traktatu handhn~e
go tak sumo traktowały przewóz zboża rosyjI:lkiego na swoich kolejach, jak zboże niemieckie.
Hacyq tego żądania tlZll.lje nawet niemiecka
nNationul 7,eitung" i dodaje, że ulgi taryfowe
przyzna wane przez rząd pruski transportom zuoża niemieckiego są ustępstwem llll rzecz stronnictwa agraruego; jednak to nie zmienia rzeczy.
Pobudka, jaką rząd pruski się kieruje, jest dla
drug'iej strony ' kontraktowej, t. j. dla Rosyi z~lpe~nie .obojętna. Za chwilową korzy~ć ziemian
lllenuecklch mogą odpokutować niemieccy przemyl:lłowcy.

. Opr.ócz zuoża - także gęsi są powodem waOto rząd pruski zabronił wstępu gęsiom
przez granice według dotyehczasowego zwyczaju
- a rozporządził, 'luy lla przyszłoHć wpUSzczano
g~si tylko w wagonach kolejowych lub w dobrze
opatrzonych koszach. Motywem tego zarządzenia
ma być cholera gęsia -.t właściwie cbodzi v
utrudnienie handlu stadami gęsi, niewygodneO"o
dla handlu gQsiami pOlllor1:lkiemi. Pobudka i ~u
jest właściwie a graru a, a nie zdrowi>tna.
Rzecz pozornie drobna., ale gdy się zważy, .że
tu chodzi o transport milionów gęsi, to si~ uzna,
że takie utrudnienie ze strony Prus może zniweczyć rozległą hodowl~ gęsi w północnej czę~ci
Królestna i w zachodniej czqści Litwy.
Ciekawa rzecz, czy rząd niemiecki ustąpi i
dogodzi żądaniom Hosyi, czy też dopuści do tego,
że Rosya użyje środków odwetowycLI.
Gdyby przyszło do takiej wojny cłowej, wówczas ].>odniesie się w Niemczech głośny huczek
na fa''1'oryzowanie ziemian nadbałtyckich ze szkodą przemysłu niemieckiego.
.
śm.

.
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Powstanie w Chinach.
Od kilku dni nadchodzą z angielskiej kolonii
na południowych wybrzeżach chintlkicb, z Hongkongu wiadomości o grożnem powstaniu luduości
miejscowej w prowincyi Kwang-si, nad rzeką SiKiuug, przeciw rządowi chi11 'kicmu. Ta prowincya jest graniczną, leży w południowo-zachodniej
czę~ci państwa i graniczy z francuskim Tonkinem. Stolicą prowincyi jest Wu-czau. Dht stłu
mieuia tego zbrojnego ruchu wysłano ze stolicy
!>ąsiedniej prowincyi, z Kwang-czau czyli z Kantonn lJf\dział wyborowcgo wojska, ale oddział·ten
zo,'tat rozbity.
Jeżeli nowe posiłki w czas nie nadejdą, wówczas stolica W u czau dOi:ltanie sie w rece powi:ltnńcow. Według wy,iaśnień uac·zelnik6w powstania, celem zbrojnego ruchu jest oswobodzenie
się z pod panowania plemienia Manczu, które jest
panl1jl.~cem w Chinach t\ zatem i z pod panowani~~ manczurskiej dynasty i. W ruchu zbrojnym
biorą udział tak zwane czarne flagi, a organizatorami są w cz~ści żołnierze z Tonkinu, którzy
odbyli służbę wojenną w wojsku francuskiem, po
cz~tici Chińczycy, którzy dłuższy czas przebywali
w Ameryce.

Awantury w
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Tryeście .

,norek, dnia] n lipca 1898 r.

Kraków, 18 lipca. Sąd jasielski skazał żyda
Jakóba Ennemanl1a. na .sze~ć miesięcy ciężkiego
więzienia, obostrzonego po 'tern co tydzieu 7.U 0szczerlltwo. Ennemann, s7.ynkarz z Gliunika ~ iemieckiego, ukrywt;zy swoje ruchomo~ci, oskarżył
sześciu chlopow, że go napadli i zrabowali. Gazety galicyjskie twierdzą, że taldch wypadków
OS7.Ustwa było barclzo dużo.
Paryż. 18 lipca. Zola ogłasza w nAnrore" li::;t
do prezesa gabinetu Hrissona, w którym POllfnie oświadc7.u, ze wszystkie przedstawione przez
Ca:vaignaca w izbie dokumenty w sprawie Dreyfusa uwaźa za sfałszowane. Żaden gabinet, pisze,
nie utrzyma śię dopóki sprawa Dreyfm,a nie ze.idzie z porządkn dziennego. Zola twierdzi, że
Niemcy znają dokładuie całą sprawę Dreyfnsa.
Praga, Hl lipca. Podlug doniesienia "Prager
Tagespost", delegaci konferencyi przewodniczą
cych klubów lewicy zapytywać mieli hr. Thuna,
czy istotnie Praga, która nawet podług rozporządzeń hr. Badeniego i bar. Gautscha była uważana Z[L obwód językowo-mięi:lzany, według obecnego rządowego pr'Jjektu ui:ltawy ma być obwodem wyłącznie czeskim? Na to hl'. Thun miał
odpowiedzieć, że jest to zmyślone tak samo, jak
i wiadorno~ć o wydaniu ustawy ję zykowej na
podstawie § 14.
Praski "Tageblatt" twierdzi, że niemcom w
zarysach ustawy językowej głownie wydała się
niemożliwą do przyjęcia zasada procentowa, podług której
miałyby być normowane obwody

:Na jednem z posiedzeń Hady miejskiej doszło
do burzliwych dcmonstracyj, ktorych dalllzy ciąg
rozegrał się na ulicach miasta.
]{zecz miała się, jak na8tępuje:
Jeszcze w r. 18% Hach"t miejska, z powodu
Ul'oczystości jnbilenszowych, uchwaliła 50,000 zł.
na szpital im. arey kt;iężn iezki Maryi WaleryL
~loweniec Dollenz wniósł naówczas, ażeby z tego
samego powodu głównej ulicy Tryestu, noszącej
nuz wc Corso, nadano nazwe cesarza.
jeclnojęzykowe.
O~egdaj, przy grzmiący~h oklaskach z galeryi, ,
Zasada ta i:ltanowiłu, iż przy 10 procentach
Dollenz ponowił ten wniosek i zażądał przyzna- 'ludności innego języka obwód byłby uznany za
nia lllll nagłości.
jedno-językowy; przewaga jednego języka nad
Wystąpił wtedy podesta Dampieri.
Zrobił
drugim o 25 proc. stanowiłaby o tem, czy obwód
uwagę. ze przedstawiono już namiestnictwu powód fundacyi szpitaht arcyk8. Maryi WalCJ'yi i ma być mięl:lzanym; czesko-niemieckim, czy tez
radził wyczekać relacyi wyznaczonego dla tej
niemiecko-czeskim. Niemcy twierdzą, źc wysprawy komitetu, któl'y też zda raport o wniollkn padłoby to call\.Owicie na icb niekorzyść. PodDollenza.
Drugi wiceprezydcnt Henusai wiciział w żąda uoszą szczególniej tę okoliczność, źe w takich
niu nagłości rodzaj votum nieufności dla rady warunkach na l\forawach nic znalazłby się aui
miejllkiej.
jeden obwód czysto niemiecki.
W głm!Owaniu, żądanie nagłości zostało odSant Jago, 17 lipca. Wszystkie większe okrCirzucone wszystkiemi głosami, oprócz czterech sło ty stojącej tu eskadry amerykańskiej włączone
weńskich.
'1'0 właśnie dało powód do zajść. Słoweńcy, zostały do eskadry komandora Watsona. Eskadra otrzymała rozkaz przyspieszenia wyjazdu dl)
znajdujący się galeryach, wyhuchnęli głośnymi
okrzykami.
.Mieli przytem obrzucać obelgami Hiszpanii. Zadaniem jej jest bombardowanie kilwłoską większość Rady miejskiej.
Ostatecznie ku punktów nadbrzeżnych i znis1.czenie eskadry
przewodniczący kazał opróżnic galery e i poCamm'y,
śród strasznego wrzasku musiano na pewien czas
Sant-Jago, 19 lipca. Garnizon pod dowództwem
zawiesić posiedzenie.
'rorala wyszedł z fortyfikacyj, zbliżył si ę do
gen.
Po otwarciu se yi na nowo, Słoweniec Goriup
zażą(htł wniesienia do protokołu, iż galel'yę oprólinij amerykańskich i złożył broll pułk za pulżniono z powodu lojalnych okrzyków publiezno~ci.
kiem. Flaga biszpańska została zdjęta, amerykań
Po posiedzeniu awantura przeniosła się na
ska zaŚ wywieszona.
ulicę,
Tłum oczekiwał na wyjście radnych i
Waszyngton, 19 lipca. Prezydent )Iac-Kinley
wZllosił ol;:rzyki na cześĆ Goriupa, a włochów,
szczególniej zaś podestę i Benussiego, obrzucał i minister wojny Alger wysłali depeHl.e dl) gen.
obelgami. Tłum pociągnął następnie aa Corso, Shaftera, wyrażając mu gOl'ące podziękow'anie
gdzie wkroczyła policya. Aresztowano parę osób.
w imieniu uUl'odu amerykaili:lkiego za świetne
'l'wierdzą, źe snbkomitet Bady miejskiej zamierza nadać imi ę cesarza nowemn bnlwarowi czyny wojenue, których rezultatem jest kapitulacya Sant-J ago.
portowemu.
Madryt, 19 lipca. Nawiązano rokowania pokojowe. Podług ~Imparciala" domaga ię i\fac-Kinley odstąpienia Kuby, Portorika, oraz znacznego
lU
obszaru na wyspach Filipińskich, celem urz~dze
Pp.tersburg, Hl lipca. Do kasy Towarzystwa nia stacyi węglowej.
Urzędownie donoszą, że na Portorico eksplo.Czerwonego krzyża" wpłynęła ofiara N ajjaśniej
dowało
150 skrzyń z nabojami; U artylerzystów
szego Pana w wysokości 500,000 rs. na rzecz
zabitych,
znaczna liczba poniosła rany.
dotkniętych w roku 1897 nieurodzajem włościan
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Madryt, 19 lipcu. l\Iiasta Holguin i iHanzanilpołożone

Madryt, 19 lipca. Wobec bliskiegl) najazdu
fioty Watsol1a, rząd przedsiębierze jaknujenergicZluejsze środ ki w celu zabezpieczenia portów
Hi z\Janii.
Madryt, HI lipca. Hiszpania zgadza si~ na to,
aby Kuba w drodze plebiscytu oświadczyła się,
jakiego rządu pragnie.

w prow. bunt Jago de Cnba, a pojeszcze silne załogi hiszpańskie, t;ą wyHong-Kong, 19 lipca. Porażka wojt;k chińskich
łączone od kapitulacyi. Lada dzień oczekują u- I
: przez powt;tańców potwierdza się. W Wu-Czau
kazania się proklamacyi Don Carlosa.
siadające

163

wyciągnięto

z rzeki i pogrzebano 1000 zwłok .
'rV Kantonie mówią. ~c jednym l. głównych przywódców bnntll je ,t doktor Sum-Jat-Czeu, którego
aresztowanie w ambasadzie chińskiej w Londynie w i:lwoim czasie nfirohilo hałasu. Podohno powstańcy postanowili nie napadać na Kanton, aby
uniknąć zawikłali międzynarodowych. W Kantonie sprzyjają po,n:;tańcolll.
Stambuł ,

19 lipca.

Nadm;łantL

W. Porcie przez
na cyrklllarz, dotyczący
sprawy kreteńskiej, głosi, i~ rozstrzygnięcie tej
kwestyi powinno być dokonane na podstawie
rzeczywistego samorilądu wyspy, z lIwzględnie
niem zwierzchnictwa sułtana. Wobec niemożności
przywróccnia na Krecie rzą(lów turcckich, nadto
wobec faktn, i;i, pomiędzy W. Portą n czterema
mocarstwami nie doszlo jeszcile ':0 o~tatecznego
porozumicnia, postanowiono utworzyć zarząd tymczal:lowy, który w dzisiejszych warunkach najlepiej odpowiada potrzebom chwili.
rząd

włoski

-

odpowicdż
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RAUBAlOWA,
iona adwokata

pl"/';rsi~głego.

Po krótkich lecz ci ę żki ch cjerplenla~h, opatrzona Śś.
Sakramentami, zasnęła w Bogu, d. 1\1 Lipca 1898 r.
o godz. lO-ej wieczorem w Łodzi.

Pogrzeh odbędzie się 19 lipca. o godz.
() popoludniu z ll1i~szkuuia przy ul' Piotrkowskiej . M 5-1:. ZałoLll1e mtoożeń"two w
kościele Sw. Krzyża d. 20 lipca O g. !) rano.
Osobne zaproszenia rozsyłane nie będą.

Pogrzeb

Ś.

-=

Władysława Wołowskiego

p.

odbęd zie się jutro. Dzi~ o godzinie 7-ej wieczorem zwłoki zo stan~ wniesiolle do kościoła, Pan-

ny Maryi na Starem Mieście. Jntro o godz. 10
rano będzie oclprawiolle nabożeństwo, po którem
naRtąpi wyprowadzenie zwłok na cmental'1. katolicki.

Sprawozdanie targowe.
Wtorek, ci. 19 lipca
Żyto mleJscowe wyb. Z~t 232 f. 5.60 do 5.80 rs.
8...1-0
P::;zenica
., 242
8.65 n
"
"
"
"
Jęczmień ,.

.,

"
"
pastewny miejs.

-L2i'i
:3.;)0

202

Owies
142 "
"
" 250 " 1.25
Kartofle
"
" 120 " 120
Koniczyna "plac BahlCld
Siano
120 "
90
"
"
Słoma
120 "
80

"

Ceny' na rampie

"

,.,
"

"
.."

"
"

4.40 "
3.70 "
150 "
130 "
!)7 "
85 "

"

łódzkiej.

Żyto wyborowe 95- 98 za pud
Jęczmień pastewny 85-88" "
Owies
"
97 -102" "
Groch zw. polu. - - - " "
" victoria
- - -" "
Kasza gryczana - - - " "
Kasza jaglana 125-137" "

y.

w niektórych okolicach.
Petersburg, 19 lipca. Ministeryum finunś6w
zatwierdziło ustawy Towarzystw kredytowych
miejskich w Częstochowie, Kielcach i Łomży.
lo,

~il

LISTA PRZYJEZDNYCH.
Gl~AND

HOTEL. Aleksander Cicikow z 'l'yfliSll, Lewenstein z Zawicrcia, IgUl~cy l<'eiehtillgcr z Blldnpesztn,
ł'l'isel! z Warszawy, BertoniIle z Brukselli, Fajans z Warszawy, Niemirow~ki z Ekateryuosławia. Herman Walter
z Berlina'
HOTEL VICTORIA. Klejner, Asterkhlm z Wkrszawy,
\Veinlalld z Moskwy, Joli~ z Berdyczewa.

.J\~

l G-I-

łWZWOJ. -

Wtorek ek, dnia 1H lipca H:l98 r.
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l: Wielki Koncert :
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1. KOllceltmistrz )l. SOlim
2.
"
p. Maurycy Pl'cis (~krzypce)
0.
"
]l. Leon Szulc (wiolonczela)
-t.
"
p. Bra.naof (flet)
i).
"
p. Hcrma.n (klarnet)
(s.
"
p. Hacz (oboj)

J?oczatek:

allen (fagot)
" p . Hu~che (wa.ltornia)
H.
p. Bitrych (Kornet et }li:..;ton)
1 0 . .,
p. l{ot-lanowicz (Korn. }tpii-itllll)
11.
"
p. Koepke (puzon)

O

gcdzinie S-ej_

Codziennie nowy program - we środę wieczór walców -- we czwartek wieczór solistów - piątek symfonia - w sobotę wieczór oper i operetek.

.,... Kuchnia wyborowa, wina i napoje wyskokowe na miejscu. -.r
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