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I:)

dla ludno' ci kraju, intcresowanej
najbardziej w tem, żeby jego stosunki prawne
regulo\vały się na podstawie praw stałych i dIn
wszystkich jednakich, nie pozostaje nic innego,
jeno podpisać się pod powyższemi słowami autora nH dowód, że się na nie zgadza. Istotnie, cZY~
nie lepiej wprowadzić w kraju samorząd miej sIn
i wiejski, lJi.1 wzór istniejącego w Cesarstwie, niż
zaprzątać Hię kodyfikacyą przestarzałych ł)nl w
lokalnych? Oiekaw,) jest tylko rzeczą, co na to
odpowiedziałby uutor artykulu?
"Czy można wS'l.akże dowodzić, że nasze prawa lokalne nie mają nic ,,, 'pólnego r. plemienuemi i innemi wła~ciwo"ciarui ludności miejscowej?
Czy słusznie autor dowodzi, że prawa wprowadzały si<i \V kraju całkiem niezależuie od pojęć
prawnych na.rodu! Okl'e~lenie to może tlię tycr.yć
przcpi:;ów restrykcyjnych, wywołanych r.nanewi
wypadkami, alc uogólnienia podobnego rodznju
gą co najmniej zuyt śmiałe. Xnjpoważniejsze czę
ści prawodawstw:!. dostosowane są w głównych
I zarysach do ducha kraju. Można mówić o ogn\niczeuiu, ale nic można rozprawiać o prawach
lokalnych, jak o czem~ obcem, nowem i przez
gwalt narzuconem ludności. Oto ilU wet ze znie~ielliem tutuj samorządu miejskiego, w zarządzie
miejskim pozostawiono udziuł obywateli miast,
a już nie można pominąć calkiem specyalnych
uprawnieJl lokalnych w sferze ubezpieczeń, finansów, budownictwa i t. d.
"Przypu~ćmy nawet, że autol' ma słnRzno~e
i że pJ'l.t Wi.1 lok~1l11e wydane zostały niezależnie
od pojęć prawnych ludności miejscowej. Jest jednak duż.o uprawnień, z któremi lndność nietylko
sie zż.yła, lecz które weszły w ciało i krew In·
d~ości, .t w końcu takich, które wytworzyły samo
życie, najlepszy i najpcwni.ejsr.y ~wórca. prawa.
Czyż robott1 prawodawcza 11IC pOWlDl1U lę z tern
liczyć?

OD REDAKCYI.
.J utl'O

\V kraju tutcj::lz,rm np. funkcyonuj}l pe"'nc
im;tytueye oparte na zasadr.ic uez8tallOwo~ci. Jcst
tu gmina wl:izeChl:itallowa. ~ieda\\'no hardzo rozlegttly sili w prasie głosy za wprowadzeniem
gminy bezstanowej w CeJ:larsti,"ie i dotąd jeszcr.e
nie odpowiedziano na pytanie, co lepsze. A jednak gdyby iKć ~a ntdą autora artykułu, to wypadałoby wprowadzae w kraju tlltejsr.ym urzą
dzenia, których zalety wzbudzają dotąd dużo

pl'/':cnosin drukarni do
nowego lnkalll "RoJl;w(~j" w}~j(lJ1;ie tylko
JI; POWOC111

na cJl;tel'ech

kol~Ulll)(tch.

wątpli \\'o~ci.

KOOYFIKACYA PRAW.
I

Przed kilkn tygodniami pisało "Nowoje
Wrcmia ~ (.\i, 7979) o tem, że zamierzona kodyfikacya praw i przepisów
obowiązujących
w gubel'lliucll Królestwa, jest rzeczą niepo.
tl'zebną, bo prawa te i przepisy są matel'yałem
nieprzydatnym do kodyfikacyi, że powinny być
puszczone w niepamięć, wreszcie, że kodyfikacya
podkre~liłauy jeno odrębno~e kraju, "gdy tymczasem knł,l nic potrzebuje odrębności, lecz przeciwnie, zjednoczcnia, cr.yli wprowadzenia do nic~o praw, obowiązujących w gubel'lliach Cesar!:ltwa".
\V odpowiedzi na to p. )f. Koruiłowicz pisze
w .\~ 177 "~t. Pet. Wied.", co następuje:

Co jednak najważniejsze to, że .. prawa kodyfikacyi należy do rzcdu pilnych, wywołanych
wprost przez pewne w~~dędy praktyczne. \V szyscy godzą się na, to, że prawodawstwo lokalne
jest w i'Jtanie chaotycznym. Trudno zai te wystawić sobic to tragikomiczne położenie działaczy
miejf:lcowych, zwła zcza zaś w jakim~ zakątku,
(naczelnika powiatu, wójta i t. d.), I,tórzy chcąc
działać legalnie, muszą szukać wskazówek w 200
tomach różnego rodzaju zbiorów, praw i przepisowo Nadto kompletny zbiór tych przepisów rzad·
ko w którem biurze istnieje, trudno utrzymać tak
obszerny zbiór dzieł, nie wydawanych jui i 8ta1I0wi'1cych rzaLiko ~e bibliograficzną. Cały ten muteryał nie mu, systematycznego ·korowidza. Trzeba być patentowanym zna\\"cą, żeby się wtem
oryentować, a to przechodzi siły naczelnika PIJ-

wiatu !:lędziego gminnego, rządu guberllialnego
i t. d.
"Czyż w takich warunkach zarząd krajem,
może iŚĆ drogą normalną? Czyż można żądać o(i
władz ścisłej legalności, skoro nawet senat wikła
!:liq w tej masie praw i przepisów?
"Kodyfikacya praw lokalnych jcst dziełem
najpierwszej wagi i rzcczą pilną, a brak jej daje
si.~ llCZl1Wae na każdym kroku. Bez kodyfikacyi
1I1epodobnu, rozpocząć żadnej reformy poważniej
szej w kraju. Oto np. pJ'zyt!tclPiono w ostatnich
cz:~s.acb do P?,,:nej. r~foJ'llI'y ~v st'err.e policyjnej.
Ot~z łatwv pOjąc, ze JakkolWiekby za{onuowano
POll?Y9, .to żadn:1 ..rctill'll1a nie Lędzie wła~ciwą,
dopo~1 llle hędt1 s0l"le wskazane prawa jej przyi'Jługujące. I tu tak ::;a 1110, jak W każdym iunym
wypadku, kodyfikacya jest konieczuą.
.Jest to alfi.t i omega życia mieiscowe~o. Be(b;ie nader Po\\'Użuym krokiem ku iltrwalenill lE~
galllo~ci i dziwić Hie trzeba żc dotad jej nie dokonano. Nikt też nie· przewiJ uje kodjfil~acyi w tak
szerokim zakrel::lie, jak pisr.c "Now. Wrem.", nikt
nie my~li o tern, że kodyfikacya ma przeszkodzić
zjednoczcniu kraju z Cesarstwem. Je:st to sobie
te~retyczne mę.drl~owani~ bez doniosłości praktycz~eJ. ~do.soh~łeule kr:łJ~1 od Cesarstwa istnieje
I będZIe J~tUlało, .dOlJOkl
będą żyły te czynniki
p~ychologlCzne, kt.ol'e wytwarzają owo odosobnie~le.. Wpr?wadzeUle do kraju tych dOllrorlziejstw,
J~1klCh zazywa Cesarstwo, jest pożądane i kodyfiklley.a dopomoże jeno w tej sprawie, a jeśli dotąd Ule spoglądano na zJ' ednoczeniu na t)Tm "'run. tł'
1':1
Cle,
o wy ącr.llle z powodu nieznajomości prawodawstwa lokalnego.
n Ale kodyfika,cya ta je:;t nietylko prcmisa do
r.jednoczenia, lecz przedew zystkiem spm wą
ktyczną, mającą na celu utrwalenie legalności.
Osoby, które dokonają kodyfikacyi, wyrzadza
krajowi najpoważniejsz<~ usługę.
• •
"~i.e zaponJ~i () uich Ili.st.oryu,. Wrllg kodyfirozpowHzechniektwyl lest wrogIem legalnoscl.
niu w kraju . ur.ządz?ń Uesarf:ltwi.1 wiele jeszcze
~)~d~ rozpraWIalI,. wlel~ b~dzie zdań wykrętnych
1 WIele lat upłyme, 3Z w::lzystko bedzie dokona~c. 'l)mcz~sem kraj musi żyć praWi.~mi wlasnemi.
Zd~ll1em w.l?lu, p~'awa te są złe; czyż wobec tego
mozna ?~n~c zanut\l'y tych, którzy prawa te chcą
poprawIe l polepszyć! Pamiętajmy też, że uie
wszystko mOżna przeszczepiać, i przeszcrepiając
"'.8z.>:stko - kończy p. Koruilowicz - możn't prze.
nleśc chorobę na rzeczy r.drowe".

pra-

°

Robotnicy fabryczni a Wiejscy.
II.
'l'~~rd~ jest dola ehlop~, powiedział był Adolf
DygasllUll{1 w nowelce: "Na r.włokach zwierzecia, " w kf'Jre.j z niesłychau~ znajomoHcią stosu~
ków ,,,,iej kicl~ . i obyczajów chłopskich, opisał
z humorem dZIeJe chłopca pastucha dworskieo'o.
"~,IC
' t am llICIllU,
.
o
prze 'adzonego. Kto na wsi
mi~~zl~ał i wtH.jeJ~lUjcz.ył. tli:. w dol~ l:lłużby dworSklC] ł wyroblllkow wleJ14klch, ten przyznać mu-
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Sroda, duia 20 lipcu 18 )8

f.

17. K. S c 11 e i II l er, Widzewska 610, si , ze r:lec:t;ywiście llieszc:lęśliwi są ci biedni w skutkach, lecz nie zaRtullfiwiają się oni nad
murowuny parterowy skłud.
tern, radzi.
im choć pozornie jest lepiej.
"biali murzyni."
Na ten raz dość, powrócimy jes:t;cze do tego
18. J. R ~ c z k a, Wolbor8ka 201, - urzą
Kieco cyfr da nam pojęcie o tej czarnej doli
cdowieka, pracującego na czarny chleb w c:t;ar- przedmiotu i postaramy się rozpatrzeć dulę ro- dzenie pieta piekarnianego i przeróbka drz\\i
w ;3 piętrowym domu mies:lkalnym.
botnika fabrycznego, jege uposażenie i los.
nej ziemi.
Tak :lwany fornal, c:t;yli służący pr:t;y koniach
I .; Niewłaściwość. Czytamy w j\j~ 198 "KnryeI ,fa Warszawskiego:"
pobiera. rocznej pensyi, jak to juz wspominali~my
J
Kiedy przed rokiem, w odpowied:li nu napar8. ] 8 roc:t;nie, oraz na Nowy rok 1'8. l 'ladatk u!
Ma on dodatki w naturze, 8kładająee się: z orści lliemieckie na w!!zystko, co polskie, zaczęli·
śmy ogłaszać firmy, posługujące się niepot.r:t.ebdynacyi korcy 12 roc:lnie, :l czego:
nie językiem niemieckim w u3Bzym kraju, wśród
pszenicy kor. l
zyta
,,6
Plany na budowle w Łodzi , zatwierd:t;one ludnoHci rdzennie polBkiej, otrzymywaliśmy co
w dniu wczorajszym przez rząd guberJlialny ; kilka dni listy, :lupewniające, ze zamieszkali
jęc:lmienia n
4
w Piotrk0wie:
wśród nas niemcy nie żywią wrogich dla nas
grochu
,,1
1. A. G e l i e b t er, róg Długiej i Pasazn zamiarów, że oddaj~ siq tylko pracy, dalekimi
co licząc po nL 4: w pr:lccięciu za kor:t;ec, wynosi rs. -i8, dostaje próc:l tego 150 prętów upraw- S:t;ulca -!7pa, - 3 piqtrowy dom mieszkalllY z o- będąc od wszelkich knowań politycznych.
.,Lod·t,er Zg.", Ol'gan niemeów łódzkich'r.), w kilnej ziemi pod kartofle, :lasadzić jcdnak grunt ten ficynami i lladbndowanie 3-go piętra .
musi wlnsnemi siłami i wła~mem uasieniem, jeden
2. "H a m p e i A l b r e c h t " , droga do ku artykułach gromiła ostro tych, którzy dowo:t;agon 20 prętowy pod kapustq na tych samych ul. Radwańskiej 875b, -- dobudowanie tkalni i dzili, że w Łod:li są hakatyśui i zapewninła, że
w Manchesterze pol!!kim hakatystów niema.
warunkach jak ziemia pod km·tofle, przytem u- przędzalni :l kotłoWlli~ i inne.
3. L. G e y er, Piotrkowska G-i:2, - 3 pię
Byliśmy skłonni do uwierzenia tym zapewtr:t;ymanie dla jednej krowy we wspólnej, tak
trowy dom mieszkalny i magazyn parterowy.
nieniom; mieli~my lladziejq, że niemcy, którzy
zwanej n c:leladuiej" obor:le, ora:t; mieszkanie, skła 
-i. S. S r e b r n i k, Południowa 4:94, - prze- pośród nas żyjcl, pO:luawszy nas dobrze, wyprą
dające się z jednej izby w "czv,'oraku" i opuł.
Za uposażenie to pracuje przy czterech ko- rabka 2-ch okien na drzwi.
się hakatystow pruskich, że potępią hasło: "aus
5. O. K n o c h, Pańl:\ka 803, - murowauy rottell' , że wstrqtne im bę(h1 podszczuwania pruniacb, które :l ranu, latem o godz. 3, a zimą
o 5 mnsi oc:t;yścić i nakarmić, pouzem zimą i la- parterowy spic llrz z kużuią, ora:t; domek dla skie nn. wS:lystko na wS:lystko, co naszc, co polskie.
tem, bez wzglęclu nu pogodę, upał, czy mróz, szwajcara i stajnia.
O. J. Schoh, \VicI:t;ewska 1145/ 122,
Tymczasem dM,naliśmy srogiego r.awodn.
cles:t;cz lub śnieg wyjeżdża w pole, do lasu, lub
Oto niedawno w Poznaniu odbył się wielki
na ł~kę, stosownie clo pory roku i potrzeby, spo- 2 piętrowa . oficyna mieszkalna i nadbudowanie
zjazd stowarzys:leń Hpiewaozyclt niemieckich, na
czynku ma w południe gOfhin 1 1/ 2 , gdyz tyle piętra.
7. L. R a b i 11 o w i c z i M. B a c h r a c h , których rozurzmiewa-ły dżwięki pieśni "Deutschczusu trzeba, aby konie zjadły i wypoczęły i znów
do roboty, az 8łollce zajdzie; wieczorem kouie Les:t;no 789, - nadbudowanie piętra nad appre- laud, Deutllchland, i.iiJer alles" i hymnu "Wacht
am Rhein," na którj' m rO:lprawiano wicIe o wieltrzeba wypr:lądz, narzędzia gospodarcze na miej- turą j inne.
8. K Ker n , róg Długiej i ul. ~w. Karola 84;3, kości Niemiec o .,Drang Mch Otlteu'" o wypiel:\ce poustawiać, zasypać obroki, llapoić konie c:t;y
dolJudowanie parterowej fabryki warsztatów tkacraniu polaków z ich siedzib ollwiecwych.
woły i dopiero wtedy pomyśleć o Spoc:lyllku i lJozywienin własnem, ahy znów na:t;u.jatrz :t;aprząd:t; kich, ślusarni i t. ]1.
Zdawałoby się z,ttem, że zamieszkali w~ród
9. li'. B a u d II s, Drewnowska 122, l
się do pracy.
llas niemcy nie wczmą udzialu w tym :lje.ldzie
. piętrowa oficyna murowana z piekarnią.
Wesołe życie, nieprawdaz?
żc pr;r,ymljmniej uczucie jakiej takiej delikatności
10. L. H a. c h s, Piotrkowska 280, - prze- i rozomll politycznego puwstrllyma icb od wyDoda.iemy jeszczc, iz t,tk są uposazeni l;łużą
ey przy koniach, tak zwani "rataje" przy wo- róbka dr:t;wi na żaluzye w 2 jJiqtrowym domu kn:ykiwnnia "Deutschlaud ii.ber AUes". skoro
mieszkalnym.
łach, pohierają dodatki w tcj Bamej ilości, jak
zarabiają na chleb po zagranicami Niemiec.
i fornalc, lecz pensyi mają za to o rs. 3 rocznie
11. A. Roseustrauch, Dzielna 1210,Inaczej się stało
murowane parterowe ustępy.
mniej.
Oto "<1oniec łódzki" ujawnia, że w zj0y.dzie
12. IL:::; t e i nI, e, Przqdzalniana H57 / 11 O,
Najemnicy zaralJiają !!tosownie do pory roku
niemieckim, antipolskim i antisłowiau8kim w 1'0i rodzaju zajęcia, mężczyżni od -!5 do 25 kop., parterowa oficyna murowana z piekarnią.
:llHllliu wzięły udział: JIii.nllergeS:.Lugvereiu łódzki
13. 1!'. B a 11 d u s, Drewnowska l22/t5,
kobiety od 35 do 15 kop. dziennie, lecz:la to,
i thóry niemieckie '" Kalis:lu i Koła.
po za obręb~m wypłacenia im zarobionych pie- urządzenie piekarni w 2 piętrowej oficYllie muro~tało siq to w czasie, kiedy rząd prnski naniędzy nikt Bię nie troszczy, gdzie i jak miewanej.
. zym lekarzom zabl'onił przyjalldu na IIjaztl leka1 ..1. A. B e ker, szosa do Karolewa 816p,Bzkają, czy mają co jeść i czy są :ldrowi. Nie
rzy i przyro(lników w Poznaniu.
przyszli do roboty, ha! to dnia im nie zapisano 1 piętrowy dom drewniany II drwalkami.
.*) Zllania n Kuryem w~m;za wsk iego," ż,e n Lodzer
15. W. T i e cI e, róg ul. Mill:lza i Długiej
i nie za płacono za niego, mniejsza o to, przyszli
821 /8, - 1 piqtrow1\ oficyutl mieszkalna, wozo- Zeitllug" jest organem nicmców łódzkich llie podrudzy i robili.
d:liclamy, jest ona orgallem Hzowillistów. Wielu
wnia i t. p.
'fe warunki i ta czarna dola robotnika lub
115. A. Ku ff er, Pust.a fi,5, - 2 piętrowa jest jednak w Łodzi niemców uczciwyoh, którzy
Błuzącego wiejskiego powodują dązenie ludności
llie są wrogo uspOl'\Ohieni dla 111dno~ci rdzennej.
wiejskiej bezrolnej lnb małorolnej do miast, fa- tkalllin. murowana, 1 piętrowy skład materyałów,
(Przyp. Hed.).
bryk lub kopalni, gdzie jest im o wiele gorzej nadbudowanie kotlowlli i inue.

ze

KRONIKA.

I

Henryk Sienkiewicz.

rozpac:t;liwem i
litem.

płytkiem,

li,

I

ZŁOTE MYŚLI.

oklepanem
~tr.

pospo-

1222 H. P.

W szelki e filozofie są w gruncie rzec:t;y tylko
i walką
ze Hmiercią nieustanną, rozpaczliwą, zu-

I pełnie zro:lumiałą i jednoczeHnie hezdennie głupią
I i hezcelową, bo :l góry straconą.
II,
2211 R. P.
I
~tr.

(Dokończenie

I-

-- patrz },~ 1(2).

FILOZOFICZNE.
.Mal~ellstwo

otwiera drogę ojcostwu
tym
wszystkim skarbom S:lc:lqścia, które się z niem
wiążą ·
l,

~tr.

I, Htr. 30!l R. P.

śmierć

i potrafi

ją po-

wstrzymać.

I,

Zmarli Opu!!:t;c:t;ają nas 8zczamy.

~tr.

276 R. P.

ale i my ich opuI,

~tr.

Z notesu zarozumialca
wyrwał

I

134 R. P.

Wielkiej 1J01eści nie 1110ż,na powiedzieć nic takiego, coby ją pocieszyło.
Bóg jeden okiełznał

I
I

306 R. P.

Nie wam :t;brodniar:t;y, znam tylko ludzi uc:t;ciwych i ci są ohydni.
I, str. 306 R. P.
Całe życie i miło~ć jest tylko obłędem, a zabiegi życiowe c:t;emś zupełnie czczem j marnem.

II, str. 22-1, R. P.

J eźeli c:t;łowiek nie wyciągnie rąk do prostej
wiary, to ws:t;ystko, co o śmierci wymyHli, będzie

Celimar.

(Dokończenie ).

l

- C:t;y IJun to mówi z do~wiadczeuitlr
-Naturalnie, i dlatego wiem, jakiego uczucia dO:llltlje człowiek, gdy wie lub przypuszcza,
ż,e niema
wzajemności.
A palli, c:t;y ma wza-

II -

jemność?

I

I

'rak pan ze mną mówi - odpowiedziała
Mauia z miną, zdradzającą zniecierpliwienie,jakbym się ]lr:led panem z,...·ierzała:l mych uczuć.
W kimż,e sie pani kocha?
Nie rozumi~m pana wcale, panie Tadeuszu? Czy pan doprawdy mYHli, że przed
panem będę robiła jakieś zwierzenia? A to
pyswe-jahym pallu, panu-dodała z naciskiem
miała powierzać najskryts:t;e me myśli-co rzekł
szy, zaśmiała się z goryc:t;ą.
Wid:t;ąc, że tym sposobem nie dopnę celu,
chwyciłem się innego.
- Pani mnie musi straswie niecierpieć, panno Maryo-rzekłem.

- Z czego to pan wnosi?-apyt~l}a ze zd:liwieniem.
- Tak mi się jakoś :lcIaje. Niech mi pIlili
powie tlzc:t;erą prawuę.
Tu Mania wybnuhla gloHnym śmiechem i uciekła, :lostawinjąc mnic w ()~łupieniu.
Zauważyłem, ze Il1ektórc panielIki spojrzały
z uśmiechem po sobie, rzucając jakieś dziwne
na. mnie spojrzenia.
A ja r:lec:t;ywiście uie ro:t;umiałern nic.
- Co to ma :lnaczyć?-spytałem Zosi, która
w tej chwili właśnie stała sama.
- Powiem panu, ale uie pogniewa się pau!
- Nic, nie, t.ylko niech puni powię.
- Otói. nmówiły~my ,.;ic.: z l\'Ianią odegrać
z panem taką komedyę , by zobac:t;yć, jakie to
na. pallU uC:lyni ,vrazenie.
W pierwszej chwili oburzyłem się \V duchu,
widząc, że te panie wyzyskały poprostu moje
usposolJieuie, by uobić 800ie :labawkę II mojej
" kochliwośui" .
Nie odpowiedziałem llic, gniewałem si~ na
nią naprawdę .

Ale2 pan pizyrzekł nie gniewać się.
Niech mi pani powie, czy to miało SellS!
Był to poprostn niewinny ż,arcik. - Ale
złapał się pan.
W calem się nie zła pał.
Jakto nie? Przedew8:t;ystkiem pokazał pan,
z jaką łatwością można. w palla wmówić coś podobnego, jak pan w to święcie uwier:t;ył i jak
wiadomc;ść taka na pana działa.
- Zem w to uwierzył to prawda, ale to dla
tego jedYllie, że nie widzit\łem w tem nic llieprawdopodolmego l że pallllll. Marya wy~mienicie
udawała .

J\~
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Dwa pogrzeby. Silne wra~enie wy,yarły nu
nasze i:lpołeczeustwo dwa pogrzeby, dwóch osób
młodycb, zmarłych prawie rówuoeześnie na jedną
i te sama choro be.
4:~. p. 'Walery~{ z Chojno~vskiclJ Rauunlowa,
przezywszy :r.aledwie
lat dwadzieścia jeden,
zmarła po czterodniowej
chorobie. Ze wzruszeniem i załem odprowadzili przyjaciele !;zczątki
tego wcześnie zgasłego kwiatu.
Przyjaciele wzięli trumnę nu barki i zanieśli
na cmentarz w:'ród źałobnego huku dzwonów.
Tam w grobie zielonemi liśćmi wysłanym pozostawiono szczątki ś. p. Raubalowej przy pieś
niach "Ave ~larya" Tl'oszla i "Requiem" Dworzaczka. Na trumnie złoźono duźo wieńców od
rodziny i przyj nciół.
- W :drugim pogrzebie poniósł znaczną stratę
teatr polski w Łodzi. Zmarł w 33 roku życia
ś. p. Władysłnw Wołowsld, administrator tegoi
teatru. Artyści, ubrani czarno, na swoich barkach
zanieśli te szczątki dobrego przyjaciela i kolegi
do grobu. W kościele grała bezinteresownie orkiestra p. Sonnenfelcla i zakończyht solowe i orkiestrowe utwory nieśmiertelnym marszcm ża.łob
nym Szopena.
. Pan Gundelach, whlściciel sklepu z kwiatHmi,
bezinteresownie przybn\ł ładnie katafalk, duży
szereg wiellc6w okrył trumnę, artyści, rodzina
i przyjacielc
złożyli je z
napisami,.
nicbrakło nawet wianka od bileterów łódzkich tcatru polskiego. Nad trumną były ~piewy, a pan
'l'arasiewicz pic;kn~ mow<~ poiegnul pr~yjacjela
i kolegę pracy.
Przed temi Ilowemi mogiłami kor;J;y się czlowiek, z calą rezygnacy~~ uznaje swoją nicość
i małość.
Tu nwydatuia się ca~a potęga śmierci i tu
ngiunmy się przed nią. Powillni~my iye dla idei
kaidy w swoim I;: (,łku. auy po sobie coś łączą
cego nas z tym światem zot;tawió.
Dr. Alfred Obaliński. Nasz świat naukowy
poniósł stratę
poważną:
w Krakowie zmarł
w dniu 18 b. m. dr. Ałfred Obaliński, profesor
chirurgp na uniwcrsytecie Jllgielollskim. Uro!lzony w Brzczinach, SkOllC%Jł gimJlazyum w TUl'llOpolu, uniwersytet w Krnkmvie. W 1868 r. otrzy·
mał dyplom doktora medycyny, w 1870 dyplom
dokto~'a chil'Ul'gii i okulistyki; w tym samym roku mIanowany zo::;tał kierownikiem oddziału chirurgicznego w szpitaln św. Łazarza w Krakowie;
w 1'. 1883 zostaje profesorem chirurgii.
Z pomięd'!.y liczuych prac, ogłos'!.onych drukiem, wymienić należy: "O wpływie nowszych
!:lposobów leczenia ran na gojenie tychże", "Roz-

I
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dęcie krtani",
"WJ'dou.fcie kamienia moczowego cięciem wysokiem", "Zatrucie jodoformem",
"S~eść laparatomii. wykonanych z powoLlu nic·
drożności jelit", i t. d .-taly szereg prac, poświęconynh
różnym
gałęziom
chirurgii. Jako
praktyk, prof. Obalil!::lki zdobył również szeToki
rozglol:l; jego opel'acy·e ehirugiczne są w kronikach lek al'.sk it:l l m. Kl'akow~~ zapisanc wybitnemi

Frydstein i M, Fnllllkin, dyrektorem wybrano
M. ;-)cblosbel'gn, który ma prawo podpisywania
w imieniu firmy.
Licytacye. W duiu 15 paździelJika odbędzie
się licytacya w sali zjazdu sędziów pokoju, na
sprze<laż nieruciJomośt;i Juliusza Cylke przy ulicy Juliusza pod ,\~.'\~ 1125b i 112(ja położonej,
ocenioncj na r~. 100,O()(), mogącej być sprzedaną niicj warto~"i.
.- W dniu l 7 tc~()Ż miesiąca odbędzie się
licytacj':t w sali z,j,Lz<ln $ędziów pokoju na sprzedaż niel'l1cl!omości ~lajel'a-Wolfa i Estery mał
żonków
Kopelman,
przy
ulicy Cegielnianej
pod .\~ 1302 61 położonej, ocenionej na 1'8.90,000,
mogącej być sprzedall'l niżej warto~ci.
Za przekroczenie przepisów o jażdzie po
mieście w ciągu
czasu od o do 11 b. m .. pociągnięto do odpowiedzialno8ci 13 dorożkarzy .

Komunikacya z rynkiem Targowym. W duie
targo,ve uliM Widzew.ska
przed.stawia istne
piekło,
oprócz bowiem nadzwyczaj ożywionego
ruchu kołowego w dnie zwyczajnc, przybywa
w d. targowe wiele wozów z okolic \Vidzewa. dą
żących na rynek Targowy z ,,·jktuałami spożyw
czerni.
Z tego powodu bardzo wiele zdarza się wypadków najechania, opM;nienia na :::!tacyę kolejową, skaleczcnia koni i t. p.
Najwięcej atoli
ci?rpi na tem bru~(, kt~ry. ue~llstannie popraWlany, bezustaullle znajdUje SIę w opłakanym
stanie.
Poniewai ulica Podzagajnik, prowadząca od
składu monopolowego do ulicy Przejazd obok
lasu ma być wy brukowaną, więc najłatwiejs%ą
i najbliższą komunikacyq z okolic szosy RO~ii
cińskiej możnaby przeprowadzi0 przez ul. Pod zagajllik, przejazd kolejowy i drogę polową do
rynku 'l'argowego.
Droga ta jcdnak wymaga wybrukowania lub
pr%orobienia jej lIa szosę, co wreszcie jest koniecznem ze względu na zwiększanie 8ię ruchu
w dzielnicy miastn od strony Widzewa.
Wybl'Ukowanie tej drogi wpłynęłoby bardzo
wiele na ożywienie targowe i dostawq wiktuałów spożywczych, oujcżdianic bowiem linii kolejowej by przedo::itać się na rynek Targowy, oraz
przedostawanie się przcz zatamowaną wozami
ulicę vYidzewską odstręcza wielu dostawców.
;..,.;
Koncert. Na wczorajszym koncercie orkiestry
A. St)l1uenfelda w hotclu Angiclskim, pomimo
niepewuej pogody 1 zeorilła się spora gromadka
wielbicieli powainej muzyki. Rzeczywiście karność orkiestry, czystość tonów i subtelne wykonania zasługują zu pełnic na to u%nani e, jakie od
pierwszego koncertu towarzyszy p. Sonnenfeldowi w Łodzi.
Z przemysłu. N a pierwszem zebraniu akcyonaI'yuszy "Piotrkowskiego rrowarzystwa przcmysło
wego" wybrani zostali na członków zarzadu:
M. Schlos:::!berg, A Fl'llmkin i 1. Fryd tein, k"andydatami .·zaś Z. Frydstein i F. Hurwicz; na
członków komisyi rewizyjnej i:l. Frumkin, W.
Zapytać ją wprost o tu-nie miałem odwag(
Użyłem pOBrednictwa osób trzecich.
l cóż się dowiedziałem?
Powied~iauo mi po wybadaniu panny Róży,
że mnie ma za inteligentnego, wesołego, dowcipnego chłopca i że mnie bard~o lubi.

Pomimo radości, jaką mi ta wiadomość sprawiła, wydało mi się to zupełnie naturalnem,
a uiepewność w tym wzg'lędzie wprost dziwną,
-bo cóż-my~lałcm sobie-mogłoby jej się we

Poznałem niedawno pannę Różę Stolicką.
Zachwycająca!
żadua pauna ni e uczyniła na
takiego wrażeuia jak (Jua.
Proszę sobie wyobrazić śliczną panienkę,

3

g·łoskami.

- No, nic wielkiego się nie stało i niech się
pan więcej nie chmurzy.
.
Czułem bardzo dobrze, że się złapałem i m~a·
łem jeszcze pewn'1 lIn\zę do Zosi, gdyż wiedZIałem, że ona była reżyserką tej sceny, lecz z cza'sem zat~lrło się to w mojej pamięci.

J ei:lzuze

:-lroda, dnia ~O lipca 1898 r.

mnie

mnie niepodobać?
ktora
po godzinie Z1IajomoBci tak rozmawia, takie teZOi:lia Wieniecka na moje zapytanie. czy jest
maty porm;za, jakby i'li<t ją znało oddawna, taki cllłopicc na :4wiecie, którego by ona outlaa przytem jest niesłyclt~~l\ie szc~ei'a, barrlzo, ale rzała wyłączną sympatyą, lub dla którego byto bardzo iuteligentna I rozmowna. Gdy z nh~ łaDy choć nie obojętną, odpowiedziała. mi, że jest
rozmawiałem po raz pier.wszy, starałem siq odty lko jeden taki, lecz kto-tego nie chciała pogadnąć jak oua to r?bl, żc człowick nie od- I wiedzieć.
czuwa, iz przed i?0clZlllą zaled.~ie ni.e znał jej
ZauiekawiollY w wysokim :::!topuiu, postanowcalc, starałem SIę uprzytomn~c solne to, co wiłem dowiedzieć sie o tem-i zaczałem badać
właściwie tak mi
w niej zaimponowało i tak
jej siostrę, Felicyq. •
.
Hilue na mnie wywarło wrażenie.
'l'a nie chciała mi początkowo nic m6wić aż
.Przyszedłem do wHiosku, że zrobiła to właśnie
wreszcie, 'po wielu namo\Htch i prośbach rzekła:
j ej szczerość.
.
- A nie powie pan nikomu?
Ta szczerościa pobudZIła i mnie do szczerości
Nie.
nic ty"lko w chwi'lach rozmowy ~ nią, lecz w og6le
Ani Zosi?
spotęgowała ją we mnie.
Też uie.
Powiadam: spotęgowała-dlatego, ze szczerym
No to panu powiem: owym jednym jedyzawsze byłem, ale nie pr~ypuszczałem że można nym jesteś pan.
być tul, szczerym.
- Aha!-pomyślałem.-Nie wątpiłem wcale ...
Wiem bardzo dobrze, ze s~czerość, to jedna
z największych zalet i. zawsze dumny byłem
N o, przy~lIam się, że wcalebym się nie dzi·
z tego, że zaletę tę posUJ.dam, o czem zresztą wił, gdybym się stał naprawdę trochę zarozunie w~ltpiłelll, bo ja wam wszystkie moje zalety. miałym!
Panna Hóża podług mojego zdania posiada
Lecz w takim wypadku komu winę przypiwszy .. tkie
dane, by nietylko
się
ogólnie szecie "moje panny"?
podobać, lecz wprost w!;zystkich zachwycać. Zależało wiec mi bardzo Ha tern, hy i ona o mnie
1I1iała ró,,~nież pochlebne wyob'rażenie.

I
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Piorun. W niedzielę popołudnin w Widzewie
piorun uderzył w róg domu i przebiegł przez
wszystkie piętra.
Szkód powużlliejszycll nie wyrządził, na parterze tylko porozbi.iał "przęty i ogłuszył kobietę
i dziecko.
Samobójstwo. W dniu 16 b. 111. o godz. o-ej
rauo, w podwórzu domu .~2 4-0 przy ulicy 1(onstantynowskicj powicsił się dorożkarz Józef Piasecki, 19 lat wielw liczący, [stały mieszkaniec
kolonii Hadogoszcz.
Jak się okazało, przyczyną rozpaczliwego
kroku był rozstrój umysłowy.

I

Schwytanie złodzieja Jeden z rozbitków orkiestry harnburgskiej, grywającej w poc~ątku
'ezonu letniego w hotelu Angielskim, nazwi 'kiem
Henryk Szlifer, grywając w restauracyi przy
ulicy Dzielnej pod .\~ 1 na skrzypcach właści
ciela restauracyi Winccntego F~askiego, zabrał je
z sobą i więcej nie powrócił.
Po długich poszukiwauiach policya pr~yłapa
ła złodzieja na stacyi, w chwili gdy chciał wyjeżdżać z Łodzi i skrzypcc odebrała.
Szlifer został aresztowany.
Kradzież w celu podróży.
Zajmujący się
w kancelaryi sędziego pokoju I rewiru Jan Pugaczew, dymii:lyonowituy podporucznik, stawił się
do kallcelaryi II eyrkułu policyjnego i zameldowal, że w niedzielę 10 b. m., pozostając sam
w kancelaryi sądu. zabrał pu zkę onar ze stolika sekretarza sądu p. Polanowi:lkiego i rozbiwszy
ją, przywłaszczył sobie zawartość rs. 1 kop. 58,
puszkę zaś wrzucił pod s'!.afę.
Ponieważ o kradzic:/'y tej llikt nie meldował;
więc policya udała się na miejsce, gdzie fakt
stwierdzono i rozbitą puszkę znaleziono pod
i:lzafa,.
vVówczas Władysław Węglewski, zajmujący
się również w tejże kancelaryi, zameldował, ze
Pugaczew skradł mil zeg'arek i sprzedał za rubla.
Pugaczew i do t.ej kradzieży się przyznał
oświadczając, iż wiedząc, że za podobne przestępstwa zOi'ltanie skazany na osiedlenie w ,'yberyi popełnił je umyślnie dlatego, hy dostać
Kię na ~y beryę, gdzie prędzej będzie mógł znależć dla siebie odpowiednią posadę.

Kradzieże. W dniu 15 b, m., zamipszkałemu
przy ulicy Kowomiejskiej pod .\~ 21, Ignacemu
Xowak skradziono zegarck wartości 1'15. 10 kopiejck 60.
Jako i:lpral\'ców kradzieży X owa k wskazał
~t . i Sz.
- W dniu 18 b. m., roznosicielowi towarów
łokciowych skrad%iono w restauracyi na. rogu
ulic Zawad~kiej i Dlugiej kilka sztuk towaru.
Policy a zatrzymała na ulicy Widzewskiej
niejakiego Wolskic;!;o, ocl którego jedllą ze skra(!zionych sztuk odebrała.
Wolski zo;;tał aresztowany.

Zjazd lekarzy w Łodzi.
Zaledwic ogólnikowo poruszona w ,\~ 161
"Rozwoju" przez naszego korespondenta z Poznania myRl, aby zjazd przyrodników i lekar~y, który miał Kię odbyć w Poznaniu, odbył się 'IV Ło
dzi, zainteresowała szerokie sfery tutejszej iuteligencyi. zwlaszcza lekarzy. Chociaz dotąd ani
towarzystwo lekarskie ani żadna inna instytucya
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ROZW ÓJ. - :;l'oda, dnia 20 lipca 18:)8 r.
pr~edsięwzięly ' tarail w tym Herunk u, <1ysl.;utują .ieduak w mie~cie nad tą kwestyą.
My ze 'wej strony chętnie zabiem my glos
w tej sprawi e, gdyż urządzenie zjazdu lekan\y
w Łodzi nietylk o oyłoby z korzyil ci'l dIn ucze-

nie

stników jego, ale i clla mia. ta.
Lelmrz e mieliby w Łod~i wiele do zohacz enia.
Nasze fa.oryki, ich urządzcnia pod względem hygienicz nym stanowią hogaty matery al do badań,
materyał, kUn'ego ża(!ne IIIlIC miasto - ani Kraków, ani \Y urszaw a, ani Cieszy n - do turczyć
nie może.
Hygiel la fabrycz na - to jedna z najciek awszych cz~ści medyc yny. rrutejsi lekarze moglib y
goilciom dostarc zy(\ dużo ciekaw ych danych ; zwiedzenic kilkn fabryk hyłoby bardzo korzys tnem
dla .tych , którzy je znają tylko ze słyszenia .
Ze Lódż na zjeżdzie dużoby zyskała, dowoPo za korzyściami matery alnedzić zbytecz nie.
mi, ktore w danym razie llajmniejs~ą gniją rolę,
donio~łe znacze nie miałoby dla Łodzi rozbud zenie
ruchu umysłowego. Lódż w tym kierunk u drzemie: usiłowania kilku jednos tek nie mog~ doprowadzić do pożądanych rezulta tów.
Najwyższy już czas, aby V)dż - dotych czas
miasto geszeft u - zaczęła być ognisk iem życia
umysłowego; na tern polu, je~li weżmiemy pod
uwagę ilość mieszkańców, kto wie, czy IUUl nie
zakasowałoby pierws ze lepsze miastec zko powiatowe. Pobudką silną, silną podpOl'<ł dla bezl:lilnej
adotąd rzeszy naszej intelige ncyi, byłby zjazd n
u k o w y w Łodzi .
To też byłoby pożądanem, aby aysku. yc, prowadzon e w J:;i)łkach prywat nych, przyjęły jaknajpr~dzei formę realną .

Dla urzeczy wistnie nia tak doniosłego dla Ło
dzi projekt u, według nm; prz:cde wszyst kiem wy(laje Hi€) niezbqd nem, aby inicyatywę w tej sprawie wzigło na siebie Towarz ystwo lekarsk ie, które powiun o porozumieć si~ z komite tem zjazdu
w Poznan iu, z jednej strony, z d\'Ugiej zaś poezynić jak najener gicznie jHze kroki w celu IIzy~kania zezwol enia władzy na odbyci e ię zjazdu.
Wł.

Tow. pszczelniczo-ogrodnicze. We wtorek pod

z pod strzech y zachęcał gorąco do kupna gruntu.
Decyzy i w sprawi e tej nie powzięto żadnej,
gdyż zarząd cały prOjek t przeds tawi raz jeszcze
na zgromucl:r.eniu m~dzwycznjnem ad hoc zwoGoŚĆ

łanem.

Do zar~ądu i do komisy i rewi'''Y.inej wybran o
ponown ie wszyst kich ustępujących .
W sprawie podatku szpitalnego. Ponieważ pobierani e podntk u szpital nego należy do obowiąz
ków zarządu miejsld ego i uskute cznian e jest przez
dozorc ow miejski ch, którzy spełniają po za tern
wiele inllych czynno~ci, żc nie są w stil.Uie zgła
poszać si<;( do każdego z opłacającyzh of!obi~cie i
ponieważ główny kontyg ens opłacających ten
datek zatrudn iony jest w fabryk aeh, zakładach
wszelk iego rodzaj u i warszt atach tak, że wnoszcnie podatk u przez I<amych interes ow,wy ch do
ka:; magist ratu poł<!:czone jmlt ze stratą duia roboczeg o, p. prezyd ent m. War!:lzawy postanowił
fabryk, zakładów
wła~cicieli
zwrócić się do
z prośbą o poatów
warszt
i
wszelk iego rodzaju
~rednictwo w tej sprawi e.
W t.ym celu przygo towano w kancel aryi magistrac kiej odpow iednie odezwy drukow ane, które z załączeniem wła~ciwego blankie tu na listę
op}ac[~.iących podate k, rozesłane zostaną wszyst
oljakichk
siebie
u
m
niaj~cy
zatrlld
kim osobom ,
wiekbądż pracow uików.
Komora celna. Zttbud owauia warsza wskiej komory celnej przy ul. Ohmielnej, z braku miejsca
nie mogą już być rozszer zone. to tcż, w miar~ rozwoju handlu zagran icznego , na komorz e tej bę
dzie coraz ciaśniej.
Już przed kilku laty na komorz e tej bnl.kowało miejsca na skład towaró w i opcrac yi celnych, lecz na czus jakiś zaradzo no temu przez
wybud owanic komory filialnej na stacyi kolei
nad wi' hu'Hlkiej dla towaró w przychodzących od
§ltrony kolei maryembursko-mławskiej.
Obecni e na tej komorz e filialnej operac ye są
daleko większe, a w tych warunk ach szczęśli
wych, iż terytor yum komory przy obfitości miejsca na el:lplanudzie cytade li można dowoln ie roz-

przewo dnictw em p. :-;zani,~wsldego odbyło się doroczne zgroma dzenie ogólne cz10nkow Tow<lI'zystwa lJszczellliczo-ogrodlliczego.
Odczyt ano na niem sprawo zdanie z działal
ności w r. 1807, dowodzące, że Towar zystwo
rozwija !:lig hardzo pomy~lnie, że wzrast a w liczhę członków, że w dalHzyru ciągu wykształca zdolnych ogrodn ików i pszcze larzy.
'row. spłaciło już resztę długu, przejętego po
dawnem Muzeum pszczebll·Hkiem.
[)zi~ki pomy~lnemu l::itanowi finnl1sowernu, zarząd zamien a rozszerzyć działaln()~ć 'l.'owar zystwa, zwłaszcza w kierunk u pedago giczny m.
Jak wiadom o, utrzym uje ono kursa ogrodn iczo-pszczelar:-Jkie, których rozwinąć nie może,
z powodu braku siedzlo y własnej stałej. '1.'owarzystw o wydzierżawiło wpraw dzie od li r. Branickiego kawał ogrodu przy ul. Wiejsk iej na lat
12, ale na mocy kontra ktu może być z sit:dzib y
tej usuniętem każdej chwili, po wypow iedzeni u
na kilka miesięcy z góry.
Na kursa też UCzędzcza mało wło.ścian, ze
wzgl~du nH wysoki e ko zta utrzym ania w Warszawie , gdy tymcza sem zarząd pragnąłby ~ciągać
na kursa właśnie jak najwięcej włościan, aby
n:ll1czyć ich sztuki ogrodn ictwa i pszcze larstwa
i zachecić do pracy w tym kierunk u na wsi.
Z tego powodu zarząd ma zamiar nabyć grnnt
pod Warszawą i tam przenieść I:lwoją szkołg. Już
obecni e upatrzo no 10 morgów ziemi w pobliżu
linii kolei wiedeó skiej, które można nabyć za
cenę 2,500 rs.
.Budowa budynk ów pochłonie również około
2,500 ri!.
Na pokryc ie tych kosztów możnauy użyć kapihLłu '1.'ow. jedwab niezego .
Na kolonii Towar zystwa znajdowałby si<;( internat dla wło~cian.
Projek t wywoła.1 ożywione obrady , w któryc h
brał udział także i p. Ludwi k Szupiński, wło
lla
ścianin z pow. ciechan owskie go, zaprosz ony
posiedz enie przez zarząd.
•'z. nauczył się pszcze larstwa , którem u poilwiClca I<ię z zapałem.

szerzać.

także najpowazl1leJ zą na kontyn encie 01'spożywczyeh i... d-nt
stowarzyszeń
ganizacyę

siada

Hansa Mtillera.
Kto jest dr. Hans Mtiller ?-spyta sz czy~elni
ku. Jest to autol' bardzo poważnego dzieła o historyi i organiz acyi szwajc arskich stowarzyszeń

spożywczych-autol' kilku brol::izlu' treści społecz
no-eko nomicz nej-org anizato r i sekreta rz związ
ku wspom nianyc h stowarzysi':eń, ktory nie tylko
czynnie , prakty cznie nad ich rozwoj em czuwn,
ale też stara się -z powodzeniem-qać im naukową definicy<;(. Będąc w Bazyle i, wstąpiłem do
dr. Miillem , nietylk o dla poznan ia tej wybitn ej
w tutejsze m życiu oilobistośei, ale i dla zasiąg
nięcia inform acyj o ruchu kooper acyjny m w Szwajcaryi, który od niemie ekiego i naszeg o tem się
czem się zbliżt~ do angieb kiego. Gdy
rożni,
w Niemcz ech i u nas kooper acya rozwija się
głównie na polu kredy tu ,-w Szwajc aryi tak jak
w Anglii ghiwne m jej polem jest konsum cya
a rac~ej powied zmy: handel
Dl'. Miiller jest człowiekiem jeszcze młodym,
lat trzydzieści i kilka), stojącym
(wygląda na
twardo przy swoich przeko naniac h, ale bynajmniej nie fanatyk iem swojej idei, co mu pozwala zachować sąd trzeżwy i przedm iotowy .
Ludność robotni cza bierze w stowarzy8~e
niach tych bardzO ważny udział, stanow i głów
ny kontyn gens członków, jest czynną \V zarz~~
dach. Wpływ stowarzyszeń na położenie tej ludy.
ności jest dwojak i-ekon omiczn y i wycho wawcz
Ekonom iczny wyraża się telll, i w stosunk u do
zakupn a. otrzym ujc każdy członek po roku zwroty, (które w r. 1807) wyniosły przeciętnie ] Ot);
od całej sumy, jnką za artykuły w sklepie stowarzys zenia pobran e zapłacił i zwroty te nnjPrócz tego jest
czę~ciej składa nu oszczędność.
ochron iony od boczny ch wyzysk ów, na jakie zazwycza j ze strony kramar zy jest lHlrażony,
tozwłaszcza przy braniu na kredyt i otrzym uje
Pod
u.
gatunk
war niesf'ałszowany, w dobrym
wzglqd em wycho wawcz ym-prz yzwyc zaja się do
i.
oszczędno~ci, do wykon ania zarządu i kontrol
i
kwesty
ej
drażliw
w
nie
Zapyta ny' przezem
świata
do
czych
spożyw
zyszeu
stowar
u
stosunk
kupieck iego, odpowiedział dl'. :anHler, że oezywi ście antago nizm kupców , a zwłnszc~a kramar zy
trwa uiepr~erwanie, ale zmniejs za się w mim'ę,
jak się przekonywllją o bezskuteczności ataków .
Zfl.wsze jeszcze sturają się kupry wpływami
swoimi na rządy kanton alne czynie stowHr zy.'zeniom jak największe dokuczliwośei pod wzglę
dem opoclat lwwani a, i na II tą w)a.'·nie sprawą
storndzić bęcizie nadzwy czajny zjazd delega tów
warzys zeu, który w przyszłym tygodn iu odhqdzie siq w ChuJ'. Ale clI'. Miiller spodzie wa się,
że nawi:lkróH demok ratyczn a organi zacya polityczu<t szwajc arska da stowar~yszeniom należy

Tymcz asem na ul. Chmieln~j niema w sąsiedz
twie zabudowań komory ani łokcia placu, któryby można dokupić.
Aczkol wiek sąsiednie warszt aty główne zosta-.
ną pl'zenie "ione do Pruszk owa, jednak w zabudowan iach tych muszą pozostać warszt aty remontow e, nicodz owne na miejl:lclI w "\Tar 'zawie,
przy olbrzym im ruchu t.aboru.
Teryto ryum to uesztą potrzeb ne będzie dla
jJrojekt owaucg 'o dworca central nego.
Z tych to wzgh1dów jcst zamiar przenie sienia
zupełnego komory cclnej na nowe terytor ya kolei wiedell skiej na Czystem , z potljazdelll _od ul.
Karolk owej IHl. przedlUie~ci II wolskie m.
K owa komora stauie zarazem w sasiedz twie
stacyi przeładunkowej kolei obwod owej:
Piechur. Kilka dni temu bawił w Wal'sz awie p. Aleksa nder Brunet , aktor teatr II Ambig u
w Paryżu. Odbyw a 011 piesz<) pod!'':'ż naokoło
:'wiata , celem rozegra nia zakładu. Oto w r. 18n5
pomiędzy towarz ystwem ~imnastycznelll w Paryżn a tow. giU\nast'yc~ueU\ amerykańskiem stanął
zakład na waruuk ach ntLtitcpujących: Podług uło
żonej marszr uty, jeden z czloukó w tow. francus
kiego w ciągu lat pięciu objdzic pieszo świat cały (13.200 kilome trów) hez ża(!nych ~rodków podróży i zasobó w fiuanso wych. W razie dotrzymania warunk ów, tow. t'ranc\lskie ot.rzym a od
strony przeciw nej 500,00 0 frall);:ów. Pan lll'llUet
opu~cił Paryż w roku 1800 i przesze dt już Amerykę, Afrykę, i Europl ;, z wyjątkiem Rosyi. Na
granicy Hosyi Brunet a przez trzy dni więzili Prusacy, Ipodejrzywuj~c go o szpiego stwo, uwolniono go zail dopiero na skutek interwe ncyi ambasady f'rancui>kiej. P. llrunet wyruszył do Petersburga.

Korespondeneye.
18 lipca.
Bazyle a pOdiada nie tylko piękne i bardzo
widzen ia godne starożytne gmach y (katedrę, brao
mę "Spale nthor", stary ratusz i t. p.), nietylk
ilwiadów,
budynk
h
ładnyc
cały szereg nowych
czących o postępach tutejsze j archite ktury, poBa~ylea

tą ochronę·

W kan.tonie uazylej skim miejl::ikim przep;' owadzon o w ltHthie kanton alnej uchwał~, :lIdero
waną głównie przeciw dtowal'zysi':eniom spożyw
czym, ograniczającą sprzedaż pi wa na bu telki
(wyszy nku stowar zyszen ia nie jlrow:ułzą) tak,
aby tylko w lokalac h osobno "w ll1illr~ potrzeb y"
konces yonow anych, sprzedaż odbywać 'ię mogła.
Przeciw takiej ustawie-można odwołać t;ię do
g}osowHnitL ludowc go, tak zwaneg o "refere ndum u.
Jeżeli 1000 obywa teli zażąda, głosowanie odbyć
!lie mU:3i.
• Antago nizm kupców ikram urzy je:,;t uzasad niony tern, że stowar zyszen ia spożywcze, które
tak !:liluie się rozwijają, istotnie szkodzą ich interesom ? UI',y skutkie m tego stan kupiec ki upada-ilo~ć sklepów się zmniejs za? Czy uwidoc znia
llię to w spisie ludno~('.i, w spisach podatk owych i. t. p.?
O tak daleko ::;ięgającym wply\\"ie niema
mowy. Nie ulega wątpliwo~ci, że :ltowar zyszen ia
czyni<ł konkurencyę krama rzom- ale odbija się
to głownie na nierzet elnych , wyzy.l:lkujących, dających lichy towar. Rzeteln i trzymnją się bardz(}
dobrze . A nawet w niektór ych wypad kach odHtoW:1 I·zy:3zenia.
noszą korzY"ci z działa]no~ci
j
Hande l mlekie m np. był dawnie w Bazyle i bardzo licho prowad zony.
Górą uyli ci, co I:lpl"ledawali bardzo tauio ,
dolewa li odpowiednią ilość wody. Odkąd stowarzyszen ie zorganizowało handel mlekie m, rzeteln i
kupcy pozbyl i się konknr encyi nierzet elnych ,
którzy zuikli zupełnie. D~i$ i stowal' zytlzen ie i ci
rzeteln i robią dobre interes y. Jedyni e to można
twierdzić, że gdyby nie było stowar zyszen ia, możeby więcej nowych sklepó w powstało.

·\~
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W Niemczech, zwłaszcza zaś IV Saksonii bybard'l.o głośne zatargi między zarządami 8tO- I
warzyszeń a personelem, a stąd zarzut, że te I
stowarz.yszenia tak samo jak inni przedsiębiOl'~Y I
wyzyskują "swoich lud'l.i".
W Szwajlmryi nie- oI
tylko takich zatargów ale i wogóle zażaleń nie
W Szwajcaryi niema właściwie miejsca dla
politycznego, agitacyjnego socyalizmu. Instytucye tamtejsze l:ią tak naw:-5kroś demokratyczne,
ich praktyka tt\k odpowiada icb ludowemu pochod'l.enin, że polityczna partya l:iocyalistyezna
nic ma tu co robić. Bmk jej przedmiotów atulul
-nie miałaby haseł agitacyjnych. Niemiecki
.socyalizm polityczny ma tu swoich zwolenników,
ale niema dla nich tutaj pola działania. A gdyby np. za zadanie sohie wzięli, jak w NiemoC'l.ech, wprowadzić swoich ludzi do wszystkich
zgromadzell i władz zwią'l.kowych, kantoualnycł1,
gmIllll)"ch i gdyby im się to powiodło-to cóż
dalej? Tworzyć "państwo socyalistyczne" o którem nikt nie wic, jak ono ma wyglądać? Dlatego
w Szwajcaryi socyalizm, jako party a polityczna
nie istnieje. natomiast ekonomiczny, ewolucyjny
socyalizm P,)stępuje nieustannie naprzód.
Ogólnej
liczby I:ltowarzyszeń spożywczych
szwajcarskich z udzielouego mi sprawozdania
Związku dowiedzieć się nic mogłem. Do Związku
naleiy 71 stowarzyszeń. Centralny 'l.akład haa(11owy wykazuje prócz tcgo jes'l.Cze 04: stowarzysze!), które do Związku nie należą, ule towary
'l. centmlneg'o handlu pobierają - byłoby zatem
135 I:ltowarzyszell. J ei:! t ich jednak faktycznie
więcej, bo nie ,\"szystkie mają stosunki 'l.e zwią
zkowym magazynem.
Ze stowarzyllzeu związkowych tjlko 65 nadesłało swoje \\'yka'l.Y tak, że zaw~trta w sprawozdaniu statystyka obejmuje 'l. pewllością lllniej,
niż polow~ stowarzyszeń. ::\Iiały one w 119 gmillHch 279 sklepow _. liczyły 53,365 członków.
W jednym roku 1897 wzrol:lła liczba c'l.łonków
przel:l'l.ło
o 0,000.
Ka pitał udziałowy wynosi
1,078,877 fr. - fundusze rezerwowe 1,:317,711 fr.
Rezerwy są z.lteIll więks'l.e od udziałowego kapitału.
W ostatnim roku przydzielono do funduszów rezerwowych l±3,844 fr.
Suma sprzedaźy wynosiła w of) stowarzyl:l'l.e·
niach 19,298,093 fr. (przeciętnie w jeduem I:ltowarzyszeniu 296,893) - z czego 3,107,022 fr.
wypada na osoby, nie należące do stowarzyszeń,
zaś nu stowarz.yszonyciJ 16,U1,071 fr. czyli przeciQtnie 302 fr. na jednego. Zwroty. I:ltanowiące ·
zysk c'l.!onków, a wypłacane w stosunku do zakupna, wynosiły 1,612,071 fr., czyli okrągło 10%.
Pr'l.eciętnie zatem zaoszczędzają członkowie po
30 fr. rocznie. Ale i nieczłonkoyde otrz.ymują
'l.\\'roty - tylko oczywiście w mniejszej kwocie.
Na I:iUDlę zakupna 3,107,022 fr. zwrócono im
83,909 fr. co czyni 2,67;. ::5towarzyszenia posia·
dają :n własnych piekarni, 7 winnic i browarów,
:3 mlec'l.urnie, 5 fabryk obuwia. Przy stowan.yszeniadt istnieje 26 kas oszczednosei dla c'l.łonków.
•
W organizmie szwa.lenrskich stow. spożyw
czycł1 zupełnie odrębne stanowisko zajmuje n produkcyjne i konSulUcyjllc stowurzyszenie na okręg
hiri:!egg ki w Oberwil". Jest ono 'l.ało;'one głó
wnie dla ludności rolniczej, 'l. nW'l.ględnieniem jej
właściwych
potrzeb. Do ~wiązku oO"olneO"o
nale.
o
~
ży pomimo swego odrqbnego chnrakteru.
Pomówię o niem pr'l.y innej sposobności.
Na zakończ'.!nie listu wspomnę jeszc'l.e w tntejszym bazarze przemysłowym. Mieści on się
w budynku bezpłatnie prze'l. miasto udzielonym,
nad Renem. Duża hala purterowa - dwie na
piętrach obejmują mnólltwo wyrobów miejscowego r~kollzieła, przeważnie przedmiotów praktycznego użytku, bez artystycznych pretensyj. Ba'l. ar 'l.ostał założony przez spółkę akcyjną, z kapitałem 40,800 fr. w akcy.lch po 50 fi'.
Akcyonaryullze, pr'l.ewużnie rękochielnicy, zrzekli się
w8zelkiego oprocentowania swoich akcyj nn. tak
długo, dopóki zbierany z zyl:lków fundusz rezerwowy nic dorown<t kupihtłowi akcyjnemu. Dzisiaj już fundusz rezerwowy wynosi ~5,33:3 fr.
Wystawiać może knżdy, kto nie jest akcyomtryuszem, za opłatą 6 fr. rocznie - akcyonaryus'l.
wolny jel:lt od tej opłaty. Każdy płaci skromną
taks~ od każdego wystawionego przedmiotu 5 ct.,
gdy przedmiot wart jest niżej 20 fr. - 10 ct.
od wartości do 100 fr. - powyżej tego 50 ct.
Bazar sprzedaje wystawione przedmioty i pobiern.
7% od ~l)l''l.edttży. W r. 1897 sprzedał Bazar towarów 'l.:l 130,J60 fr. o 10 tysięcy więcej niż

I
I

Za pośrednictwem .Banku dla
udziela Bazar zaliczek na towary.
W r. 1807 mlzielbno 60,15;) fr. 'l.aliezek. Zysk
z ostatlliego roku administracyjnego (od 1 kwietnia 1897 do 31 marca 1898) wynosił 3951 fr.
i został według statutu przydzielony do funduszu
rezorwowego.
Wydatki roczne wynosiły tylko
6072 fr., w tern place 5~30 fr. W biurze Bazaru zast.ałem zatrudnione dwie panie przy ksi~
gach i korespondencyi, a jedną na piętrze przy
wystawie. W ogóle widzi si~ tu wS'l.ędzie w muzeac11, ba>'.tuaeh i t. p. 'l.atrndnione kobiety.
1'. R.
rzemie~lników"

I

z
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przed rokiem.

ły

było.

Srocla, dnia 20 lip{ja 1898

kra j u.

Żyrardów. W dniu 17 b. m. w parku hr.
Sob;u1skiego przyjezdna trupa teatralna pod dyrekcyą p. :Marjanowskiego odegrała wodewil w 4
aktach "Nad pr'l.epaścią." Lubo teatralne Ul'zą
(henia, jako to dekoracye, oświetlenie, a nawet
sama sccnka były 11<trdzo a bardzo prymitywne,
( orkiestm ciągle fuszerowała, jednakże licznie 'l.ebrana pllblicZllOM obdarzała artystów {jiągłemi
oklaskami. Na wyróżnienie zasłużył p. Kindler
w roli Pelikiltt, ktc'Jn1 odegrał 'l. humorem, uie
wpallując w szar;;'<i. Na nieszczęście kapryślHt
pogoda w ciągu całego przedstawienia płatała
figle; pod koniec szt.uki, I:!iedząea pod odkrytem
niebem publika z PO\,"Odll bllr'l.y i ulewnego deI:lZCZU musiała opuścić teatr. W przyszłą uiedzicIq p. ll'Injranowski zamierza wystawić operetkę
nNitouche." Pośród letników, licznie w okolicach Żyrardowa zamieszkałych, orgunizllją się
dwa przedstawienia nmatorskie na cel dobroczynny, O wykonaniu których doniosq w nnstępnej
korespondencyi. i\Iies'l.kańcy miasta i letnicy są
w ciągłym strachu z powodu licznych po;'arów
w skutek,
jak podejr'l.ewają podpaleń.
Wiele
osób uskarźa się na niewygodne nr'l.ą~~zenia pocztowe, brak marek, niewystarczająca liczb~ urzęduikbw i brak stałego rO'l.uosiciela 1il:!tów są
t.o usterki, którym trzebaby pn~dko zaradzić.
W drugiej połowie lipca przy.ieżdża zwiedzić tutejs'l.c fabryki Biele i Ditrycha inspektor falll"Yczny.

Radom.

Pod przewodnictwem prezesa dyre·
kcyi s'l.Czegółowej
towarzystwa kredytowego
'l.iemskiego, p. Władysława Grodzińskiego będą
cego zarazem pre'l.esem kOlka ~piewac'l.ego radomskiego w dniu 12 b. m., odbyło się roczne
zebranie członków czynnych kółka . ~piewaczego
radomskiego. Na zebranie przybyło 31 człon
ków, którzy zgoduie zatwierdzili sprawozdanie
za rok ] 97/8. Przez tajne głosowanie powoła
no do Zarz.ądll: nu 1)\'e'l.e8.t W. Grod'l.i!lskiego (pollown ie), na wicepre'l.esa pre'l.ydenta mia~ta,
Z~lrembę, ll<t gospodarza S. Karbownickiego i na
kasycra H. Maret;cha.
Aptekarz p. Skrzyński wypu~cił na miasto
furgon kołowy 'l. wodą sodową do spr'l.eclawania
jej na szklanki, co w lecie n~ldzwyc'l.a.i je:-5t pożądallem. Szkoda jcdna k, że spr'l.ednjąca napój
jest hrudulJ: żydów ką.
\V Hadomiu wkrótce ma powstać nowy hotel,
kUny mieszkańcy tutejsi witają okr'l.ykiem radoŃci, do tego czal;u bowiem miasto nie posiadało
porządnego hotelu z wyjątkiem rzymskiego, który niezłą cieszył się opinią.
W bardzo krótkim c'l.usie 'l.arząd akcyzy uskuteczni wypłatę za komisową sprzedaż trllnl,ów monopolowych w pierws'l.ych tr'l.eeh miel:lią
cucb r. b.

n.

Kalisz.
Miasto nasze opustoszało zupełnie,
wiele osób powyjeżd;'ało na letnie mieszkanie,
'l. nich znaczna część "niestety" do badów niemieckich. Pi~kny, jak 'l.wykle, park kaliski daje
wytchnienie i świeie powietrze t.ym, którzy miasta opuHcić nic mog<~.
Grono osób dolH'oj woli krząta si~ około 'l.Ułożenia 'rowarzystwa pomocy uC'l.ącym si~, my~l
to szlachetna i ~odna poparcia tern wiqcej, że
wśród
wychowauców tutej:;zej szkoły realnej i
gimnazyum filologicznego rzeczywiście wielu znajduje się hiedaków.
Skutkiem rozpoczęcia studyów przecłwstqp
nych nad budowa k01ei- Warszawa-Lódy:-KaHsz, ' ceny placów' znacznie podskoczyły, zwłasz
cza między Dóbrcem a Noskowem, pozostaje tci.
kilka nowych kamienic w okolicach Wrocła wski ego Przedmie~eia.

W tych dniach opu~cił nasze miasto p. "-incenty l\lonius'l.ko, długoletni buchalter Izby Skarbowej; pr'l.eniesiony został do Turku na kasy era
powiatowego.
Pan Moniuszko cieszył I;ię ogólnym szacunkiem: należał do tego rodzaju ludzi, którzy jedni z najpierwszych po ciężkich przejściach w kraju naszym wzięli się do pracy produkcyjnej. Po
odebraniu starannego wykształcenia założył w 1\:alis'l.u sklep szewcki na wielką skal~. Straciwszy
z powodu wydatków losowych majątek, przerzucił się na pole działalności urzędniczej i był
wzorem dla swoich kolegow.
Projektowane tutaj założonie dwu filij bnnkowycł1, a mianowicie Banku handlowego w Warszawie i takiegoż hanku w Łodzi, przyczyni się
bezwarunkowo do wzrostu naszego uroczego miasta, które czeka ~wietna przyszłość 'l. el""ilą
przeprowadzenia kolei.
Ciechocinek. Jużto na brak rO'l.rywek Ciechocinek w rokn tym narzekać nic może.
Oprócz teatru bowiem, który daje bardzo
uro'l.maieone przetlstawienia, zjeżdża na wieczór
humorystyczny p. Andrzej Lelewiez, b. artyi:lta
teatru lwowskiego. Wieczór ten odbędzie się dnia
22 biei. m.

Z PETERSBURGA.
Komitet do spraw ubezpieczeń przy Dlllllsteryl1m spraw wewuętrznycł1 przystępuje do opracowania przepi8ów normalnycł1 dla polis ubezpieczeniowych rozm.titego rodzaju, <t zwłaszcza
ubezpieczeń
na życie. Projekt przepisów tycł1
wrall, z wskazówkami, dotyczącemi ustawodawstwu zagranicznego, oraz 'l. rosyjskiemi i 'l.agranicznemi wzorami przepisow, rozeslany zOl:ltanie
towarzystwom do poczynienia uwag.
- Donosiliśmy przed kilku dniami o decyzyaeh powziętych przez komisyę do sprawy
obniżeni.t taryf węglowych na miesiące letuie.
W dopełnieniu tej wiadomo~ci dodajemy, że komisya jako jeden z najważniejszych ~rodków 'l.apobieżenia kryzysom węglowym
uważuła zobowiązanie ){olei wiedeńskiej, aby utrzymywała na
I:lkładzie pud. 500,000 węgla do dyspozycyi magistratu miasta Warszawy. Kolej zobowiązanie to
pr7.Jjęła.

- Wobec teg'o, iż ostatniemi czasy ministeryum komunikacyi otrzymało zażalenia nu zbyt
częste zwłoki w wywozie cukru zagranicę przez
Mławę, departament kolejowy wystąpuje z wnioskiem na konferencyę do spra.w komunikacyi rosyjsko-niemiecko-niderland'l;kich w przedmiocie
npor'l.ądkowHnia tego wywozu 'l.agrulliczlleg0.
- Ogłoszom) zostały przepisy. wydane przez
ministeryum komunikacyi w duiu 11 maja 1898
roku o wiązaniu i splawie tratew po rzekach
ba::J ellll Wisły, po kanale Augustowskim, po Dnieprow8ko ·Bużi:!kim kanale, jakoteż Pinie i jeziorze
Białem, w kierunku rzeki Wisły.
Ustalono nomenklaturę tratwy i składowych jej części.
- Według objaśnienia departamentu handlu
i rqkodzieł, zakłudy handlowo-przemysłowe, poło;'one na gruntach, które, jakkolwiek należ<'l do
miast, jednakże znajduj<~ się w znacznej od tych
ostatnich odległości
uważane być powinny 'l.a
wiejskie j I:ltosownie do tego korzyl:ltać mogą z
przywilejów, ]H·'l.eZ prawo nadanych zakładom
teg'o rodzaju, położonym na gruntach wiejskich.
- Departament kolejowy opracowuje znsatly,
według których ma być wprowadzone
oświetle
nie elektryczne wagonów osobowych i wnioski
swoje odda do opinii narady, mającej się wkrótce
odhyć w tym przedmiocie.
- Departament medyczny 'l.umierz.a opi'acowau przepiRy, na zasad'l.ie których będą mogły
powstaw ać ochotnic'l;e towar'l.ystwa sunitarne.
Dla uczestników towar'l.ystw tych, hqdą urzą
dzone peryotlycwe wykłady medyczno-sanitarne.

HO h~IAlrrO ŚCI.
Medal Mic'<iewiczowski. Staraniem lwowskiego komitetu mickiewiczowskiego, paryska "La
Monnaie" wykonała piękny medal ku uczczeniu
setnej rocznicy urodzin wieszcza. Porpysł i rysunek medalu jest dziełem Wacława Szymanowskiego i stanowić będzie bądżcobądż epokę w historyi medaljerstwa polskiego. Jest to bowiem
pierwszy medal, który obok portretowanego po-
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piersia,

posiada na odwrotnej stronie iuealnie
Profil :l\Iickiewic'l.a stwor'l.ony prze'l. Szymanowskiego, na pierwsze.i stronie medalu posiada wszelkie wybitne i charakterylStyczne ceclly fh~yonomii poety; strona odwrotna medalu wyobraza scenę i:lymboliczną ,,Improwizacyę" z Dziadów.

skomponowaną sccn~.

Sl'oda, dnia 20 lipca 1898 r.

szą nowe fortyfikacye.
W Bilbao ustawiono ł
wielkie działa 2-1. cm. systemu Ordouneza.
Uazety rz.ymskie dOlloszą ii na wszelką ewentualność woiny hiszpańsko-amerykańskiej ll<t wybr'l.eżach półwyspn
hisz.pańskiego i na morzu
śródziemnem rząd włoski polecił dwom okrętom
wojennym włoskim udać się bez.włoc'l.llie do Gibraltaru.
Do starcia jednak mi~dzy hiszpanam.i a amerykttnami w tych okolicach zapewne nie przyjd'l.ie, gdyż obecnie pomnożyły się widoki 1'0'1.pocz~cia akcyi pokojowej.

Szkice wojenne. Bombardowania nie można
zbye byle czero-mawiał Napoleon. Słuszność
tego ulania amerykanie mieli obecnie sposobnoM
stwierdzić na doswiadczeuiu własnej
kiei:lzenl.
Jak zapewnia "New York llerald", kilkakrotnc
bombardowania Santjago dc Cuba ' kosztowały
Warunki kapitulą.cyi.
dotychczas skarl> amerykauski 5 milionów franków, a na tem podobno jeszcze nie koniec. Waga ,
Kapitulacya Sant-Jago oclbyła się nadzwyczaj
poeh:ków działowych. rzuconych clotychc'l.tlf;! na uroc'l.y~eie. Generała Shafte1'a otaczali generałowie
Santjngo i forty okoliczne wynosi ,1,00,000 kilo- Ctywi'l.yj i brygad, oraz oficerowie ,sztal>lI genegramów żelaza i stali. Pomimo to fortyfikacye ralncgo, gen. rrorala oddział wyborowych zołniehiszp::ulskie nic runęły jes'l.cze pod brzemieniem 1'z.y. Toral złożył w ręce Rhaftera swą szpadę,
takiego ciężaru. Cyfry powyżs'l.e nie są hynaj- ktc,rą gen. Shafter zwrócił mu niezwłocznie. Namniej wysokie; sprawozdania z wojen w wieku I:ltępnie odbyło się p')ddanie samego mia.:!ta, któlJieżącym wykazują cyfry .lnacznie wyższe. 'rak
re zajęły dwa pułki amerykauskie. Gen. Shafter
naprll:ykład w cII:asic oblgżenia 8trasburga rzucofnął SIg do swego obozu, powierzyws'l.y miasto
cono na to miasto 193,000 pocisków armatnich ustauowionemn prze'l. Mac Ki!11eya gnbernatona to, aby zabić 300 osób z ludności, wyllOSŻą rOWl.
cej 65,000 dusz. Zauważyć też uależy. iż jest
Ilidzpanie podpisali w piątek akt kapitulacyjto naiwyższy procent pocisków morderczych. no- uy na następujących warunkach:
towany w bombardowaniach niemieckich w c;r,al) Dwadzieścia tysięcy wychodźców, którzy
sie wojny francusko-prul'lkiej. W czasie ostatniej opn~cili Sant-J ago, powróci do miasta.
wojny na :Madagal:lkarze baterye francuskie hom2) Patrole amel'ykailSkie będą pilnowały wszyt·
hardowały qez ustanku fort NIanjakanobriuuombakich dróg w okolicy miasta. Amerykanie bę df1
Rzucono nań przeszło 200 bomb melinitowych, pielęgnowali chorych i rannych his~panów.
nie licząc zwykłych kul 'I. dział drobniejs/lego
3) IV sqstkie wojska hiszpańskie w pro""incyi
hlibru, Ajednuk, jakże drobne były uszkodzenia Sant-Jago znajdujące się, pL''l.ybywszy do tego
fortyfikacyi! Gdy wojsko francuskie fort wreszcie miasta poddadzą się, pracz dziesięciot.ysięcwej
Zt1ję~o, dwa dni czasu wystarczyło do naprawiezałogi w llolquinie.
nia ::i'l.kód, jakie cały tydzieil bombardowania
4) Generał 'roral odda amerykanum działa
poc/lynił.
będące w Sant-Jago w stallie możliwie najlep"Całe szczęście-lllówi Kmicic w "Potopie"szym.
że uie każda kula zabija, bo inacze.i matki nie
5) Amerykanie otrz.yUlują prawo z.wierzchnle
na ·tarczyły by rodzić dzieci".
nad miastem Jaragna.
W rzeczy sumej tak jest Ue trzeba, muiej
6) Amel'ykauie odstawią hiszpanów do ojcqwięcej, wystrz.elić kul kumbinowych, aby u\.bić
zny. Zabiorą oni 'l. sol>ą majątek ruchomy, tv tej
jednego żołnierza. Trzysta, i to przy d'l.i8iejszem liczbie także sprzęty 'I. ko~ciołów.
wyewiczeniu żołnierza i ]1r'l.y dzisiejszej ulepsz.o7) Hiszpallie złożą hroń i pomogą amerykanej broni palnej. Dawniej inaczej bywało. Mar- nom zniszcz.yć miny w zatoce.
sz.ałek saski mawiaJ, żc do z.al>icia człowieka
Rz.ąd hiszpuui:lki jeszcze ukrywa stan rz.eczy.
w bitwie potrzeba tyle ołowiu, ile sam 'l.abit.y Na ostatniej radzie mini::iteryalnej postanowi ouo
waży.
Według statystyki, podanej przez dzienzawiesić prawa konstytncyjlle, prawdopodobnie
nik "La Nature" w czasie wojny francusko-nie- dla przeciwdziałania możliwyul wybuchom niemieckiej około R50 kul wystrzelonych pr'l.ypadło z.aduwolenia i jednocz.eśnie, zdaje się, UłOl~UllO cana jednego zabitego żołnierz.a,
łą t.akty kę post~pownnia.
\V l>itwie pod Solferino wystr'l.elono 8)00,000
Rz.ąd więc zaprzecza, ażeby on lub marszałek
nabojów, gdy licz.ba zabitych dosz.ła do 2,000, Blanco w jego imienin uchwalił prz.yzwolenie na
ranionych zaŚ do 10,000. Na każdego więc żoł kapitulacyę·
nierza rauionego wypada 608 strz:tłów karabiW ten sposób gabinet Sagasty usiłuje 'l.walić
nowyclI, na każdego 'l.UŚ zabitego ,1,200. Ponie- całą odpowiedzialnoM na generała Torala i na
waż zaś wa!rtt ówczesnej kuli wynosiła. mniej
żołnierzy, kt.órzy pomimo głodu walczyli do owięcej 30 gramów, przeto w bitwie tej zużyto
statniej chwili. Tymc'l.Hsem 'I. drugiej strony wia120 kilogramów ołowiu ua zabicie jednego żoł domo, że ten sam generał Toral z.anim pothlal
nicrza.
się, .oświadcz.ył, iż mu .. i. 'l.tlsięgnąć rady marsz.alku Blanco.

Ostatnie

wiadomości.

Wojna.
Kapitulacya Sant-Jago de Kuba jest już fa,kt.em
dokonanym: w całej liiszpanii dekretem królo
wej zawieszono czasowo poręC'l.one przez konstyt.ucyę prawa obywat.elskie. - Te dwie wiadomości charaktcryzuią wymownie sytuacyę zarówno na polu wojuy, jak wewnątrz. Hisz.panii.
Przy kapitulacyi Sant-Jago, pr.zyznano hiszpanom wsz.ellde honory wojskowe, Zołnierz.e, których liczba wynosi 12-15,000: 'l.ostaną odesłani
do Hiszpanii, a oficerom pozwolono zatrzymać
szable. Generał Shafter zo~tanie gubernatorem
całej "'schodniej Kuby, generałowi )JowstallCz.emu
Garcii powierzoną l>ędzie okupacya Sant-Jago.
}fiasto Holguin i Manzanillo, położone w prowincyi Saut-Jago de Kuha, a posiadające .jeszcz.e
silne załogi his'l.pańskie, są wyłąc'l.One 'od kapitulacyi.
'l'ymczascm rząd hisz.pański, wobec możliwo
sci ataku eskadry Watsontt na porty i wybrzeża Hioz.panii, prz.edsiębierze jak najenergiczlliejsze ~rodki w celu uzbrojenia tych portów. Do
Barcelony wysłano :30.000 kg. l)l'othll, do Comny !)OO,OOO IJabojów do karabinów Mausera.
W FelTolllstawiają ci~żkie 24-centymetrowc działa. Do Vigo wysłano 'I. :\Iadrytu armaty szybko
strzelaj'lce kalibru li) cm. w Sant Sebestian wzno-

'1' ele g raJuy.
Petersburg, 20 lipca. Ukuzem Imiennym 'l.Umieszczonym IV "Prawit. Wiest. " rz. r. st. Lagorio miauowttuy zostal dyrektorem i profesorem
politechniki warszawskiej. Profesor zaś uniwersytetu kazańskiego Krasnow mianowany został
profesorem astronom i i geodozyi w uniwersytecie
warszawskim.
Waszyngton, 20 lipca. Dekret prezydenta
l\'Iac-Kinleya otwiera na nowo wszystkie porty
handlowe Kuhy dla handlu międzynarodowego.
Sądy i instytucye celne pozostają bez z.miuny.
Układy o pokój weszły w okres oczekiwań. Posłowie francuski i ::tustryacld napróżno usiłują
złagodzić wymagania amerykańskie.
Londyn, 20 lipca. Wskutek rozruchuw w Szanghaju zamkuięto 22 banki.
Landyn, 20 lipca. Z Sant-Jago de Cuba donoszą, że tel'ytoryum, które gen. '1'oral poddał
Ame~ykanom, obejmuje przestrzeń około 11,000
mil kw., c'l.yli mniej więcej trzecią czę~ć prowincyi ,'antjag\o dą Cnbtt.
Granica tego obwodu
idz.ie do Accarudero, na południowym wy brzeżu
wyspy (około ~5 mil ang. na zachó l od t3t\ntJago), do Dos Palmas, na północ (na przestrzeni
około 50 mil ,wg.), a stamtącl na północo-i"schótl
do ;)agua de- 'ranamo, na północnem wybrzeżu
Kuby.

Paryż. Hl lipca: .,Soir" zapowiada przesilenie
p:abiuetowe z powodu sprawy Dreyfllsa. Cavai~
nau je:;t podobno ob1l1'zouy na to, że dr.ienuiki
własnego stronnictwa piętnują go, jako dążącego
do dyktatur.v i zacz.epinją ostro z PO"I'Odll stano,,!iska, jakie zajął w sprawie Dreyfnsa.. Choroba
Brissqna uważana jest także za, oz.nakę ro~poczy
nającego w łonie gabinetu przesilenia. Na wypade Je dymisyi Brissona czynione są usiłowania ahy
powołano znowu do steru Meline'a ale prl.1wdopodo1mie Faure nie pójdzic za tym prądem.
Katowice, 20 lipca. \V kopalni "Pawła u pod
JYIorgenroth, na GÓl'l1ym S'Iląsku, wskutek 'l.e1'wania się liuy spadł elewator 'l.e sz.tygarem
i, 23 górnikami w przedaść 250 metrów głęboką.
tlmierć z.llalazły \\'sz.yskie osoby, znajdujące się
w elewatorze.
Lwów, 20 lipca. W BUrSz.tYllie, robotnicy kolejowi mazurscy, tak zwani "barabowie" , w lic'l.bie. kilku; pokłócili się z rzeźnikiem żydowskim,
gdyż
rzeźnik za drogie
pieniądz.e
chciał dać
_barabom" odpadki. - Wywiązała. się 'l. tego
kłótnia, na co żydzi poczęli bić robotuików.
Stwierdzono l1l'z.~downie, że pruwokacya wyszła od żydów.
Roz.jusz.eni robotnicy przywołali
swoich kolegów w licz.bie około 300 i wówczas
z~~wrzała walka.
_Baral>owie" rzucili się na ży
dów i z.ac'l.~li nisr.czy6 ich domy. Tak po stronie żydowskicj, jak i rob.otuików jest ""'ielu pokaleczonych. Rabinowi miejskiemu złamano rękę.
f5tarosta powiatu rohatyńskiego udał się na miejsce wypadku.
W Kosciejowie, w powiecie lwowskim, WSz.czę
ła się hójka między włościana.mi, a miejscowym
karc'l.marzem Symchą IIerstem. W karczmie po,:vybijano wszystkie okna i powyrywano ramy.
Zalldarmerya wkroczyła rychło i wichr'l.ycieli
ujęła.
f)tarostwo lwowskie wysbło do Kt.ściejo
wa ur'l.ędni ka namiest.nictKa p. l\'Ioszyńskiego.
Madryt, 20 lipca. Względem dz.iennikÓw zastosowano surową cenzurę. Gaz.ety wychodzą z du·
żerni placami białemi, . wcale nie r,adrukowal1emi.
Opoz.ycya zamierza protestować prll:elliw wsz.elkim
ustępstwom terytoryalnym.
Gibraltar, 20 lipca. Hiszpanie zbroją pośpie
sznie Algeciras, jako jcden z punktów, które
pra wtlopodol>nie zaatakuje eskadra Watsona.
W ciągu tygodnia pr'l.ys}auo do Centy i Tarif Y 15 tysi~cy wojska.. Na s;t,ańcach w Cabritas
umieszcz.ono 12 dzillł lO-calowych.
Tanger, 20 lipca. Sułtan marokański zgromadził w pobliżu Centy i Melili na północno-z.acho
dniem wybrzeżu Afryki znaczne oddziały wojsk,
celem zabezpiec.lenia granicy i .prz.estrzegania lIeutralnosci.
Paryż, 20 lipca. Wiadomości z Madrytu są
niepokojące. Emisuryusze Don Carlosa krążą po
kraju; duchowieństwo popiera ruch karlistowski.
Oczekują lada ehwila ma.nifestu Don Carlosa.
Wt.edy uastąpi 'l.apewne tworzenie się oddziałów
karlistowskich j ruch zbrojny.
Londyn, 20 lipca. Dzienniki uważają, ~e szanse pokoju "lIacznie si~ z.mniejszyły. Mac-Kiniey
ma być bardzo niezadowolony z. tego, że generał
Shafter pozwolił hiszpanom zl>rojnie opu~cić San tJago. Wogóle wz.maga się prąd, uomagający sili
bezwzględnego postępowania wobec zwyci(~żonych
i z.ajęcia Kuby, Portorico i wysp Filipińskich.
Koredpondent madrycki . n'l'ime:;a" ZllOWlI zapewnia, że hiszpanie uie z.godz.ą się na nic wię
cej, jak tylko na odstąpienie Kul>y.
Madryt, 20 lipca. Wsz.ystkic dzienniki omawiają sprawę pokoju lub wojny. Zdania ich są sprzecr.ne. "Correspondencia de Espan<l" żąda nujenergiczniejszych kroków pokojowych. Konl:lel'wat.ywna " Epoc::J. " przepowiada, że jeżeli rzącl nie
uwzględni ruchu pokojowego. który olJjął całą
Hiszpanię, wyniknie stąd ruch rewolucyjny. "Imparcial" zaś nie zgadza się na pokój. Katolicki
_Pais" twierdzi, że ukojenie cierpień kraju dać
może t.ylko pokuj. Gwałtownie pr'l.emawia "Liberal". Twierdzi On iż rzad sprzeciwiając sie zawarciu pokoju, po~tęp~lje ji\k z.łodziej, ho kl'~dnie
ludowi spokój, chleb i S'l.częście. Wojskowy dziennik "Exercito" nic ehce wierzyć w prawdziwość
depesz o poddaniu się SlInt ·Jago i domaga się,
aby wojnę dalej prowadzono.
Wiedeń, 20 lipca.
"Deutl:lches Volk.:!blatt" zapisuje pogłoskę, jakoby minister spraw z.agrallicz.ny<:h hr. Gołuchow ki znnżony l>yl swoim urzędem
i zamierz.ał ustąpić. Jako na.stgpcę hr. Gołuchow
skiego wymienia organ wieclell::,!;:i w:;pólnego ministra skarbu hl'. KaHaya. Są to tylko Zl'cs't,tą po-

gło"ki.

"\~

ROZWOJ. -

16..J.

Rada

, 'roda, dnia :?O li pra ; 89!S r.

Do wynaj ęcia

Opiekuńcza

od 1 (13)

zatwierdzonej przez J. E. Pana Ministra Finansów,

Pa~l

·aIII·~kl· ~~. ~ _ kld~ Szk~ły Handl~w~~·
.

7

pażdzierllika

'lub od Xo\veg'o Rolnl
częścio'wo lub ". cnlo~ci:

.I ) duży

1) ,'klep z dwoma pokojami i dużą piwnicą,

-

ogromną piwnicą na sklad hurtowy

magazyn
po fabryce
wódek z lub t. p.,
zakład
cukierniczy,
restauracyjny

~~ :~~:i:a~: ~a l~:ik:l'::!i~~

I

podobny

zakład

z motorem;

podaje de wiadomości ogółu, ~e otwarcie wymienionej t:izko- I
Rli~t-iza wiadomość Nowy Rynek ,,'~ (l.
lr na~tąpi z poc;.~ątkielll roku 'zkolnego 18CJB ~m, i ze w 1 - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - ]~ierwRzylll l'oku jej it-itnienia otwal'temi zostaną. o ile zgłosi I ~.~~iIl~~~~~~~i1~Il~~~!~~~IK~~~~I~I;;~~~IiJ~j~i~ID~~rJ5~~~~ij
~in clot-)tateezna liczba kandydatów: 2 kl asy przygoto- I .
B A CO N I A li A ]~ T () UT ..wcze (I ni~sza rlla chłopców orl lat 8-in i II wyisza)
.,,
'l'
\. H

,n

r

wa

L. Brogsitter

!

Klasy I-sza i II-ga.
Rodziców i opiekunów, życzących sobie powicrzyć sw.oich synów lu.b
wychowańców Pabianickiej Szkole Handlowej, upra !~~ SIę t) na~e~łall1e
pi~miennych o tern deklaracyj pod adresem Dyrektora (-10 klasoweJ o;"koły

została

Handlowej w Pabianicach. Odpowiednio przygotowane forml1larze deklaracyj Rada na ~ąrlanje interesowanym naty~hmia::lt prześle. .
Pabianicka Szkoła Handlowa, bedat: kIerowaną prze;" plenvszorzęcl
nych pedagogów, oraz otoczona pod każ"dym względe~ troskliwoHcią Hady Opieknńczej, korzy -tu. % wszelkich prerogatyw szkoł realn.Ych rządo
wych i daje po jej llkońc;"eniu pra.wo wst.ępu do wyż~zych zakładów naukowych.
Termin rozpoczęcia ,,"stępnych e"·;-;a.minów i lekcyj ogloszonym zotanie osobno.

;"

l

zawiadomić,

nansów dnia -± (16)

że zatwierdzOlltl, przez
~. m.

91.

I

Zg'ierza

i SKłJ_\.DY
.
b
'
l
t:iH~ o eellle ''le w a~n.Ylll domu przy ul. Mikolajewskiej pod N2 28.

Mój

K~\.NTOR

powróci,,~zy

i

I

pierwsza i druga.

kończący szkoły realne rządowe.

ze

~pel')'alnych

klinik za"ra- '
llicznych, le~,zy ('horoby skórne I wenerycz-I
ne. Przyjmuje Panów OLI 8-10, 12-2,
U-l;. Panio oll 5-G. Przollrow:lt1zil Hię
na ul. Ewangielicką N.! 7.

z początkiem nadchodzącego roku szkohlCgO rozpoczyna swoją działalność.
\V pierwszym roku otwarte będą dwie klasy przygotowawcze oraz klasy

same prawa, co

Mleczarnie.

I

•.e."~'"

szkoły otrzymują teź

Księgarnie.
H. Milbitz, P i o t r k o w II k a la. J{si~garLlia
i skład uut, poleca: 'Yiolki wybór ksią
żek do XabożeIlstwa w ozllohnych oJlrawach.

Wiktor Silberber~.

?ana Ministra Fi-

~ ~~

tej

rubli i wyżoj, szklo Htotalerze na ściauę, garuitury umywa1niano po cenach przystęp
nych.

! ZlU1:J'1"
( l~J ą

~ -kla~owa Slkoła Han~lowa
Wychowańcy

Sel"\\"ią

stołowe od 14
łowo, ozdobuo

~fJ'~~I8-{I':j~~

ma honor

bro.ni.

Matiatko przy ulicy Piotr',o\\'A2 9:ł. Przy składzie 'IJl'zedaż "' ąg
~t~IJlowych. oraz fabryka pilników. BroII
}'óżnogo kalibru i gatuu:.u.

Fajans, Porcelana, Szkło.
I E. Podgórski,
P i o tr k o w sk a 17.

~H~ d.otąrl.

IGNACY ŻYCHLEWICZ.
23.

Składy
Wacław
~kioj

Kancelal'ya regenta Mogilnic kiego przenicl-lioną zo!-)tała I
Budowniczowie.
do domu Szultza przy ulicy Kazimierz SokJłowskl, Budowniczy, 13 o Ill\28. Plany budowlauo. Kościoły.
Średniej M 3, obok domu I tlykta
Oceuy do ase'mracyi i Towarzystwa
zwanego Hotelem N iemiecKredytowego miasta Łodzi.
\Y~zelkitJ
k.im, w którym zW1:idowala.1 _'oboty w zakres budowlany wchodząco .

popołudniu.

111.

Polecamy
firmy:

następujące

II
I

klasą pr;"ygotowawczą.

Zgrollladzenie Kupc6\y

PRZEWODNIK.

pelul:lzy,

Prywatna nWllkla~~wa

Zapit4 uczni codziennie od 8--2

ulicę

piętro.

Wiadomość u Gopperta fabryka ka-

Z upoważnienia wyższej władzy naukowej
przy ulicy Średniej M 23

mę ką

11 lipcu na

Do "'ynaJęCla w le ie
bianicka, różne letnie

Rafla OpiekuIlCza.

Slk~ł~

dnia

M 73 I-sze

I

~1~1~~i~~j~ii~~4~~~ 1

SLUSARZE
uzdolnieni do robót

ornamentacyjnych, kom;trukcyjnych i budowlanych

___ Zawiadomienie. ~

Restauracye.
Nadśwldrzanka, D z i e lu t\ J\'; 1. Kawiarllia.
zakład mleczny, w połąC7.6nill z restau-

racyl~ drugiej Imtegoryi. Śniadanie l ó k..
obiady a5 kop , kobeye 20 kOJl. Piwo
i Wó(lki ua kieliszki.

Żelaznych wyrobów Fabryki i Składy:

Gostyńskl i S-ka. 'l'owarzy.stwo Akcyjno. Fabryka wyrobów żelaznych. P i o t r k o w Hk a J\~ 81. Poleca: L\,żka,
lIlehle żelazne, lIlaterace, kołdry i wszelkie naczynia w zakres g"o.spo(hn.stw<l
miejskiego jako i wiejskiego wchodz'lco.
Fili<l przyjmuje zamówienia na kOllKtl"llkeye żelazne.

I WI.

I

Podania składnć należy mt ręce Starszego Zgromadzenia Kupców
miusta Zgierzu.

Dominium Rogów. )[] eczarn i a, ~ro
dn i a ~ 3, F i l i a P i o t r k o w II k a ;.\'; 59
w ]'.odzi , urządzona na wzór r,'adświllrzanki w "-ar,~zawie. Poleca w~zel
kio produkty wiojskie, zaWtize świeżo i
Na mitlj.s~n
w wyborowym ~atl1J1kn. wl!zy~t!de l'iSJlla.

potrzebni ~ą do fabryki

Akc. Tow.

Wł:. GOSTYŃSKI

i S-ka

I
I
I

l
II

Fotograficzne

zakłady.

S. Plotrowlcz, zakład fotograficzny, Kow)'
Ryuok 6 w Lodzi. ' Filja w Pabianic;lcll
'fnziu ~abinetowych r ,~. 8, wizytowych
rs. 4. Oryginalne Portrety :.\Jickiowieza
z liter złożoue , po rs. 2 do nab\'cia
w ksie:.r<ll"lliacll. \V " "ar.szawio Jl Koliiiskiego, Marszałkowska l :!2.
604

Niniejt-iZelll nmnly honor zawiadomić, ze ~kła(l nat-)z
w Warszaw ie.
I
wyrobów tytoniowych, i~tniejący oc1dawna przy ulicy I 919fj9fill~~i!itftVlttftik!6.h.hfłs; !
Piotrkowskiej J\~ 71 pr7,enie~iony zo~ta.l pod M 19 na
mm 5(e:t;5(~6!t5(wt I
Zakład reperacyjny.
Robert
Walter.
Piorwszy łódzki zakład rotę samą ulicę do dOlllu Lubili kiego, Hotelu HallllHlr~kie)lera"yjno- ; rawiecki llaj}liękniej ropurugo, gdzie raczą 8i(~ zgła~zać w~zy~ey na~i odbiorcy hurtowi ,lJ
S
l
! j e, )lrzerabia, nicuje czyści, pierze chemil'znie garc1erob€! mczlm. Zachodnia. ua
i <Ietaliezni. Niezależnie orl tego dla rl.ogodnosci ':;t;a.nowllych
J
I IJrzeciw k;lutoru baul~u l;aństwa.
orlbiol'CÓW rletalicznych, otwal't:=J: bQdzie z dnielll l sierpnia
m~~1I
~ Z
W A R S ZAWA.
1'. h. po przcre~tanrowanin Kklepu FILIA DETALICZNA
micszka obecnie na Zachodniej
w dOliU M 69 Yi:-:;-a-yi' Grand.-Hotelu i ReRhtm'n,cyi A.
I
Krawcy.
tr.l)kowt-ikieg'o, ohok Hotelu ''''1·CtOl'1·~1.
.
N2 34 I-sze p.
l
F. Żoltowskl, Ś-to Krzyska 11 w War~
I
szawie. Xajlep'zy krój. Ceny llajuiższe
Z poważaniem
~:~~::c:: :l~::~~
Obstaluuki wykonywa w 24 godzin.

f1horoby k' .
orne weneryczne

I

•

GO

~u..śnicki l 9-ka_

I

D
fi

Z

ygl

Glt

I

l
\iQ"'VIID~~VI&~"tp"t.:Pl'dPł''' EI'~~4RD"jltil~.:I~••jrs

8

Środa dnia 20 lipca 1898 r.

ROZWOJ -

:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:
~
~

. . . .~:.3J~
Clziś

,

.ArLJJłl"I~~
i codziennie

~I

~
~

! Wielki Konce~15 I
! grAD LFA Sdlr.cIiENFELDA~ I

.~

z

~

11 solistów.

udziałem

1. KOllcertllli~tl'h p. Soma Pik-Steinel' (skrzypce)
2.
"
p. Mauryqy Preis (t:lkl'zypce)
0.
"
p. Leon Szulc (wioloncl!:ela,)
-1.
"
p. Brandof (flet)
5.
"
p. Herman (klarnet)
H.
"
p. !łacI!: (oboj)

śrc.

~

~
śrc.

~

~

Poczatek:

~

~

7. Koncel'tmiKtl'z p.
"
p.
U.
"
p.
10."
p.
11."
p.

~

vVallen (fagot)
(waltornia)
Bitrych (Kornet li piston)
HOt;anowicz (Korn. api~ton)
Koep ke (puhon)
.
Hu~che

8.

~

~

~
~

~

~

gcd.zinie S-ej_

O

Codziennie nowy pl'ogram - we środę wieczór walców -- we czwartek wieczór soli s tów - piątek symfonia -- w sobotę wieczór oper i operetek.

I~ ...
~

~-

~

~

Kuchnia wyborowa, wina i napoje wyskokowe na miejscu. __

:I

E. iTEEZYX::C"'V\TSX::J:.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~§S~~~JB"~~~~~~~~ I
f1F
Najwyżej zatwierdzone dnia 27 Marca 1870 r.
~I
Kapitał haklarlowy całkowicie vv111acony

~

Kapitał l!:apa80wy przeszło

~

~

~

!

.~__~~_~. . ._ • •
AdwobLt

Przysięgły

M:~:I:t~s~ęAn

~ na ul. Piotrkowską 64,
~

mianowicie: l) na wypa.
"
'
)
1
. l b
lllH~Sl!:ane, l!: oznaczonym terlllmem l z l'entf\;, l 2 na c oZyCle u
' ·
'
'n,

~

~

do domu p. Lichtenbel'ga, naprzedwko Loreutza.

~Va..nnki or'Gł,~~~ie~~ep~k~ytióJtpiot;k;;sk~eN~ 27,

~

86__ ~___~~~~_~

luu ' wRzyt:ltkie agentury .rrowarzystwa.
.Tów arzysl:7a w lIIos.:Cwie, dom Bosland6og1o.

~

dek śmierci,
posap'owe.

m
UJ(

~

~

Specynluie ubezpieczenia kapitałów i dochodów (zycia)

Pn~y.illlllje ubehpiechellja\vszelkiego l'OChajll,

ludllio'wej .N'~ 2.

~

leon S. Hassfeld w Warszawie.

~

~
~

1,000,000.
r~. 800,000.

l'H.

Jeneralna Reprezentaeya na Królestwo Polskie

~

•

II :.~;i;i:~;~~~;~i~;uis;:~

;~ HANDLOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
~

Z AFD.WOkK~T
• In steJn,

Zarząd

~.

OGŁOSZENIA

DROBNE.
~~~~~._~~~~~~~~~~~~~~~~.~~ M:~~~~~=~~

~~!fI9I9I9I9I9I_9I9I9I._"~~~~~_~~~~~
9fI
~

' ~~~~~.r~ln~r ~k.ł~~ Far~"' w .Ł~Q. zi
r J J
~T
.

!
,.ą
,?fi
~

.

••

~

1111'Cco

~

(II

_
:c9

:

-

PI'łZe.i~zd ~
.

t
POLECA..

~

••

-

".~~"_16~.

JI

8.

~

~ I

..

~

HedaktOl'-i Wydawca W. Czajewski.

__ __16•••
16~

'p'~a,c::r::i~\n:7~c::t:rp:::i'neYi p:::~y_
na

I

W.

~ - Wyborne, gotowe do UŻyCIa, farby oleJne do zaCJągn.lll:1 podłóg, PI
_
malowania drzwi, okien, sprzętów i maszyn; \~ bogat.ym wyborze: ~
_
farby lakierowe, lakiery spirytusowe, stosowOle do żelaza, skóry, !)6
~
drzewa, wyrobów słomkowych i szk.lauych.
658 ~

~"~~~.~

mlecż-

GOSPOdyni poirzobna, obeznam\ z
Ilem gospotlaratwem. młoda, Iwiadomo~ć.

się ·

p'·""prom,d,i!

220.

na ul. Konstalltyno"Vs]{ą, kę do HaIlUŚ~e~~;o~~tl~~go.
~I
~~ 7.
898.
l\ Geometra
L. Stachlew~ki.
..
Sta-

L KOSEL·

_

Su dra'

Władysław

~

eyi "L:ozwojn" pod lit. '1'. G.

t

f!Ił1

I

Dr M''l

~nij

~

przepro\',uuził sie

;zI,ooBOJ1eRO ll,eIf3YP·OIO. r.

dom W. Ptlten111gego, I pIętro,
.

~~~~"$I~ ~
30;:1.::1'1> 8 lrO JIJI 1898

I

•

r.

rząclowycll jllk i pl'ywatuych, przytem mając wykończony llałkowity
pomiar m. Łodzi, jest w mOżności za łatwiać. czynnOści miejscowe .~zyuko i d Qsłownie.
15:?

I i instytucyi tak

.

I
P' t k
l~ Ń
86
I na 10 r O~s \.ą r:
'

I

Władyslaw

'l'J'ln ~ onn I :Te~~~!t;~~:~,~~;~~e,(l:::~~~~tk~:ll ~:~:

iJle~ml

I

przysięgły,

rzyilski, Łódź, ulica PołnclniowlI M! 8.

.~'"

I

~.:---_

pOkÓJ fro~l.to.,vy. UlIIcblow:llI! z oddzi~!nem weJselem do wynaJQcla, uJ.
dzewska:'lv 67 . II piętrO.

"1-

W drukarm ,~ROZWOJU", Piotrkowt:ka b9.

