r.

Lódź,27\ VII 1898

:No 170.

Kalendarzyk tygodniowy.
Środa.:

Nat:tlii ;\[., Panta]oona lH.
Czwartek: Il'noccntego ~I.
Celsa 1\1.
Piatek: ~hl1·ty i Serafiny
Sobota: Julitty i Domttyli i l\I:\L

Cena prenumeraty
w

Łodzi:

Rocznie . rs.

8 k.

Półrocznie"

4,-

Kwartalnie"

!i. _

·Wschód g . .j, m. 15.
Zachód g. i m. 56.
Długość dnia g. 15 m.41

Miesięcznie" -

67.
Oclnoszenie 10 k. m.
Egz. pojedyuczy 5 k.

Z

•

,
I

11..________...

•

przesyłką pocztową:

Rocznie . . . . r~. lOk.
Półrocznie . . . "
:> Kwartalnie .. "
2 50.
Miesięcznie .
85.

Qzi~nn ik ~ ~Iity~zny, ~rz~ llIy~!~wy, ~ k~n~llIi ~zn y, ~~ ~I~ ~zny i lihr~~ki, iII u~tr~w ~ny

REDAKCVA
i

8rocla, dnia 15

ADMINISTRACYA
W ŁODZI

" ul. Piotrkowska

'"

_'2

(27) lipca 1898

I

1'.

Kantory: własny w Warszawie, ul. Oboźna 7; w Częstochowie w księgarni M. Lipskiej.
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CENA OGlOSZEŃ w "Rozwoju:" "N li d e s ł a n e" na. l-szej stronnicy kop. 50 za wicT~z. Zwyczajne ogłoszenia za tekstem po 7 kop. za wiersz nonparelo"y lnb jego
miejsce
Małe ogłoszenia po 1'/2 kop. od wyrazu (dla poszukujących pracy po l-ej kopiejce).
Rek I a m y
N e kro log i po 15 kop. za wiersz pctitowy.
(N e kro lo gi dla robotników za pół ceny).

Nadesłane.

IRs.20,000
jest. do lUllieszczenia na pierwszy nUlller hypoteki niorueho- I
luOści ·w Loclzi na ośm procent, \v caloścI lub częŚcio"ro.
Oferty pro.' II~ ::;kladaG do 30 b. m. w
l'eda.keyi "HOhWOj u" pod ~hyrl'elll Z. S. -1-2.
Pośrednicy ,vykluehclli.

Zdzisław Kułakowski,
GEOMETRA

PRZYSI~GłY

Piotrko,,-skiej
.N~ 114.
i

lllie~zkaJ oueenie na uL
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8 t ,L W y. Letni Salon :ll'tystyCZ11 y w lIelenowie.
a lon a r t y 8 t Y e li uy Benedykta 1.
Pa n o ram tt . • Oblężenie Paryża" (Pa,aż Szulca).
T e a t 1'. Przedstawienia uiema.
~

-

Wyprawa do Hiszpanii.
Zaledwie gwiuilb-.isty sztandar 'tanów Zjednoczollych powiał nud twierdzą Hant-Jago, której zgłodniała. zalol!:a hiszpalH,ka oUI'01li6 nie zdo·
łala, a. już generał Milet! natarczywie domaga
' ię od prezydenta Mae-Kinleya., aby po zdobyciu
Portorico pozwolił mu w sto tysi~cy żołuierza
najechać Hiszpanię.. l\Jy~l to niezmiernie śmiała
i urodzić się mogła tylko w glowie prawowitegO'
yankesa, dla lktorego każdy projekt im więcej
niepra wdopodobny i im bardziej do wy konania
trudny, tym wiqcej posiada uroku. Ale aby przewie:lĆ do Europy 100,000 ludzi wraz z końmi,
działami i amunicyą potrzeba conajmniej 300
okrętów transportowych i trzy do czterech tygodni czasu. Nie ulega wątpliwości, że amerykanie zorganizowali ::lWoje siły zbrojne ze zdumiowającą sZ1bkością i. w .dotychczasowych walkach na Kuble wykazalI duzo m~stwa oraz sprawności wojennej; lecz tak daleka wyprawa zamorska, oddalająca aJ'miq amerykańską od naturalnych jej podstaw, rzucająca ją bez żyw
ności w kraj obcy, po~rod ludu, który dowiódł
j nż niejednokrotnie jak dzielnie umie bronić zaJ

.. .
:s
gród ojczystych, niezawodnie skończyła by się
zupełnym pogromem wojsk amerykailskich, któreby wylądowały w Hiszpanii. Nawet wyprawa
morska admirała Watsona na wody hiszpailskie,
do której ameryknnic przywiązuj~~ wielkie nadzieje, w sferach wojskowych Europy uudzi
scept.ycr.ne u~miechy. Chqć zaimponowania Europie pot~gą marynarki amcrykańskiej może zbyt
drogo kosztować yankesów, bo e kadr.t złożona
z 20 "tatków wojennych, w8ród których znajdują si~ tylko cztery puncel'l1iki pienvszej kła!:!y
nie podoła tak trudnemu zadaniu. Hiszpanie tak
w Kadyksie jako te!. i w Alg0. iras tndziei w innych portach wójennyclI posiadają olbrzymie
furtyflkacye,
posiadające
30
ceutya.etrowc
armaty, które lIie będzie tak łatwo obrócić w
gruzy jak słabo ur.brojoue i ile zaopatrr.<lne forty
fanili, Cavite lub nawet ~anliago de Cnba.
Bant-Jago zwyciężył głód i hrak znpasów a1'tyleryjskicL, których po zniszczeniu eskadry CerYery nikt mężnej załodze dOHtarcr.yć nie mógł;
wSl':elkie wiqc dalszc wysilki uyły już bczowocne
i prowadziły tylko do bezl1żytecznego przclewu
krwi;-ale i armia amcrykmiska, oblegająca
twierdz~,
była
zdziesiątkowaną
przez walki
i chorouy i nowy sztll1'm do fortilw Sant-Jago
byłhy już dla niej przeJl:liqwziQeielll bardzo ryzykownem. Db czego munlZałek Blanco pozo!:!tawił Bant-Jago własnemn losowi, dla czego nie
pospiCl:lzył ob lqżonej twierdzy z oddicczl!, pozostaje zHg-adką, rozwiąr.auie którcj leży prawdopodobnie w niedołęstwie rządu hiszpańskiego, ujawninjącego siq od początku wojny coraz to jn.skru,wiej. E 'kadra Camar)', która zjawieniem siQ
w porCi na wodach kubań~kich mogb szal<; zwycięstwa przcclty lić na stronę hi::ir.panów, j)otr%euowab parlL miesięcy na przYg'otownnie I:!i~ do
wypłyni<tcia z Kadyk:;u li tylko w::ikntek złego
stunu okrętów i nzbroj euia. Bohatcl'l:lki admiral
i\lontojo pod l\fani}ą, rozpoczynając bitw<; z eska r: rą ndmirała Dewnya, przygotowany był na
poraż,;:<;,-tak dalece okręty jego były :lIc uzbrojone i %demoustrowane; jeżeli za~ przyjął bój nie
równy to jcdynie dla ocalenia woj 'kowegl) honoru ma.rynarki IJiszp:u'lskiej . Admirał Cervera
w czasie pamiętnej hit wy, w której stracił cab1
flotę i wolno~ć, nie miał czcm nabijać armat
a torpedy ułożonc nu pokladzie bez ża,dnej ochrony, zapaliły siq od ognia ze statków amerykalIskich i llrr.yczynily do zniszczenia własnego
okrętu.
Zapewne i generał Blanco wraz z całą
armi~1 swoją znajduje się w tak trudnych warunkach, że nie posiadając ani odpowieduiego uzbrojenin. ani środków stosownych, ani możliwości
zabezpieczenia. swych komunikacyj nie może myśleć ua seryo o działaniach zaczepnych przeciwko
armii amerykańskiej.
Zanim wyprawa gen. ~Iilesa do lliszpanii
z kaczki dziennikarskiej prr.cobrazi się w rzeczywistość, jeżeli przeobrazi si~ kiedy,-wódz
teu na czele 40,000 żołnierzy wyląduje na Portorico, aby wyspę tę zająć w posiadanie Stanów
Zje(lnoczonych. Ekspedycya to daleko ważniejsza
strategicznie i politycznie od wyprawy do Hiszpanii.
Portorico, Z'i\nne 8z'i\ajcaryą antylsJ\l1 jest
jedną z najdalej na wsc:ł1ód wy nni~tych wy::ip

Wielkoantylskich. Tworzy ona oddzielny hiszpt~ńl:lki generał kapitauat obejmujący przeszło 170
lm! kw. z ludnością t)OO,OOO, z którcj ()OO,OOO
czystych europejczyków a tylko 2nO,OOO miesza~ców. Wyspa wewnątrz górzyst,\ ma żyzne
dolIny, produkuje przeważnie cukier, kaw~ i tytoń, ktbl'ymi prowadzi obszerny handel zewnetl'Zuy. Klirnnt na. Portorico uwaźa i~ r.a "najz(!row zy na Hwiecie, żółta fehra uie panuje tu
mgliy tt w gÓl'llCh wieczna wioi:lna. Stolica wy!:!p,)', tlau-Jll<ln de Portorico nalcży do miast najuogat::izych w Ameryce. Kolumb odkrył Portorico
pouczas drugiej swej podróży w r. l-!~);3. Jest to
pra Ivdziwe złote jabłko, którego utrata b~dzie
ogl\.lmnem nie:!zczę"ciem dltt Hiszpanii.

St. I.

o

I

oszczędności.

( Dokończenie).
Brak mIeJ cno uie pozwala nam na hardziej
I:lzczegOłowe wykaz:.wie organizacyi i działalnodci
tow.ur.ystw pożyezkowo-o::!zczqdnoliciowych systemn Heiffeisen'a, którycli główne zai:;n.dy przyj~la cytowana przcz nas ustawa normalna, obowiązująca w Królestwie. ~iekawych odHyłamy
do książki p. Kirszrota-Prawniekiego j). t .• oszczędno~ć", w której kwestya ta opracowana jest
obl:lzeruie i :lródłowo.
Ul:ltawa normalua, okl'c~lając maki:lymaluy ullział uczestnika na 100 rUDli, miuimalny na 5
rubli (do tego w razie potr;,eby wno::!l':Onych ratami) ulllożliwia udział uawet najhiedniejszym,
usuwaj'lc za~ w 'zelk'l %asad~ wyb~l)zuości stanowej, czyni poż~ldanem zakłada.nie 11 llas towarZy::itw p0życzkowo-ol:lzczędno"eiowych po w!:!zystkich niewal gminach lub parafln,ch przy udziale
inteligencyi wiejskiej , dla której otwiera l:lic: w
towarzystwach tych rola niezmi ernie waźna
i użyteczna.
. Zc inicyatywa i udr.iał fel' iuteligentnych
I zamożuych w tym H"l'l.ie jest koniec%uy i pl)żą
dany, powołujemy siq na Heitfeiseu a., który stanowczo za niemi przema.wia.
Heiffeisen był niezawodnie demokratą , co
stwicrdził życiem c:tłem, które po~wiQcił pracy
dla ludu, a instytucye swoje zorganir.ował w ten
spoi:lób, żeby one służyć mogły wyłącznie dla użytku ludzi niezamożuych.
Pomimo to, a może
właśuie dlatego elomaga się on czynncgo wHpół
udziału w stowarzyszeniach woich ludzi zamoż
nych i inteligentnyclI. WspóltHlzial ten je)lt potrzebny ze względów moralnych i mater]alnych,
bo prócz innych korzyści wzma.ga kredyt instytucyi.
Zadaniem niniejszego artykułu było zwrócenie uwagi ogółu nas%ego ilU to, że zakładając
weding ul:ltawy normaluej, towarr.ystwa pożycz
kowo - oszczqdno~ciowe, które mogą oga.rniać
wszystkic warstwy ludności kraju. możemy rozbudzić wśród nich zmysł oszczędności i stowarzys%enia.
Cytowanc przez nas cyfry świadczą, że jednak w pewnej mierze zmysł ów pO:iiudamy,
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chociaż lliedość roz;winięty.
Ale sąchimy, żc
whuin ic towarz;ystwa pożycz;kowo-osz;cz;ędnościo
we, I1lat\\iając tworz;enie· drolmych osz;cz;ędności
i wskaz;ując zarazem praktyczny, a związany
'/, bezpo~rednim interesem I:ltowurz;yszonych cel
ich zużytko\\twia, najskuteczniej mogą wpłynąć
na wyrobienie się w tym kierunku sz;crokich ma.l:l,
w szcz;ególuoBei z;uś pomyBlnc załatwienie tej
sprawy 1Il0~l()hy rozstrzyguąć niejedną paląc~~
kwel:lty~ społeczną u nas. Będzicmy też uważuli
za swćlj obowiązek nawoływać ogół do zakłada
nia towarzystw pożyczkuwo-oszczę(1nu~ciowych.

*

:\IyHl poruszona i)l·zez p. Poboga zasługuj e nll
jaknujgorętl:lzc poparcic.
O kasach oszczqdnościo\Yo-pożyczkowych pisaliśmy kilkakrotnic, zachęcając du zakładania
ich w I~olłzi; jak sig dowiadujemy, organizują
l:lię już tut~l.i dwie podobne kasy,
Bczwarunkowo dalcko donioślejsz;e ~maczenie
Jl1ajc~ knsy takie dla luclno~ci włościańskiej, która prz;ez uh\"orzcnie ich nietylko zysl,ałauy materyalnic, lecz i moraluie.
POJllijamy już wpływ umoralniający oszczęd
ności.
Najważniejsze w tej sprawie-to uspołecznienie chłopu, na ruzwój którcgo kasy bezwarunkowo wpłYllą.

Zygzaki.
"Kochany panie,- pisze do mnie jeden z na:,;r.ych przyjaciół, - cr.y wiesz jakie siatki na
ciebie twoi najl:lerdeczniejsi zastawiają? Pewiell pan
w rozłożystym krawacie jeździ podobno od fabrykanta do fabrykanta z pro'bą, aby r.a ich moinym wpływem r.amklląć "Ror.waj", który na niemców wymyHla i autorytet paczki działaczy r.e
I:ltarego ouozu podał wątpliwo~ci, nie uznając zupełnie tej
powagi, jaką subie przypisywała.
Podouno władze już dostały Idlka anonimowych
li$tów, że uurr.ysz; umysły przeciwko niemcom,
że roznieca:,;z plemienne nienawiści.
I cóż ty na to?
:Nie uedr.iesz chyba pisał tak ban1zo na niemców, a z\~·h\.l:lzcza występował przeciwko łó(lzkim
milionerom i potentatom?"
- Wiesz przyjacielu, że nic mogq wierzyć,
auy się to dr.iać mogło, boć to ouydnc i nikczcmnet Wszak tlami potcntaci ]10Wi11Ui wyrzucić taIde!!:o pana za dr~wi, jeżeli l:lą faktyc:!.nie ludźmi,
a uic z;wykł~mi automatami du wdycbania kad;t,ideł.

Jcżcli

tak

je~t ,l jeżeli

ci pano\yie

chcą,

abym
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szedł torem uhutym moich poprzedników i nją
wszy tryhularz; stawił się pod icu balkon, nu
którym wystawią swoje potężne i czułe nosy,
a ja z pięknym ukłollem pod::lypywnć b(~dr. na
rozpalone węgle nujr6żuorodniejsze kadzidła, tu
grubo siq mylą.
My pr;t,eciwko narodowości nie występujemy.
Owszem, um·dr.o nam będzie przyjemnie zapil:lać
nu sz;paltach n Roz woj u", choćby cudzienltie, każ
dy szlachetny czyn niemoa, franc.uz;a, bi$zpanH.
luu turka ... ale nie b~dziemy palili kadzideł tym,
któr;t,y niszczl~ wszyl:ltko to, co dutąd cywilizacya
r.dziahtła, którzy r.apominają u ogólny cli obowiązkach, lub co gorzej jeszcze, lekceważą sobie
r.asHdy, wyrożniające człowieka z s;t,eregu il:ltot
krwiożerczych, albo też... ni:ózezących w.:;z;ystkie
ideały.

Wir.c c;t,yż mamy dlateg:o, że .iltkie~ osobniki
ślą anonimy do wladlly lub do owych możnycu, coflląć si:t z raz obranej a słusznej drogi?
Nie!
To, co !;ilt w redakeyi dzieje, wszystko odbija Hię na zewnątrz w pi '·mic, bo inaer.ej być nie
możc. ;t więc czegóż m:11lly sig obawiać, jeżeli
pismo wpicrw przechodz;i cenIlurę· Zamknąć pismo może tylko P. Minister, a nie wiem, czyby
najmożniejszy potelltat łódzki miał tyle czelności,
ahy mllgł choć pozornie mieć wpływ na tak wysoko postawiuną w hierarchii pallstwowej usob<;.
WI>r.ystko wigc, co siq dzieje, dz;ieje się tylko
w inteneyi obałamucenia 0pinii publicznej, w chęci
szkodzenia pismu, które ogól polski coraz iyczliwiej przyjmujc, nietylko lIauhęcając do popierania
wydawnictwa vrzez n'ciągnigcie swoich przyjaciół
i znajomych na listę prenumeratorów "Hoz;wojn",
ale nawet przez mOl aIne poparcie pisma, nie
szcr.~dząc mu swo;ch uwag i wiadomości, z któ··
rych chętnie robimy użytek.
W każdym raz;ie musimy kwe::ltyq tę wyświe
t.lić, nby op;ół wiedział, jakiej to broni używają
"nasi najserdeczniejsi, " a używają jej nie od dz;isiaj.
To uardr.o dawue (h;ieje, chociaż dziś jak "owa
powrotna u fala odbijającc sil~ coraz gloHniej.
Czy nic w paninle?

I z;now.u. już nie wieru po raz który, male
miast.o wyprzcdziło nasz blisko czterystatysięclllly
gród.
Oto w Płocku lIałożono lombm·cl miejski.
LudnoM uhoga Płocka nie będzie płaciła
kilkadzie~iąt procent za zastaw. Bieduy wyrobllik, rllemieślnik, <lotkuiqty wypaukiem losowym,
l,lU też. potrzeuując.y chwilowu gótowizny, zmtjdzie ją w iu~tytucyi miejskiej na. wa.runkach dogodnych
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znac;t,yć!

G ci,.;zcie się, wolał probosr.cr., ueisz;cie się!

Hans Er.engenberger wszedł
czął drzącyl1l głosem mówić:

na ambonq i po-

- Panowic, dz;iwicie się, że wskazujc wam
wasz własny ratunek u króla narodu, który uył
zawsz;c wrog"o uspo~obiol1y dla nas, nIe to nic
jego wina, nie pulaków, a naszych ryeerzy, którzy tu 'I. kl·r.yżem w jednej, a mieczem w d\"11giej r~ee przyszli. Oni nas mieli prawo znien<\.widr.ie, a nic my icll!
- Dz;iki uaród, uder.wał Hię pan Herald.
- ~Iy, niemcy, przyzwycllaililimy ~ię wszystkich llttzy\Yać dzikimi, nie wniknjqc ani w ich
pojęci:\. rodr.inne, ani w urządzenia ::lpołeczne
tycll, których nar.y\Yamy dzikimi lub pół ucywHizowancmi.
.\lc ten uuróll nic je!:!t (lz;ikim: posiada prawa,
ma tlcjrn, wybiera prr.cd:;tawieicli narodu ... a te
Ul"r.'1dzenia wiele llIówi;1 i l11lli:;r.ą podnieHć nicIlłychanie w nllsr.yclt oC'l.ach ten miody, ale dui~! ]lrz'ysdu~(; ruknj;l(·Y naród . Tam 1!Uwinniśmy
H'l.ukal· nlli:iZeg-o ratunku, a nie u cesarza!
l';t tg 1lI0\Y(~ oburzyło ::lię dużo Jaszczurów.

'rell bmk zanfauil\. clo eel:larz;a lIicmieckiego, \\ ładey
całego Kwi~\tn, który wsz;ystkieh królów uW~lżał
r.:1 pod",ładuych tlObie, mqhanlziej liberalnych
niemców ile usposobił do Eizegenhcrgera.
Pocz~li ::lzarpać wąsy i targać rękojeścic mieC'l.ÓW, aż sz;cz;r:;k l:jię uolJił w kościele taki, jak
na wojence.
Chciał lIans Eizegenucrgcr cu~ mówić, ale go
r.akrzy<,r.eli.
- Nie wolnu nam tracić wiary w naszego
cel:larr.u, krr.ycz;eli.
Wobcl: tego mowca IlIU 'iał ustl1pić.
WbwezaH wtłocz;}ł ::lic Ha ambone Hans Deizen. Objął on odruz;u syt~ac}q i a.by· nie lIennl.6
posied;t,euia, rzeki głośnu:
Nie wolno Dum omijać cesarz;a.
Nie wolno, powtórz;yło kikndziesi,!t glosów.

Ani wład;t,y kl";t,yiaków, dotlali iuni

Ani władzy miej::lcowej doduł Beir.eH.
Bo mogą i oue coś na to poradzić.
Zapcwlle, dodał uHlllieehając si~ pud wąsem Bei;t,en.
Ale uśmiechu tego nic spostrzeżono.
- - l gdyhy te dwie instancye nam nie pumogły, dopiero b<idr.iemy szubli pomocy gdz;ieindr.iej.
- Sprawiedliwio mówiHz;.
l>ullieważ
Beiz;el1 odrazu w mowie swojej
objął
wS;t,ystkie trzy projektu, wi~c znalar.ł
wszYl:ltkich 'l.wolennikÓw. Powoli tcż pocz<;ły gwary i krz;yki cichną6 i tylKO od cz;<\.su do cz;asu
rozlegały sig na,,"oływania:
- 1:lłuchajmy, słuchajmy.
- Już delegacya, mówił Beizen, do krzyżakaw wysłana lada clnrila powróci, l\. więc bg-

Płock, miasto biedne, zllalazło jeunak nu ten
cel 15,000 rubli.
A Łód~?
Łódt, powiedzą niektórzy, ma wiele wyda.tków.
Może i prawda.
Z żółwim pospiechem układa bruk drewniany
na Piotrkowl:lkiej, ~,abrukowuje po dwa razy jedną tą samą ulieg (Łf1kową), upiękl:lz;a ogród
miejl:lki, zakłada obserwaturyum metereologiczne ...
i robi wiele, wiele innych rzeczy. Wsr.ystko to
prawda . Prz;yzna6 należy, że gospodarka miejska
w ol:ltatnich cr.asach wykazała nieco więcej energii, uiż dawniej, i za to należy. ig ojcom mia::lta.
::;łllsz;ua pocłl\vała.

Lecz mimo to są kwel:ltye dla Lodr.i palące,
których załatwienia nie lHtleiy odwlekać, zwłasz
cza jeżeli i:!ą po temu fundusze.
A uez,,"arllnkowo do palącyclI potrzeb llliasta
należy 10muar(1 miejski.
PisaliBmy jui o tem kilkakrotnie; nie bęlhiemy
wigc powtarzać prr.ytoczouych argumentów, lec'l>
i:!pytamy:
Jak dlugo jeszcze, b~dą ciebie, bieduy łoclz;ia
llillie, oudz;ierali ]"(·)ini "dobroczy!'ICY" prywa.tui?
czy nie lepiejby było, aby pieniądze. ulokowane
w papierach procentowyeh, dawały nieco więk
sr.y procent, przylwszl.1C nlgę ludności niez;nmE>żnej?

KRONIKA.
Szkoła handlowa w Pabianicach. Dłngo oc-zc·
kiwana chwila otwarcia 7-klasowej ::lIIkoły M.ndlowcj w Pabianicach nareszcie wcllOdzi w faz~
rzeezywistości. Zaw{lzięcr.uhc energii tyeh ludzi, którym dobro ogółu zawsze leży na Sentll,
Pnbinuice pozyskają tnk pożyteczną instytllcyc:,
jaką jest wymieniona szkola.
Jakkolwiek za I,aidy krok zmierzający do
podniesienia oświat.y należy ~iq szczera podzięk~1,
otwarcie s;t,koły handlowej , .... Pabianicach zasłu.
guje lla. szczególne :luzuaezcllie, ponieważ inicyat.ywa do założellla jej wyszh~ II małego
kółka OSI/b, ktorzy si~ l"0gentalnie zohowiąz;ali
pokrywn6 coroez;nie z wła~nycu fnnduszów w~zel
kie deficyta, którc są niezb~dllc, gdy Br.kola l1b:.\
odpowiadać wszelkim wymaganiom tegoc;t,esnym.
Lista lI~tłożycieli paIJianickiej szkoly handl0-wej, pomi~dzy którymi I"aurykanei odgrywają,
jak we wsz;ystkich tIlantropijllych zakładach P.tbiauic najwictks'l.ą rol~, jCl:;t llastqpująca:
1) Teodor l~lldm' i 2) .Felik!:! Krusuhe, rep rer.entanci nrmy "Krusclle i Euder''; ;{) Julilll 'z

dciemy wiedzieli eo przyniesie.
- Jak z;wykle Ilechcą r.WłÓCZyl· , odezwa} ::lię
Eizcgeuhcrger.
Cóż to, czy to pOl"l\'l. picrwf;'l.Y.
Delegaey:\ zagroJl.i im skargą do ce&'\rza.
-- Cu tu pOllloże?
- .Mnszą ~i~ zdecydować na stanowczą odpowicdź!

- A gdy będą z;włóczyli?
'1'0 c!;t,iś wybierzemy jeszc'l.e komisYę i wyślcmy ją z podarkami do cesarr.a! dodał Beizel).
- Które on chętnie przyjmie, odp;\l"ł Ei'l.egenberger, a sprawę odeśle do opinii krzyżaków.
Oni sie o te opinie a"v na ich korzyśu wypadła, llOstll;'ają ... (i~kOl'l~zy ł l~i;t,cgcubcrger.
- Zaw!:!z;e my sobie nie mużemy mieć nic
du wyrz;ncenia i musimy w::lzystlde przejść stopuic.
- Masz racyq, po,..,·tórzyli zebra~i. .
- Jakie są nai:!ze drogi jui wleelC, ale ani
na chwile nie możemy prr.ypusr.cznć, żeby siq
onn różniły :,t,bytnio. \Vszy~uy jestcśmy prze:!,
krr.yżaków tyrauizowHni, obciążeni podatkiem.
O tak, klnę się nn. mego poprr.ednika
~. p. Kacpra.
-- Yun Lefelda... dodał mówiącemu w tej
ełlWili panu Jerz;emu von Let'eldowi }lan TOIllmcny ...
- Mój panie, uie pro~iłcm pana o pomoc,
odrzekł troch~ oburzony pan Lefehl. O Gott,
o Gott, wszak Wi:izyscy wiedr.ą, że ja n3.;t,wiskn.
mego przodka jesz;cr.e nie z;npownialelll.
Ale tylko dlatego, że je ~nlll pan nOf'isr..
- Panie, uie ll\bi~ u Wtl.g!
- Ma .. iti ror.umieć lep:lza jest pieczeń niż.
u'ilag·i. ..
(d. e. H.) .
-
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Fabryka juty ma powstać wkrótce w Łodzi.
Kindler i -:1:) Oskar Kindler, rcprewntanci akcyjOprócz kary, nl11::;iał zapłacić skarżącym 1'0nego Towarzystwa R. Kindlera; 5) Izydor BarlIch Założycielem jej ma być jeden z tutejszych wy- botuil<om za robote znacznie więcej. niż się ui 6) Teodor Barucb, reprezentanci firmy "Bracia bitniejszych przemyl5łowców, który poświęca ua godził.
Baruch"; 7) Robert Saenger, 8) Ludwik Schwei- ten interes 1 1/ 2 miliona rubli .
.Energiczny rzeźnik. Pod tym tytułem była
kert, 9) Emanuel Froelicb, 10) Hcrman Faust,
Pracownie artystyczne. Właściciel domu przy ulnJcszczo.na w .\§ 159 "Rozwoju" wiadomość o
11) Rudolf Scholz, 12) pastor emer. Wilhelm ul. Południowej pod .J\~ O, t1.rtysta malarz p. Pru- wyrzucelllu przez rzcźnika ze sklepu trzech kuZimmer, ] 3) Jan Bobakowski, 1-!) Tadeusz l\Ia- szyński, rozpocznie niebawem nadhudoWl~ 3 piętm pujących mięso.
kulski, 15) 'l'eodor Hadrian, 16) Stanisław Ho- nu domu frontowym w celu urządzcnia kilku pra~trolla zainteresowaua prosi nas o zaznaczebowski, 17) Herman Preis, 18) Bcnjamin Gold- cowni dla siebie i swych kolegów.
nie, że wynucono nie ze sklepu, a z podwórza,
man, 19) Samuel Alter, 20) Ignacy Broniewski,
Pracownic nowc mają być dużych rozmiarów trzech wałqsających siC; pijaków.
21) Oskar Krusche.
ze śeisłem zastosowaniem ~wiatla, z widokiem na
~fiara praktyki felczerskiej. W dniu 23 bm.
Szybkie nrzeczywidtnienic projektu otwarcia ogród przy legły.
zanllcszlu~~.r
. przy. ulicy Ogrodowej pod .M 24
7-klasowej łlHndlowej szkoły pahianickiej zawdzię
Brak specyalnych pracowni artystycznych !gnacy "lslllewsln zameldowal policyi, że syn
czamy daro\"i obywateli tutejszych, którzy zaku- w Łodzi krqpował w pracy artystów-malarzy tu·
piwszy przed kijku laty gmach obszerny 3-piq- tejszych, to też przyznać trzeba, żc p. P. natrafił I Jego Edmund, liczący 8 miedięcy życia, zmarł
. w tyl.nże dniu, s!mtkiem dokonanej open\<'yi przez
trowy z dWOllJa oficynami, ofiarowali go obecnie na dobry i poy.yteczny pomysł.
J uczma felczerskIego Jakóba ,'zczyo'iel:;kieo-o
})O'.
. .
b
o ,
na szkolę. Odrestaurowanie i upiększenie gmachu
Z cechu czeladników IJiekarskich . W dniu 17 I l ega.JąceJ
na
przerzmęclU narostu na uchu lewym.
pokryli także tllteji:li obywatele za pomocą dobro- b. m., odhyło Hię zgromadzenic ogólnc czcladni~ledzt\yo w tcj sprawi c prowadzi Bedzia śledwolnych składel"
ków piekarskich przy ulicy Podleśnej pod:.\~ 8] ;3. czy I rcwiru.
•
Okazały ten budynek, znajdujący sil} w pohliNa zgromadzeniu uezestniczylo 60 członków,
Kradzieże . W nocy nu 22 b. 111. zamieszkażu centrum miasta i zawierający dziewięć sal obpod przewodnictwem starszego cechu Widnem,
szernych dła wykładów, oprócz sali do rysunków, którzy wybrali na starszego cecbu czeladników łemu przy ulicy PU$tej pod :M '5 Ignaccmu Jankowskicmu skradziono z mieszkania :3fi 1'8. w ()'opomieszczenia na laboratoryuJll, bibliotckę i t. P
Franciszka Prej::ia.
b
i dwóch mieszkań dla nauczycieli, będzic bezwaWybory tc potwierdzić jeszcze musi z!!'roma- towiźnie i mll1'ynarkQ wartości l'$. 4.
Jako
sprawcę
kradzicży
poszkodowauy
wskarunkowo ozdoba i chluba Pabianic.
dzenie ogólnc piekarzy majstrów.
N astęplljące ·oi:loby zapisały ofiary na przcbuOprócz tcgo, wyzwolono d wóch czeladników zuł niejakiego Autoniego Kra.;ewskicgo, ~O lat
stałego mic::;zkailCa Kutna, który znikł.
dowę i upiększenie gmachu szkolnego: Krllsclw
i sprawdzono l'itan kasy.
- . W duiu 20 b. m. zamic~zkałemll przy ul.
i Ender 1'8. 5,000, akcyjuc towarz. R. Kindlcra
Wedłng sprawozdania w roku zeszłym wpły
KrótJucj pod .Ni! 4 Lejzerowi Szternowi skradziono
rs. 2,500, pabianickie kupiectwo n:l. 900, Schwci- nęło rs. IOJ i wydatkowauo 97 rubli.
-l'>-' rs. W go tOWlZllle
'"
I. r ó'tue rzcczy warto~ei rs.
kert, Frochlicb i O. Sacnger po rs. 500, Faust,
Z cechu podmajstrow tkackich. W dniu 17 5:3 kop. 50.
Goldman i R Scbolz po 1'15. 300, L. l\liiller, Rud.
b. m. przy ulicy Nawrot pod ~~ 17. odoyło się
Sprawca kradzieży Jakób Goldrot znikł z
Budziński sell. Rud. Blldziński jun., F. Nawrocki,
zgromadzenie
ogólne podmajstrów tkackich, pod Lodzi.
Aug. Stcntzel po rs. 200, Jakub Wlazłowicz rs.
. - W dniu ~l b. m. o g. -:I: popołuduiu za150, Karol Koloc, J{lzef' JIans, Rudolf Rosenfeld, przewodnictwcm dtars'l.;ego cechu majl:itrów pana
m1Cszkalelllu przy ulicy św. Emilii pod .\~ 57
Hamburger i Bornstein, Ludwik Hill c, dr. Józef Folkmana.
Zgromarlzenie, na którem uczestniczyło ] O-u Walentemu Płońskiemu słmi.ąca Tekla KoszYlIska
Lallger, Amalia Krllsche- WeUlIe, Tadeusz Markieczłonkbw sprawdziło stan ka~y, w której doskra/Ha w gotowiźnie 1'15. 115, poczem znikllela.
wicz, 'reofil Stentzel, Franciszek Otf'enlJerger, A.
,'ledztwo w toku.
•
Klcinrlicnst, F. LUhlle, pastor R Schmidt, K. Mer- cbód wynosi ;)8± r~ ., wydatki 505 rs. \:lO kop.
w
goto,viźuie 79 rs. 50 kop.
kert, A. Lorentz, Aug. lIegcnoard j., Ed. Kratsch,
Dzierżawa bydłobójni. Wczoraj w rządzie guEdw(l.ld Lehman, A. Illingworth, Amalia. KruscheKreskc, J os. Roensch, Gustaw Preiss, Franciszek bernialnym piotrkowskim odbyła. się licytacya.
Szebeko, Z. Szołowski, L. Knotbe po 1'8. 100, A. na dzierżawę dochodów z dwóch bydłobójni łódz
kich, na nastqpne trzechlecie ocl dnia 1 stycznia
LOffłer j. rs. 75, H. Wlazłowicz, J . S. Prassc, J.
Piotrowski, G. Prtifer, R Priifer, Ad. Liiffler ilen., 1899 r. do dnia l stycznia 1902 r. st. st.
Na licytacye przybyło do Piotrkowa wielu
Edward Dawid, Allg·. ProcIoebl, 'l'eodor Butlziń
ski, Adolf Schulz, FI. Krnsche, dr. Schrocter, K. fabrykantów i przemysłowców tutcjszych, a deKról rumuński w Warszawie. Wcwraj o g.
2 m. 50 po południu w przejeździe do PetersburKnothe, L. Henllig, K. Pączkicwicz, dr. AlISpitz, klaracye podało 15 licytantów.
Licytacya rozpoczęła się od sumy 40-:1:21 ru- g'a przybył do Warszawy król rumuuski Karol I
Hirschberg i Birnuaum, T. Krusche, A. lIegcnhart, T. 13uchholtz, A. Kosiński, Karol ~cidel, B. llli rocznie in plus. Utrzymał siq na licytaeyi wraz z następcą trOllU, ks. Fcrdynalldem i wielMarkowski. S. W olfowicz, '1'. l\Jys, 1<'. l\Iishalla, llankier tutejszy p. Stanisław Landau, deklaru- ką. świtą·
Ad. Jnroschka, W. •'cheder po rs. 50, J. Bicznń jąc najwyższą sumę rb. 41240.
. Ka powitanie Dost~.inE\lSo Go~cia z~~;romadzili
ski, Józef Szulc, G. Neumann, O. N. po rs. 40, . <?bccnie dochody z bydlolJójni 1ódzkich dzier- Sl(~ na (~'~'orcu kolei warsza\\'sko-wicdcI'lskiej
Ch. Teumann, August Piel, Stanisla w J :lnkowski, zawI przemysłowiec tutejszy, p. Frydrych Abel przedstawlClelc wład" wojskowych i cywilnych
Jakub Grelus po rs. 30, A. •'chroeter, Karol Jan- za sum<i 40421 rb. rocznie.
z J. O. k8. Imeretyilskim na czele.
kowski, A. Józefowicz, K. Goszczyfulki, J. NoKicdy pociąg stanął, llIuzyka zagrała rllmuuNiedoszły projekt.
'l'owarzystwo cyklistów
wicki, J. li. Jakubowicz, Leon Juroschka, G. łódzkich posiadając obszerny plac przy ulicy ski Uymn Narodowy.
Ftin fsti.i ck. J. Hegenba.rd po rs. 25.
:Mikołajcwskiej pod.M 30, zaprojektowało budoPowitany przcz JO. ks. Imel'etyllskicgo, król
Na posiedzeniu załoy.ycieli i protektorow han- wę dużego gmachu, w którym mogłyby p01l1ic- przeszedł przed wartą honorową, poczem IV powozie dwor:;killl odjcchał du Łazieuck.
dlowej szkoły pabianickiej, odbytcm w dniu 11 ~cić się dwa stowarzyszenia i giełda.
lipca r. b. wybrano na prezeRa rady opiekuńczej
Przez całą drogl} od dworca kolejowe<>'o, aż
Plany na b:ldowę tego gmach n zostaly już
p. Oskara Killdlern, a lla członków rady pp.: zatwierdzone, brak atoli odpowiednich fundu~zy do Łazienck ustawiony był szpaler wojsko~,y.
'feodortt Endera, Izydora Barucha, Oskara Saen- uie . pozwolił na doprowacIzenie projektu do I
Całe miasto od samego rana, z powodu przyjazdu króla Karola, przystrojonc by10 wc fJarri,
gent, Ludwika Schweikerta, Teodom IIadriana, skutku.
w~ród których powiewało wicIe fla'~o o barwa~b
IO'naceo'o Broniewskiego.
Szczątki szosy. Przy budowie nowego bruku
o Protokół
posiedzenia zo~tał jn;;, wysłany do na nlicy Piotrkowskiej pomi~dzy Pmmżem ~Iaye narodowych rUlllllń 'kich (niebieska, żółta i pouministeryum skarbu dla zatwicrdzeni~.
..
ra a Przejazdem natrafiono na szczątki dawnej sowa).
Rada opickuńcza wybraja z pom](~dzy slCbIe szosy, któr~ trzeba było rozbijać o ·kardami.
.Król Karo~ lEitel, Frydcryk, Zefiryn, Lllp. L.d wika Schweikerta na kasyera i p. Teodo::)zosa. ta długi czas przeleżała pod brukiem ~l WlI~ puch~dzl ze star::>zcj, katolicki~j nie panuJa lIadriana na sekrctD.rza.
a dziś wydobyto z lliej kilkanaścic gromadek JąceJ w Niemczech, liuii IIohcnzollcrnów. UroŁódzld oddział Banku Państwa znajduje się
kamicni tłuczonych, ktore w tej chwili ułoy.ono dził się w zamku rodowym tligmaringeu dnia 20
w lokalu niewygodnym i ciasnym. ~właszcza na. trotunrzc, zwężając i tak ciasnc przei~cia. kwietnia 1839 r., jnko syn ks. Karola Autonieo-o
o
wobcc zwiqkszenia si<i operacyj banku w z:tkre- Gromadki kamicni niezawodnie czekają wykoń ::)igmaringen i ks. Józcfiuy badcllskiej.
aie inkasa i skupu weksli skutkiem tego, ze od czenia brnku drewnianego.
Po upadku ks. Kuzy, skutkiem rewolucyi w
13 b. m. l,asy powiatowe w Rosyi eur·)pejt!kiej,
nocy 10 lutego 1866 r. ks. Karol Hohenzollern,
Osobiste. Dzi~ powraca z urlopu Policmajster mIody oficer drugiego pul ku dragonów pruskich,
u od 13 wrze~niit w całe m Cesarstwie dopcłuinją
operacyj wekslowych,-zachodzi potrzeba wynale- m. Łodzi p. Chrzanowski.
powołany został przez plebiscyt w d. 20 kwie- Dyrektor filii banku państwa i\fa zewski, wy- tnia 186(j r. na tron rumuński. Przybył do Buzienia odpowiedniejszego lokalu dla Oddziału.
Istnieje znmiar wyoudowania gmachu ,:"łl1sne jechal wczoraj do Petersburga.
karcsztu w dniu 22 maju 1800 r. CiQźkie były
go, prawdopodobnie lIa ul. Spacerowej. ::)pra wa
pierwsze chwile rządów młodego księcia, gdyż w
Zaślubiny. W przyszłą niedzielę odbędą się
kraju wrzały zaciętc walki strollnictw. Alc ksią
ta będzie wkrótce rozstrzygnięta.
zaślubiny p. Wasyla Jegorowa, sekretarza magiOdszkodowanie. ~ rozporzadzenia ministeryum stratu łódzkiego, z p. Petcrsilge, córka właściciela że Karol umiał wkrótce zwaśnionych poO'odzić
•
skarbu glbwny zarząd dochodÓw lliestałyclt i :;I;:ar- drukarni.
dzięki czcmu zrujnowany finansowo kraj "zaczął
bowej sprzedaży trunków asygnował na r. 1898
podnosić się zwolna.
Od r. 1871, t. j. od cbwili
Zabawa w Helenowie na rzecz dotknietycb kiedy ster rządów objęło stronnictwo konserwatytulem wynagrodzenia od skarbu za utracfwy
tywne pod wodzą Catargiu, zaświtała dla Humllprzez miasta. i osady przywilej pobierania 50?; nieurodzajem w Rosyi dała dochodu lJOO r;.
Książeczki robotnicze.
Wielu fabrykantów
nii era rozwoju ckonomicznego i kulturalneo.o
dodatkowego podatku patentowego na gub. piotrb ,
nie wydnje książeczek robotniczych obrachunko- zacz~to budować koleje, zakładać szkoły.
kowską snmę rs. 9b,0:n kop. 615. Z sumy tej na
powiat łódzki przypada rl!. 4,127 kop. 10 w to- "'1 ch tym robotnikom, którzy biorą robotę nn.
~nt\ne są koleje Humunii w czasie wojny rosunku nast~pującym: l) kHsa m. Zgierza rs. 2,29-:1:, mIasto.
syjsko-tureckiej, przypominumy wi<ic jeszczc tylJest to nie,,-łaściwe pojmowanie przepisów ko, y.c król Karol l przybrał tytuł królewskiej
2) kusa osady Konstantynów 1'8. 412 kop. 15,
3) kasa osady Aleksandrów rs. 364 kop. 50, -:1:) prawnych.
Wysokości w r. 1878, zaś w d. 26 marCa 1881
Niedawno jeden z fabrykantów został za to roku obwołany zostal jednomyślnie przez '1,0-1'0kasa osady Tuszyn rs. 040 kop. 60, 5) kasa osady Hżgów rs. 228 i 6) kasa osady Kaźmierz rs. pociągnięty do odpowiedzialności przez inspekto- madzenie narodowe kr61em. Koronacya od bby ht
ra fabrycznego.
J 17 kop. fiO.
się w Bukareszcie w d. 22 maja 1881 r.
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Onegdaj wioczorem przyjechali z Petersuurga
wice-admirał Arsenjew, fligel~djutant lHllkownik Niepokojczycki i pułkownik
llztabll geu cralncgo uaron Taube, przeznaczeni do
pełnienia służby honorow:ej przy królu Karolll~
oraz flip:el-adjutant rotmllltrz ks. Dołgol'llkow l
poruczni k gW:1rdyi konnej kil. O dow, przeznaczeni do s1użoy honorowej przy kil. Ferdynandzie.
Program duia wezoraj::;zcgo obejmował: zwiedzanie miasta, mi~(lzy i Ullelll i wystawy pn:e zło
ści mahnzy llolskicb, o g. S·ej wieczorem obiad
w ł~aziellkaeh, po obiedzie za~ przcdstawienie
baletowe w Pomarańczarni, złożone z nPostoju
kawaleryi" i "Divertillsement."
Król Karol 'I, księciem Ferdyn:wdelll i orszakiem odjecllał do Petersburga dzi~ o g. )) rano
poci<.w;ielll Cesarskim.
O"€;ner:lł·acljutant

Wystawa "IN szkole Konarskiego.
llzkoły rzemieślniczej im. J(ol1ar~kie~o

W lokalu
przez cztery dui, t. j. od wtorku do piątku hież,)cego tygodnia trwa wystawa lIczuiow tejże s~koły. Przedmioty uDliel;zc:wne na tej wystawle, z zakrellu
sztuki oO"raficweJ' i rzemios~, przeznaczonc
są llll.
'o
•
sprzcdaż ze wzn'ledu, że ll'l,koła lltarac llle l11UHI
o uHuwauie z l;k~lu nagromadzouych nadmiernie
zapasów. Dla !:lzerszej pnuliczno~ciLieHt to okazya
do nabywHnia. przedmiotl)w użytecznych, a wykOl1łl11ych dobrze.
Sprawa cenzuralna . W ubiegły ponicd ziałek
w zjeidzie t;~dziów pokoju sądzoua była w a.p~
lacyi spmwn ,daśeicieli drukarni, panów Adolta
GalewHkiego i :J[aklla Dau·:.\, oskarżonych o wydrukowanie dla niejakiego lIambl1l'gem cyrkularza
llandlowego w j~zyku polijkim, pomimo, ie p.
oberpolicmaj ·ter m. ,Yarszuwy udzielił poZWOlelll:1
na wydrukowanie jedyuie w j~zykll rosyjskim.
Po spit;u,niu protokółu przez iUHpektora komitetu
cenzury, sprawa odeHlana zo:;tab na drogę Hądo:
wą, oskarżeni zaś na obrou~ swoją pl'zytoezyll.
że skoro tekst był zatwierdzony przez władzę
włu~ciwą, a zakaz drukowania w innych j~zy
kach nie istnieje, oui spr:.tw~ uważaj,~ za 11iewła
~ciwie vrzeciwko subie I:lkierowaną. "~dzia pokoju tłómaczenia tego nie nwzglt:rlui~ i, opierając
uie na tem że wyraź.n:::'yo
110zwolenHl. na druko'" , , '
o..
wanie tekstu w j~zykn polskim me wydala kanrclarya p. oberpolicmajstra, skaz,\ł każdego z ob·
winionych na kar~ 25-ciu ruuli. Zjazd wyrok
I-ej iUlltancyi utn:ymał w mocy.
Warszawski artel giełdowy
Krążyła po ga·
zetach pogłoska, jakoby dyrekcya kolei iwangrodzkiej odrzuciła ofertę artclu wnrszawHkiego
w I:lprawie obj~cia kaH tejże kolei, a to. z powodu uiedo ·tateczllej g\,·ar:.lllcyi, jaką zW1ązek tutejH~y przedl:ltawia.- W zawi,~zku artclu WL\rsza\\'skie"·o czynno~ci kasowe miała powierzyć :.I.rtelo",i peter blll'skicmu, po założeniu zaś z\\"i;-~zku tutejszego, otrzyrn:.mllzy ofert~ tegoż, kat;y llwoje
postanowiła. oddać uwóm artelom: KUHt: główną,
-artelowi petersburskiemu :-)I'.t.yglica, a posady
platnikó w oujazdowych, uskuteczniających wszelkie wypłaty na. całej lInii - artelowi warSza\,,I:lkiemu. J(wet;tya gwarancyi wcale wpływu na
powYŻt;zl) komuinacyq nie miała, gdy:i. g~Yar:l.ncyę
:l.wiązku wal'l:lzawskicgo dyrekcya użnala za zupełnie dostateczuą·

Jedyną przyjemuością dla przeci~tnego
mieszkańca Sot;uowca jest tutaj teatr i ogrod
Szymańskiego.
DOHtać si~ jednakże do tego ·p rzybytku w czatlie slot.y, nie nara.żając I:li~ na kąpiel
mułową (błotną), może tylko taki, którego rozkaz
"konie założyć" odnic 'ie pożądany skntek. Heszta zmuszona rezygno\Yae z tej przyjemności i
dlatego też teatr tutejszy, jakkol wiek dyrekcya
Hprowadziła nie najgol'l:lzą oper~, kt<'lr:1 od S czerwca b. r. prawie bez przerwy wypełnia repertnnr,

sl.kil.p.

świeci

zwykle pustkami.
Komedya od dłuższego

już cza!:lU nie cieszy
pomimo, że repertuar
złożouy znajnowszych komedyi i farl:l grywanych
obccnic w " ' arszawie. I tak - grana niedawno
kilka razy najnow8za komeclya Przybylskiego,
ciesząca się w \V:.tr::;zltwie wielkiem powollzeuiem
p. t.: n Państwo młodzi", mnvet nie z:.l.ciekawiht
tutcjllzej puhliczności, a. "Pod białym koniem"
fars~, która nie Hchodzi z afbza Teatru :Małe
go w War:;zawie, dwa nll'.y g'l'auo przy ])1'<\.",ie pustych krzesłach. Niepowodzenie komedyi
11ie zupełnie składać nalcży na karh niepogody,
ho jeżeli Jlubli.bZllo~ć i w czasic niepogody, zapelnia teatr szczelnie, na operetkach i operach.
to nie mniej zapełniłaby "'o i na reklamowaną
nowoM jak nPaństwo illłollzi" albo choeby i
"Poci biu łym koniem".
Nie należy również tlómaczye niepowodzenie
uraldelJl ;;ił tl.l'tystyc'l.llych w komedyi, ho z takiemi llilumi, jaki e reprezentują panie: Janowdka,
Szymańska,
Kupiecka, Pmwdzic, P,twłowska,
Alek::ltl.ndrowicz, Brzozowtlka, Swuertowa i inne;
zus panowie: 8zobert, Jozefowicz, Korczak, KoI:liński, OrlińHki i Dąbrowski z małem~ uznpełnie
niami, każdą komedy~ obHadzie można bardzo
przyzwoicie.
.Powód niepowodzenia łatwo zatem odszukae
i dyrekcya znale~ć i ulllluąe go witwa, zWn\cając llir:; do reżyseryi, ktor:.\. nawiascm mówiąc
"lekcewuż:.\co" traktuje !:lztukę. Brak jej spr~
żysto~ci i kompetencyi w t101wl'ze sztuk i obs~t
d:l.cll ia takowych.
W poniedziałek 18 h. m. na.przykład grano
tu komelly~ St. Łąpiliskiego p. t.: "Kolejarze",
sztuk~ () poważnej tendencyi, któl'<) powa.żnie
traktowae należało. Prz.Y innej obsadzi c wywurlaby ont\. nierównie wi~ksze wrażenie. Przyznae
tri\eba, żc pp. Józefowicz i • 'zobert roLili wszystko, ażeh'y I:Izt.ukę utrzymać w charakterze, lecz
reilzt.a p~l1b tylko całość nie t.yle niezrozumieniem roli, ile brakiem JlaIni~ci, nie wyuczeuiem
si~ i uie w)'Htudyowauiem ról.
:-)ztuk~ darzouo rz~::;iHt..rmi oklaskami i t;tanowcZ() IItrzYlllujemy. ie gdyby "Kolejarzom"
po ··więcić cokolwiek wi~cej pracy, powillkszyłaby
oua repertutl.r llztuk, robią\;ych kal:l~.
Biesiada muzyczna - z:.Lllowieclziana Uli. śro
d~ 27 u. lll. k011cel tem Zofii Lubicz Ozierzuickiej
l)iauistki, ze współudziałem Maryi Corina śpie·
waczki, uczenuicy Pauliny Lucca i Hkrzypka
Władysht\yll. Leningera, budzi tu wielkie zaiuterel:lowanie.
.r\rtyllta dmmatyczny tutej::lzego teatrl1 Romall
Józefowicz w sierpniu obchodzić bqtlzic 2i)-letnią
rocznicę pracy scenicznej, którą p . JózefowicI',
rozpoczął w towarzyHtwie Doroszyńskiego, gdzie
zasłyuął w roli Józia Uroj eszylm w nPodróiy
IlU Warl:lzltwie".
Xelen.
si~ ,,,zględami publiczuo~ci,

Przedstawienie dobroczynne. P. Michał WołOWl:lki, który ze swem towarzystwem go~ci
w "Bagateli", ofiarował doehód z jeunego przedHtawienia nLigii" na rzecz wa rszawf;kiego 'rowa\
rZjstwa Dourocl.ynności.
Po';,ufui, :ł4 lipca.
Przediltawienie to odbędzie lli~ \\' poniedzia- zo',e 811 raw y Zjazdu lulmrzy i lIr~yro(lllików - Wzmi;ulki
łek, d. ] sierpnia J'. b.
uro\lzy~tolil'ia\lh niol1liu\lki\lh. Dwie miary wlallz tu-
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W doszłym mnie wbl.hie llumerze .Hozwoju"
z d. :W b. m. zualazłem z nl.do~cią artykuł 0l:l0'
bny p. t.: "Zj:'l.zd lekarzy w Łodzi" .
\V ilrtykule tylll, HI1 poLliltawie znlljomo~ci
w<l.runków miejscowych, podnieHioue są na.der
wa:i.ne \V:l.glętly, przemawiaj~ce za U\'z<~(lzeniem
tam tego zjazdu, któremu ·władze pl'Ul:!ki e pOl:!ta.wily . u lIal:l zuaną przel:lzkod~.
\Vidnć,
poruszona w moim poprz':!dnim liście myśl, że byłoby najwła~ciwiej zjazd ten odbyć w Krolestwie 1'01i4kiem, wybornie odczutą i
Z\'oznmiam~ zostaje.
Warto też zaznaczyć, jak odmiennie tmktow<Uli są lt nas ludzie, należący do żywiołów ua·

Sos1I01ciec, U) lipcu.
Lato kalelluurzowe w całej pelni i przypuszczam, nusi nawet nieda.lecy sąsiedzi odczuwają je, my tu jcdnak cały lipiec zmut;zeni jeHte~my nbierać się ciepło, a przedew8zytltkiem
bez ]Jal'l\sol:t i lmloszy nie wychodzić z domu,
g-dyż deszczem obdziela nUH niebo przy"ajmniej
])rZe1, () llui w t.ygodnill, lt co deszcz znaczy
w So J1oweu, tylko mieszkaniec SOHllowca hliź.ej
pływowycb.
określić moie.
O ile zupełny brak deszczu odOto przygotowywany tu je::lt Zjazll prawników
czuwa si~ dotkliwie, o tyle znów słota jest tu
niemieckicb, mający się odbyć w mieście nallzem
illtną plag(~ dla zwykłych ~miertell1ików, nie rozl)(lrzl1dzaj;1cych parą choćby marnych jakich. oLi II - H wrze~uia b. r. W zje~dzie tym wez-

mą

oczywi~cie lHlział przerozlll niemcy, którzy
z rozmaitych stron przyb~dą.
Władze rząuo
wc, nietylko, że zjazdowi temu nie my:§lą robić
najmniejszych trudno~ci, lecz owszem - po])iel'a.j<~ go, o ile mogą.
Hada mia!:lta. Pozuania, która. na zjazdy polskie nigdy nic nie przeznacza, ella rzeczonego
Zjazdu prawników niemieckich uchwaliła. subwency~ w kwocie pięciu tyHięey marele
Wniosek co do ~e.i subwencyi w swoim czasie
]Jodał dr. Lewiu!:lki.
Z naszej Htrony sprzeci wial
si~ wymownie wnioskowi dl'. KrYl:liewicz.
W dniach 9 i lOb. m. mieli tu swój gło~uy
zjazd śpiewacy niemieccy, z lIczeHtnilmmi z po
za granic państwa. Charakter zjazdu był de·
mon::ltracyjny. Uczestnicy jego odbywali liczue
pochorly bez muzyki lnb z muzyką.
Władze niemicckie nie prlleszkadzały wcale
tym poclwdom.
Ale kiecly w swoim czasie, na zja'l.cl naszych
gimnastyków przybyło grono rodaków z Berlina
i w porządku, po trzech, szli z dy,orett kolei do
ko~cioł:.l. farnego, to niepokojono ich przez całą
drogę, a potem chciano zaraz z Poznania wydalić.
Komitetowi zaś owego zjazdu nie pozwolono na urządzenie jakiegokolwiek pochodu, twierdząc, że tamowałoby Hię przez to ruch pnbliczny .
Władze }Jrullkie mają dwie odmienne miary,
dwa wbrew sol)ie przeciwne sposoby pO!:ltqpowania. Dla ludności naHzej inne, a dla wciHkają
cycb się pomit;dzy nią coraz bHl'dziej niemcówtakże iuue.
Z kOllcelll zei:lzłcgo mie::;iąca, a mianow JCle
w dziell ~w. Piotra i Pawła, tlltejHze 'rowarzystwo niemieckie czeladzi katolickiej obchodziło
uroczystość poświęcenia swej cbor~gwi. Po~wię'
cenia tego dokouał ks. arcybiskup Stablewllki,
w kościele po franciszkańskim, ]JJ"zyczem przemówił obszel'l1iej. Po nauożelli:ltwie odbył Hi~ pochód, przez Stary rynek, ulic~ Nową i Plac WilhelmC)wski, do pomllilut Wilhelma L ~a czele
pochodu szło kilkunaHtu księży i niesiono chorą
gwie różnych stowarzyllzeń, ua uroczystoHci re·
prezentowanych.
Pochodowi towarzyszyła muzyka i liczne zbiegowisko. To .iednak - wetlłl1g zdania wladzy,
ruchu publicmego tamować nie moglo, bo pochód
był niemiecki.
Przy u:.l.~zych, skromnych bardzo ~rodkach
mn.tcryalnych i dOHye llbuej cnergii w działaniu,
wysłano lltąd, w pierwszych dniach b. m. około
:300 dziec\ ua \\' akacye, na wieś. N a kolonią
stalą dv Zauikowa, pojechało 95 dzieci, reszta
za~ do rozmaitych o.;ć)b, z pośród ziemian naHzych.
W roku zCl:lzłym było w tych stronach, przez
wakacyc, bli::;ko SO dzieci poL,kich z Berlina.
W tym roku jednak nie!:ltety - nasi berlińscy
rodacy zaspali ważn,} I:!pra\\"ę wY>lyłauia dziell
na ,"wieże powietrze.
Z zes:doroczuyeh fuudusz/l\Y, na ten cel \\' Berlinie zebranych, zostało około 200 mar ele Dlaczego więc nic nie zrobiono lIla dziatwy polskiej
w roku bieżącym.
Bp·~Slrollny.

LOlłdyn
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8,~ drobne reformy o doniosłych nal:ltępstwach.
Niezawodnic
do rzedu
t}tkich
naleiy lll'Zedowa wiadomo~e, pocia11:1. przez księcia Norfołk~l,
miniHtra poczt i telegmfów, że opłat.a do Ka.nady, do Afryki południowej, i prawclopodounie
do Indyi z!Uniej!:lzoną zostanie do jednego pensa,
t. j. że kolonie zamorskie hędą na przyszłoM
traktowane tak samo, jak trzy zjcdnoczoue kró·
lestwa. Pod wzg-lędem fiuanl:lowym jest to śmiałe
]ll'zeclsięwzi~cie. Ale tak, jak przy zniżeniu opłaty pocztowej od korespondencyi krajowej do
jednego pensa, po krótkot.rwałej Htmcie, zyski
pokazały ::lię ogromne p;'zez olbrzymi rozwój korespondencyi, tak I:!i~ stanie także i obecnie z kolonialną. ~traty tej na wet chwilowej i przecho
dniej, ulękła Hi~ Australia i dlatego uie pr:l.ystą
piła OIUI. dotąd do konwencyi pocztowej z metropolią, ale niewątpliwie pOllly~lne rezultaty,
j~tkie przyniesio amel'ykań!:lkim i afrykańl:!kim koloniom skłoni niezadługo i Austl'ali~ do tej .amej
reformy. Trzeba zauważye JU\reszcie, że inicyat.ywa do niej wyszła nie z Anglii, ale z Kanady.
Bil' Wilfried Laurier, jej pierwszy minister, wziął
ideę federacyjną na !:leryo i nie zaniedbuje niczego, ażeby wC}zły łąc7.ące cały świat an'"losaklloński wzmocnić i llpot~gować.
Jest to fakt,
o
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który nie powllllen przej~ć niepostrzeżenie. Czem
silniej organizuje się jedno~e i!zczepowa i j~dność
pallstwowa pomiędzy rozmaitymi członkami ~ry
tańskiego imperyum, na. tem większy opór z.J~go
strony mU::lzą oyć prilygotowani pl'zedl.ltawIclele
iunych narodowych związków.
Ten drobny fakt, ta marka pocztowa j~dno
pensowa, jest nietylko ciekawą finansową 1llnowacyą,
ale symptomatem tego wewn~t!·z.uego
ruchu, jaki !:lię odbywa w łonie sp~leCZnO::lCl t~:
tejszej. Hząd angielski pokazuje ~lele taktu, .IZ
nie gwałci opiuii kolonialnej, me narzuca I~
jednolito~ci, ale pozwala dojrzewać powolllle
i stopniowo jednym reformom po drugin.1. .1 tak
austral::lh.ie kolonie nie zdecydowały SIt; Jeszcze
co do zawarcia między subą federacyi. Uhociaż
niczego oardziej nie pragnie imperyali~tycz~e
!:ltronnictwo tutejsze, jak tej federacyi, lllkt. me
okazuje tutaj lliecierpliwości i niezt~dowolenUt z
za nia. lIledawno
fiasca , J·akien·o
uo-itacy'u
o
o
. . . ponioHht. Anglicy żywit) przekonanie, że mają po
swej stronie dwa wielkie nieprzezwyciężone czynniki: słuszno~ć i czas. Więc zwyciężą ostatecznie. Trzeba pozwolić uustralskim puustwom polepszeć swoje finumlowe położenie. O oecnie cło
od listu }lomi~clzy tj'IJlI sąsiadami ~{~sztuje dwa
penHy. lJylouy dziwactwem ZUlllszac Je. do prz.~
stąpienia do ligii pocztowej z metropoll~ o lllZszej o połowie taksie. Ale przyjdzi~ to te;;o .za
lat parę, jak na razie 11 pewnil energ1czny l meI!ltrudzony działam~ w tej !:lpn\wie,. członek ,parlamentu llcnniker IIeatun. Ot! lllego takze dowiedziałem si~, że tutcjsza uyrekcya ~oczt ~a
serj'o rozpatruje wykollalnoAć nowego, llleledwlC
niepruwduJluuobneo,o obuiżenia cła od listów, wewm)trz kraju od o jednego pensa d~ pół pelisa.
})uolicznoM domaga się jej elleJ'giczllle oddawnu.
Jest teraz nadziejn, że Hposobem próoy wprowadzona b~dzie dla Botów miej8kich taka pr~el'o
łowiona opłtlta.. Coraz bardziej zbliżamy SIę do
urzeczywist.nienia
owego społecznego
id~ału:
który, uważając pocztę jako instytucyę ogolneJ
i nie%hędnej użyteczno~ci. chce uczynić ją . bezpłatna.
Pouieważ jednltk państwo ponOSIłoby
nieod:t:owne l)1'zy tej !:lłuibie publicznej wydatki,
zatem kwcst.ya sprowadza. si~ w gruu(;ie rzeczy
raz jeszcze do zastąpieniu lJodatkow bezpośre
dnich przez l)O~rednie.

Z

kra j u.

Zabicie na granicy. W ubicgły~1 mi~si~1CU
czenHU pomiqdzy w!:linmi Gałkowo 1 H()kJ~mca:
w pow. rypiilskim, strażnik ory~ady po~raUl~zue.J
K La!:low, wy"trzułem z knr~lOlllH. zabił mleszkallCo.l w~i Gałkowo, 24 lat wlelw llezącego, Jt~
lIa S;liwiiI 'kiego w chwili, gdy ten przechodZił
granic(;.
Lublin . Olbrzymi grad llawied"ił powiat janowski, a. mianowicie:
W gminie Brzozówka, we Wiliach Bilsko, W~
glina i Pat.yk, grad zniszczyI zoożc lIU przestrzeni ()i)0 morgów; 'traty wynoszą 55)2 rs.
,
W gminie :\fodlihorzyce. na folwnr)~ach 'l.;umek, we wsiach W olica Majdan i Modld)o!'zy~e,
straty wynoszą 16, H10 rs., na przestrzelll 9:)9
mor"()w.
o'minie Kawenczyn, "Wc wsiach Godziszów,
~Iamot'y, Jakubowe, Haweuczyn, Andrzejów, Hataj, Wólkn. lJi:lła ordynacka; straty wynoszą na
prze!:ltrzeni H191 morgów rs. 15351.
.
W gminie Chrzanów, we wsiach PIlatka,
Zdziłowne i Otrocz; l:itraty wynoszą 5670 rs.
W htHil.ch hr. Zamoyskiego wicher wyłamał
tlO 17fiO sztuk drzewa.

\V

Z PETERSBURGA.
Jeuuocze~nie z pl"ojektem miejl:!cowj'cb organów do mini teryum rolnictwa i dób!' państwa
wniesionym został projekt utworzenia posad rzą
dowych specyali~tów w różnych g-alqziach rolnictwa. Posady te utworzone zostają celem okazalli,t bezpośredniej pomocy technicznej wszelkim
gał~ziorn rolnictwa. Wedłng projektu ministeryal·
nego, obowi;)zkiern tych specyalistów ma oy(: gromadzenie dokładnych danych o stunie poszczególnych gałqzi gospodarstwa, jakoteż teehniee
i organizacyi przemysłu rolnego wogóle; rozJlowszechnianie windomości o niczbędnych ulepsze-
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niach rolniczych, drogą odczytów publicznych,
pogadanek, jak również bezpośredniego udzielania rolnikom rad i wskazówek; wykonywanie poleceń rządowych w zakresie podniesienia techniki rolniczej, jakoto lll'ządzunie wystaw i konkursów, zarząd nad ruchomemi wystawami rolniczemi, rozpow!:lzechnianie nowych roślin. udoskonalonych maszyn. doborowego inwentarza i t. p., 01'ganizacyi doHwiadczeu. w różnych galęziach rolnictwa (ogrodownictwo, sadownictwo, pszczelnictwo), wrcs~cie walka ze szkodliwemi zwierz~ta
mi i oWHdami. Warunki, lia jakich speeyaliści
mogą być wzywani przez osoby prywatne, określa instrukcya ministeryum rolnictwu. Peni'lye I:!pecyalistów bqdą następujące: starszy specyali ta
ma pobierać 3,000 rs. rocznie, młodszy -- 2,000
rs. star~zy instruktor ] ,500 rs., młodszy 1,000
rs.: majstrowie od 300-900 rubli roczn~e. Pró.ez
tego wszyscy na rozjazdy po 300 rublI roczme.

Bitwy morskie.
Bitwy morskie pod Cavite i Santjago, w których tak sromotnie pokonani z08tali Hiszpanie,
zwracają uwagę na bitwy dawniejs~e i dają
powód do ciekawych porównan.
Hiszpanie jedno tylko wielkie odnieśli. zwycie!:!two morskie lJod Lepanto nad TurkamI, posiłi\:Owani byli jednak przez galery weneckie i
papieskie.
Słynną .jest porażka ich historyczne.i Armady.
Pod 'rrafalgarem połączone floty hi~zpańsłm
i frnncuska pokonane zostały przez anglIków. W
bitwie tej anglicy nie mieli przewagi. ale odwagą
i zr~cznością pozyskali zwyci~~two. Okręt :tu~iel
ski ,.Roya l ~oYereign" pod dowództwem COllllgwoodu. hel'. strzału przełamał linię niepr~yjaciel
ską, a jedną salwą z 3 piętr zmiótł na okręcie
"Santa Anna" -\.00 ludzi.
Pod Abukirem Nelson zniszczył 1798 r. całą
flote francuska choć gorsze miał statki niż admir;ł Hrllyes, "ale umiał zręczniej manewrownć.
W r. 1782 odniósł wielkie zwycięstwo acimirał angielski Georg Hodncy nad znacznie potęż
niejsz~1 flotą francuską mi~(lzy San Domingo a
J amaiką. Walczono tak zaci~cie, że na pokładzie
admimlskiego statku francuskiego n Ville de Paris", tylko 3 ludzi zostało nietkui~tych. Fntncu.~
cy marynarze llie chcieli wierzyć w tę porażkQ.
Mówili: "Ville de l'aris oprze się calej flocie!"
Przykłady te dO\Y(Hlzą, że dawniej na morzu
rozstrzygała nic koniecznie przewaga lic:r.ebna i
sila llIateryalllH. W walce grało rolę męstwo, umie.i<itność maryn·'1·słm. energia, szyukość ruchów
indywidualność.
Dili~ inaczej .

Dzi~ o wszy!:ltkiem rozHtrzyga ilość, wiell~oHć I
potęga d."iał, liczba statków, oporność pancerza
akuratność przyrząrlów do celowania.
Dziś ,,-alczą nie ludzie, ale machiny.
Hiszpanie zresztą w teraiuiejszC:'j wojnic nie-

tylko nie mieli przewngi, ale ani szczęHcitt ani
dowcipu wojennego.
Oto rezultat walki mor:;kiej: hiszpanie utracili 21 okr~tów wojennych i 24 !:ltatków kupieckich
nadto mieli zabitych okolo] 100 ludzi; do niewoli
z ich strony dOl:itało się 1600 marynarzy. 'l'ymczasem amerykanie stracili zaledwo l transportowiec (nlerimac), za~ w zabitych i runnych ledwo
około 50 ludzi.
Fachowi marynUJ'ze ciekawe z obecnej ,,"ojny
wyciągną wnioski.
Francuski "Eclair" dochodzi do konkluzyi, że
ogmlliczone wydatki na flotę są niepotrzebnym
kosztownym zbytkiem. Lepie.i llie mieć wcale floty,
niż posiadać mierną. \\ luśnie na morzu najmniej
może się ostać słaby przed mocnym.
Powtóre, przekonano !:lię, że o wszyst.l,jem
rozstrzygają obecnie n't morZlI l)ancerniki. .. Im potę~niejsze, im straszniej uzbrojone. tem lepsze!
Torpedy i torpedowce ~awioJły ... Nie odegrały
w ohecnej wojnie żadnej roli.
Za to okazała się ogromna doniosłość IiItacyj
węglowych. Bez takich stacyj, rozrzuconych po
całym świecie, llnjznakomitsza nawet marynarka
jest sparaliżowana ... Krótko mówiąc, wojna mor!:llm niemożebuą jest bez cora~ to nowych nakła
dów milionów, miliardów.
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berlińskich anonimach dworskich, ogłosil
teraz }"riedman, zbiegły do Ameryki eks-ad"'okat
nadzwyczaj ciekawe szczegóły, za których wiarogodnością przemawia fakt, że .l!'riedman bronił
podejrzanego o autorstwo mist,'za ceremonii, barona Kotzego, przed sądem woj::lkowym.
Z rewelacyi eks-mecenasa. dowiadujemy si\,
że owe anonimy poczęły grasować w r. 189~.
Autor ich posługiwał się z początku małą maszyną do pisania, przeszedł jednak póiniej do metody malowania wielkich, do czcionek podobnych
liter łaeińskich i w niej wnet nabrał wielkiej
wprawy. Papier listowy i koperty były zawsze
naj prostszego gatunku, aby śledzącym nie dać
żadnych wskazówek. Frieclmanna. uderzyło przy
badaniu aktów pl"oce$U jednak kilka regularnie
!:li<i powtarzających orygiualności w stylu i pi~mie.
"\nonimowy pamfilecista lubuje się ,y c~asowJti
kach pochotlzeuia francuskiego: np. pisze "ritli.
culisieren" zamittHt "Utelterlich machen " (ośmie
szyć). DnIej nie zaszczyc~t adresatów tytuhlln
"Pau" wzgl~cll1ie "Pani" na kopertach, marki
za~ nakleja zawsze nieclbale.
Frieumann zapewnia, że !:ltos listów, ktery
mu w swoim eza~ie dorqczono, tanowił tylko
lllahl cząstkq, tego co w rzeczywi!:lto~ci napisano,
1JO nie wi~cej jak siedem osób zaządało wytoczenia śledztwa. Reszta dotkniętych nie chciała ze
względu na kompromitaey~ nawet o żadnej skartlze słyszeć, nic mówiąc już o tych, którzy odebrane pamtilety zniszczyli.
Najlepszym do,yodem niewinnośei Kotzego było to, żc i po jego uwięzieniu anonimy ani na
chwil~ nie przestały niepokoić dworu, a w ostatnim, który si~ dO!:ltał do rąk Friedmauna, oś
wiadczył piszący, że nie śni mu !:lię zaniechać
tcj kampauii, "póki polityczna i socyalna konste
lacya zmuszają go do walki".
Friedmann wykazuje w dalszym ciągu swej
nowojorskiej broszury, że "po ou dki pamflletó,,'
były moralne". Albowiem anonimowy aut.or zwraca si<t prze ci w g08podaree faworyt, przeciw róż
nym z li'rancyi importowanym występkom, wszelkim grzechom i ludzkim słabościom, przyczem
dowodzi wpro::lt przerażnj'lcej dht towarzystwa
dWOl"skiego znajomości naj~wieższych i naj skry tszych przewiniell tego rodznju. Kad ranem znajdują si ~ na biurkach adresatów najdokładniejsze
opisy w!:lzystkich zeszlonocnych rozmów i czynów
~mietanki dworskiej, i aby winnycll jeiizcze wię
k 'zą zgroz~ napełniać, daje im zagadkowy korespondent do poznani~l, że wie, co sobic szeptali
do ucha, tt mtwet, nawct- co my~lą!
Wszyscy z::lają te okropne liter.Y i drżą przed
niemi. Zwykle zaś stosujc pamfllecista !:lwoje
w dm tyczną formę ubierane listy nie do winowajców samych, leci do oszukanego męża, wzglę
dnie żony, do krewnego iprzyjaciela lub przeło
żonego, aby więcej ::lzkody wyrządzić. Przytem
grozi on zem!:ltą jakiegoś ., komitetu", jeżeli nie
nastąpi zen'i'anie z osobą winną. Gdzic autor jednak do tych ostatnich bezpośrednio !:lię zwraca,
tam apeluje on równocze~nie do ich sumienia, a
to w sposób nietylko bezwzględny, ale często
też nadzwyczaj dowcipny.
Hamej kwel:ityi autorst.wa niestety nie rozstrzygają te sensacyjne rewelacye Fryca ł'riedmann'a.

Ostatnie

wiadomości.

Z Francyi.
Zola ogłosił pismo, w którem uzasadnia swój
wyjazd. Pismo to brzmi:
"Skazany in contumatiam prz'!z trybunał sę
dziów przy~ięgłych w Wersalu, mogłem przez
położenie podpisu cały wyrok uczynić niebylym.
Ale czegóż ja chciałem? Wywołać wielką dyskusyę nad pytaniem, które sumienia obciąża, dać
dowody, że popełniono straHzliwą niesprawicdliwość, opart~~ na sądo",'ej omyłce. Jedynym celcm obrony było osiągnięcie lojalnej rozprawy,
której przedmiotem był~y caly mój list. Nie
zmieniłem się, ehcę jeszcze zawsze przedstawić
moje dowody, poddać je zoadaniu i rozniecić
śW1n !lo. Plan rządu pozostał również. ten sam:
przeszkodzić wyj~cill prawdy na jaw. Zątlam tego, abym miał pra,,"o do,,"oclzić ''i'szy~tkich fak-
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miesiące więzienia
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tów, pr,.;ytoczonych w mojem ~skarżeniu. Nie
,.;godzono się wysłuchae mnie. Ządam odroc,.;enia, aby uzyskać I) tym punkcie wyrok trybunału kasacyjnego; nie po,.;wolono mi na odroc,.;enie, chcąc mnie zmusić do roY-prawy, w której
nie mogę tak wyświetlić sprawy, jak do tego
dąźyłem. Pozwolę skazać się "in contumatiam"
i pragnę, aby przedtem zanim stanę przed trybunałem, trybunał kasacyjny ro,.;strzygnął tę jedną
kwestyę, c,.;y mam prawo dać dowody. Chcę I
takźe, aźeby śled,.;two, wdroźone przeciw Esterha,.;emu, wyka,.;ało okolic,.;ności, któremi dotychczas prawnie nie mogłem się posługiwać. Przede- I
wszystkiem atoli boi się rząd. Brisson nie chce tak
samo pełnej rozprawy, jak nie chciał jej M61ine.
Taktyka, której przeciw mnie uźyto, była bardzo prosta: dostawić mi niezwłocznie wyrok
i zmusić mnie, abym w przeciągu 14: dni powrócił do W Grsalu, gdzie znowu zamknięto uy
usta moim świadkom brutalnemi słowy: "Tego
pytania nie dopuszczam". Aby ten manewr udaremnić, musiałem uniknąć osobistego doręczania
wyroku, to ~naczy poprostu przeszkodzić temu,
aby wo:i;ny pana Brisson, przynoszący ostemplowany papier, nie znalazł mnie w domu. Nie idzie
mi o to, aby uniknąć więzienia, gdyź każdy
wie, źe wyrok contumacyjny jest tymczasowym.
Idzie mi tylko o to, aby zastosować środki, które w przyszłym procesie muszą zapalić światło.
Gdybym przyjął ograniczoną rozprawę, w takim
razie wszystkie długie wysiłki ostatnich sześciu
miesięcy byłyby bezpłodne. Ja chcę dojHć do
celu. W październiku, po feryach sądowych, stanę przed trybunałem.
Jeszcze raz przedstawię
moje dowody, jeszcze raz zobaczy Francya, jak
dzisiejsi krzykacze rzucą się do ucieczki przed
światłem. Emil Zola".
Z Paryża donoszą, źe sędzia śledczy Bertulus przez dwie godziny przesłuchiwał pułkowni
ka Henry, szefa biura informacyjnego w ministeryum wojny. To przesłuchanie zwróciło ogól- ·
ną uwagę· n Matin" twierdzi, źe Hemy odmówił
wydania sędziemu osobistych aktów Esterhazego.
Z tego powodu Bertulus ma sig zwrócić za pośrednictwem wyźszej rady sądowej wprost do
ministeryum wojny.
Niektóre d,.;ienniki paryskie utr,.;ymują. że
wogóle cywilne władze sądowe spotykają przy
prowadzeniu śledztwa w sprawie Esterhazego
róźne utrudnienia ze strony władz wojskowych.
Tak np. w ostatnich dniach podniesiono kwestyę, czy oficerowie, podlegający dochodzeniu
zwykłych sądów karnych za występki, nie naleźące do kompetencyi sądów wojskowych, mog'ą
hyć aresztowani przez sędziów śledczych cywilnych. Pytanie to rozstrzygnięto twierdząco z wyjaśnieniem, iż w każdym razie sędzia śledczy
powinien o aresztowaniu zawiadomić ministra
wojny.
Sędzia śledczy Fabre, prowadzący proces Zoli,
przesłuchiwał generałów Pelleux i Ravary'ego,
który był sędzią śledczym w dyscyplinarnym
procesie, jaki w swoim czasie władze wojskowe
prowadziły przeciwko Esterhazemu.
nl\Jatin" stwierdza, że w kołach poinformowan:yeh .mówią wiele o a~'esztowaniu pewnej
OSObI~t()ŚCI, która gr~ła wybItną rolę w procesie
Dreyfusa, a następllle pozostawab w bardzo
dobrych. stosunkach z Esterhazym, jestto podpułkowmk Paty de Clam.
Aresztowano także
pułkown!ka Henry.

za obrazę lndności niemieckiej.
Petersburg, 27 lipca. W czoruj o godzinie 6-ej
wieczorem N ajjaHniejsi Państwo z królową Helenów przybyli z Peterhofll do Krasnego Sioła. Po
ouejrzeniu obozu i wysłuchaniu zbiorowego capstrzyku Najjaśniejsi Państwo udali się do pa-
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szym punktem Oceanu Spokojnego. Będą tam wybudowane olbrzymie koszary i arsenały.
Wiedeń, 27 lipca.
Ogłoszono reskrypt urzędowy o zamknięciu Rady Państwa.

Skrzynka

I łacu.

I

I

-----

Przechodząc ulicą Piotrkowską,

obecnie robót całkowicie jest zdjęty. Tumauy
kurzu, jakie przejeźdżające dorożki ]Jodnoszą, obsypują przechodniów, uaraźając ich wzr;Jk, płuca,
oraz ubmnie na szwank. O ile to jest nieprzyjemnem, zbyteczne chyba tłómaczyć; widocznie jednak dorożkarze miejscy uie robią sobie kłopotu
z tego powodu, chociaż nakładając trochę drogi,
mogliby oszczędzić mieszkańcom kuracyi kurzow~j. Zazuaezam ów fakt i ~ąclzq, iż władze miejsIne mogłyby się wdać w tli sprawę i zabronić
jazdy kołowej po ulicy niezabrnkowanej.
Racz przyjąć Szan. Pauie Redaktorze wyrazy
szacunku i poważania.
Jeden z ,:;ak1tr~ollycli.

Londyn, 26 lipca. Na południe od :Manili
w Paranagua wylądowało 10 tysięcy wojska amerykańskiego.

Konstantynopol, 26 lipca. Admirałowie tll'zedownie zawiadomili W. Portę, że sprzeeiwiac się
będą wylądowaniu wojsk tureckich na Krecie.
Londyn, 26 lipca. Ceny produktów w SantJago szalenie idą w górę. Ubogich utrzymuje
Czerwony Krzyż. Brak żywności dotkliwy. Generał lUiles próbuje pogodzić powstańców kubań
skich z amerykanami. Do Manili wojska powstań
cze dwukrotnie przypuszczały szturm, za każdym
razem bez skutku. PowstailCów poległo 500.

Wolne

lipca.

środkowemi przeszła burza

Madryt, 27 lipca. Wydawcy dzienników ,vystosowali prośbę do ministra Sagasty o odwoła
nie stanu wyjątkowego lub zniesienia cenzury
prewencyjnej.
Londyn, 27 lipca. Generał Schafter wydal polecenie, aby wraz z żołnierzami hiszpańskiemi,
wziętymi do niewoli, powrócili do kraju i człon
kowie lnibańskiej autonomicznej rady gminnej.

-
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HOTEL VICTOIUA. ]{ottek:ll Warsz,twy Piwowarow
Ba'd,al, Pember z Sew,tstojJ'ola, i\1ilicyn z
l\Io«kwy, Sawostiu s Łllgunska.
GRAND HOTEL. KonilJ z Warszawy. ~[atrai z Blluapesztll, Simou z 'V<tl'~zawy, Stobbe z Chemuitz, Durra :Il
Berlina, Silberszteill z 'Varszawy. Pollak z Pragi, Schorr
z Bielitz, lIIausfclu z l~ygi.
:Il

Rząd

no

MA

SPRZEDANIA

fabryki
mechanicznej

w całości, luu cz~ściowo a mianowicie: motor naftowy o sile 6 koni., tokarnia pociągowa duźa,
s,.;mergielmaszYlla, wentylator na 8 ogni i dwie
borma.szyuy. Wszystko w dobrym stanie.

.. Wiadon~os6 U Adwokata Pl'hysięgłego
Flhpkowslnego, ul. Konstalltynowska 18.

PODZIEKO'V
ANIE.
"

Radę

Z.a o~leĘdajs~e niespodz,iewane odśpie
na intenc.Yę 8. Anny ChóroWI splewaków N. M. Panny
W~I~le. plenIa

I

zamierza u{or- l'

tyfikować Honolulu tak, auy stuło się ono najsilniej-

sw

4"

Urządzenie

Pełnomocuik wojskowy r,.;ądu

San-Francisco, 27 lipca.
I

Biełopola,

-

Valparaiso, 27 lipca. Dało siQ tu uczuć silne
Wiele domów ruuęło, inue zostały uszkodzone. Komunikacye telegraficzna i telefoniczna przerwane.

pallstwa zamknieto
" ,
a wedle krążących pogłosek niebawem ma ona
być zupelnie rozwiązaną. Wskutek zamknie cia
rady państwa odnowienie ugody węgierskiej p"rzy
udziale parlamentu stało się niemożliwem, ustał
przywilej nietykalności poselskiej i zerwano
wszystkie układy w sprawie językowej.

==
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LISTA · PRZYJEZDNYCH.

trzęsienie ziemi.

Wiedeń, 27 lipca.

6-go

W tingel-tanglu, w którym pOpISUją sie
rÓŻni cyrkowi artyści, robi się gwałt. Impresa=
1'yo wybiega na scenę'
- Panowie!-zwraca się do publiczności czy niema wśród pauów lekarza? Nieszczęście!
- Co takiego?
- Nie::lzczęście! Nasza "cud-dziewica," połykająca noż.e i miecze, połknqła w tej chwili
przez nieostrozność ... szpilkę!. ..

ze
sprawy Dreyfusa został odwołany. Otrzymał on
dowództwo pułku bersaglierów i order św. Maui'ycego.
Paryż, 27 lipca. "Courier du Soir" oświadcza,
że ministeryum zdecydowało się dać zupełną swobodę sprawiedliwości w proce.'Jach Esterhazy·
Dreyfu~.
LabOl'i wl'ęczył z polecenia Picquarta
skargę na pułkownika Pat i dn Clam.

CHOROBA BISMARKA.

Kry t Y k n a w a k a c y a c h.
Coź, krytyk Iks wyjechał?
A tak! 'l'emz krytykuje - naturę.

Z wojny przyszłości.
Walka była zażarta. Pod generałem
pułku huzarów zabito trzy ... rowery ...

Lwów, 27 lipca. Wiadomość podana przez
pismu. galicyjskie, jakoby władze galicyjskie źą
dały zniesieniu. sądów pr·zysięgłych jest bezpodstawną· Sądy doraźne w powiatach limanowskim
i nowosądeckim będą zniesione w ciągu miesiąca.
Waszyngton, 27 lipca. Garnizony wojskowe
his,.;pańskie w Sans Louis i Palma Sorial1o poddały się amel'Jkauom. Urzędownie ogłoszono, że
Kuba otrzyma zupełną niezależno~ć pod protektoratem Stanów Zjednoczonych. Wojska amerykańskie
zaczęły wylądowywać na Portorico pod Ponce.
Madryt, 27 lipca. Zaburzenia w La GI'anada i
La ~aI'siga nie mają żadnego zwiąsku z wojuą.
W llIektórych miejscowościach, prowincyi Barcelony ukazały się haudy rozbójnicze.

Rzym, 27 lipca.

żarty.

Z polityki.
Biedna Hiszpania! Straciła marynarkę, dolH',.;e jeszeze, że po dawnemu została przy Portugalii.

Nad caIemi Włochami
i zniszczyła w wielu
miejscach zboźa. Zanotowano rownież wiele wypadków z lud:i;mi.
27

pomiędzy pa-

sażem Meyera a ulicą św. Andr,.;eja, miałem sposobność widzieć, jak dorożki kursują bez ceremonii, pomimo, że bruk podczas odbywających sie

włoskiego w Paryżu major Pannizardi, znany

Teleg ramy.
Berlin, 27 lipca godz. I popołudniu. Nadeszła
tu wiadomość
telegraficzną że
zdrowie ks.
Bismarka w bardzo złem znajduje się stanie.
Berlin, 2 po południu. Bezsenność trwa od
dni kilkunastu i morduje Bismarka bezustannie.
Wielki brak apetytu i trudny oddech. Płuca
pracują ciężko.
Od wczoraj poczęły puchnąć
nogi, a dziś całe ciało.
Berlin 2 minut 20 po poło Zawiadomiona telegraficznie cała rodzina już znajduje się przy
łożu Bismarka. Schweninger traci wszelką nadzieję· Zatelegrafowano do Berlina po lekarzy.
Poznań, 26 lipca. Redaktor pisma "Praca"
Bolesław Rakowski został skazany na cztery

Szanowny Panie Redaktorze!

Petersburg, 27 lipca. Zaproponowano wznieść
w Port-Arturze cerkiew prawosławną. Najjaśl1iej
sza Pani Aleksandra Teodorówna wziąć raczyła
tę sprawę pod opiekę i ofiarowała na budowę
świątyni 3,000 rs.

Medyolan,

do listów.

Serdeczne Bóg

zapłać

J. PrZybY18 ki.
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Rozkład Pociągów
Odchodzą

-Ł

ó ciź

-

5..10 1 * 7.14 *8,44 : ; ,06 1 * 5,04

1

z L o d z i d o stacyi

K oluBzki
T omaszow
Bzin
I wangróJ.
S kiel'niewice l
A leksandrów '
B ydgoszcz
B erlin
Ruda-Guz,
\ W'arszawa
J\ Io~kwa
P etcl'shur:)
I'iotl'ków
G'zę ·tochowa
ZAlwiercie
Da,u1'owa

S'o~no,,'icc
(J"TUl1jca

I

2,38 '* 6,4)) '8,17 * 9,31 i('2,03
*1,38 7,35 8, 14 1 11.18
4.2ll *2,55 10,14 *11.08 *5.53 2,llO
\
* 1,58 7,43
4,20 *10,36 * 1,06
*4,37 8,26 10.32
1,01
3,':lu ~, 8,04 * 3,51 3.10
* 9,20 * 12,25 6,35 *.. 7.19 I! * 12,19
11,40 6,27 - - ~ 5.4,1, *11,16 * 8,40 *5,13 11.12
1,4G *12,30 *11,55
5,00 * 9,35 6,00 10 1~.15
ll,OO
4,,8
6,2:3 2,08 9,23 10,08
*9,35
12,06 1:!,38 7,38 U,25 *2,:33 9,2:{ 12,2()
4,13 \
*4,15 11,41
2,4' *6,1\) *5,11 12.55
4,01 * 7,2ti *5,5:? 2.02
5,0. * 8,3G 6,10 2,~ó
".30 * 9,OU 6,05 5,00 *S,:W' 1,50
4,09 *9,56
- IPoeiągi oznacZOne I4wiazdka, (*') kursują pontiędzy godziną

- I
-

-

= 1~0,l,1

I

I

8, 05 1

1

O d e h o

-

, -=-

7

(Letni).

Przych

z Lodzi.

1 -12.35 16.53 1 7.13 1 10 lii i '::1
Przychodzą

\ ~Ticdeń
\1,'roela w

Środa, dnia 27 lipca 1898 r,
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Polecam Szanownej Public/'llości
No~vo-ot"vorzolly

;:~~:5~,:':i;'8'12I~1 ZA~łAD TAPICERSKI, ~
PIOtrkowska 81, włodzi.

~

3,28 * 7,09 *10,05
U, 32 1 8,:;'.3 11 ,53
* 5,03
7,00
5,51
Roboty wykonywam dobrze i po umiar"'12,3
3,23 13
1,43 ~ kowanych cenach.
* 1,19 *1°' 1 * 7,11 10,16
2,15
* 9,Of
Z poważaniem
3,16 *5,35
8,45
2,30
* 12,43
9,42
* 5,29
*12,27
*1,04
- * 7,54 1
*1l ,0~
6,:30
9,35 * 5,25
* 9,20 8,20 12,50
*8.53 * 7,53
* 10,38
12,23 J:Na:łod.a
* 3,07 *. 5,0,j,
10,45
1,42 * 6,00 ~'8,25
* 1,21 * 1,1'>6
8,20 11,38
3,45 '" 6,10 z przyzwoitej rodziny, z wykształce
*12,25 *12,01
7,05 10,34
2,37
niem, znająca wybornie języki fran*11,21 *10,38
1,26
6,02
9,05
cuski, niemiecki, rosyjski i polski, po*11,00 *10,10
* 5,40
8,35
1,05
*11,25 *10,20
* 5,45
9,25
1,30
:::;zukl~je odpowiedniej pOHac1y lub za1,0,1,
1,04
* 9,54 * 7,29
jęcia
na godziny.
* 4,01

-

1Jj

polka

6-tą

wieczór

1\

6-tą

Wiadomość

rauo.

u p. Grabowsk iej, B&nedykta 18 I-sze p.
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ul. }Ii]{olnj e~vslra ~ 39.
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W dniu 30 b. m. otwicram 3 filię,
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p. t ]
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r

{O'VS
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fa
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~
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19

~
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_

któm zaopntrz01U1. bę(lzie prócz pieczywu, w wyroby cukier _
nicze, jako też i nabiał, który polecam łaskawym względom.

__

•••___

Szanowuej Publiczności.
_~.~

ulica Przejazd

"f!!i!: I ~

M

~_~_16_.~

5

~~I~y~lny ~k!~Q F~rl WLOQZI

II
W.
L.
KOSEL
I
11 !

J. Szaniawskiego

~

PI

II

PIEKARNIA MECHANICZNA

943

_
•

~

~
lJł.

8.

G~

POLECA.

Wyborne, gotowe do użycia, farby olejne do zaciągania podłóg,
malowania drzwi, okien, sprzętów i maszyn; w bogatym wyborze:
farby lakierowe, lakiery spirytusowe, stosownie do żelaza, skóry,
drzewa, wyrobów słomkowych i szklanych.
658

~

~

fJ6
86

16

0\ . . . ._.l4.~0\.~l.\"~86161616.16~16_16_'"'

._~~._

"Łódzkie

0l)iekllńcza
zatWierdzonej przez J. E. Pana Ministra finansów,

Rada

Łaski,

Towarzystwo AssenizaGyi Otwocku w Łodzi
ul. Widze w ska

~

70, telefonu

~

174.

Oczyszcza i dezynfekuje dol Y ustępowe przez torfowanie i po,.

lewanie pBynami chemicznymi,

niszczącymi w.:izelkie wy-

Pa~ian>iL.ki~j ?-kl,a~., Szk~ły Hanul~w~j ~~~:;~:;;ł!~~':~!~~~ft~~~!~
WilI
l·
k·
I a pnrZy Uo 10U nI IUoJ lDl
!

po(h~Jc do ,.wIadomosCl ogolu, z;e otwarCIe wynuemone,] t:;zko- ~,.Q
ły lla. Ht l1:pi z pocjl,ątkicl1l roku szl~olnego lS98N9, i 'z e w ~ ~

pienvH/'yl1l roku jej istnienia otwal'tellli z;o~ta,ną. o ile zgloHi ;
Ul
Hic: (l( ::ltateezna liczba kallllydatów: 2 k1 asy przygoto- l ~.,-4
wawcze (I nlzHza (Ua. chłopców od lat 8-in i n wyz~7.;a) l ; ~

I

Q
~

I

Rod,;o6w i

wycllOwańców

OPjek~:~:YO:::;~ S!bi~I;o:~:..yĆ a"oioh

'yn"w

h,b !16J!

I

Q
~

przy ulicy Podzagajnik (róg Przejazd)

Ant oni ego Szymanki

o 1fJ

~-

CD' t!IJ
~~
~

'!II

~I

Pabianickiej Szkole IIandlowei, uprasza sie o nadesłanie
~ została pon'iększo1n ą na selzon bi~żący. d l . l
l' CD ~
" .
. d l
D . k
7"
. ~ ,-,
Nowo nrza,t zona Ul eczal'Uw. w o t zle uym OOTO( zle
~
pumIlennych o tern deklaraCYJ po ~c re~cm yre tom -10 khlsoweJ ' 'zkoły
(;łI -Io.J Z altanami.
•
' o
..... _
Hancllowej w Pabianicach. OtlpoWIed!11O przygotowane formularze tleklam. ~
Dl" ch
1
l ]
l'
Z k 1_'
lk'
tf.I :.a
. l~ l
.
.'
t I 't
śl
(711. t>
..
oryc 1 m e;:o ;:OZIe. a aSb:1 wsze leo'o 1'0- ~ ~
raCYJ :\.a( a na ządalllc mtel'eSOw3nym na yc ll111aS prze e.
~ p dZ'l'U na m' '.
•
'o
O -.a
Pabianiclw ",zkoła Handlowa, będąc kierowaną przcz pierwszOl'zcd16"" f"I.
O
<J PI,LWI'" lel~cu. , l l 11
d h
d 'l'
,
~~
~
.
l k .l
l l
kl····
....rm .... posJac a la c z ac em z Zł \:JeO'o willa.
11yCIJ petl agogow, oraz. otoczona. pOl. au ym wzg ęe em tros łWOilCJą l{a.~.....
•
.:'
o
CD ~
<1y Opiekuńczej, kOl'zystn z wszclkich prerogatyw ilzkół realnych rządo- '1
!!! Dla spacerowIczoW!!!
586 .•- .
,~rych i daje po jej ukończeniu prawo wstępu do wyżilzych zakładów nau_~_~I6I6I6I6I6_.~
~_l\_~".~_~_16
l,owych,
I
Termin rozpoczęcia "'stępllych egzaminów i lekcyj ogloszonym zo- I f;]I
'tanie osobno.
I -;tI

I

116

!~

nada Opiekuilcza.

-------------------- I~

54"1$1
~I~

pl'zcniediuną

została

dnia 11 lipca na ulicq

oM 73 I-si!:e

~~-~~~~~~~

piętro.

Piotrkowską

897.

••

Z upoważl~ienia wyższąj władzy naukowcj
clzi, przy ulicy Sw. Karola M

as

SZKOŁĘ PRYWATNĄ
'/, kursem pięciolctnim. Przyo'otowujQ do gimnazyum, szkoły rze-

~I~ mieślniozej i szkoły handlowej .
Zapi::; uC/,lli codziennie od 8--2 popołudniu,
~ (iJ
"
"Igna~y' Zychlewicz.
!f)

~'''~~--~--~~-~~~~

._'II-.J'OI!I!..

I

li)
~

~

-...~r.~~;~~t5~i;;;~~

Broda, dnia 27 lipca 1898 r .
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E Wielki Koncert =
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~

dziś

i

~

codziennie

yą

~

~
~

1. Koncertmi"tr/: p. Soma Pik-Steinel' (skrzypce)
2.
"
p. MalU'Ycy Preis (skrzypce)
8.
"
p. Leon Szulc (wiolonczela)
4.
"
p. Brandof (flet)
5.
"
p. Herman (klarnet)
6.
"
p. Racz (ob oj)

Foczątek

p.
"p.
g.
"
p.
10."
p.
II."
p.
O

\Yallen (fagot)
RUR che (waltornia)
Bitl'ych (Kornet <.t piKton)
Rosanowicz (Korn. api::;ton)
Koepke (puzon)

god.zinie S-ej.

~~

~

~

~

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

~

~

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

~

::

E • .::rEEZYX:C""VVSx::r:.

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

WARSZAWSKA PRACOWNIA
kra wiecczyzny damskiej

Enlilii Horst,
patento·wanej krojczyni,
otwartą została w dnill dzisiejszym w Lodzi, przy ul.

Oferty pod "Okazya" w red. "Rozwoju"

Piotrkowskiej

w domu M 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

._~-~~&\

ll10zna brac lekcye kl'oju pocllu o' metody ,,"\Yortha."

~~_.

Dr. m~t ~yg. Galt:

Stara Warszawa" ,

·1

Zachodniej
M 34 I-sze p.

'!

Stara Warszawa zawiera historję miasta i wzrost jego.
Tom 1 zawiera:
1) Błogosławiony Ładysław z Gieluiow:\, Patrou Warszawy, Przedhistoryczne
dzieje miasta. 3) Warszawa za PlIuow3uia Książąt Mazowieckich i Czerskich. 4) Jazdów. ó) Książe Janusz Starszy, Anna Kiejatutowua, Bolesław IV. 6) Prawodawstwo Uli
Mazowszu. 7) Dawue mury. 8) Wewnętrzne (lzieje miasta. Rozwój 'Varszawy. 9) Zabytki mularskie i kamieniarskie w \Varszawie 10) Królowa Bona. Anua JagiellonIw
w Warszawie 11) Zame!~. 12) Pieczęcie Książąt na Czersku i Warszawie. 13) · Początki Nowego :Miasta i Stosuuek tegoż (10 Starej Warszawy. Dawne Wodociągi w Nowej i Starej Warszawie. Kościół Panny Maryi.

Tom II.

r

GEOMETRA

M.

OGłOSZENIA DROBNE.

bCZ Yń S ki

4_.... ••
~

tyent, lulJ podohlle. 'Yiadomoilli w red.
"I{ozwoju" pod lit. R. Inkasent.
I

Wład)'slaw Staulica Połudu : owa J..~ 8.
wykonywa wszelkie czynności w zakres
miernictwa wchodząco do wszy,~tkilllt władz
i instytucyi tak rząddwych jak i pryw<ltnych, przytem mająll wykoilC7.011y całkowity
pomiar m. Łodzi, jest w możuości załat
wiać czyulIości miejscowe '~zybko i dosłownie.
152.

eometra
G
I rzyilski,

.. I

~~._

Dr. MWln~~~yml' lJI WI"n ~ 1\Wnn
.

na

.

•

Nr. 86,
.

dom W. Peter~!llgego, I p1E~tro,

przysięgły,

Łódż.

Geometra M. 'I'rąuczyl1ski przeuiósł się
na ulitQ Beuedykta M 14.
POSZUkUje się mlotleg'o człowieka, zuającego gruutownie korespoutleucYQ niemiecką i polską. Oferty sklacla': w l'ed,Lkcyi "Rozwoju" pod lit. Z. A.

IWożuica

zagubił

omuilJusll
.N9 47, wydauy na imiQ Andrzeja i\Ieudelewskiego
ŁaHkawy znalazca zechce złoży': w policyi.

.

przeprowadzlł SIC

.
PIOtrkowską

Okój f~',outow'y do wynajęcia zaraz. Y\Tia_
d01ll08(> ul. J:lretlllia :11, m. 4.
~il1.

CzłOWi ek mlo(ly poszukl1je miejsca por-

. / ł'
li
II pl'zel1lo::;
f.;H~ na. u cę
I Benedykta NQ 14.

,l1;o3BOJTeHO n;eJ.f3ypOIO. r . JIOA3-r,

.rtedaktor-i Wydawca W. CZ8jew8i<l.

Trą

/I]

1) Sztuka, Rzemieślnicy. Kolumna Zygmunta III. 2) Zabytki ślusarskie w ,,,'arBzawie. 3) Dalsze losy Jazdowa. 4) Ratusz, Burmistrze, Dochody llliasta. Postanowienia
i nadania Królewskie. Grunta miejskie, Czynsze, Ulice. ó) Dawne Naczynia apteczne
u K. Weudy w Warszawie. 6) Kościół P. Maryi, na Nowem Mieście. 7) Fukier, 8) Otwarcie Instytntu 'Yód Mineralnych w Ogrodzie Krasińskich. 9) Picniądze, Mennice,
Uinncarz. 10) Brama Nowomiejska. 11) O Herbie Starej Warszawy. 12) l\lonografje.

- ,;'
p

Godz. przyjęcia od 8 -II i od 5- 8.

6!',;

są razem).

powróciwszy ze pccyalnych klinik zagrallicznych, leczy ehoroby skórne i weneryczne. ł'rzy.il~uje Panów od 8-10, 12 -~ ,
U-8. Pam e od 5-6. Przepro,v.\(lził sie
na ul. Ewangielicką N~ 7.
.

mieszka obecnie na

I
Tomów 2, z 80 drzeworytami, wydanie ozdobne. Cena I
księgarska rs. 2, w oprawie rs. 2.4:0. Dla prenumerator6w »Rozwoj u« I QmIlh~~~ilm~~h~~~A\IJ
tylko rs. 1 i za oprawę w pł6tno angielskie, z wyciskami 40 kop. (Dwa tomy opra- ~ ~ ~ ~ w.. ~ m m 6ł: 6ł: ~
wiou'l

Dr. Leon Silberstein,

Choroby skórne i weneryczne i

WARSZAWA ILUSTROWANA.

"

fJ'!Jb.66 __~I6I6I6• •1J6

II

OSZllkuj Q uczuia z ~ luh 4 kl. , jako korepetytora lIa wies. "-iatlomość II Holdorfa uj. Ogrodowa Xg Hi m. 21, tlo 7-ej
wioczorem.
:ł29.
P

15 IroJUI 1898 r.
W dr uka,rn i ,.ROZWOJU",

l'iotrkow~ka

81

