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Kalendarzyk tygodniowy.
Wtortlk: Anlly Jbtki
N. :\I. P.
Środa: Nat,tlii M., Pan ta- ,
leona ~I.
Czwartek: Innocentego;\1.
U('lsa ;\1.
Piątek: ~Jm·ty i Serafiny

Cena prenumeraty
w

Łodzi:

Rocznie . rs.
Półrocznie n

8 k.
4-

Wschód g. -lo m. H.
Zachód g. 7 m. 58 .

Kwartalnie n
Mieijięcznie n -

67.

Odnoszenie 10 k. m.
Egz. pojedyiHIZY 5 k.

Z

•

Dług,,, 'ui.

przesyłltą pocztową:

Rocznie . . . . rij. 10 k.
Półrocznie . . . n
[)Kwartalnie . . n
2 50.
Miesięcznie . . "
85.

•

,

g. 15

m"J azilnnik ~~lity~zny, ~rzlmy~l~wy, Ik~n~mi~zny, ~~~II~zny i lihmki, mu~tr~w~ny,

REDAKCVA
i

ADMINISTRACYA
W ŁODU
ul. Piotrkowska JII2 81.

Wtorelr, dnia 14 (26) lipca 1898 r.
Kantory: własny w Warszawie, ul. Oboźno. 7; w Częstochowie w księgarni M. Lipskiej.

CENA OGŁOSZEŃ w nRozwojn:" nN a d e s ł a n e" na l-szej stronnicy kop. 50 za wiersz. Zwyczajne ogłoszenia za tekstem po 7 kop. za wiersz nonparelowy lub jego
. .
MaIe ag IOSZ enla po 11/ 2
kop od wyrazu (dla poszukujących pracy po l-ej kopiejce).
Rek l a m y i N e kro l og i po 15 kop. za wiersz petitowy.
mIeJsce.
'
(N e kro log i dla robotników za pół ceny).

Nadesłane.

-==--------·-I- ~~iliili -n~- h'-on sw~~o

IRs.20,000
jest do umieszczenia na pier\vszy llUluer hypoteki niorucho1110ści 'tV Lodzi na ośm procent, -w calośGi lnb częściowo.
Ofertyproszę :::;kłada6

do 30 b_ 111. W
redakcyi "Rozwoju" pod szyfrem Z. S. 42.
Pośrednicy wykluczeni.

Zdzisław Kułakowski,
GEOMETRA

PRZYSIĘGłY

Piotr]ro"Tskiej
114.

mie:::;zka obecnie na nI.

N~

KALENDARZYK TERMINOWY.
w y s t II W y. Letni i),Llon llrtystyczny w Helellowie.
8 a l o II ~\ r t y s t Y 1; Z ny Benedykta 1.
P II 11 o r II Dl :t. "Óblężeoie Paryża" (Pasaż Szulca).
'1' e ,L t r. Przedstawienia nienu1.

Po\vstallie

'V

Ohinach.

Rozbicie Ohin zapoczątkowane przez wojnę
japollską posuwa się coraz dalej.
Rokosz, który
wybuchł obecnie w południowych Ohinach, a którego głównem siedliskiem są okolice Szanghaju,
nujwainiejszeg'oportll wywozowego, jeśli przewódcy jego będą posiadali doŚĆ wytrwałości, aby
walkę przedłużyć i dość cywilizacyjnycb pierwiastków, by członkom dynastyi mandżurskiej
przeciwstawić własną cywilizacyę, może być klinem, który wreszcie l:ozsadzi zmurszałe państwo
niebieskie i na jego miejscu postawi Ohiny współczesue.
Przyczyną rucbu, który przed paru tygodniami rozpalił wojnę domową na południu Ohin, jest
dąienie do obalenia dynastyi mandżurskiej, przełamanie przewagi tatarskiej od dwóch stuleci cią
żącej nad Chinami i przywrócenie na tron dynastyi Miugów.
Ohiny dwukrotnie ulegały najazdom tatarskim.
Na początku XIV wieku słynny Dzingiscbau zawojował kraj cały i założył pierwszą mongolską
dyna 'tY<i Lyll W połowie znów XVI wieku mandiurowie obalili dynastyę chińską Mingów i wpro-

twó!ę

-i~i;j'---;-Ch~;tu~ie, oblężony

krÓla Bzan-Szi,
dotycbczas panującej dynal5tyi mandźurskiej z linii
Ta-tsing.
Jakkolwiek z biegiem czasu manclż.urowie
przyjęli obyczaje i religię chińską, nie zleli się
jerln~t1de z ludem chińskim, w~ród którego do
dzi~ duia pr;t,etrwała ramięć podboju. Dzieje pierwszych cesarzów z dynastyi Ta-tsing przepełniono są powstaniami, wybucbającymi coraz to w innych stronach panstwa, ktore o mało nie doprowadziły do obalenia mandżurskich rządów. Najgłośuiejszym atoli było powstanie 'l'ajpingów w r.
1851, wywołane przez tajne 8towur\/'yszenia, któl'ych początku szukać naleiy w opozycyi przeciwko rządom dynastyi mandżurskiej. Związek lH'actwa nieba i ziemi, hołdujący teol'yom bardzo
zbliżonym do europejskiego socyalizmu, za panowania ccsarza Kien-fong nabrał ogromnego znaczenitt.
,'towan~yszenie to dziwnie podobnc do wolnomularzy, w którego statutach mieści się wyra~ny
przepis, nakazujący dąiyć do uchylenia r6inicy
między ubogimi a bogatymi, skorzystało z niepopulal'l1ości cesarza Kien-fong, kt6ry usunął z gabinetu kilku ministrów cbińskieh i wywołało powstanie trwające 10 lat. Powstańcy, Ila czele
których stanął Tien-te, potomek Mingów, opunowali wkrótce znaczną częM prowincyi Kwang-si,
a od hasla, które souie wyurali, nazwano ich
rrajpingami. Juz w r. 1851 })otęga 'rajpingów
tak wzrosła, że rząd cesarski musiał wysłać prr.eciw nim całą armię. Wojska mandżurskie lcpiej
uzbrojone i wyćwiczone pokonały powstailCów;
Tien-te wzi~ty do Iliewoli został ści~ty ,v Pekinie. Pomimo to ruch. szenył się dalej, miejsce
Ticn-te zajął Hong-sen-tsien, nauczyciel wiejski
z pod Ktlntonu, który do motywów narodowych
i politycznych powstania dodał jes>lcze picrwiastek religijny.
Naczytawszy się ksiąg Konfncyu,gza i poznawszy gJówne zasady cbrześcijaństwa, pomieszał
chaotycznie cbrystyanizm z prawidłami Konfucyusza i utworzył nową sektę relig'ijną "Ozcicieli
Bogtl,"; śmiały reformator fogłoszony został cesarzem i w r. 1852 uorganizował nowe państwo,
którego stolicą zostnł świeżo zdobyty Nankin.
Powstanie to znalaz}o poparcie w~rócl Indu
cbiń~kieg'o i cieszyło się najzupełniejszem powodzeniem. Oałe prawie południowe Ohiny wpadły
w ręce Tnjpiugów, którzy oprócz Nankinu opanowali wszystkie wainiejsze miasta, a mianowicie: Kanton, S>ling-Kiang i Szaugbai. Wojsh powstańcze wszędzie pobiły wojska cesarskie i koniec dynasty i mandżurskiej zda wal się być nieuniknionym. Prr.ywódcy atoli Tajpingów zamiast
gromadzić pod sztandary tłumy chińskiego narodu, zaczęli prowadzić życie rozwiązłe i dopuszczali
się róinycb nadużyć i okrucieństw. Lud chiński
przekonał się, że rządy mandarynizmll był v o wielc lżejsze i powoli począł Opu:3zczać szeregi Tajplngów, którzy wreszcie z<1gl'oziJi nawet interesom Francyi i Anglii. Rząd chiński w obawie int~rwen.cyi europejskiej rozwinął niebywałą energię;. LI-lIung-Ozang objął kierunek wyprawy, zorgalllzował kilka pułków na sposób europejski,
uzbroił je w broń nowoiytną i oddał nac\/,elue
dowództwo pułkownikowi Gordonowi, który pó-

przez madhystów,

ponió:;ł śmierć bohaterską. Wojska cel.larskie zwolna wyparły powstańców na pohulnic, Rong-te-tsien

poległ, a Gordon po całorocznym oblężeniu zdobył miasto Nankin. Li-Hllng-Ozang kazał stracić
wszystkich przywódców i powstanie Tajpingów
ostatecznie w 1'. 1864 zOiltało stłumione.
Po powstaniu tern przez lut przeszło 30 panowal w Ohinach zupełny spokuj, lccz tajne sto'warzyszenia nie przeiltały lllu·tować, podtrzymując
rozdwojenie pomiędzy ludem a uynastyą. Wielu
chillCzykow wychowanych w Europie nabrało wyobrażenia o zachodniej administracyi i tem silniej
rażą ich naduiycia mandarynów. Oni to stanowią naj silniejszą opozycyę przeciw dzisiejszemu
rządowi.

Wojna z Japonią, na zapłacenie której kontrybucyi wojennej nałożono na lud znaczne podatki, odstąpienie państwom europejskim znacznych terytoryów nawet bez wystrzału, przyczynity się jeszcze więcej ku obudzeniu niezadowolenia.
Agitatorzy znale~li grunt podatny, ZWłu8zcza
w południowycb Cbinach i 1'0ZWi1H;)li i:lztanuar 1'0lWS>lll. Podobnie jak i w r. 1851 główna siedziba
powstania są okolicc Szanghaju, lecz l;owstańcy
szanują obecnie mienie i :Zycie europejczyków.
Odnieśli już oni znaczne korzyści i w8zedzie rozbili wojska rządowe. Rząd widzi si<t z~uszonym
wysłać przeciw powstańcom wojska ilwe po enropejilku wyćwiczone i wymusztrowane przez oficerów francuskicb, belgijskich i niemicckicb, lecz
wojilk tych jest bardzo mało i w razie strat
w ludziach niema ich czem zastąpić, bo pułki po
europejsku zorganizowane nie posiaclajl:1 rezerw,
tymcza8em powstańcy liczą pl'zedew8zystkiem na
masy.
S. J.

KRONIKA.
Szkoły elementarne.
Wiadomo, źe w końcu

XVIII wieku powstała
Komisya edukacyjna, która potem zmieniła się ua
Izb<i edukacyjną. 'l'e dwie in'ltytucye zajęły :'\ie
podniesieniem u nas oświaty, tworząc coraz t~
nowe szkoły elementa.rne. Nie wicIe tych szkół
do dziś pozostało, część jednak istnieje. Ohcąc
zapoznać czytelnika naszego ze szkołami element.arnemi, pochodzącemi z tych czasów w gubernii
Piotrkowskiej, prz.ytaczamy ich liczby.
P o w i a t ł ó d z k i. Najst~tl·sza szkoła elementarna za.łożona została w Zabieńcu 1797 r.
następnie wOlechowie 1800 1'., trzecia w Nowosolnej 1801 r., czwarta w Grabińcu 1803 r., piata
w Wronczynie 1800 r. szósta w Knrowicach 1806< r.
Oztery . aż szk?łki ~ało~ono tu w 1808 r., to jest
w C11Wlh zaWJązama Sl~ Izby edukacyjnej, a mianowicie w Łodzi (szle .M 1), w Bnkowcn, w Pietkini.
W . P o w i e c i e p i o t J' k o w s k i m przecbowały SIę tylko z tego czasu cztery :3zkoły, a mianowicie najf:ltarsza w Sulejowie z 1805 f., n~lstęp
nie w Wolborzu z 1 07 r. i dwie z 180!) r. w
Piotrkowie i Polichnie.

ROZWÓJ. -Wtorek, dnia 20 lipca 1898 r.
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b r>', ez i II i:l k i posiada tylko trzy \lagi, mogą dowiedzieć 8ię szczegółów u wyna- \rie od hęd>',ie si~ licytacya na budl)\\"(~ i eksploatego c>',ai:ll1, naj::;tars>',ą w Uj e>', d>', ie >', 18uO lazc)', który pomysł swój pr>',edstawił już do opa- tacy~ nowej r>',eźni w Łod>',i.
w Jcżowie >', 1808 r. i w Ła>',anowej tentow:1llia.
Warto~ć r>',eźni określona nu 787,109 rs.
1
Woli>', 1809 r.
Z cechu kelnerów. We c>',wartek 28 b. m. kop. Koncesya na lat 40,
I w p o w i e c i e r a w s k i m możemy wy- o godzinie g rano b~uzie odprawioną w ko~ciele
W pr>',eeiągu pienys>',yclt pięciu lat 8Ullla d>',iermienić tylko tr>',y szkoły >', tego e>',asn. Najstars>',a
N. Maryi Panny na f Harem Mieśeie solenna wo- żawna \rynosi 40,000 r8.; na następne :ł5 lat
z nieh w Inowlod>',in >',ałożoll~ >',ostała w 1808 r. tywa na intencYQ nowozalożonego towarzystwa. odbęchie się licytacya, in plus od 20 proc. dow Luoochni pochodzi z 1808 r., Ho w Nowem 1\[ie- w>',ajemncj pomocy kelnerów ló(hkich.
chodu roc>',nego brutto.
Wadyum \rymagalue 50,000 rl:!.
ście >', 1::;09 r.
Na chór>',e bqd>',ie IH">',ygrywała orkiestra Nap o w i a t ł a I; k i ma najstars>',e s>',koly ele- myHlowi:lkiego.
Nagły zgon, D>',i~ o god>',inie ;) rano dą~ący
mcntarn c w Ryd>',yuach i Lutomier 'ku. Pochod>',ą
Nowy szpital fabryczny. W nadchod>',ący pią- do fabryki rouotuik upadł na ulic)' Długiej obok
one>', 1800 r., w Chechle sdwła istnieje od 1805 tek komisya gubcrnialna pr>',yjmować bę(hie no- domu nr. l-! i 't.marł nagle,
r., a w Pawlikowicach >', 1807 r. Tr>',y nast~pne wy szpital, pr>',y fabryce akcyjnej Geyem ..
Na>',wisko >',marlego nie >',ostało jes>',c>',e stwierszkoły w Lasku, Widawie i Ksawerowie pochoW komisyi tej 'weźmie udział al;eor wyd>',iałll d>',one.
(hą 't. ] '09 r. a więc są Młożone przez hbq edu- lekarl;kiego gubernialueg'o dr. Dobr>',elcwski.
Wypadek z końmi. '" cwraj o go(l-t..inie
po
kacyjna.
połuLlniu
wracał >', cmeutar>',a powo>',em jeden
\V ·n o w 0-1' a d o ID I; k i m p o w i e c i e 1;>',\;:0Upadłość. Na Rkllt.ek pro~uy kupca tntcjB>',ego
ły I'ą o parę lat pó~niej ·>',e. Komisya cdnkacyjna p, Somyu, sąd okręgO\,"y piotrkowski postanowił >', miejHcowych pastorów.
Napr>',eciwko powow wlokł się wó>', nałado
>',ułożyła tu jes>',e>',e w 180G r. sd\:ólki w nn~e~nicy
ogłosić upadłoHć pr>',emy::;low(;owi t.utejs>',emu Arowany
eegłą, o który powó>', zawad't.il 't. taką siłą,
w 1807 1". w N owo-Hadomsku i Koniecpolu, w no,,\:i Galicowi.
w 1808 l'. w GidIach, w ] 809 w lHakowi:;kaeh i
8ęd>',ią . komisarzem UlwdłoHei
u::!tanowiono że jadący w nim pa8tor wyleciał na hruk, po"óz
w ] 81 () r. w Wiew ell.
cdonka I:;ądu p. Kołokołowa, Byndy kiem >',a~ u- >',u~ ZlHlc't.Die zO:-Jtał ns>',kocl>',Olly.
Kajwiqcej jednakże s>',k<ił lic~,y po wi a t c>', ę- padloHci adwokata przys. p. Sokolowl;kiego.
Schwytanie złodziei. W noey ua 20 b. m. do
miesd,auia Adolfa Sdejferta we wsi Chojny-noHt o c h o w ' k i, bo aż 17, z tych najBtan:ze Hą
Słuszne skargi. :\lieB"lkauey Zielonego rynku
w CZC'ijtochowie Bcchinie i PauImch >', 1800 1". uskarżaj;} się na uezu>ltaune bębnienie orkiestry we w pow. lód>',kim, dobrali się złod>',ieje >',a podalej 'w Krzepidach \ Klobud'l.ku. W Janowieach karuzelowej, która nie ]1o>',wula !lpać miE:s>',k<lll- motą wyłamania okna i zaLrali różue ri:eczy warpO\\foltałn I;'t.koła w ltl02 l'., w Gl'odcu w 1803 r.,
com poblil:!kim i draźni lIerwy chorych, funkcyo- tości rl;. (j0.
1";t.ruż >',iemi:lka In'>',y śled>',twie ujęla Wojciecha
w 1";tr't.emic::;zycach Wielkich 't. 1806 r., w Boru ]luje bo\,.iem do 10 wieczór.
zaj~lcińl;kim, w 'l.;ając't.kach. JIBtowie i l{ębielicaeh
Karu>',elu 't. tak glo~lią orkicstl'~ nie ])Owinua Tri:U~kowskiego i Piotra An(lr>',ejewskiego, ocl
>', 1008 Y., w Wąi:lOI;'t.y >', 1800 1". Dwie I:;'t.koly w mieć miej$ca w >',aludniollej gql:lto dzielnicy których odebrała skradziolle I)l'>',eclmioty i zwrócila pos>',kodowauemn.
Alekl:lalldrowie i w Btl'>',emies>',ycach lHałych po- miastu.
cho<lzl-l, >', HHO r., a w Kawodrzy i Łojkach >',
Z Nowego Rynku. Hoboty tranmajowe na
Wypadek w fabryce. W ulliLl lU b. m. o god>',.
181:l
NO\~'ym Rynku ro>',poczęto. Pr't.ystąpiono do uło2 po południu, na tartaku przy cegielni J ,tua
"'idzimy wi~c, że w gub. Piotrkowskiej ist- żema. ::;>',yu " . c't.terecll kierunkach ku Staremu Krau>',e, we wBi Chojlly-Nowe w pow. łód>',kim
nieje jes>',cze :"50 I:;>',kól, założonych w c't.ę~ci pr>',e't. miastu, lleleuowu, ulicy PiotrkowBkiej i emen- robotnik August ~iraj>',el wskutek własnej nieostrożności postradał tr>',y palce u ręki lewej.
Komisyę, w e>',~ści przez hbę cdukaeyjną.
tarzowi.
Po podaniu nies>',c>',ę~liwemu pomocy lekan;kiej
Łódzki oddział banku państwa. W ciągu pierwPrzed targiem pi(~tk()w'ym roboty na Nowym
na miejl:!cu, ~iraj>',el 't.ostał odei:llauy do szpitala
s>',cj połowy r. b. łód>',ki odd>',iał banku państwa Rynku mają być już lllcońc>',one.
mial wpływów 32,188.72:3 rub., >',aś ro>',chodów
Naprawa mostu. Onegdaj pr't.ystąpiono do na- ~w. Aleksandra.
Pożal'.
W dniu 22 b. m. we wsi Gu>',ew, gm.
29, ()0,92~ rubli.
Weksli >',dyskontowano na prawy mOiltu nu ulicy Piotrkowskiej po>',a fuGospodal'>',
w
nieruchomo~ć 'Yłacly::;lawa Łuc>',yń
19,Ol-l-,GO:J rub. Obrót kasy ol;>',e>',ędllośeiowej wy- bryk~ Ge->:era.
llol;ił l,2ul,792 rub., >',a~ czystego 't.ysku kasa dala
h . omllUlkacya na rynek Geyem 't.ol;tała pr't.e- ski ego wynikł I)Ożar, od którego zgorzała stodo9-!5000 rubli.
I rwanq na ulicy Piotl'koWBkiej, a rueh kołowy la wm't. 't. uborą, ubezpieczona. nil rs. 2fiO.
- "
sk:erowano pr>',c>', ulicę W ólc>',allską.
W ruchomościHeh nieuuezpicC''t.onyeh ponie::;ioNowe ulepszenie wagi. P. Kajetan Słllżewski,
B' b
. L" "
Benefis. W uadchod>',ący c>',wartek w ogrod>',ie no straty na 1'8. 12,
zar>',~~d>',ający fabryką "1";zwt1.l·>',, Il'U aum I ow, róż 'l.;arzeckiego przy uliey Piotrkowskiej pod I
l>r>',yC"l),U<l pożaru było Ilieostrożue obchod>',eobmyślił bard>',o prostą a be>', porównania od 0- .\~ l-! I ()db~d't.ie się benefis kapelruistr>',a grywa- I nie Hię z og·niem.
becnych talld>',ą wagę setną·
l
.iącej tam orkiestry wojskowej ]lułku OlwiopolProstota ur>',ąd>',cnia tej wagi po ega na wy- skiego p. Lm;ockiego.
kluc>',enill pomoi:ltów, które w tym wypa(lkTU I:!ą
ZUI:lt1lpione e>',terema łańeuchami, zakładallemi na
Podziękowanie. Pani Trojanowska, wyraża I
L Się
' spo::;o- za I)Ośrcdnictwem lltls't.eJ· redakcvi
serdec>',ne 1)0. odywa
o~ic kół wowwye1L
J
W ażeUle
hem be>',miunowym, t. j. p r>', e 't. ]H·'t.esuwttuie na d>',iękowanie tym, kU)r>',y bądź radą, bądź matedrą2,'ll odpowiedniego eiężaru, aż do zrównoważe- ryalllelll poparciellI 11rzy!l't.li jej>', pomocą w chwi- I
nia mlgi wow. Waga ta może ważyć cięż/uy do li ch;żkich 1H">',ej~ '. żYciowyeh.
I
1:')0 rentnarów.
Licytacya. 1:3 \Yr>',e~lIia r. b. o god't.inie 12
Tablica jJolliżs>',a >',amies>',cza dane, dotyc>',ące
~yczący bliżej >',apoznać I;i~ 't. lll">',ąd>',ellicm
\\" p01udnie w Rząd't.ic gubcrnialnym w Piotrko- Królestwa Polskiego co do operacyi kUB os>',c>',ęd......
---'--'~ _ '!!" -- - - - - - -------~ Jesteśmy juC,ys>',yl'CY, zapytał--: ięjeden

p owiat

s>',koły >',
r. drugą

'*

r.

I

I
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o

6:»

Z

RYCERZE JASZCZURKOWI •

POWlli:~Ć HISTOHYOZNA Z XV 'YlEKU
przez

A. C h I e b o r a d z k i e g 3.
(j}{t1s ·-:,y cią.f) -

pat,.:;,

Jq 1:j3).

('>',al; był " ' ielki. Parę tygodni grasowania
BreJlIcna w Prusach narobiły (hiwnego niepokoju!
Już trederzy, wójci dawali wielkiemu ll1istrwwi
>',nać, że źle si<} d>',ieje, że braetwo Jas'l-c>',nrkowe
miewa długie narady, że l1ieehce więcej >',nosić
r>',ądów kr>',yżaekich, bo wiell,i mistr>', nie umie
utrzymać Apokojn na ziemi Pruskiej. Coru>', gol' >', ej
chieje się. Mordorstwa, łupy i korsarstwo
rO't.winęło siq do nuj wyższego stopnia.
Kr>',ywd
wiele tn ::;iq wydarza, a sprawiedli\lości żadnej.
Towary nie dochodzą do grodu, bo w drodze Bą
rabowane, Takiej władzy obywatele mieć nie
chcą i nie rnog~ł.
Wic~ci te pr't.era>',iły wielkiego mistr>',a, chociaż kapit.ula nie pr>',ywiązywała do tego żadnej
"nlgi.i

- Niezudowoleni i cóż z tego. Każdy nie
kontcut jak ma płacić, ale jak utpłaci te potem
zapomlli.
I "miano się serdecznie wojując: na upartycb
jei:lt]lekarsbyo.
A jakie?
Zdwoj0ne podatki.

m

II)

w

a.

W kOHciele Hwietcgo Andr>',eja w Toruniujnż po nies't.porach ~lc;chły organy. ::'wiatlo po-

ga. Z0110 i tylko jedna lampa olejna przed Naj~\\"igt 'zym Sakramentem gorzała.
Brama glbwuu. wiodąca do światyni, byla
OlI wewnątr>', zurnkni(ttą grubym ryglem żehl>',nym. Xiekt6r>',y pri:echodnie klękali przed dr>',wiami, lllodlili si~ i pokrzC'piwl:l>',y siq prośbą do 130g.t odchodzili. W midcie ruch ustawał, światła
w oknacb g;n,ły i na ulicach ci(;hlo. C>',usami t.ylko stróż nocny>', halabardą postqpował krokiem
wolnym, tłllk,!e drzewcem o kamienie, lub gd>',ie~
w oddali słychać oylo ujad,wie psów. Noc była
eiemna, niebo zasłane cbmurami, >', po>',a których
od c>',asu do ezasu uku't.ywał si~ k8iqżye.
W tem na wggle wąskicj ulicy uka>',aht się
pOi:itać ciemnym ]Jlaszczem okryta i powoli, kryjąc w fahlnch phts>',c>',a latarkę, postępowała ku
· ł OWI. ,
'
.
1w Ś CłO
i:l\nętego
"\~n d rzeJu.
Zatr't.yma ws't.y s:g u boeznej f'urtki ko~ciola
~w, Andr>',eja. cdowiek ten za 't.tukal lekko.
_ Kto tam?
Pr>',e't. krat~ wyBzeptał swoje naz\"isko.
_ HaBło?.
Powied>',iał i to.
- Wejdź, zawołano 't. za kraty.
I postać >', nakrytą kapturem głową wes>',ła
w ]Jrzed::;ionki kościelne.
Za tą postacią llka>',ała się druga i trzecia.
Z innej uliczki poczęły wyłaniać się nowe
postacie. Wkrótce cały kościół >',apełnił się lud~mi. Mrok tu panował duży, jedna lampa oliwna
płonęła tylko, migocąc nieustannie. 'l.;ebrani pod~n\"ali sobie ręce w mic>',eniu.

oszczędności.

mc:żc>',yzna.

- WS>',yI;Cy, odparto stłumionym głol;em.
- A wi~c lH">',ystąpmy do obrad.
- 'l.;lIcwijmy od modlitwy, przen\"ał proLoszcz.
Pr'l.yk1t'lmcli i poc't.qli odmawiać 't.a ksi~d>',em
sJowa m02Ilit\~1y, które końc>',yły tlię zdaniem :
"Boże! miej nUSi:e bractwo jas>',curkowe w Hwiętej twej opiece!"
- Zebraliśmy się tn-'t.aIJrzmiał glos poważny, aby nc>',yuić sprzy::liężenie.
~
- Tak. Hansie Ezegenberger.
I - Mamy tu tr>',y wnioski, które prowadzą
i ku jednemiu celowi.
II
D0br't.e mówis>',.
- Pierwtlzy chce, abyśmy upras>',ali >',akon
I kr>',yżacki o przekształcenie nądu, >',mniejs>',enie
podatków i l"0>',winięr.ie wi~kszej pewności dla
obywateli P1'lls.
- Tak .l· eut.
"
-- Drugi pragnie, abyHmy oddali siq pod
opiek~ imperium niemieckiego.
- Niech l' i: acl't. i nami cesa.r>'" wolano.
- A trzeci· wniosek mil\Vi, że te obydwa
projekty nie mają realnych pod::;taw, bo rząd
kr>',yźacki ulg llam nie d,~, ani podatków nie
't.l11niejs>',y. dlatego lepiej postawić kwestye w ten
sposbb, aby ją l)l'>',eprowad>',ić można.
-- Jak, jak? ode>',wało się kilku. głosów.
- Poddać Pruily królowi polskiemu!
Porns't.yło to ,,·s't.ystkich. ~>',mer >',apanował
wielki w kościele i poc>',ął pr>',eehod>',ić \y gwar
COl'a>', ~ilniejszy.
(Dnl::;>',y

ciąg n!lstąpi).

ROZWÓJ. no~ci

w roku sprawozdawcqm 1895 wraz z zaImaczen,em i:itosunku % operacyi w roku poprzednim .
Liczba
k s iążeczek
O szcz ę llnościo-

wych.

105,589

Suma
Suma
Roczuy. wkładów włą
oraz
papierów 0/o przp-ost kSlą- czuie z papiezeczek.
rów 0/Ow rubl.
w rublach.

wkładów

1J,655,169

2,390,969

23,71-1

Bredni roczny pr\'.yrost sumy wkładów w ~e15arstwie wynosi 10,3?ó; w Królestwie Polsklem
pr\'.yrost ów wynosi 19,6% kapitału, a 28% uczestników.
Bredni wkład na 1-ą książeczkę wynosi w Królestwie Polskiem rs. UO, w Cesarstwie zaś rs. 206.

Wtorek, dnia 26 lipca 1898 r.
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zacyi, jakie funkcyonują u nas, odpowiadają może
w pewnej mierze interesom lndności miast, nie
zaspakajają jednak w zupełności potrzeb ludności
wiejskiej, jak to zresztą wykazują powyżej zacytowane cyfry urzędowe.
Mógłby mi kto odpowiedzieć, że dla włościan
istnieją 8pecyalne kasy gminne, powstałe z funduszu użyteczności publicznej, zaoszczędzonego
w sumie 1,94-0,474 rubli prze\'. Towarzystwo kredytowe ziemskie w Królestwie Polskiem i złożone
w 1'. 1866 do skarbu.
Jak jednak okazała praktyka przeszło 30-1etnia, kasy te, jak i wogóle inlOtytucye gminne,
z których uSllni~to udział illteligencyi wiejskiej,
pozostawiają wiele do życzenia i nie oddają na-

qzeniem tablicy pamiątkowej Ś. p. Jędrzejowi
tlniadeckiemu,
w ko~ciele Panien Wizytek
(Opieki Św. Józefa) na Krakow8kiem Przedmieściu.

Wyznaczony komitet, powierzył roboty artyście rzeźbiarzowi Welońskiemu, który zobowią
zał siCJ deklaraeyą piśmienną, odlać z bronzu ta . .
blicli wielkości (j stóp za 1'13. 1,200 i umieścić
w kościele d. 15 czerwca r. b., tymczasem pomimo dwukrotnego odniesienia się do Rzymumiejsca stałego pobytu-sprawa pamiątkowej tablicy pozostaje dotąd niezałatwioną.

leżytych usług.

Tablica B dla Królestwa Polski ego.
Z podziałem 10kładów i ksitJzecze/c oszczędno
ściowych stosownie do wysokości wkładów i rodzaju zajęć tlczeslllikólo.
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Powyższe tablice mogą nam nas~l~ąć roz~e
refleksye i uwagi, do który,ch powro~lmy moze
kiedyindziej, obecnie kładzlemy 1HI.ClSI~ n~ to,
że najliczniejsza u n.a~ g~'l~pa ludn.ośCl,. m.lanowicie pracowni.cy rolm l wlC.J~Cy pOSIadaJą 3,980
ksiażeczek oszczeclnościowyeh na llumCJ (j07 ;222
r~. czyli, że ludn~~0 wicjska w stosllnkll do innych grup wynosi. zalet! wie 3,7 procent ~um~
ich wkładu wynOSI zaledwo 4,4 procent ogolneJ
i:illmy droonych oswzęd.noHci ca~~go . l~rólestwa.
Zważywszy na to, ze lUt!IlOSC mieJska w Królestwie Polskiem stanowi ogromną wilikszośe jego
mieszkańców, zjawisko to nie da się nsprawiedliwie aui. ci~żldem wogóle położelliem rolnictwa,
bo stan wło~ciallski u nas stosunkvwo najmniej
odczuł kryzys rOlny, ani też biedą chlopa polskieO'o. boć ostatecznie jest on posiadaczem ziemHki~, 'a przy małych względnie potrzebach grosz
nie jest tak rzadkim go~ciem pod strzech~, j.akby
sili na pozor zdawa.ło. Ale gI'Oi:iZ ten ~luSI SIli
skrzynkach, zakopUJe w komorzc, a WIęC wogole
marnuje, bo nie pr~centuje i rzadko bywa zużyt
kowany produkcyjme.
Sądzimy też, że ~r~yczyny tak małego stosunkowo udziału włosclan uaszych, tak co do
ich liczby jak i sum, llkładanych w kasach
oszczedności, llależy przedewszystkiem szukać
w ni~właścjwem rozmieszc\'.elliu tych ostatnich.
Tak kasy oszczędności Banku Państwa jak .i ich
filie przy kasach skarbowych gubernialnych I powiatowych oraz kasy przy komorach celnych
i poczto\\'o-telegl'aficzlle rozrzucone są po miastach, miasteczkach i osadach fabryczllych, z któremi lu,dność wiejska mn, styczność pnlygodnie
i rzadko.
A i forma urzędowa, choć uproszczona i uła
twiona, dla niepiśmiennego na ogół włościan.i.na
naszego bywa często szkopu~em, o który rozbIJają się najlepsze nawet cll~c~ n-ładz.
.
.
'1'0 też kasy oszcz~dnoi:icl tego typu I orgalll-

po

Niezbyt korzystny rezultat działalno~ci pań
stwowych kas oszczędności, a nawet i gminnych
w stOi:illllku do ludności wiejskiej Królestwa dowod\'.i, że typ ich, organizacya, oraz zakres działalnosci nie stoją na wYi:iokości zadania i że trzeba szukae innej drogi do zaspokojenia tak ważnej dla ekonomicznego rozwoju ludu naszego
sprawy, jaką jest ułatwienie mu zebranie i z użytkowania drogą drobnych oszczędności nie wielkiego choćby kapitaliku.
Kapitał taki, umiejętnie zużytkowany, mógłby
sili stać podwaliną sa'Ilodzielności materyal nej
włościan naszych i wyzwolenia si~ tychże z p od
ucisku ekonomicznego i wyzysku spekulantow
i lichwiarzy.
Instytucyami, które w naj bliższej przy15zło~ci
powinny najskuteczniej zaspokoić potrzeby ludności wiejskiej, mogą bYli, według naszego zdania,
ton'arzystwa pożyczkowo-oszczędnościowe.
Ljakładuniu ich u nas, wobec nurmalnej ustawy, zatwierdzonej przez p. millistra 15karbn w d.
1~ (25) kwietnia 1890 r. w obecnaj chwili nic
nie stoi Ila przeszkodzie.
Artykuł 2 wzmiankowanej ustawy opiewa, że
towarzystwa te mają na celu dostarczanie swoim
członkom moinosci: a) otrzymywania na nieucią
żliwych warunkach pożyczek na potrzeby gospodarcze; b) umieszczan ia Oszczlidności na procent
i c) korzystania z pośrednictwa towarzystwa przy
kupnie przedmiotów niezb~dnych dla potrzeb gospodarczych członków, tudzież przy sprzedaży
wyrobów ich pracy.
Hozlegle ramy, jakie zakreśla ustawa normalna działalności towarzystw pożyczkowo-oi:lzczę
dnościowych, obejmują najżywotniej8ze potrzeby
szerokich mas ludu, ho towarzystwa takie uła
twiają 15kładauie drobnych oszczędności. zapewniaj~~ pr\'.ez zrzeszenie sili źródło kapitału 01)1'0towego, oraz dają włościanom podstawę niazależuoHci ekonomicznej.
Z ducha ustawy całej widać, że była ona
wzorowana na zasadach, na jakich oparł takież
sto\ntrzyszeuia w niemczech Heiff'eisen, którego
program dą:;'y zapomocą stowarzyszell ekonomicznych do szerzenia w społeczellstwe uczuć, miłości chrzeHciallskiej bliźniego. U"tawa normalna
obowhłzująca w Królestwie, jest faktem tak ~wie
żym, że o żnaczeniu jej, w praktycznem zastosowaniu u nus, dla braku materyału mowić trudno. Jak dalecc jednak towarzystwa podoune są
ważnym czynnikiem ekonomicznym w życiu ludności wiejskiej, możemy s~dzić z rezultatów,
jakie instytucye Rei1feisell'a o:liągnęły w Niemczech. 'fe ostatnie rozgałęziły się tam Larcho
szybko i to dowodzi, jak glęLoko Heifteisen wniknął w potrzeby ludu wiejskiego.
)" .
Zakred działalno~ci towarzystw heJfieIsenowskich jest bardzo rozległy: pośredniczą one przy
nabywaniu sum, stauowiąeych re~:-tę szacl1?ku za
sprzedane grunty, żeby ochrolllc sprzedających
od wyzysku spekulantów; pośredniczą w nabywaniu inwentarzy, nasion, sztucznych nawozów,
narzedzi rollliczych lub rzemie~lniczych, suro . .
wye]; produktów,
potrzebnych d~ przeróbki?
współdziałają w korzystnem zbywamu prodnkcYl
roluej, zakładaniu spółek rolniczych, budowlanych i t. d.
(Dok. nastąpi).

szkoły. W skutek przedstawienia inspekszkół Warszawy, magistrat wystąpił do

NOWA
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władzy wyższej z prośbą o zwiększenie asyguowanej na szkoły niedzielno-rzemieślnicze sumy
21,900 rubli na 26,~G9 rub. ilra być z tego funduszu otwartych 10 nowych szkół. Ogołem liczba
zakładow naukowych tego
rodzaju wzrośnie
do i38 .. iu .
Nowa stacya towarowa na 'rarg6wku przy
zbiegu dróg: petersburskiej, obwodowej i nadwiślańskicj, od czasu budowy wielkich faLryk w
pobliżu, oraz otwarcia ruchu na drodze m~1\'kow . .
skiej, rozwija się bardzo szybko. Ntl. stacyi tej
ześrodkowano jn:;' obecnie wyładowywanie węgla
kamiennego, przeznaczolleg'o dla prawego hrzegu
Wisły.
Urządzenie stacyi nie jetlt jednahe ukończone w zupełności. Niema jeszcze kantoru
ekspedycyjnego, ani niektorych innych udogodnień, wskutek czego wyładowywanie towarów
połączone jest z pewnemi trudno.~ciami.
Z teatrów.. W Wodewilu wystawiono sztukę
Gabryeli Zapolskiej "Jojne Firułkes". Jest to w
części dalszy ciąg ".Małki Szwarcenkopf". Cała
akcya skupia się koło Jojuy, znpełnie przeourażonego wewnętrznie po śmierci Małki.
bztuka doznała powodzenia. Krytyka warszawska przyjęła ją przychylnie; pojedyńcze epizodyczne sceny mają być wybome.
W Bagateli przedstawienia łódzkiej truJ)y
nLygii" ściągają tłumy widzów. Ogólnie chwalą
grę naszych artystów, zwłaszcza: pań Or<lon,
Pal1kiewiczówny, Wróblewskiej, oraz panów Sosnowskiego (zarzucnją UlU tylko zbytcczne .zmodernizowanie roli), Trapszy, Rożańskiego I Tara8iewicza.
Odeou wy15tawi wkrótce ntlamotnych" IIauptmana.
W teatrze lwowi:ikim dnżem powodzeuiem cieszą !ii~ gościnne występy li'loryalli:ikiego; ~piewał
w dwóch operach SJ..etany: "Sprzechtna Narze·
ezona'l i "Dalibor"; obecnie wystlipllje w dramacie muzyc.znym "Powrót tat.y" Jareckiego
i w uperze "Zydowka".
Lokal~ bez ścian. Na pose~yj nr.
32 przy
N owym Bwiecie stanąć ma okazala kamienica.
W tym celu przystąpiono do rozwalenia istniejących budowli.
Fatalnie wyszli na tcm lokatorzy oficyny, należącej do sąsiedllie)!,'o domu
M 34:. Oka,zalo 15ię bowiem, ~e sąsiadujące ze
sobą budynki połączone MlI wspólną ścianą.
Po
jej rozwaleniu pokoje przyległe pozbawione zostały ścian, a nadto sufity, pozb'l.wione bocznego
oparcia, grożą zawaleuiem.
Subjekci cukierniczy. W tych duiacb wła
ściciele cukiemi zgodzili si~ llCt podwyższenie
o 5 rubli peu15yi sllbjektom cukiemiczym, oraz
na dwukrotne wychodzenie ich w ciągu tygodnia; zmniejszono również liczbę godziu pracy
w cukiemiach.
Mieszkania hygieniczne. Budowniczy. Kozł?w
ski i p. J. Pianko otrzymali jak donOSI nDzIen.
Warszawski," upoważnienie do założenia .akcyjnego towarzystwa budowy d?mów ~ mieszkaniami hygienicznemi a t~nieml .. ~{apltał ~akła
dowy towarzystwa wynOSI pół mIlIona rubli.

Korespondeneye.
Paryz 26 lipca.

z 'VARSZA'VY.
Jędrzejowi Śniadeckiemu. W "Kuryel'ze Porannym" czytamy : Towarzystwo dobroczynuości,
w wykonaniu zapisu ś. p. Orzechowskiego, zajęlo :5ię stosownie do woli zapisodawcy, umiesz-

wojsk, który odbył się
w rocznicę zburzenia Bastylii, między cudzoziemskimi wojskowymi, co patrzyli na armi~
francuską, byli rzadcy goście: wysłallcy negusa
ahisyllskiego. Jak inui, podzielali oni francuskie
zachwyty.
Ile tam w ich słowach uznania było przesady
grzeczności, a ile prawdy, trudno określić. Ale
Podczas

przeglądu

4
ktoś był im podał spis nadużyć, jakie
zdarznją się od lat wielu w tych szeregach, gdyby im był powiedział o ostatnich protestach, jakie dały się słyszeć z powodu trwonienia zdrowia i życia tej młodzieży pod hronią, sądzę, że
jako ludzie prości i szczerzy hyliby także wyra-

gdyby

ROZWÓJ. -

pułków murzyńskich, do urządenia na
wyżynach stacyj wypoczynkowych dla żołnierzy
wyczerpanych chorobami tropikalnemi i do urzą
dzenia okrętów szpitalnych na sposób angielski.

tomiast

W czasie wyprawy na Aszantów, Anglicy zbudowali. okręt szpita.lny "Coromandei" o .J.,800 ton,
urzędzony uie z wygodami, ale z przepychem
i nie stracili też ~tlli jednego chorego w ciągu
przepraw!
Tak, ale w Anglii każdy żołnierz drogi; tam
wojsko naj emne, skoro ma ginąć, niech ginie na
pobojowi:;ku.

zili, co najmniej, zch:iwienie.
Wi elkie wrażenie wywarl w oHtatnich dniach
ogłoszony przez "Eclair" artykuł Karola Perricres pod tytułem: "Jak odwozi się do kraju naszych chorych żołnierzy".
Autor wi:iiadł na statek w porcie madagaskarskim :.\fajunga. Z nim razem dziewięćdzie
si~cill
żołuierzy wys]anyr,h z powodu choroby
do krajll.
Nie on pierwszy opil:wje tel:lmutne przeprawy przez occan indyjski, gdzie rekinom co (hiell,
co dwa, wyprawia się ucztę z ciał żołnien:!kich.
Radom. Wystawa. nH konie i jarmark na inOpisywał je Loti, opii:ly".. al.i.ie inni, a jeśli jego
wentm·z odbędzie się w Radomiu w pierwszych
notatki zwróciły na 8ię uwugę, to ze względu dniach wn:eśnia r. b. Nagród rządowych bardzo
na chwile.
dużo.
Powodzenie wystawy llnjzupełniej zape1'0 proi:ltu, jak czuł, wypowiada i:lw(lje wraże "nione.
nie, co do wypadków śmierci, tal;: częlltych i tak
Prezyden~ miasta p. Konstmlty Zaremba otrzywi:ltrząsających, co do pogrzcbów boleśniejszyclI
mał już od firmy "SimeIHl i Halske" zawiadojeszcze i hardziej pozba"iollych ludzkośd, niż
mienie, iż niebawem wysłane zostaną kosztorysy
pogrzeby skazallCów. Kula armatnia do nóg, ciazaprowadzenia w mieście naszem oświetlenia eleło w wur, okręt staje na chwilkę, ciało usuwa
ktrycznego. Zapewniają nas ze źródła pewnego,
się z deski i ceremoniał l:lkuńczony...
Potem źe jeśli cena będzie przystępną, naj późuiej z poPerrićres dodaje:
czątkiem roku
przyszłego,
ciemności
egipskie
" Nie chcę tu bawi.ć się w czułostkowość, ani ustąpią z Hadomia na zawsze.
w opisy okropności. ZołnieJ·z pada-to jego rzeDowiadujemy się, że p Pfeffer z Kielc zamiemiosło, jego obowiązek.
Trudno tu co mówić;
rza w Radomiu "znieść wielki piec do przetaale co znajduj!} ohydnem, to , że zgony są wyni,
piauia rudy żelaznej oraz urządzić odlewnię że
kiem oszczędności. Fmncya nie ma prawa po- lH~n.
zwalać sobie na taką oszczędność tam, gdzie
Lublin. Z powodu ciężkiej chorohy, na jaką
idzie o nura%enie jej dzieci, w szczegolności tych, zapadł J. E. hiskup dyecezyi lubelskiej, ks. Jaktóre mają jej bronić.
czew:;ki odprawione tu zostały nabożeństwa we
Tak jest, chodzi tu o oszcz!}dność. W bit- wszystkich kośeiołnch na inteucyq uproszenia powach i '''yprawach tracimy zawsze stosunkowo wrotu do zdrowia wielebnego Pasterza.
więcej oficerów, ni% żołnierzy. · Tu zaś, w czasie
Jeden z naczelników straży ziemskiej guberpowrotu umiera bardzo rzadko oficer, %ołnierzy ni lubelskiej, jak donoszą "Lub. Gub. Wiedom, "
za~ wrzuca się setkami do wody.
podał projekt urządzenia. podczas jarmarku w
Bo oficera mieści sig w warunkach jak naj- Łęczllie pow. lubartowskiego, wystawy koni kralepszych. Otacza go się wygodami i troskliwo- dzionych, zatrzymanych n osóh podejrzanych.
ścią. a to umożebnia mu walkę z upałem. słoń
Celem wystawy ma być ukrócenie koniokracem, febrą, chorobą morską, z całym orszakiem ctwa.
wrogów niewidzialnych, czyhyjących na czło
Nowa droga żelazna. Według doniesienia ,,1\:nwieka.
ryera
Codziennege," budowa drogi żelaznej z NoŻołnierz, zapchuny pod podkład, pozbawiollY
wogeorg·iewska
na ZakroczYJll, Wyszogród do
powietrza, źle żywiony, spotniały i drżący w goPłocka ma hyć ·z wiosną roku przyszłego rozporączce, gdy t.ylko zechce wyjść na gór!}, posilić
częta; studya przedwstqpnc dokonane zostały
swoje płuca, nic wytrzymuje gorąca i wraca na
jeszcze
przed dwoma lat.y, a. budowę podejmuje
dół, pozbawiouy reszty sil. Po kilku dniach cizluzl1d
kolei
skarbowych.
Pr"typuszcznć należy,
!lka go się w morze. 'fen sam koniec czeka go
że nowa linia będzie przedłużona do Włocławka
zresztą, jeśli z0staje w swej kryjówce i tylko
zgoduie z istniejącym oddawlll\ projektem.
silna konstytucya może go uratować.
Nadto statki przcwozowe nie mają nawet doStare cmentarzyska P. Fr. 'farczyński dobrej izby dla obłożnie chorycl1. '1'ych spycha się konał świeżo badail archeologicznych pod Drodo rodzaju piwnicy, gdzie dziesięć łożek ledwie binem.
W Setropii odkryto trzy cmentarzyska, z któmicbci siCJ i to dot.ykając się prawie wzajemnie.
Powietrza zaś dostalicza im ot\"vór nie większy rych jedno niedaleko źródła lIrarzanny na niewiclkiem wzniesieniu i w pobliżu dworno
jak pigŚć.
Przestrzell. tego cmentarzyska 'yyno!li około
Po kompanii kolonialnej, po nnżących pochodach i bitwach, gdy odwozi się do domu tych, 324 prętów kwadr.
Znajdowały się tam 1l1'1lY odosobnione, gruktórym zdrowie wzięliśmy dla obrony ojczyzny,
nie powinni ii:!tuieć dla nas ani uficerowie, ani pami po kilka, otoczone niezbyt du%emi kamiekaprale, lmi żołnierze. Powinno się znać tu je- niami polnemi.
Kształt nrn i sposób wyrobu były rozmaite.
dynie dzielnych ludzi, cierpiących, którzy naraJedna z urn ma kształt bardzo piękny, jest
żeui poprzednio na te same niebezpieczeństwa,
głatlzollH, od połowy mocno wyd~tu, wierzch jej
dziś mają prawo do tej !lamej troskliwo~ci.
Artykuł ten przypomniał projekt zorganizoprosty, w górę zwężony. Na miejscu wydęcia
wania armii kolonialnej, znajdujący się na po- znajdują się dwa uszka małe, \V dolnej zaś czę
Hci grzbiety wydęte idą ukośnie ku dołowi. Znajrządku dziennym już nie mniej, nie więcej, jak
od dwudziestu dwóch lat. W t.ym czasie formu- dowały się w niej kości dziecka.
łowano go w ;)1 sposobow (I), alc izba dotąd
Druga urna, bardziej prostej roboty, 23 cent.
wysoka, i zwężona ku dołowi, zawierała kości
nie zajęła się odnalezieniem choćby jednego.
człowieka. Pomigdzy kościami znajdował się guNie miała czasu!
Charokterystycznem jest, że ohecnie spra wa- zik, z wierzchu bronzowy u spodu żelazny.
mi wojskowemi zajęli się szczególniej-lekarze. '
Trzecia urua, tej samej wysokości, co i pierHzecz to naturalna, gdzie idzie o hygien~ o za- w!!za (18 eentim.) kształtu zwyczajuego, zawiepobieganie ś:l.iertelności, tam ich ol:Jowiązkiem rała tylko kość.
Oprocz um wydobyto dwie przystawki, prowystępować.
I odezwa Perrilhes'a, jest wy8tOi:lOstej roboty, jakby nietoczone. Jedna miała 11,
waną w cz!}ści do lekarzy, a raczej do lekarek,
druga 7 centiIl1. wysokości. Trzecia nieco wyż
słowu, bowiem "kobiet.y Francyi" stanowią zarazem nazwę towarzystwa uiewieściego, bardzo sza od drugiej, ale w połowie uszkodzona.
Nadto znaleziono dwie połowy miseczek, lub
rozp\'ze~trzellionego i mającego na celu pielęgno
wanie cborych żołnierzy i udział w pogotowiach pokryw, oraz część duźej skorupy, na której zaratunkowych. Armią kolonialną zaprzątnęli się mia!lt uszu, nalepione były trzy guziczki.
Z urn potłuczonych wydobyto: lliezwykłego
rÓWlllez lekarze. Dr. Justus Navarre poświęca
:>pra wie tej sumiennc stllclyum w "Lyon mcdical", kształtu piękną fibulę (agrafę), 7 ~ cnt. długości,
inny F. Helme w "Medecine moderne" . Projekty spięcie 1:5 cent. dług. i trzy nożyki O kształtach
ich zdążają do usunięcia. 'L armii kolonialnej niezwykłych, trzy fibule połamane i wiele innyh
francuzow, o ile nie liczą dwudziestu pięciu, ułam kó\\".
a nawet trzydziestu lat, do zorganizowania naWszystkie te przedmioty są z żelaza.
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Drugic cmentarzysko znajduje się po le·wej
stronie drogi do Wrogocilla, trzecie nieco dalej.
Dwa. ostatnie nie są je:;zcze zbadane,

Z prasy rosyjskiej.
Od słów do czynu. "Now. Wrem. u w ten sposób zatytułowały odpowiedź (~b 8030) ~a list p.
Erazma. Piltza do p. 8uworinu, pomIeszczony
w poprzednim nnmerze tegoż dziennika. Redaktor
"Kraju" wobec kilku llieprzycbylnych głosów
prasy rosyjskiej o uroczyst08eiach w Pradze
i Krakowie zwraca uwago na znamienna różni
cę, jaka zaszła w stosunl~n polaków do' Rosyi,
przypomina, że hr. Goluchowski zaingurowal w polityce zagranicznej Austro- V·.,! ęgier zwrot ku porozumienin z Rosyą, że na czele Galicyi stoi namiestnik, cieszący się takie uznaniem i sympatyą
rUSill(nV i że wobec różnych innych ważnych olJjawów, świadczących o zwrocie, nie należy przywiązywać nadmiernej wagi do małoznaczących
wystąpień jednostek, zganionych przez przeważną
większość prasy.
"Now. Wrem." list ten wydrukowało w cało
ści i odpowiada nań w te słowa:
"Autor zdn.ie się być bardzo zaniepokojonym
z powodu opinii prasy rosyjskiej o pewnych incydentach polskich podczas uroczystości praskich
i krakowskich i pragnie bardzo złagodzić ton
tych "incydentów~ i nadać im barwę jaknajmniej
drażliwą dla. rosyan. Na co to? Czyżby p. Piltz
mniemał, że takie "incydenty" mogą mieć doniosłe znaczenie w tym procesie kulturalno-historycznym, jakie przechodziły i przechodzą stosnnki rosyjsko-polskie? Niewątpliwie i bankietowe
"incydenty" mają swoje znaczenie, atoli nie wię
ksze nad to znaczenie, jakie ma.ją powierzchowne
dowody usp080bienin, stron obu w cbwili obecnej .
Ludzie, błędnie oceniający "status quo" stosunków
rosyjsko-polskicb, mogli się rozczarować lub nawet oburzyć pod wrażeniem "incydentów" krakowskich, ale właściwe stosunki rosyjsko-polskie,
takie, jakie są obecnie w chwili obecnej, nie
zmieniły się ani na jotę. Co do nas, to w "incydentach" te;o rodzaju widzimy raczej pożytek,
ponieważ
one usuwają bł~dlle przedsta wiellia,
zwracając wszystkich do rzeczywistości, a ostatnia jakąkolwiek by była, zawsze jest lepszą od
mirażów nawet najbardziej ngcących.
"Zdnje nam si~, że i polacy sprawę tę rozu·
mieją w ten sam :;pollób. Jakiż mogą mieć interes poważni ludzie spoleczeń:;twa polskiego w tern,
żeby w rOi:!yanach utrzymywały się luh urabiały
błędne poj~cia o nastroju pohlków? ~t>ołeczeństwo
rosyjskie nie jest mlodzieniai:lzkiem, zwłatlzcza
w ocenie stosunków rosyjsko-polskich, mających
tak dawną llistol'yę· Dla spoleczeńl:ltwl). rosyjskiego ma wartość jedynie prawd~t, nic zabarwiana
wcale, a tę prawdę ono odczuje, dzięki s",emu
zdrowemu instynktowi. Tylko rzeczywisto~ć daje
społeczeństwu r08yjskiemu miarę illtotną do oceny stosunków rosyjsko-pobkich.
"Nie chcemy jJrzez to powiedzieć, że "incydenty" krakowskie przedstawiły stosunki rosyjsko-polskie w szczególnie złem ~wietle. Pod tym
względem r.,gadzamy się z p. Piltzem, że w porównaniu z "dniem wczorajszym", "dzisie.ii:izy"
pomyślnie przedstawia stosunki rosyjsko-polskie,
oraz, że "incydenty u krakowskie nie mówią przeciwko t.emu, a jeno ujmują pomyślny rozwuj tych
i:ltosunk6w \" pewną miarę.
"Złudzenia i l.Jłędne przed8tawienia. nie są niebezpieczne, ale one wnosza do i:lprawy fałsz, który odwleka i zwraca z ~h·ogi właściwej rozwoj
itltotnego zbliżenia, mającego podstawy poważue.
W tem znaczeniu iluzye raczej szkodzą spnn\"ie.
niż pomagają. Z drugiej strony całkiem szczere
i prawdziwe zewnętrzne obj~\wy ?ie stanov,-ią
jeszcze przyczyn nastroju, który l:lJę wytwarza
pod wpływem wielu i różnorodnycll czynnikó,,·.
Cóż więc za nieszczęście, jeśli w Krakowie ·wypowiadają tlię mowy lub wypowiadają "incydenty" nie świadczace o rdzennem poprawieniu sie
sto~llVków rosyjsl~o-polskich{
,
"Bwiadczy to jedynie, że poprawa stosunków
może być osiągniętą nie słowami, lecz czynami,
i tcn mówca polski, co mówil na ten temat w odpowiedzi profesorowi Brandto·wi, wypowiedział
niezaprzeczoną prawdę, gdy nadawał znaczenie
czynom, nie zaś słowom. Atoli mówca polski za·
znacza, że "czyny" wymagane są tylko z naszej
strony_ Inni politycy poli:lcy idą dalcj i clajl'!! do
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zrozumicnia, że powinniśmy llię w c;"em8 ukor;"yć
i że pojednanie je~t niemożliwe, je8li my nie pójdziemy do Kanossy polskiej błagać o pojednanie
i o przebaczenie. Wszystko to dziecinada nie do
darowania. Ale niestety, w społeczeństwie polskiem jakoś nie widać ujawnienia myl:ili, .że dla
zbliżcnia trwałego potrzebne są • c;"yny" llletylko
po stronie rosyjl:lkiej, lecz i pol~kiej. Dążenia te
winny włal:inie znaleźć wyraz we włu8ciwych czynach i Hmiemy mniemać, że ludzie poważni ze
społeczeiu,twa polskiego, nie gorzej od nas wiedzą i I:lą przekonani. że (lo takiej inicyatywy,
gdyby ona wyszła od polaków, nie może być ze
strony rOl:lyjsldej inncj odpowied1.i nad najs1.czer\zą przyjaźń.

.Pojmujemy nadmierną drażliwość społeczeń
l:ihva pol~kiego. ale stawimy jako "conditio l:iine
([ua non" tnnlłego zbliżeni.t z polakami: sprawi~
dlhYOHĆ z ich strony dla ROl:iyi i pOsz~\llowame
tego, co dla narodu ro~yjskiego jest przedmiotem
pOl:izauowania" .
Dla nas artykuł powyższy, dążący niby do
wyświetlenia sprawy, nic różni si<i niczem od
wielu innych. 8Mw dużo, ale zawsze coś niedopowiedzianego, col:i, czego domyślać l:iil) trzeba
i co zresztą nie jcst przejrzystem. "Now. Wrem."
nie mówi wprawdzie, jak p. KomaJ'ow, że warunkiem pojednania jest to, żeby polacy przestali hyć polakami, ale jasno sprawy uie stawia. Czego to polncy nic sz~nują z rzeczy, sza;
nowanych przez rosyan? Ze polacy chcą bJ:"c
sobą, to przecież nie jest L>rakiem poszanowama
dla rzeczy, szanowanych przez rosyan?

Z PETERSBURGA.
"i)lld. Gaz." podaje, że kwestya utworzenia we wszystkich okręgach sądowych rad adwokatów prr.ysięgłych wkrótcc ma być rozstrzygnięta pomyślnie, albowiem komisya, pracująca
nad przejrzcniem ustaw sądowych, wyraziła pogląd. że adwokatlIrze prr.ysięgłej należy nadać
ustrój korporacyjny we wszystkich okręgach.
Opnlcowano nowe przepisy, dotyczącc
prowadzenia li:siąg kościelllych protestanckich stanu cywilnego w języku rosyjskim . .Nad redakcyą
szematów metryk i wszelkich podlegających
wpisaniu do kSl}łg aktó,,; pracowała kornisya
specyalna przy akademii nauk, złożona z akademików: Wesolow1:!kiego, 8zachmatowa 1 Kunika,
dr. l\Iikkuli i pastora Gurta.
Komisya, utworzona przy mini:;teryum
sprawie(lliwo{;ci dla wypracowania 8rodków przeciwko żebractwu i włóczcgostwu, zbiera obecnie
wiadomo~ci poszcr.ególne • z różnych guhernij, co
do stanu miejscowego żebractwa i środków przeciwdziałania jemu.
- Na poC'zątku r,oku jlrr.ys/\łego do Petersburga zwołany bęll'l,ie pierwszy wszechrosyjski
zjazd przedstawicieli rozmaitych towarzystw filantropijuych, w celu omówienia kwestyi skierowania filantropii w calem paóstwic lIa właściwe
tory.
- Zegarmistrr.c czynią starania o ohłożenie
wysokiem cłem przywożonych z r.agranicy zegarków z t. zw . • złota amerykańskiego." Zegarki
te, odznaczające się zlą rohotą i materyałem,
bardzo niekorzystnie wpłynęły na sprzedaż in11yeh I\cgarkó\\'. Handel zegarkami ameryk ań
skiemi znajdnje Si<i w rękach uiefacllowców.
- Dzienniki petersbUl'skie opowiadają fakt
nast~pujący: .Przed cl:voma tygodniami, pewien
bogaty kupiec życIowsin oczekiwał ps/\yjazdu na
wakacyc syna, ksr.tałcącego :;ię w jednem z miast
prowincyonalnych. Chl.opiec jednak nie przyjeżdżał jakoś i nie donOSIł nic o przyczynie zwło
ki. Pewnego dnia, kupiec wracając z Petersburga koleją finland. do le.tnie~ swej siedziby, spotrzegł nagle, że na plattornne trzeciej klasy stoi
oczekiwany niecierpliwie syn. Zdziwiony i Hcie.'zony biegnie do chłopca, lecz dOHzedłszy do
miejsca, w kt{lrem go witlzial. przekonywa się,
ie u~egł zludy.cniu wzro~u; lH~ platformic nie było lllkogo.
Wzbur/\ony ~ zanIepokojony tym wypadkiem, kupiec wchodZI do mieszkania letnierro
i pierwszym przcdmiotem, który spostrzegł w p~
koju przygotowanym na przyjazd, było martwe
ciało chłopca, leżące na podlod/\c. l{zuca sic do
trupa, ale wzrok omylił go po raz wtóry; kupiec
]lrzekonnny ju2 teraz o zgonie syna, wysłał natychmiast <lo dyrektora gimnazyum telerrram
z prośbą o windolllo~ć, co si~ stało. Odpo;iecU
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brzmiała: że cbłopiec zmarł istotnie o tym samym mniej wi<icej czaili e, gdy ojciec zobacr.ył go
Pl) raz pierwszy w wagonie, a potem w miedzkaniu martwe już zwłoki.
- Wouec tego, że w maju r. p. upływa lat
trzy, na które tytułem proby wprowadzono kredyt melioracyjnj, ministeryum rolnictwa i dóbr
państwa zamierza złożyć do rady państwa, jeduocr.el:inie z budżetem na rok 18!)9, projekt nowej organizaeyi tego kredytu. :Między iuuemi
projektowanem jest znacznie rozszerzyć zakres
operacyj, a to na wnioilek -l-ej tlesyi rady rolniczej; uustępnie zmieuioną będzie forma zM"\'iadJwania tym kredytem przez pociągnięcie do tej
czynności prowincyonalnych z~rządów
dourami
skarbowemi, z}Hządów r.iemskicb i towarzystw
rolniczych. W końcu postawiono wniosek, aby
instytucya kredytu melioracyjnego była stałą, nie
czasową jak obecnie.

Z różnych stron.
Poznań . Komitet zjazdu lekarzy i przyrodników polskich w Poznaniu, podając do wiadomości publicznej odmowę ministra, barona von
dcl' Hecke, na swój mcmoryal w sprawie zjazdu,
ogłosił jednocześnie w dziennikach poznańskich
nHst<iIHljące oHwiadcl\enie:
"Zaznaczamy:
po pitrwsze, że pan minister decyzY<i swoją
opiera wyłąclnie na artykułach prasy zagranicznej;
po drugie, że natomiast ani słówkiem nie dotyka przytoczonych przez komitet oświadczeń i
argumeutów, wykazująch, że obaw~t. jakoby zjazd
nie miał mieć charakteru cZyl:lto naukowego, jest
zupełnie nieuzasadnioną;
po trzecie, że uderzHjącem jel:lt, iż pan minister zdaje się być zdania, jakoby prel\es polieyi
tylko w pewnych okolicznościach • unter Umstiiuden" zagroził wydaleniem zagranicznych uczestników zjazdu, podczas gdy wiadomo, że zagroże
nie to było bezwzględnie skierowane przeciw
wszystkim zagranicznym gQściom.
Wstrzymując się 011 wszelkiej dalszej krytyki
powyżfnego rozporzą.dzenia,
zakładamy jednak

uilliejszem stanowczy protest przeciw takiemu
traktowaniu nauki i jej reprezentantów. i)ąd o
tem pozostawiamy cywilizowanemu światu i histol"yi.
Dl". li. thvic;cicki, prezes zjazdu.
Dr. A. Jarlllltowtlki, generalny sekretarz."
~ powodu odpowiedzi ministm, nGermania"
tak sią wyraża: n Pan v. Recke pl"zypul:lzcza, że
zjazd stałby si~ wielką demonstracYą słowiańską.
N al:lzem zdaniem ohawa ta była płonną, albowiem komit.et zaręczył, że t.ylko czysto naukowe
sprawy 11Ójdą pOll obrally. A chociażby .inter
pocllht" padło kilka panslawistycznych lub wielkopolskich frazesów, nie zagToziłyby one bytowi
państwa pruskiego,
Odmowa teraz narobi wiele
I\łej krwi i spowoduje przcciwieństwo zbliżenia
narodowości, które zalecano w ostatnim reskrypcie rządu. Odmowa regencyi podziała jako twardy środek i wywrze wpływ niebezpieczniejszy,
niż jakakol wiek demonstracya słowiańska, chociaż zata.ić nie można, że zagraniczna prasa podnoszeniem narodowych i politycznych interesów
dała ministrowi powód do przypl1flzczanin, że istnieją zamiary na wielką akcyq polityczną"·

Handel z

Syberyą.

.r: ad zdobyciem rynkow zbytu dla naszerro
przemysJu I\astanawia się przeważnie prasa n~
sza; str~ny naj~ię~ej zainteresowane, przemy::lłowry l rzemlei:lllllcy, bardzo muło jeszcze na
tern polu zdziałaJy.
Łód:/' wysłała kilku wojażerów do Syberyi,
ale to zamało jesl\cze do walki z prl\elllysłem zagranicznym.
n Kuryer
warsl\awski" umieHcił kilka listów
w tej spr~wie, ostatnio z Tomska, "Wiek" komentnje bst ten bardzo trafnie.
Obecnie zapoznajemy czytelników z głosami
prasy warszawskiej w sprawie handlu ze Syberyą; wkrótce pomieHcimy o niej oryginalny artykuł, napisan)' przc/\ t'acllOwca.

Pan Jaksa-:MalcszewskJ opowiada w nKuryerze
warszawskim", że dziś już angielscy kupcy uwijają si~ w 8yberyi aż milo, ie np. w Krasnojarsku istnieje angielski dom handlowy, który wywozi futra, zboże itp, a importuje stal, l:lUkno,
galanterye, cukierki, konserwy owocowe itd. Na·
domiar złego niesumienność wielu firm warszawskich, a zwłaszcza łódzkich w wykonaniu zamówień, ",achwiała opiuię wyrobów naszych.
Zalewamy Syberyą tandetą i zdaje nam się,
że w ten spo ób dobry robimy interes.
Jest to kramarstwo, ale nie kupiectwo w lepszym stylu, )Jracujące dla przyszłości i starające
sili o zdobycie gruntu trwałego na nowych rynkacl.1 handlowych.
Zeby wiqc kupiec syberyjski od naszego przemysłu nie uciekał, żeby ocalić zagrożoną opinię
towarów i wyrobów polskich, żeby dla nowych,
jeszcze nie wprowadzonych przedmiotów otworzyć
rynek syheryjski, podaje pan Jaksa-l\Ialeszewski
z Tomska plan następuj ący:
1) Wybór delegatów z pośród kupców i przemysłowców i wysłanie ich na 'ybery~ dla zbadania rynków handlowych i stanu l"/\eczy na
miejscu.
Sfery nasze handlowo·przemysłowe nie mogą
i nawet nie powinny polegać na zdaniu przygodnych korespondentów, kiedy chodzi o dokładne
zbadanie potr/\eb ludnoHci syberyjskiej i tamtejszych rynków handlowych, jako terenu ieh przyszłej działalności w tym kraju.
Delegaci przedewszystkiem zwiedzić powinni
ważniej I\e miasta Syberyi zachodniej i środko 
wej-Czclabińsk, Olfi~k, Tomsk, Krasnojarsk i Irkuck, jako główne ogniska syberyjskiego przemysłu i handlu. Te kilka miast wi~kszych dadzą
im mniej więcej dokładne poj~cie o reszcie.
2) grupowanie si~ naszego przemysłu i handlu w stowarzyszenia, w spółki i w towarzyl:ltwa
łlkcyjue.

Celem zawarcia stałych stosunków handlowych z 8yberyą, należy zabrać ię do roboty
virihl1s unitis.
Pojedyńczy c/\łowiek lub przedśiębiorstwo nic
tam nie zdziała, a w każdym razie miejsca nie
zapełni.

Czy forma Towarzystwa akcyjnego, czy też
jaka inna uznana zostanie za najodpowiedniejszą
do zjednoczenia si~ nUJ:!zego przemysłu i handlu
w jedną wielką grupę, lub kilka mniejszych, specyalnych. zależeć to już będzie od chęci i zapatrywania si~ na to sfer interesowanych.
:3) Stopniowe wprowadzanie towarów na rynki handlowe w różnych stronach Syberyi.
Ka początek wystarczy zawiązanie stalych
sto. Ullków handlowych z cZ<iścią • yberyi, a mianowicie: od granicy Europy do jeziora BajkaIskiego.
Po pewnym czasie dopiero i po zupełnem ukończeniu kolei syberyjsldej posuwać się hędzie
m'Jżna Iltllej na wschód dla wprowadzenia wyrobów fabryk naszych na rynki Syberyi wschodniej,
a ewentualnie państwościennych.
-\,) Otwieranie na Syberyi składów hurtowych
wyrobów fabryk Królestwa Polsldego.
Towarzystwa zjednoczonych naszych kupców
i przemysłowców zakładać powinny w głównych
centra.ch handlowych składy wyrobOw swoich,
wyłącznie hurtowe lub też i z uwzględnieniem
sprzedaży detalicznej.
Wiele firm wielkich z Królestwa posiada już
składy takie w znaczniejszych mia.,tach Rosyi europejskiej, nie licząc stolic, a więc: w Kijowie,
Odesie, Charkowie, w Niżnym Nowogrodzie i w.
innych.
Dlaczego jednak żadna z tych firm poważnych nie zdecydowała się dotąd na otwarcie
składu poclobuego w Omku, Tomsku lub w hkucku?
Odpowiedzą nam na to może, że kilka fabryk
warszawskich i łódzkich wysyła już wyroby swe
na c/\as jarmarków do Niżnego Nowogrodu i hhitu, kwestyi to jednak nie rozstrzyga.
Jarmarki bowiem w tych miastach, a zwłn
szcza w h'bicie, z każdym rokiem stopniowo tracą swe znaczenie. Wpłynęło na to-połączenie
koleją Syberyi z Europą.
Kupiec syberyjski nie potrzebuje już teraz
czekać IlÓl roku na otwarcie żerrlurri na rzekach
'" towarów,
Syberyi, aby udać się, celem '"zakupu
na rok cały, do Irhitu, lub Niżnego Nowogrodu
na jarmarl,.
:'tfa on kolej obecnie i kilka razy do roku
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Wtorek, dnia 26 lipca 1898 r.

SCla przy pomocy tranzakcyj i układów. To się kreślonego w r. 1887 przez komisyę reorganizamoże prędko i prost ze :hódła ·-otrzymywać, co
mu potrzeba.
okazało dowodnie. Ale Austrya mUiii co rychlej
cyi armii. Powodem tego wzmocnienia jest po5) Zakładanie fabryk i innych zakładów wybrnąć z tego stanu, jeżeli się ma zapobiedz większanie armii w Bulgaryi, Serbii i Czarnozupełnemu rozbiciu państwa. Dlatego trzeba zaprzemysłowych na Syberyi.
Prócz otwierania składów hurtowych towa- sadniczo i stanowczo zapowiedzieć, co ma się górzu. Zatwierdzono również plany fortyfikacyi
rów naszych i fabrykantów w większycil mia- dziać dalej, a mianowicie przedewszystkiem musi Adryanopola, tudzież wzmocnienia fortyfikacyi
stach Syberyi, pozostaje jeszcze niewyzyskane się rozstrzygnąć pytanie: czy rząd hr. 'rhuna Dżumajo na granicy bulgarskiej.
z dotychczasowych doświadczeń i z całej obecnej
dotąd i rozległe tutaj-pole przemysłu.
Amsterdam, 26 lipca. Przybył tu Zola i zasytuacyi ma wysnuć należyte konsekwencye, ja- trzymał się w hotelu Pays-Bas.
Ponieważ kraj ten od wieków sprowadzał
wszystko z Europy i korzystał z obcego prze- kie uzna za lwnieczne, by państwo sprowadzić
Londyn, 26 lipca. Goschen w izbie gmin uznowu na wła~ciwe tory, czy też zbawienia należy
mysłu, nie przerabiając swych bogactw naturalzasadniając
i.ądanie krE'dytów na flotę oświad
nych i,-nic nie produkując,-przemysł zatem na szukać gdzieindziej.
Przypuszczamy, że hl'. 'l'ilun nietylko dla naj- czył, że Hosya buduje sześć nowych okr~tów
Syberyi jest dotąd w kolebce.
bliższej, ale i dla dalszej przyszłości ma: plan
Zakładanie fabryk i zakład6w przemysłowych,
wojennych, gdy wedle pierwiastlwwego projektu
jak: garbarni, browar6w, hut szklanych, cegiel- gotowy. Jeżeli tak jest, wówczas hl'. Thun musi zamierzyła. budować tylko dwa; Goschen żąda
ni, fabryk kafli, wyrobów gal'llcarskich i w. in. się postarać o najwyższe zezwolenie na ten plan
kredytu na budowę czterech nowych statków wo-stanowi potrzebę obecną, która z biegiem cza- i o upoważnienie do jego wykonania.
jennych
i 12 kontr-torpedowców. ::)uma wymasu wciaż wzrastać bedzie.
W chwili tak stanowczej, decyzya, jaka zaOtw·ieranie więc ·na Syberyi filij odpowied- paduie, co do programu politycznego, będzie za- gana na budowę nowych statków wojenuych wynich fabryk naszych krajowych liczyć mo~e rów- razem decyzyą o losach rządu. Jeżeli się nie my- niesic 15 milionów funtów szterlingowo Nowe
limy, to dzień, mający zadecydować o minister- statki będą budowane z uwzględnieniem przcpły
nież, przy zachowaniu naturalnie, niezbędnych
stwie hl'. 'rhuna, zbliża. się z chyżością błyska
ostrożno~ci-na duże powodzenie.
wu przez kanał Sueski.
5) Zorganizowanie w Warszawie komitetu wicy.
Waszyngton, 26 lipca,
Blokada półllocnych
Tak rozumują "Narodni Lil:;ty" o obecnej sykontroli nad towarami, przeznaczonemi na wytuacyi. Jeżeli się nie łudzą, a przepowiednie się brzegów Kuby rozciągniętą została aż do Nippe.
w6z do Cesarstwa.
Żeby choć w części zapobiedz wywożeniu sprawdzą, wówczas nastąpią różne zmiany: albo
Armia przeznaczona na Portorico liczy 40,000
tandety i odjąć niesumiennym wytwórcom moż hl'. Thun ustąpi wraz z calem ministeryum, aby ludzi, około 5000 wyjechało już z New-Port.
ność zbytu ich wyrobów na rynkach Cesarstwa,
nobić miejsce innemu, albo otrzyma wezwanie
Madryt, 26 lipca, PrzywOdcy karlistaw wya także żeby wzbudzić w odbiorcach i ludności po utworzenia nowego ministeryum i upoważnie
.
jechali
z Hillzpanii.
miejscowej wiarę w dobroć wyrobów fabryk nie do radykalnej zmiany dotychczasowego ustroju
Warszawa, 26 lipca. O godzinie 3-ej po połu
z Królestwa Polskiego, należy utworzyć komitet, konstytucyjnego.
złożony z rzeczoznawców i ludzi
sumienuych,
dniu przybyli do Warszawy królestwo rumuńscy.
których obowiązkiem byłoby przeglądać dokła
Londyn, 26 lipca, Przybyli tu Don Carlos
dnie wszystkie wyroby i towary firm stowarzyz małżonką.
szonych kontrolowane będą przez taki właśnie
Peterhof, 25 lipca. Na obiedzie galowym
komitet i dopiero po uzyskaniu aprobaty i stemBruksela, 26 lipca. Rząd belgijski zawiadomił
pla komitetu, wysyłane do miejsc przeznaczenia, w wielkim pałacu peterhof8kim toast Jego Ce- Hiszpanię o wyjeżdzie dou Carlosa na granicę
nie będą one potrzebowały obawiać się żadnej sarskiej :Mości Najjaśniejszego Pana, wygłoszony hiszpańską·
konkurencyi. znajdą bezwarunkowo popyt wielki. w języku francuskim, brzmiał: "Piję za zdrowie
Sant-Jago, 20 lipca. Garcia przygotowuje naPubliczność kupująca wyrób, gdy zobaczy
na nim stempel komitetu, pewna będzie, źe na- Ich KrOlewskieh Wysokości, Księcia i Księżnej pad na hiszpańskie wojska pod .i\Iunzanillo.
Bulgarskich, oraz za :l.drowie Mojego drogiego Wzywa on ;ludnolić zbiegłą do miast, aby pobywa rzecz dobrą.
Tyle mniej więcej pan Jaksa-Maleszewski, chrze~niaka, książątka Borysa i za rozkwit Buł wróciła do robót w polu i zapewnia jej swoją
którego projekt zasługuje niewątpliwie na uwa- garyi". Toast, wygłoszony w odpowiedzi przez opieką·
gę naszych k6ł przemysłowych, choćby ten i ów
księcia Ferdynanda w języku francuskim, brzmiał:
Madryt, 2(j lipca. Liczne zastępy powstailCóW
szczegół, a mianowicie punkt szósty, wymagał
pewnej modyfikcyi. Idea jednoczenia rozproszo- n WaAza Cesarska l\Io~ci! Dziękuję z całego ser- atakowały Gibarę, port na północno-wschodnim
nych sił naszych dla opanowania rynków sybe- ca Waszej Cesarkicj Mo~ci za dopiero co wypo- wyln'zeżn Kuby. Na Portorico ministeryum tamryjskich, była już nieraz podnoszoną i powinna wiedziane tak życzliwe i miłościwe słowa. Do tejsze podało się do dymisyi. Na Filipinach
znaleźć w całem społeczeństwie jak najenergiczwęzłów, łączących tak ści~le Bulgaryę z wielAguinaldo ogłosił swą dyktaturę i prawo woniejsze poparcie, wątpimy jednak. czy plan zor- kim narodem braterskim, jako to: narodowościo
jenne. Druga partya posiłków amerykallskich
ganizowania komitetu dla kontroli towarów,
przeznaczonych na wywóz do Cesarstwa, jest wych, religijnych i węzłów wiecznej wdzięczno przybyła do Cavite.
wykonalny. Słusznie pyta "Kuryer Warszawski": ści dla Najjaśniejszego i I iezapomnianego OswoMadryt, 26 lipca. Z Grenady donoszą
"Kto taki komitet ma utWOl'zyĆ, jakiem prtl.wem bodziciela naszcj ojczyzny, Wasza Cesarska l\Iość
o
rozruchach;
uzbrojone bandy powszyscy wysyłający towary na Syberyę, mieliby przyłączyła je zcze jedno zapewnienie Swojej
jawiły
się
w
Banco
i Valderapruez.
być zmuszeni do poddania się sąrlowi i dlaczeWysokiej życzli wo~ci, raczy wszy zostać Ojcem
goby przemysłowiec, któryby z jakichbądź poREFORMA POCZTOWA.
wodów nie uznawał komitetu, miał być skazany Chrzestnym syna mojego i następcy tronu księI
cia
tyl'llowskiego
i
przyjąwszy
go
lIa
łono
HwięPetershurg,
26 lipca. W celu przyśpieszenia
na zarzut fuszerki, a jego wyroby potępione?"
tej
cerkwi
prawoliławnej.
Dlatego
:l.apragnąłem
i
ułatwienia
przyjmowania
przez pocztę koresponZamiast jakiego~ generalnego. wszechwładne
go komitetu, którego zasada byłaby niesłuszną, spełnić najświętszy i wskazally obowiązek, prze- dencyi rekomelldowanej, zezwala się w biurach
a powołanie do życia niemożliwem, wypadałoby jeżdżając przedstawić Swemn Najdostojuiejszemu pocztowych włącznie do klasy -I,-ej, oraz tam,
raczej pomyśleć o spółkach przemysłowo· handloOjcu Chrzestnemu księcia Borysa p ego! Chrze- gdzie władza miejscowa uzua to za stosowne,
wych, któreby zajęły miejsce partaczy i spekuśniaka.
Wyrażam WaszeJ Cesarskiej Mości w mo- przyjmować wszelką korespondcncyę rekomendolantów kramarskich. Tylko takie poważne, oparjem
i
Księżnej
.Małżonki mojej, oraz całej Bul. waną (za wyjątkiem obciążouych zaliczeniem) za
te na zasadach uczciwego handlu organizacye,
mogą skutecznie podjąć
walkę z konkurencyą
gaoyi naszą głqboką i gorącą wdzięczność za pokwitowaniem w książkach Ilpecyalnych, nowozagraniczną ~ ocalić nadwątlony kredyt moralny
tak wzruszające i czarujące przyjęcie". Nastę- I wprowadzonych. przygotowanych przez wysyła
przemysłu naszego.
pnie książe mówił po rosyjsku: " W ob()c takich jących.
radosnych uczuć, jakiemi przepełnione jest moje I!!'!I!~. .- __~~~~~~---~IIII!II!I'II~II:I!III~~
serce, podnoszę kielich i piję \([t zdrowie i szczę- I
Z OSTATNIEJ CHWILI.
~liwość Waszej Cesarskiej Mości, za zdrowie
Drogą
prywatną dowiadujemy <ię, że projekt
i szczęśliwość Najjaśniejszej Pani Aleksandry I
powiększcnia 11ersoueln magistratu miejscowego
Z Austro-Węgier.
Teodol'ówny, NajjaHniejszej Pani Maryi 'l1eOdO-,'
i podwyższenia pensyi urzędnikom na chwiejnej
Wedłu'"
Narodnich Listów" konferencye hr. równy i całego Domu panującego oraz za roz- zn:ljduje się drodze i w proponowanej formie
e "
Thuna nie doprowadziły do żadnego pozytywn- wój Wielkiej Rosyi". Po toaHcie Najjaśniejszego I pra.wdopodobnie nie będzie urzeczywistniony.
go wyniku. Niemcy i po konferencyach trwają
Główną przyczyną jest wysokość pensyi utak samo w nieugietej opozycyi, jak przed kon- Pana, był wykonany hymn bulgarski, po toaście rzędników magistratu klasy IX, przewyższająca
księcia
bulgarskiego
hymn
rosyjski.
ferencyami. Według "Narod~i?h Lis!ów" hl'. Thl1l~
pensyę radców rządu gubernialnego zajmujących,
Petersburg, 26 lipca. Ogłoszouo ceremoniał
zamierza przystąpić do drugiej sery l konferellcyl
posadę klasy VI.
a przedmiotem ich będzie coś takiego, co bez u: uroczystego odsłonięcia i poświęcenia pomnika
działu niemców, a nawet mimo ich oporu ma byc Cesarza Alekl:landra II w Moskwie.
przeprowadzono. Noże hl'. Thun chce sobie zapeLISTA PRZYJEZDNYCH.
Kazań, 26 lipca. Przybor wody na Wołdze
wnić zgodę i zezwolenie większości Rady państwa
HOTEL VICTORIA. Bod,tłów z Suszy, Efimow z Astrai większej części Sejmów krajowych na ~kcye ustaje, opadła na weriizek.
cItania, Sajbeł, Sal'mtk z Warszawy, Gclisch)\uow z "Tła_
Na Kamie i Wiatee notują jednak nieznacz- dykankazn, Kaudiew z Staropola, Fiellornw z )[ikolajowa,
polityczne, które przygotownje. Jednakowoz wyAclltachaziew z Groznego.
jaśnienia sytuacyi i załatwienia istniejących kło
ny przybór,
GRAND HOTEL. Konill z W<lrszawy. )Iah'ai z Budapotów po takim śro~ku spodz!e~ać się ni~ moż~a.
Konstantynopol, 26 lipca. Armia turecka po- pesztu, Hoffman z 'Vr<,cławht, Gllłazow z Tyflisn, Graff
Przesilenie doczeka SIę załatwlema zupełllle gdzIeTepicltt z Warszawy, Eckel z Moskwy, '''erner z TOmltwiększoną :l.ostallie o 10} dywizyi przez wzmocHZowa, l\Iiiller z Petersbnrg<l, Kriuczkow z J)nbow.~lm,
indziej.
Grillberg z Moskwy.
Z ternźniej zego nieznośnego stanu niema wyj- nienie kaeh'cJW wojskowych, wedle projektu na-
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francn 'ki, niemiecki, 1'o:->yjski i polski, poe odl)Owiednie.J· lwsad v
zajQcia na godziny.
Wiadomość u p. Grabowsk iej, B~nedykta 18 I-sze p

-

rano.
I.

~,.

:.'

'.

:5

• _ _ _ JIII. . . . ~

.."
W

Najwyżej

zatwierdzone 'ro,varzyst-wo Akcyjne
FABRYKI WYROBÓW ŻELAZNYCH

Wł. Gostyński i S-ka
Łodzi,

W~kl~~i~ T~w~rzy~tw~~

I

D~ ~r~ ~zynn ~~ ~i

*

i *Piotrkowska M 191
1
w poniedziałek i czwartek od
~ 2-:-6 po południu cdbyw~

I ~ Się

ul. Piotrko,vska

~~

IJoleca meole zelazne, jako to: Łózka anO'ieh;kie i wiedeńskie, łózeczlm dziecinne i kołyski, wózki dziecinne, meble ogrodowe, ,velocypedy dziecinne,
umywalnie, klozety pokojowe rozmaitych Tstemów; 'wy1'ooy blacharskie, jako
to: wanny, konew!.;.i, kubły, bidety, 'zaniki etc. etc. lodownie pokoj owe,
w~zclkie naczynia kuchenne, wchodzące w Zakl'eH gOHpodan-,twa miejHkiego
i wiejskicgo.
Własna tapicernia wykończa materace wszelkiego rodzaju, począ wszy od rs. 5 za sztukę.
I Wielki skład kołder watowych wełnianych i jedwabnych oraz kołderki dziecinne wyrobu E ml1l y R a lll~
pold t po cenach fabrycznych.

Filja przyjmuje obstalunki na konstrukcye że lazne.

~
;~an.......aE3.z. . . .mz""""""HB"~imm·...ammsa"~~Ba_

zakup

4"1~

1I

81.

Składy własne Warszawa, Petersburg, Moskwa, Charków, Ryga.

;

I~~~~~~~~~

I

w WARSZAWIE.

. Filia w

PubliCImości

6,32
8,:33 11,53/1 :3,28 ' * 7,09 *10,05
*2,03 * 4,01
5,51:: 5,03 1 7,00 / ""12,38 :1,211Roboty wykouywam dobrze i po uml.u*10,1;3 1,4:3kowauych cenaclI.
*10,36 * 1,06 * 1,H)
7,11 10,16
2,15
* 9,Of
Z poważaniem
* 3,51
* 1I.Hi *5,:35
8,4-5
2,:30
6,115
l 1
*12,43
* 5,29
9,42 '"
*1,0-1
*12,27
11,40
* ',5J
*11,16 *ll,O:~
6,311
9,115 12,50
-S~iuiJ(!ł~!'~.~~)~;fj~I!]:r5;.,al
8,20
~
~.~~.~~~..~
*12,30 *11,~5 **
* 5,25
4,.~8· 8,,).3
*7,5:3
-*9,35 12,:.!3
* 10,118
::!:N::I:łoda
* 3,07 * 5,0410,4-5
1,42 * 6,00 ... ,25
.
I
8,20 11,38
lI,4ó;t· 6,10
* 1,21 1'" l,u6
*12,25 *12,01
7,05 10,34
2,37
fi
.J' ęzvki
6,02
9,05
1,26
,
't
J
*11,21 *10,38
* 5,-10
8,35
1,05
*11,00 *10,10
*11,25 *10,20
*5,45
9,25
1,:30
~zukU.J·
lu~
* 9,54 * 7,29
J
1.041,04

-

oznaczone gwiaz dka, (*)

9,20

* 9,31

: ; +.

I

-

8,0;)

Łodzi

do

Odchodz<! do

z I.oJzi do stacyi

9",
1 1i;4~1

1-

-

111 15 1

7;35 8,1)
10,14
2,30 ,
4,20
8,26 10.32
a.l0 ,
* 7.19 1
* 5.4411.12
10 1~.15
-_ 1
-

*5,11 *5.:)'2
6,10
6,05
4,09

Dąbrowa

WrocZa",

*1,38
*:.!,55
*5.53
7,43
*4,37

7

Polecam zanownqj
o:d z ą z L o d z i.

·L:!.3fJ 6.53 7.13'

KoluszJ.i
Toma'zow
Bzin
Iwangród
S kieruiewi Ctl
AleksandrÓw !
Bydgoszcz
Berlin
Rl1da-Guz.
Warszawa
Moskwa
Petersbul'';
Piotrków

Wtorek, dnia ~(j lipca 1898 r.

noszonej

odzieży •

przellaz

za~

odbywa

się

codziennie.

~~~~~~~~~~~

1- - - - - -- -

I ~-kl. ~zk~l~ HanQI~wa ~ryw,

I

I
I

ZENONA GOETZENA
Z

dniem 8-ym Lipca 1'. h.
przeniesioną została

i na ul. Piotrko"'1 ką 121.
Prośby nowo wstępujących przyj mują się w kaucelaryi szkoły coI dzicunie od 9 do 12 w południe.

I

------------.~-------

z

I~~~~:~~~~;~~ I "ŁóUzkie Towarzystwo !ssenizacyi Otwock" wŁoazi

upoważu)enia wyższej władzy naukowcj

I'

~~ 174.
OŁĘ
Ą
OczysZC'l.a i dezynfekuje doły ustępowe przez torfowanie i poz kursem pięcioletnim. Przygotowuję do g imuazyum, sdwły rzc'" I lewanie płynamJ chemicznymi, niszczącymi wilzelkie wymieAluiczej i szkoły handlowej .
~ I ziewy natychmiast.
_
d'l.i, przy ulicy Sw. Karola N2 18

SZK

P'R YWATN

Zalli:-> uczni codziennie od 8--2

'" l

popołudniu.

~ I

Igna~~d~~e..h~~~iez·"s ~ I

Łaski,

ul. Widze\rska

N~

70, telefonu

.

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

~ Zawiadomienie. ~
Niniej~zem

~~~~~~~~'$:-~
GEO)IETHA-l.

M.

b

Trą CZ Yń S

mamy hOllor zawirulomi6, że skład na'z
wyrobów tytoniowych, istniejący oddawna p1'l';y ulicy
' fS
Piotrkowskiej Xl) 71 p1'zenie~iony zostal pod N2 19 na tę
ADWOKAT
I samą ulicę do c10111ULuhiii~kiego, obok IIot.elu Hamhul':->kieI
l
•
•
go, gdzie raczą, 'ię zgh\'Hzac wszyscy llasi orloiorcy hurtowi
I
i <1~tali~7,lli. Nie.zaleznie od tego dla rlo.o'odno-;~i z;an~wny~h
I odblOrcow detalicznych, otwal't~ będZIe z c1mem l f:ue rpnm
I p ~zeDiósł kal1celar.rę do domu Sen- r. b. pO pl'ze1'estaul'owallill sklepu FILIA DETALICZNA
i
drowlcza,
"W domu M 69 yil':)-a,-yiH Grand-lIotelu i He;~talll'acyi A.
! róg Piotrlro,vsldej i Po- 8tępkmnikiego, obok Hotelu Victoria..
'

ki ! Z. Flnl{stelll,

I

pl'zeni6sł sir. na ulicę

B
_

d kt No 14

:n:~~~:~~~~~

~~~~~~..~ ......~

,I

Iudniowej

N~

2.

I

Z

pOważaniem

~-_ ::!:N::I:uśn.icki

l S-ka_

ROZWOJ -

=

Wtorek, dnia 26 lipca 1808 r.

.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
,...::.J.... .AL:rw-G-I::.J....8

:I

Wielki
pod

dyre}rcyą

..... ADOLFA 50 •
z
~
~

~

~

J?oczątek:

~

FELDA"'"

11 solistów.

udziałem

1. Koncertmit:itl'h p. Soma Pik-Steincl' (skrzypce)
2.
"
p. MalU'Ycy Pl'cis (t:;krzypce)
3.
"
p. Leon Szulc (wiolonchela)
4.
"
p. Brandof (flet)
5.
"
p. Herman (klarnet)
o.
"
p. Racz (oboj)

E

7. Koncel'tmiHtl'Z p.
"
p.
9.
"
p.
10."
p.
11."
p.
}3.

O

'Vallen (fagot)
IIuHche (waltornia)
Bitrych (Kornet l:t pii-ltOll)
Rosanowicz (Konl. ~tpi::;tOll)
Koepke (puzon)

~

~

~

godzinie 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. -..

=

~

~

~

~

:I

E_ :rEEZYX:CVV-SX:J:_

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
·fb
r~y~~~~i:k~~~ PRZEWODNIK.
kra wiecczyzny damskiej Maryi luczkowskiej

WARSZAWSKA PRACOWNIA

Emilii Horst,

ogzystująca od 5 lat w Łodzi, zualla ze
swej snmiennej jak rówuież dObrej nanki.
Kurs krOju kompletny trwać może je(leu
miesiąc. Na (10w6d, że w kroju uiema żad
nej poprawki, uc.zcnuice wszystkie 1'asouy
krają, szyją i przymierzają z mn~liuu U<1
rozmaite figury. Po zupełnom skoilczcniu
knl'su i wydoskonaleniu się w kroju, llIL żą
danie wydaje się ~wiadect,vo. ,Ceny bardzo
przystępne. Ul. Targowa (róg Hreuniej) ;N~ 7
IW partcrze.
937.

·patentowanej }rroj czyni ,
otwartą została w dniu dzisiejszym w Łod'/,i, przy ul. Piotrkowskiej
w domu Ni 81, gdzie redakcya "Rozwoju"; drugie piętro w oficynie
lewej i przyjmuje do roboty: suknie, okrycia, żakiety i t. p. przedmioty
tualety damskiej, które wykonywa podług najświeższych żurnali

Tamże
mozna urac lekcye kroj II

podług

mcto(1y ,,\Yortha"

Dr. ADOLF lANDAU

MYDŁO

I

,,MONOPOL"
N~

-

Cyklodrom

pl'~y

ul.

PANIOM i PANOM,
lecam mój cyklodrom .
takowe.

życzącym
Posia(lam również

że

Południowej

otworzyJem już

"M 3'7.

wyuczyli się jazdy na rowerze porowery do wynajęcia oraz reperuję

Kg 81.
(W domu gdzie red Rozwoju")

'

piotrkow::lki
decy'l.yą z dnia 30 czerwca (12 lipca) 1808 1'. określił ostatcc.my termin do sprawdzenia wierzytelności,
który to termin liczyć się będzie w
ciągu miesiąca od daty niniejszego
ogłoszenia oraz ze wierzyciele, któl''/,y w ciągu powyższego terminu
pretensyj swych uie '/,aprodukują i
sprawdzeniu nie poddadzą, ulegną
skutkom artykułów 511 i następ
nych Koc!' Handl.
Syndyk tymczasowy adw. przysięgły

A. Babicld.

675

'"

'"
,J:0 3BOJJeHO :u;en3ypOIO.

I Redaktor-iWydawca W. Czajewski.

Kazimierz S(kl/owski, BUllowuiczy, Beuedykta 28. Plany blHlowlaue. Kościoły.
Oceuy (lo asekuracyi i Towarzystwa

;~~e:t.~t~:e!'\~u~:i·~!~O~I~:!~;· wc~'~~:~~~
E.

pOdgó~!l~,n~i~o:l~!I:~~kS~k:~ 8erw(~y
.•

stołowe od 14 rubli i wyżej, szlejo sto-

łowe,

ozdobue talerze na ścia.nę, garuitury umywaJuiauo po ceuach przystęll-

.~_ I .U.YC~'h~.~.~;"'II.~.'~d~Iia::·n:.~

I "\Volfa, LOJ uy KunskIego ogla.-

Dostać można wszędzie ......

zaszczyt zawiadotnić Sz. PubJ.

ma.m

ulicę Piotr]roV\Tslnt

I K~a, iż sąd okręgowy

1210.

. .l. .I~~e~i~~I~~~~~~~~.~M~~
CYKLO DRO M.
Nilliej zein

Teren wycieczek.
W Bedonlu w ogro(lzie Ilelwicha uowourzadzoult sala tauców i toren dla z!tbaw towarzyskicb. Na miejscu kąpiele
i łotlzie. W pObliżu l~~ek.

OGłOSZENIA

maA~y up~Ldłości" kl.~pca Jady

________ ~ ..------BD--------------------__...
D~

stqplowycb, oraz fabryka piluików. Broń
rÓżuego kalibru i gatllul:n.

I Syndyk tymczasowy I

J. D. SOMMER
Fabryka perfum i mydeł
7, Telefonu

na

i

poleca

__

broni.

Małiatko przy nlicy l'iotrkow/:Ikiej J\'~ 92. Przy skla<lzie sprzedaż wąg

przeprowadził ~ię
II

N~

Składy
Wacław

Budowniczowie.

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

Warszawa, Przejazd

Polecamy
firmy:

następujące

r. .lo;:J;3T> 14

110;111

1898

DROBNE.

przysięgły, Włatlyslaw Starzyński, Łó(lź, ulica POlUlluiowa ~ 8.
wykouywa wljzelkie czyuuości w zakres
mieruictwa wchodzące, do w.~zystki~h władz
i illstytncyi tak rząllowych jak i pryw<ltnych, llrzytem mając wykoilcWDy całkowity
pomiar m. ł,odzi, jest w możuości załat

Geometra

~viail

czyuności

słownie.

miejscowe szybko i do152.

oszukuję

P repetytora

ucznia z 3 lub 4 kl., jako kona wica. Wiadomośli II Holdorfa ul. Ogrodowa J\~ in m. 21, (lo 7-ej
wieczorem.
229.
ka)Jitałem
dająr. eg'o

otrzebuy wspóluik z
r8. IOOO
P
do iutoresll handlowego,
100
proceut zysku.
w Hotelu Vic'Yi<tdom.ośe

toria nI. Piotrkowska AQ

Jll.

!11.

ożnica

OJlluiIJu811 zagnhił ,},'Q 47, wydamt imię AJlllrzeja :\fentlelewskiego
ŁaHkawy znalazca zechce złożyli IV policyi.

W ny

r.

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

W drukarni

,~ROZWOJU", Piotrkow~ka

81.

