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Cena prenumeraty
w Łodzi:
Rocznie . rB.

8 k.

Półrocznie o

4,-

Kwartalnie "

~-

M.iesięcznie o -

Kalendarzyk tygodniowy.
Piatek: ::\I:tl'ty i Serafiny
Sobota: Jnli tty i lJonatylii J\Hr.
Niedzich\: Ignacego Lojolii.
Poniel1zhtlek: Piotra Ap.
w Okowach.
Wschód g . .! 111. HL
Zachód g. 7 m. 5il.

Dł'""

67.

Odnoszenie 10 k. m.
Egz. pojedyuczy 5 k.

Z

,

przesyłltą pocztową:

d,;, g. 15

ro"J nzi~nnik ~~lity~zny, ~rzlmy~!~wy, ~k~n~mi~zny, ~~~l~~zny i lihra~ki, illu~tr~wanJ,

REDAKCYA

Piittek, dnia 17 (29) lipca 1898 r.

Rocznie . . . . 1'8. lOk.
i
Półrocznie . . . o
5 ADMINISTRACYA
Kwartalnie . . "
2 50.
\V ŁODhl
Miesięcznie .. "
85.
. k
l N 81
.MH . . . . . .S\ i!IHi5'" ul. PIOtr ' ows <" ~
.

Kantory: ' własny w Warszawie, ul. Oboźmt 7; w Częstochowie w księgarni M. Lipskiej.

CENA OGŁOSZEŃ w Rozwoju:" oN a d e a ł a n e" na l-szej stronnicy kop. 50 za wiersz. Zwyczajne ogłoszenia za tekstem po 7 kop. za wiersz Jlonpa.relowy lub jego
miejsce.
Małe" ogłoszenia po 1 1/ 2 kop. od wyr:tzU (dht poszukujących pracy po l-ej kopiejce). Rek l a Ul y i N e la o log i po 15 kop. za wiersz pet itowy.
.
(N e k l' o lo gi (11<\ rollotników za pół ceny).

25 _ _- -

-

II

- - - - - - -". braniaj~!cc przep~dzenia gqsi piechutą przez g'm- rolnictwa warunkach, walcząc przeciwko traktanicQ, czyniąc. jedynie wyjątek dla tych arytlto, tom handlowym, niewiłym agrnrynszom, podburzy
kratek g~siego rudu, które w granice l{zeszy
przeciw Caprivemu szerokie kola ludzi, pusiadaI wjeżdiajtł z szykiem kolejaJlli żelaznemi. Gę!li jących silny wplyw na rząd pruski. Podniósł
pedzone lHt piechotę i pojone w stawach przy- wi~c walk~ przeeiwko tmktatom a ecbem jej
I dl:ożnych, w których gasi pragnienie i drób pru- obecua wojna gęsin.
panów agral'yuszów, -sp rowadzają
Nie o nic innego bowiem idzie agraryusz(,m,
' ski,-zc:aniem
cholerę ptasią,
która sccimtmi niszcy knl'lliki jcno o traktaty handlowe zawarte z Rosyą a
gospOH niemieckich o ciężkie przyprawiając je działHj<1 przeciw nim tym śmielej, że wobec nietraty. Zapomnieli jednakże zacni opiekuni pru- znacznego wywozu prodnkt6w rolnych z Niemiec
skie"'o rolnictwa że to nie gesi rosyjskie i z K1'ó- do Rosyi, represt~lia eelne na granicy nie wiele
po~:rócił Zi
lest~' a Polskiego 'pochorlzące z~\l'ażn.ją wody w sta- im zaszkodzą. Ze zaś ucicrpić przez tu może
wacll i rzekach pruskich, lecz że ,,"ody tc dawno przemysł niemiecki, o to pl'tnaw agral'yu$/lÓW gło,
w[\,
nie boli, . bo w swej dumie junkiersko-krzyjuż zakaziły fabryki krajowe.
żackiej !Siebie tylko uważają za obywateli wyEpidemia na raki pojrnviła si~ najpIerW w
RSII
Bclgii, wc Fruncyi i w Niemczech Z'lchodnicll I branych, o których pallstwo troszczye sig wiuno.
•
•
'
.
'
a przyczyną jej ma być lasecznik wyhodowany Wiedzą oni dobrze, żc z ogólnycll względów gow wo ·lach zakażonych pr:t;cz t'abryki,-idąc za- spodarskich lloclowla gęsi na wielką !;kal~ przytem Hladem logiki panów ngraryuszów pru 'kich wróconą być nie może, ale wiedzą również o tern,
I należałoby zakazali dowozu i rakaw z Rosyi, uo że wojna g~sitt mOże sprowadzić na gntnicy wujJ'
szerzą one epidemię, czyli tłumacząc na język n<:J cłową, która nienawistny im traktat naruszy
lUOf.\Cl
O Zł
powszechnie zrozumiały zmniejszaj~ intratę wIa- a możc i zupełnie unice~hvL
Lecz wyszkoleni w akademii ohłudy, którą
ścicielom jezior wschodnio pruskich. Bo i wojmt
OScl ]l CZęSCIOWO. gęsia, wszczęta prze;!, agritrymlzów, nie inm~ ma bez zaprzeczenia są Niemcy dzisiej ze, cni paprzyczyn~, jeno obawę o kieszenie tych p~wów,
tl'yoci pruscy nie życz~ ::lobie naruszenia waOferty prot:l::-:ę .'kła<1a.6 no RO b. m. w nic mugących skutecznie konkurować cenami za ruuków traktatu lwndlowego, zawartegoo z ltOtlyą,
gęsi włusneg;o chowu z dowożonemi przez wscho- I by wiu a jego zerwania nie padłu na ich barki.
l'e<1akcyi "Ho~woju" pod s::-:yfrclll Z. S. 42. dnia
granice. Ge.oin~" i produkta z gesiego mieSa
łVrzekomo więc, nie llarllszając traktatu wy.uwaianc
S~ł' w Berlinie za przysmak "l:Jtołów p~ll- jeduali przepis, pud osłonkami sanita1'llemi wzbraPosl'ednicy wyklue::-:eni.
skic1l i spoiywauc bywajtł z wielkim apetytem. ni,tjący przep~dzać gęsi piechotą przez granicę
Hodowla gęsi w Pru$<lcb wschodnich na wielką rosyjską, co atoli nie przeszkodziłu r ege utom na
ska,IQ byłaby d:t;iś za drogą a już i tak funt • ' zlą~kl1 j w Prllsacll wschodnich, dUl,wolić pepółgą$ka w Berlinie kosztuje 1 i pół marki do 2
wnemi ściHle oznaczonemi drogami p~dzić g~si
Prosimy wszystkich prenumeratorów naszych,
marek; gdyby jeg'o cena podniosła się jedzcze,
pruskic do najbliższych staeyj kolejowych pod
kOllsumcya musiałaby ustU() zupełnie, uo cena pozorem, że z tej strony nie zagmża żadne niezamieszkałych przy ulicach, na których numerażadnego przysmaku nie może przej~ć po za pewne
bezpieczelliJtwo, gęsi bowiem nie pl'l,eCllollzą przez
cye; domów zmienili, al,y raczyli do administragranicc.
wsie.
cyi podać nowe adresy, a to w celu uniknicnia
Dawniej w Prusach Wschodnich llodowano
Wojn.a g~sia wywołala rokowania pomiędzy
dużo
gęsi
i
zaopatrywano
\V nic prowincye ZaurzędaulI
weterynal'yjnemi obu paustw, lecz do
zwłoki w doręczaniu pisma.
chodnie, zw·l nszcza Pomeranię, słYliną z wybor- pożądanego poruzumienia jeszcze ni e doszło.
Administracya "ROZWOJU".
nego tuczenia gqSl. W miarq rozwoju pospo~daje siQ atoli, że spr!lwa kI, zosttwie nieba,
darstw, zaprowadzeniu pJoclozmianów i skasowa- Trem załngodzona, gdyż wbrew twierdzeniom pólnia pastwisk, hodowla gęsi stała si~ zbyt koszto- ur'l.ędowej "Nordd. Allg. Ztg." urzędowy organ
wną i db pustępowynh gospodarstw niepożądaną,
ministcrym skarbu w Petersburgu u~tasza rozpoKALENDARZYK TERMINOWY.
gęsi uowiew wdarł~zy siq na pola zasianc zborządzenie, wedle którego Rosya cofa ustępstwa
żcm, czynią znaczne szkody. Upadla więc hodoudzielone w roku zcszłym Niemcom przy cleniu
w y8 tll W y. Letni Salou artystyczny w Belenowie.
wla gęsi i dziś gOllposie pruskie aby mieć ten towarów skórzanych i bielizny z celuloidu. Jest
S tlI o n a r t y s t Y c z uy Benedykta 1.
przysmak, tyle przez ich domowni~ów ceuiony,
to naturalnie odpowiedź; na przepisy niemieckie,
P 1\ n o l' 1\ m u. "Oblężenie Paryza" (Pasaż Szulca).
skupują gęsi chude po żniwach, gdy na polach
utrudniające dowóz gqsi z Rosyi .
• T e li, t r. Przedstawienia niema.
niema już ani śladu zboża i tuczą je slll'ogatami
Po zatem nienal'uszając traktatów, R0sya zazbożuwemi. Prawie niepodolmem siq wydaje,
by miC1'za porlnieść kolejowe stawki tal'yfDwe na
przy obecnym stanic gospodarstw hodowla gęsi przewóz ud granicy niemieckiej wyrobów przew Prusach Wschodnich mogla być prowadzoną mysłu niemieckicgo, które w H.osyi posiadają
ę S la.
na wiellu~ skal~; dowóz więc z zagraniey jest szerokie rynki ;!,uytu. Byłby to bardzo dotkliwy
kon ieczIl y .
cios dla przemysłu niemieckiego.
St. 1.
O cóż tedy panom agraryLlszom idzie?
Przez granicę pruską od strony Hosyi przeChociaż izuy handlowe w,Niemczech jednomy~lnie
cbodzi corocznie armia g~si, której wartość statystyka handlowa oblicza na dzie'iięć milionów stwierdziły, że traktat handlowy zawarty w r.
mareie Suma tak pow~ina niepokoi agraryuszów 1894- miqdzy Niemcami a l{,osyą bardzo pomyśl
pruskich, którzy woleliby, aby pieniądze te wpły nie wpłynął na wywóz prodnktów przemysłu nien~ły do ich kieszeni zamiast napełniać kieszenie
micckicgo do Rosyi, pomimo, że organy prasy,
nienawistnych słowian.
Koryfeusze więc icb broniąc interesu przemysłowców, stoją po stroHada zawiadująca. zapisem ś. p. hr. KickieO'o
stronnictwa, w rodzaju hr. Kanitza i zmarłego nie traktatu. agrarynsze oct samegu początku byli wydała świeź;() et wa roczniki Towarzystwa os~et
niedawno von Ploetze, wypowiedzieli wojnę huf- , mu przeci wni.
rolnycll, z których pierwszy za ]'. Hsf)o, obejmucom skromnie kroczącycll przez gTanicę gęsi. '.
'l'rak~at zawarł Caprivi, którego Bil:Jnul.rck, je sprawozdanie arlminbltl'acyi zapi:;ll br. KickiePod pozorem, jakoby zagrażl\ły one Vaterlan- dotychczas jeszcze bo;;'yszcze agraryuszów nie- go za lata 1892/3-1895jo, drugi za 1'. ] 897 odowi niemieckiemu wnosząc do Prus zarazę, po- I mieckich, bardziej nienawidził niżeli polaków. bejmuje takież sprawozdanie za rok gospodarczy
starali si~ agraryuszc pruscy o zarządzenie, za- ! Wiedział Oll, że w obecnych niekorzystnych dla 1890/ 7. (Są to drugie czę~ci t.ych roczników,
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Z To,yarzystwa osad rolnych.

r

ROZWÓJ. pierw:-.!ze bowiem obejmuje spra"ozllanie o O::;adach rolnych).
S:t.czegółów :t. pierw. zego przytaczać nie b~
dziemy, bo one c:t.ytelnikom nnszym są znane.
bwego czasu nicktóre pisma zacz~pil'y administracyę fUllllaeyi ś. [J. hr. Kickiego, a w odpowiedzi
na te zarzuty ogłoszone :t.o:-.!tało najpierw obszerne i wyczerpujące wszelkie zarzuty sprawozdanie
komi:;yi re,vizy.;nej komitetu TowarzystY'.a osad
rolnydJ, złoionej :t. pp.: Franciozka Kowodwor::;kiego, Kazimierza Sobańskicgo i kil. lU. Woroniec:kiego, dalej ogłoszone były sprawozdania b.
opiekuua a,dmiuistmtom pro t'. .A ut. llialeckiego,
przcdsta wiaj_lec bardzo zczególowo stan iutcresów każdego oujektu fundacyi.
Otóż te dw~t sprawozdania, uzupełnioue gprawozduuiem administracyi o czynności rady zawiadowczej, dalej szc:t.egołami o ur:t.ątl'l:enin niż
'zej ::;zkoly rolniezej, otauowi}) treść pierwszego
:t. nadcołanych nam tomików.
l\' każdym razie z tego tomiku widać, ie
z ,y::;z)'stkich podniesionych IJrzeci w ko administracyi fuudacyi hr. Kickiego z.lrzntów, utrzymał
:;i~ tylko jedeu, mianowicie, i:i. przez kilka lat
nie zostały drukiem ogłoszoue sprawozdania roczne. Adminititracya tłómaczyła to nadmiarem zajqć. l:;totnie, przypadające na, te cza::;y założenic
:;zkoły, rcgulowa,nie serwitutów, nrządzuuie lasów,
kłopoty :t. allllliniotracyą poło:i.onego w Galicyi
llJaj,~tku Hzyc~ki, du:i.o dawały zaj\cia, ale OlI
llubliczucgo sprawozdania nie un'uluiały.
Po za tem zarz;ldzLluie fundacyą do zarzutów
powodu nie nustrqcz::d o . Pomijamy oczywiście
krytyk~ sposobu prowadzeuia gospodarstwa rolnego, bo kaide gospodarstwo z tego tytuł n krytykować Jllo:i.nu, a ogloti~ona swego czasu prze~
kilku gospodarzy krytyka gospodarstwa w Orło
wie i ,'obieszynie, zaiste dosyć naotr~czala IJllllktów, które skrytykować było można.
O obecnym stauie objektów fundacyi o Cz,)"\\' iście śwież:;zej infonnacyi zaczerpuąć można ze
::;prawol',dania za. r. 18~U/ 7.
Dowiadujemy si~ tam przedewszystkiem, :i.e
od l lipca UHlU r. do tegoż terminu r. 1897 za::;zly liczne zmiany osobi::;te.
bktad rady, z~\wiadnj?~cej zapisem ~. p. hr.
l\:ickiego pr:t.y końcu roku sprawozdawczego był
i pozo!-ltał na:;tępujl:1cy: p]'zewodnic~ący lir, Stanisław LubieńtIki, członkowie pp. Stani:;law Ok~cki,
Tadeu:;~ Kowal::;ki, Bernard 11untke i Leou Przallowoki.
W r. l8!H dlugoletui pracownik w instytucyi,
opiekun udminiHtrator prof. Ant. Bialecki podał
si~ do ulrolnieuia ~ tej posady, a wtedy uznano
za konieczne rozdzielić atrybucyę i wlad:t.lt, przy:·;Jugując~ opiekuuowi administratorowi nu d wic
osoby.
&

Pi~tek, dnia 29 lipca 1898 r.

Do zarządu maj,!tków Orlów i Sobieszyn, wymagającycl1 specyalisty rolnika, zaproszono pana
Józefa Jasieńskiego, wła~ciciela. d()br :-:lucHowice
w gub. radlHllskiej, który stale zamies~kuje w Orłowie, zajcżcl:i.ając do bobieszyna.
Opiekę nad zaloionemi przez 'rowarzystwo
iu::;tytucyami, lIlianowicie Szkołą rolniczą i Stacyą doświadczaluą, a również opiekq Bad d:t.ieriawami i funduHZ<tllli Towarzystwa, skoncentrowano w Wars~awie.
Na posiedzeniu rady ~ -1, kwietnia 1897 roku
zaakceptowauo rachun:;;j za nLlległe latu: 180~ / 3,
l893 /J, l8!).J.f5 i IS!);:) U, oddane przez profesora
Bialeckiego i Hpecyalnie zbadnne przez osobną,
wyiej już wyiej wymieni oną kOlllisy<t, która, zuala~ła rachunki w porządku.
Dalej rocznik pomieszcza sprawozdanie z poI szczególnych ol,jcktów fundacyi.
I Dowiad ujelllY Sll~ z niego, ze Orłów obecnie
I przedotawia ukOl'wZDny warsztat, LUl którym umiejqtna ręka be~ nadzwyczajnych nakładów odpowiednią produkcyę wytwor~yć 1lI0:i.e i dodatni
ooiąp:nąć rezultat.
Zawdzit'cza :;ie to pracy i nakładom lat poprzednich. •
•
:-5obie:;zyn jeszcze nie jest w takim porządku;
pożądane
ulepszenia tam były wstrzymywane
przez zaldadanie stacyi do~wiatlezaID('j i s:t.1;:oły
rolniczej, co oczywi~cie robi w gospodarstwie pewną dywersyę.
W :-5ouieszYllie nakłady jeszcze
będą potrzebne.
V\T kolonii Szamocill i Józefin żadne zmiany
nie zuszły, równie:i. w poscsyi na Prac!:t.e.
Ihyczki w Galicyi, po długich kłopotach :t. poprzednim d~ier:i.awc~~, lIa nowo zosta1y wydzier-

I
I
I

żawione.

ltada przyjgła dla :;prawozdal\ system bilan:;ów ka:i.dego oh.iektu z o::;oul1a, wykazuj<)ceg-o dochód, w:"datki i ::;tall dauej chwili.
Przytaczamy tylko dane ogólne ze sprawo~dania komisyi rewizyjnej, która za r. 1896/ 7
wykazu.ie czystego zy:;ku z wszystkich obiektów
:n,282 rub. 1)7 kop. (mianowicie ~ Orłowa 5,:Hl
rubli 111,~ kop., z :-:lobieszyna J,182 rub. ;:)JI/2
kop., z Rl.yerck U,90l rui>. 80 kop .. z Blizocina
2,3-1,2 ruh. H2 kop., z ])worzy::;k 547 rub., z SzaUlocina. 572 rub., z domu w Warszawie 2,84(j rub.
:36 kop., :t. domu na Pradze 489 rub., z kuponów
ou papieniw procentowych 4,554 rub. H kop.,
z procentów or! mch. przekazowego G7 rub. 90
kop., nadzwyczajnyeh wpływów a,115 rubli tiU
kopiejek.
Z tego wydano na specyalne cele zapisu rub.
19,377 k. ~-l1/2 (w tern szkoła roluicza 9,H28 ruh.
;,l/~ k., stacya do~wiadczalna -!.fl97 ruI>. 7fl k.,
dla Osad rolnych 2,12;:) mu. itd.), na melioracye

Zygzaki.
Bardzo ",ażml kwesty~: dla Lodzi jest ntrzymanie w porz~dku i czystości podwórek. W każdem mieście prl',edslawia to najsłabszą stronę,
ale w l,odzi przekroczyło wszelkie grauice mozliwo~ci.
Nie będziemy zatrzymywali się przy
podwórkach na. Bahltach lub 'tarem Mieście, nie
pójdziemy gdzicś na oddaloue ulice za miasto,
luu na W ólk~. nIe we~miemy centrum Łodzi,
11 uj barrlziej handlowy jej pun U, ulicę Piotrkowską.
Podwórka tll urządzone Sf!: He, w c:t.~~ci niezabrukowane. Ka podwórkach tych zna.;dl1ją :;i~
doły kloaczne, do których ~cieki przychodzą ze
w:;zyotkich mieozkań. 'I'e doły są niellermetycznie zamkni~te, nie wentylowane za pomocą rynien, wproot nic nie zrobiono, aby oW'l studnię,
pod wórzem zwttuą oczy~cić i powietrze możli we
w niej zachować.
Gospouarze jakby Hi~ sprzysi~gli na to,
żeby tylko najgorszcm powietrzem ufetować mieszlmńców oficyn.
Nawet klozety urządzone s~l
lak pier"'otl1ie, w tak niecllll1jll)' sposób, :i.c doprawdy komisyn sanitarna miałahy tu dużo do
czynieuia,
Nawet wla~cicicle domów, których wnrtość
dobiega do pół milion;\ rubli. niedbaj,) o to, a
biorąc znaczne pieuiądze za komorne, obawiają
sic wydać kilkanLl~cie rubli miesieczuie na zniecZ~llenie niedobrych wyziewów pr~ez użyci c proszku otwoekiego.
Nie powiem już o niektórych piwnicach w
naszem mieście, zalanych wodą i :;tanowiących
istny t\hry kat zgnilizny i roz:;icwacz fcbry. A
jednak proste zdrenowanic pl)dwórza wieleby
przyczyniłu się do zdro\Volnoilci mia::;ta!
Zanim ,yi~c miasto przyst,wi uo kanalizacyi
która w Łod:t.i jest rzecz~~ nicsłycha,nie ważną,
komisya oanitarna lub inlle wladze powinni
~UlL1!:lić knmienil:zllików (lo ulrzymauia podw0rz
w porządku.

ri

o ho jam winien. 1 ja mam jeM i ja malU pić,
kiedy oua tnm cierpi przezemnie, l'łacze i wyciąga ręce do rycerza,
który ją w to wtrącił,
a on ratunku żadnego cIać jej nie może i na
wieczne męczn ruie przcznaczll!
POWIEt5Ó llIS'l'ORYCZNA Z xv WIEKU
Mowę tlt pr~erwnło w pierwszej 1.1\vie nie~mier
nie silne -łkanie. Obejrzeli się WS'l,)'ocy. To Hans
przez
Ezegenberger ]lodparl 'zy twarz na dłoniach poA. C h I e b o r a d z k i e g 9.
c'l,ął łkać ale tak straoznie, że zdawało się, jakby te jltki gdzieA ~ pod scrca wyrywały się
z wielka siła.
(JJaliN/J cif/f! - Jlalr~ •,!" 171).
- A wa~ co, pytał sig ze zdziwieniem pan
I to je·t mbj syn --mówił rozżalouy vou "Ye- Otton :t. PltJehowa.
ge-to syn szlachcica, burmistrza toruń:ikiego.
Ale on nic nie odpo",iadal, jeno łkał, j~czał,
Wszyscy :;pojrzeli z litością na 'rolka i po- a potem tak zLlczął ryczeć przeraźliwic, :i.e nż
częli sią z nim witać.
szyby drżały.
O Gott, o Gott, mówił pan von Lefeld, przyjOkropnie wszystkich to rozżaliło, ,vszystkim
d~ie do siebie. ty 11;: o mu dajcie jeść, dajcie mu
łzy w oc~a ch 81 an~ły. I teu i ów podcierał Je
g~H tllcZOUą i prooie przypiekane,
rltkawem, a Ezegenhcrger płakał tak straszuie,
- Bo to zalecił w testamencie ś . }l. Kacper ie nawet człek tak gwałtowny i wojowniczy,
von Lefcld-punu Jerzemu, swemu spadkobiercy, ja.k pan l\Iatyas von Genten, lIj~wszy si~ za .swo;
dodał 'l'oUlmeny ...
je ryic wąsy, począ1 ukraclloem łzy obClerac
Ale tym razem Ila wet przyjaciele go poskro- i jak dziecko pocieszać i prosić aby l~zegellmili i wiSzysry poc~~li się pzysłuchiwać Sll111tuym bergQr płakać przestał.
lo:;om Tolka.
A ten Vłacz straszny Ezegenbergera pociąg
Pan burmistrz mówił dalej i p17.cdl:itawiał, że nął zn sobą i płacz Tolka, który urywanie po'rolko jeŚĆ nic nie chce i nie może bo jest za- czał łkać coraz bardzie;.
głod~,ony ~ rozpaczy ciągłej.
I
• - 'rolko, mówił doił ojciec, uspokój sit~, przeJakże nie mam być SILll1tnym,
wHzak eiei pr"ywiozleH jeszc:t.e inne wieści.
jam to biedue dziewc~e na tl1łartwo skazał. ~ie
- Jakie wieści, pochwycił Hans Ezegenroteńka, może dOHtab !:liCi w rqce tych dzikich
bet·ger.
prusaków i oni ją tam, za moje wiuy, mordują,
- Jakic wieści? wołali inni.
może lHl,,,et swoim zwyc~ajem przypieknją, jako
- A no takie, że podobno w r<tka,ch krzychrześcijanke i chcą na swoja wiare nawrócić.
żackich ma sip. znajdować Zofka.
~ II
krzyżaków,
krzyknął
E'l.egeuberger,
Cierpi ona
chłód i głód,' lliedol~ i niewollt
~L mnie zlor~eczy i przeklina, bardzo przeklina.
a to jakiem pra,,-em?
(8)

RYCERZE JASZCZURKOWI.

I
I
I

tam

8,600 rub. 3U k., na koszta Z<trz~ldu ceutralnego
:'),3:')8 rub. Hl i pól kop.
Ogółem wydauo JU,387 rnb. ;:; k" tak, :i.e wydatki przeuio:;ły czysty dochód o rnbli :'), lOJ rui) .
l8 k.
Rozporządzalne fuudusze fundacyi zllluiej:;zyly
się w r. 18%/ 7 o 0,227 rub. 90 kop. i wyno~i
ly przy końcu roku 107,075 rub. U4 kop .
Rocznik kOllCZy się szczegółowemi :;pmwozdaniami z działalnoŃci ozkoły rolniczej w bouieo:t.ynie i z działaluo~ci stac:yi du~wiallczalnej w ::lohieszynie.

-- Tolko spotkał pod '1'urllll iem j:\kicgoś k::;iQniemicckiego, on mu lJIówil, że ]lrzejezdżając przez Gdańsk słyszał na mieście, że Zofka ~najdu.ie się w rękacl1 kr:t.yittCkich. Pono Ham
wielki mitltrz opiekuje ~i(; nią ...
- I l)\lściłe~ tego księcia, zawołał Eezegcllberger z gniewem na 'roIku!
- Jak:i.e lIie miał puścić, kiedy tamten był
silniejszy i :t.drowszy, wywc~asowany i najedzony, a Tolko tak osłabł, że go latla baba jednym
palcem pr'l,ewrócić może-mówił bunnistr~, a obydwaj jechali be:t. świty, bo hlmtemll :t.hójcowie w Czecl1ach cały or:;~ak wytłukli i dlatego
zwrócił się na Sak::;oni~, a,hy przez ziemie niemieckie dostać się mógł na ~lazo\Vs'l.e.
- I-b to trza za nim wysłać pogoń, niech
go wniosą.
- Musi być już na Mazowszu, to ci trudniej
będzie go ~ obcej ziemi dobywać, r~ekł ojciec:
aleśmy przyśli tu do was, aby stanąć z w:tml
razem przy hractwie ... mowił burmiiltrz, a 'rolko mu pr~erwał:
- Pr~ysiąd:t. zemst~ krzyżakom.
- Zemst.L im, zaurzmiuł silny przerażający
głos Eezegenbergera, ~\ hył tak straswy,
:i. e
wszystkim tu zebranym po sk6rze drel:lzcz dziwny przeszedł.
- Zemsta, powtórzyli Jaszczury trzykrotnie.
I proboszcz przybrany w białą komż~ i kapę
złoci:;tą wszedł na stopnie oltm'za podnió:-:ł krzyż
i począt mówić słowa, które zebrani Jnszcznrowie powtarzali.

cia
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Priledewsilystkiem nakailuć trr.eba: aby w w~ę
ksr.ycu i r.amożniejsilych domach. uil'y\:~no , pl 0silku otwockiego do prilesypywallla w~ b odek . .,
Powtóre, wypada ilalecić urukOwullle p~dwól iI
i asfalto\yanie trotuarów podwórkowych l rynt:liltokÓw.
Zwrócić uwage Irospodar:wm ntL ~otrilebę
drenowania, z'IVłasil~ilab tych poclwóril, gdzie grunt
stanowi glinu nieprilepuszczaln.u, a l3utereny 8ą
zamiesilkałe przez ludność ubozsilą·
,
Wreszcie wypada też z~~ntylowac doły,., w
których zbiera. l3ię niecr.ystol3c z wygo dek tli ilądzonych 'IV mieszkaniach.
.
Czekają tez łódzkie podwórka na kon~ecz~e
ich o~wietlellie lampami, jak to praktykuje siCi
obecnie 'IV rVarsza'IVie.
Wsr.ak to wszystko tak niewiele kosztuje, a
tyle dodaje zcIrowotno.ści miastu!
Ani mozna było przypuszczać co za krzywdę
wvrilallzono zwierilętom wskutek prr.ed~~zesne~o
J
•
vslueJ ' bo·dr.w
wyrwani:L
bruku na ul'1Cy 1)'10 t rI(o \.
'
są prowadzone roboty około l~ldadallla cementowej podstawy pod bruk drewllIuny.
.
Dr.iś konie mU8i1ą ciągnąć ćwierć WI~rst! fury naładowane piaskiem. Koła wrzyna.Ją s](~ po
osie, a biedne ilwierzęta nie~~l na brzuchy kła
dą !:lie wyciao-ając woq z Cl(iilarem.
:Móina byłoby tego unil~nąć, gdy~~ ~ałą tę
przestrzeń rOildzielono na kIlka CZę~Cl l wyła
rLywano b~'uk .P? kole~, wtedy koń mIałby tylko
ka\vałek Cl<iźkIeJ drogI.
A dili~?.

Ciągnie juknajniepotrilelmiej cic;~ar przez całą dlugość, na której. b.ruk będzie. ukł~da?y,
ciągnie nywając nogi l męcr.~~c Sllt memlłosiernie.
A gdzież są członkowie to\Y:nz. opieki nad
zwierzętami?

:::

W ol:lt~\tnich c'l.LLsach w faurykach naszych
zaczyna dążenie , by o ile można posługiwać się robotnikiem krajowcem we wszyI3tkich działach przemysłu l"abryczncgo.
Jeżeli gdzie. to w przemyflle tkackim, dominującym w Lodzi, znajomość ryslIllk{l\v jel3t prawie nieodr.owną dla tych pracuwni ków, którzy
radziby zi.ljąć miejsca l~piej płatne. Tym powodowalHL fabryka Sileiblera wY!iłała (j·n swoich pracowników do silkoły rysUllkowej p. Wolczaskiego i z~L lekcye pO~lerane, przez ,niclI ~\' godzin~lch
wieczornych płaCI z tunduszow fahrycmycb.
Praktykanci ,/, illnych fabryk,. ~azdroszcząc ko~e
"'om 'zeiblerowskim, wystą]llh do pryncypałow
~woiclt z żądulliem, aby i im. pozwol?no korzy::;tue '!. lekcy i rysunków w go(l%lUach wleczorn~cb,
za które zobowiązali się płacić z "'łasn~ch f~l~.
du r.ó\\". Znalazł l3i~ atoli jedeu z nHJthlśClej
l:llycll fabrykantów, który nie pozwolił prak!ykantom swoim brać lekcyi rysunków, motywując
OijlllOWC zdaniem, że im rzemieAlnik głupszy, tyJll
lepszy .•
Dilialo si~ to zapewne w owej epoce, .gdy
Lód~ zaledwie żyć pllczynała?-pytasz ildumlOny
czytelniku.
Bynajmniej, w roku pańskim 1898, w, 3po~e
Irtlv rz~dy i społe.;r.eństwa umaly potrzeuę. h~
~h(nvego wykształcenia i czynią \~szelkie ~yslłl~l,
ahy jc w najl:lzerszym zaprowadZIĆ zakreSIe . .
I~ecz Lódź to miasto nie 'podzianek . i..: wl~lu
robi-grol:lzów, których po za tem nic l Illld Illeouchodzi.
przeważać
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Nowe towarzystwa akcyjne. Przemysłowcy
J. Kunitzer i F. Tanfaui, oraz pp. X. Lebiediew, J. Charcr.ew otrzymali zezwolenie na utworzenie towarzystwa akcyjnego celem eksploatacyi
rudy żelaznej w gubernii ołonieckiej, oraz urządze
nia zakładów metalurgicwych w Rosyi. Kapitał
zakładowy towarzystwa wynosi -I, miliony rubli
w 8,000 akcyj po 500 ruuli. Ust.awa towarzystwa.i uż za twierdzona.
- Przernysiowcy łódzcy B. Scllllerr, G. Peyser
i F. Wutke otrzymali zezwolenie na utworzenie
towarzystwa akcyjnego browarów łódilkich. Kapitał zakładowy 500,000 rubli w 2,000 akcyj po
250 rubli.
Udogodnienie pocztowe. Aby o ile tylko mOżna
przyl:lpieszyć wysyłk~ listów rekomendowanych
i uprosić manipulacY<i od nowego roku w;rowadzone zostaną ksiąźki l:lilutJrowe dla więksr.ych
firm, zdających naraz po kilkanaHcie listów rckomendowanych. Do książek tych ligty winny
być wpisywane przez firmy z wymienieniem adresu i miejsca przeznaczenia, urzędnik zaś
przyjmuj~cy listy kwitować je bqdzie wszystkie
jednym podpil:iem wprost w książce, zamiast jak
obecnie wypisywać na każdy oddzielny kwit.
Od tejże daty na listach pieniężnych urzęd
nik pocztowy nie będzie jak dotychcilas kładł
po 5 piecz~ci lakowych, tylko po dwie z obu
Loków lil:ltu.

łódzcy

Nowy gmach. Stary domek przy zbi?gu ulic
Piot.rkowskiej i Cegelnianej ulegnic zlllszczeniu,
n na tem miejscu ma powstać olurr.YlUia kamienien. d~wignięta wedłllg plallÓW budowniczego
Landuu. Kamienica ta ma sie tern różnić od noWOllowstających domów, żc Lędzie posiadała 01br'lymi I3kle)), za który jeden z przemysłowców
ofiarował roczną dzier~awq 7000 rubli, a oprocz
tego będzie po 'iadała lokal w podziemiu przeznaczony na winiarnię, która będzie oświetlona no·
wemi reflektorami ollatantowanemi w ten sposób,
ŻC światło w po Iziemiach niczem nie b<idzie róż
nilo się od światła, jakic mamy w pokojacb
pierwszego lub drugiego piętra.
Skrzynki pocztowe . Zarzą(l pocztowy w tych
dniach powiększyl liczb~ llkrzynek pocztowych.
Pomimo powiększenia, liczba skrzynek jest jeszcile
lliedostatecznH. na całej bowiem przestrzeni dOdć
zaludnionej ulicy Przejazd niema ani jednej
skr~yllki.

Osobiste. Pan Iwanow, pomocnik policmajstra,
() tlierpnia na ste~ci()tygodniowy udop.
Przeciw syonistom. Rabin tutejszy p. Mnjcl
zabronił snrowo w'ygłas~:lnia w synagogach i domach modlitwy kazali, dotyczących syonizmu .
Nagły zgon.
Zmarły nagle w dniu 26 b. In.
na ul. Długiej obok domu .M 1(j człowiek, którego nar.wi"ko narazie nie było wiadomem, okazHł
się po l'prawdzeniu mie!:lzkańcem ul. Konstal1tynowskiej <1omll ;,'\~ ;H Dyunizym PiaReckim, 60
lat wieku liczącym.
Elektryczność w Łodzi.
Mimo odrzucenia
projektu grupy fabrykantów łódzkich o powierzen;c im ()~wietlenia min, ta, ma uyć wyuudowalIa przez uich stacya centralna. Donosi o tern
"Lodze!" Zeitung".
Tramwaje elektryczne.
Sprawa uzyskania
pozwolcnia na priledlużenic linii tramwajów łódz
kicI! (!<-) Zgierza i Pabianic jest lUL dobrej drodze. Prawdopodobnie już z wiosną roku przyszlego rozpoczną się roooty na l:lzosaclI zgier kiej
i pabianickiej .
Sprostowanie . W numerze wczorajszym mylnie była umieszcr.ona wiadomość o powrocie z urlopu policmajstra miasta Lodzi - p. Chrzanowt;ldeo·o.
l~. Chrzanowski na. urlop nie wyjeżdżał.
Ćwiczenia straży ogniowej. W poniedziałek
Skutki spowiedzi. Pani Ul:banowicz,.
d. 3 Rierpnia r. b. () godzinie 6 1/ 2 wiecz. odbędą
ml1jąca księgarnię. przy ul. MilcołajewskI~j P?~
sic ćwiczeuia III oddział u straży przy wieży
;,'\~ 3-1, zauwaźyła, ze ou pewnego czasu glllą jej
IIi-go oddziału.
książki z pulek i to. w zna,c.znej ilości. Pod ej:
Wypadek. W dniu 2:2 b. m .. przy ul. Dzielnej
rzenia jej kierowały l:ll~ w rozne strony, lecz aU! pod !\~ 21 spadł z dachu Józcf Zelachowski z wyna cuwile nie posądzała o llIalwersacy~ pomoc- soko~ci I piętra, pracujący przy rcpemcyi konicy swej' osoby llauożnej t\1. do dewocyi.
mina.
Jakież' tedy było zdzi wienie właścicielki ksiqNieszcr.qśliwy potłukł sohie bok dotkliwie,
garui "'d v dnia pewnego wszedł posłaniec ze życiu jego jednak nie grozi niebezpieczeństwo.
l:iporą' I;a;ilką książek "\:ar~oflei tlO rl:l; i ZOl:lta·
Napady na letników. W Koltlszkach i przylewiwszy ją na stole, ulotmł 81~ natychuuast.
J ak się okazało ksią.żki te, przywłaszczone głych wilegiaturach 'IV ostatnich cr.asach letnicy
l:lobic potnjemnie, zwrócIła pewna osoua pod zaniepokojeni zostali szeregiem usiłowań kradzieży. Dzięki
czujno~ci, a nawet odwadze pań
wpływem knpłana, który .ią słuchał spowiedzi.
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i pociech naszych, złodzieje byli płoszeni i uciekali bez 11Ipu.
Stra~ ziemska wy~lediliła juź SVr<twcow napadów, których zamknęła pod klucz.
;\Iiędzy innemi usilowano okra~e pp. K., A.,
R. i innych.
Najgorzej pono wysiIIi na tern mc;żowie, którzy muszą obecnie co wieczór odwiedzać żony
i lUI.Wet latem ... nie majf~ wakacyi.
Licytacye. 16 sierpnia w magistracie m. Piotrkowa odbędzie się licytacya na wzięcie przedsiębior
stwa asenizacyi Piotrkowa aparatami Bergera
na przeciąg lat sześciu, poczynając od 2-1, kwietnia 1899 r. Zastaw (wadynm) 500 r:>.
22 sierpnia odb<idr.ie l:li<t w rZ1l<lilie powiato·
wym w Brzezinach licytacya na wydzierżawienie
dochodów r. bydłobójni na prileciąg lat 3, poczynając od 13 stycznia 1899 od sumy rocznej dzierwy -1,. Hi4 rll. 50 kop. in plus. Zastaw (wadyum)
417 rl:l.
ZE STATYSTYKI.
Straty kopalni .Czeladź". Kopalnia węgla
kamiennego "Uzelad~" pod 13q(lz.inem od lat kilku
już nie otrzymuje dochodu r. ek. ploatacyi.
Straty poniesione prilez akcyonaryuó!zy w latach ostatnich wynoszą -I,69,UI8 fr., w roku zn.~
zeszłym wynoszą 332,0;~6 fr.
Kapitnł znkładowy Towarzystwa wyno. i fr.
3,250,000.
Strat~ f-jpowodował brak wysokich pokładów.
Ze statystyki gub. łomżYllskiej. Prr.estrzeil dróg
pocztowych gub. łomżyńskiej jel:lt n:tl:lt~plljącą:
drogi żelaznej
2:~o wiorst
drogi I:lzosowej 2D3
"
drogi zwyczajnej :54\!2 "
przepraw na promie na drugi brzeg rzek znajduje Hię Hl, mostów na Nanvi i Bugll mzem 10.
KOllnyeh iltacyi pocztowych U, na kt.óI·ych utrzymnją 78 koni i 39 wo~uic. Pn;cstrzell linii
telegraficznycb 412 wiorst. Cała gubernia zajmuje 9269,~ wiorst kwadr. Uubernia liczy 7 miast,
2-1, o!:iady miejskie i więcej uiz 3,000 wiosek,
fol warków i osad oddzielnycu . Ogólna lndno~ć
guoernii wyuosi 61ti720, w teru wojska około
60,000. Pocl względem sanitarnym ludnoHć ta obsługiwaną jest przez -1,0 lekarzy (w tej liczbie
25 woll1opraktykujących), 77 felcileró,y i ;3U alm·
szerek. Aptek w guberuii ::30, których ogólny 0)Jrót wynol:li około 6u,OOO rub.

I

Z lVARSZAlVY.
Odznaczenie. Król rnmnńl:lki, zaraz po "przybyciu (!o Warsznwy, nadał JaHllie OAwiecollemu
k ' i~eiu lruerctyilskielllu order rUlTluńl:lkiej Gwiazdy
I-cj klasy, którego oznnki zostaly wreczonc Ja~uie ()~wiee()IlCmU księciu na d woren "iedeilskim,
przcz prezesa rady ministr6w Sturdz{'. W dniu
w~"'Ol:ajszyl\l, żegnając .sil: z Ja~nie O;wieconym
kSIęCIem w pałacu LazIeukowl:lkiJU, J eo'o królewska Illotić wręczy l ki:lic;ciu Imeretyjlsl~iernll swój
portre~ malowany (lIlinit~tura) i opnn\"iony we
"\,"sl!ttnHthl ramkę , artyi:ltycznie wykonaną ze 11,10ta l onyksu.
Z Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego.
"'. dni.u l sierpnia ro~pocilną się obrady dyrel~cYl głowuej Towarzyl:ltwa kredytowego ziemsluego. Pon~ądek dr.iellny jcst nagt(;pl1j}~cy:
1) Przyjęcie przysięgi od trzech nowowstępu
jących radców dyrekcyi gh'nnlCj, pp.: Leona Przanowskieg-o, właHciciela dóbr Kratlne i Liszno z gub.
lubelskiej, Władysława Jelskiego, wl:.t~c. dóbr
Rudostów i Szt1l11sko z gnu. radomskiej, oraz Józefa Szymborskiego, wła8c. dóur Piaskowce z gub.
suwalskiej;
2) rclacya radcy dyrekcyi głównej, p. Bryndzy, dotycr.ąca wypełnienia postanowień ogólnych zebrań połączonych władz Towarzystwa
odbytych w dniach 26 i 28 lutego, orar. ] (:) i
marca r. b.;
3) ustanowienie i rozkład kadeneyi pełnienia
obowiązków
przez radców dyrekcyi główLej
w ciągu d wóch lat nustqpuych, to jest od dnia 1
sierpnia r. b. po (lilień 31 lipca H100 r. w łącznie,
a również sformowanie list star:>zeilstwa radców
'IV stosunku do lat ich slnżoy;
-1:) wYilnaczenie radców, clelegownnych do dolonl nl' d karbcem Towar"'ystwa, luo też poru-
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zamieszkałej w Pszczynie, Rybniku, Haciborzu
i innych miejscowościach.
3) Dla uniwersytetu ,iagielońskiego w Krakowie <:i,000 rs., jako ~apomoga i stypendya. dla
ubogich studentów, ~ Ilwzglc;dnieniem przedewszystkicll1 potrzebujących pomocy krewnych znpisodawcy.
4) Do rozporządzenia gminy ewangelickoaug'sburskiej w ·Warszawie dla ubogich paralityków w Warszawie 1:),000 1':;.
5) Do rozporządzenia gminy ewangelicko· reformowanej rs. 5,000, ~ tcm zastrzeżeniem, że odsetki od tcj sumy mnją być obrócone na zapomogi ella zubożałych członków tejże gminy.
G) Dla domu f:ichronienia Feliksa Sobań~kiego
, dla paralityków w War:;zawic (No,,·owiejska 32)
głównej;
11) projekt pod wyższcnia pensyi pracującym r:;. 3,000.
Wykonawcą te:;tamentu mia.nował testator adw.
we władzach Towarzystwa kredytowcgo zielDpr~ys. p. Otikara Schellem.
sk~ego, tak urz~dnikom, jakoteż radcom, odm-:y'l'estament w końcu stawia warunek, że gdytauy przez radc~ dyrekcyi głównej, p. Szaniawby którakol wiek z instytucy.i lub osób prywaskiego;
12) obsadzenie posady wakującej naczelnika t.nych zrzekhL się zapiJoJll, to jedna połowa legatu
przejdzie na rzecz 'l'owarzystwa doLroczyl1uo~ci
wydziału sprawdzania, oraz inny cli posad, które
naonczas b~dą wakującemi; referat hędzic odczy- w Warszawie, druga ~a~ na rzecz gminy ewantany przez radców pp. K<l\valskiego i 8zaniaw- gelicko-angsburski~.
:3kiego, wchodzących \v sklad delegacyi, do obsaPoszukiwanie dziecka.W »Gazecie policyjnej"
dzenia posad wakujących wyznaczonej;
czytamy co następuje: nCesar::iko-rosyjski konsu13) mianowanie delegatow tuksowych na. Czas lat w Londynic zawiadomił iż w lutym r. b. '!.aod dnia 1 styczu ia po dzień 31 grudllia 1900 1'.; mieszkała tam poe! J\f~ 11~ "Bricklane Spitalfields"
H) wybranie delegacyi specyalnej do rozwa- żona poddanegu rosyjRkicgo, Stefana Wysockiego
żenia W11io:>k<'>w, przez radców 'l'owarzyst\Va krelub Wyslockiego, Marta, zabita zostala. przez poddytowego ziemskiego, złożonych na ogólnych ze- danego rosyjskiego, niejakiego Karakczewl:lkiego
braniach władz polączonych tegoż Towarzystwa lnb Karazowskiego. Mąż Marty, Wysocki (Wysw ciągu r. 18!ł8;
łocki), podczas zabójstwa przebyvl'a.ł w Ameryce,
15) raport radców dyrekcyi głównej, pp. 1\:0- dolu~d udał się, poszukując pracy i dowiedziawall:lkiego, Bryndzy i Banachiewicza, tyczący siq wszy się o śmierci iony; prosił Ccsarsko-rosyjski
rozwinięcia ogólnej iustrukeyi z 1". 189-i, wskutek
kon sulat w Chicago o za,,·iudomienie go o losie
wezwania komitetu '1'owar~ystwa, pragnącego g-letnicgo syna, dla. którego poszuk iwania W ywied~ieć, co dotychczas w przedmiocie instrukcyi
socki, z powodu braku środków materyalnych,
uczyniono;
nie może saUl pr~ybyć do Eurupy. Policya 101\16) wniosek, odczytany przez rtldc~ W ierz- dyll~ka posiada wiadomo~ci, iż Marta Wysocka
cblejskiego w sprawie dążeu dyrekcyj l:lzczegOło (Wysłocka), mieszkając w Rosyi, miała przy sowych od sekretarzy hypoteczuych, na ~asadzie bie 9-letniego syna. Podając o tem do wiadmo~ci
artykułu 127 ustawy z r. 1~88, wyciągów hypowydział śledczy kancelaryi oberpolicmajstra m.
tecznych ~ dóbr, którym wydana ZOl:ltai<t pożycz
Warszawy wzywa osoby, posiadające jakiekolwiek
ka 'l'owarzystwa, po przeprowadzeniu ich w no- wiadmo~ci () miej 'en przebywania syna Wysocwą fazę umorzenia i po rozdziale pożyczek wckiego, ażc?y zawiadomiły o tem wydział".
dług porządku hypotecznego;
.
17) referat radcy ::lzaniawi'lkicgo w kwestyl
przyznania gratyfikacyi jednemu z urzędników
dyrekcyi szczegółowej łomżyńRkiej;
18) wybór członków do delegacyi konwersyjnej - i
.
Hl) raporty radców dyrekcyi głównej pp. SwieZ IJerlinfl 10 lipcu.
żawskiego, Wardęskiego i Sokołowskiego, w )::rzetlWalka przeciw przewroto"'i mll. być według
miocie oznaczenia i zaliczenia niektill'ych spraw
i interesów do kategoryi takich, które nie podle- berliilskiej "Voll,l:l Ztg." )lO otwarciu parlamentu
rozpocz<tt,\ na s~erokie rozmiary. Sprawa postą
gałyby rozstrzygnięci n zwykłych zebrań dyrekcyi
piła już tak dalece, ŻC i stronnictwo centrum do
głównej.
t.ej walki chce rękq przylożyć. »Ccntn\lll - pisze
Inspektorem studentów w politcchnice w::r- ten organ -- przed wyborami o~wiadczyło sifi
l:lzawl:lkiej mianowano sekrct.arza rady Ilniwer- wpra wdzie stanowczo Z,L powszechn~llI tajnem
!::\ytetn ~,:arl:lzawdkiego Kaplldtin.t. Pomocnik in- prawem głosowania, ale dzi~ centnl1Il jcst gotospektora uniwcrsytetu warszawskiego Kryłow we do usunięci.\ tego prawa, jeśli na polu koprzeehodzi n,t posadę ilU~pektora gimnazyum ~cielno - polityllznem otn.yma pewue ustępl:itwa,
w • 'uwałlmch. Pomocnikiem zaś in,.;pektont w uni- pomiędzy inuemi znicsienie wyjątkowych praw
wersytecie mia::lOwauo nauczyciela :~-go gimna- na jezuitów i nowe ustawy szkolne. Centrum jnż
zyum żeńskiego :Matwiejewa,
pr~y projekeie marynarRkim powicdziało A, wi~c
Magistrat Ul. Warszawy nosi si~ z my~lą wy- tcraz musi powiedzieć B. Rząd też na seryo my~li o wyjątkuwej Ul;tawie przeciwko socyalisto~
l:ltąpienia do władzy wyższej o upowainienie do
wprowadzenia w \Val'sza,yie podatku od welocype- i sądz i, że centrum poJ tym wzgl<tdem b~d:t;le
dów i powozów automatycznych ('amochodów). 0"0 stanowczo popieralo" .
W tym celu magistrat ~.wrollił di~ do p. oberpo- o Przy tej :;posobności warto przytoczyć eo pilicmajstra. z J)1"o~bą o dostarczenie danych o ilo- szą dzienniki o organizacyi propagandy i Ol·ganiści idtniejących w Warszawie welocypedów i sazacyi ,,"ogóle Htronnictwa socyalistyc~nego.
mochodów, zapytując, czy i jakie należałoby proPrzedewszystldem stronnictwo to jest bogaponować wyłaczenie od tego podatku dla osl>L
tem. Party a rozporządza corocznie poważnemi
wojskowych i' pozostnjących na służb i e: paustwo- sumami ze składek robotniczych (w l". 1896 dochody komitetu centralnego wynosiły 270,000
wej.
Zapisy. W sądzie okr<tgowym warHzawskim marek, dochody więc trollnictwa są pr"-ynujmniej
otwarto testament ~. p. Augusta Hermana, zmar- o 5 razy wi<tksze), co jej po~wala opłacać I:lwych
posłów, agitatorów, publicystów i a.gentów.
łeo·o niedawno 1ll'zędnikn. generalncgo kOllfmlatu
Prasa została wyzyskaną przez 80cyalistów
ni~mieckiego w WaI'R'!.ltwie. Zmarły poczynił nn.w sposób ~dumiewają('y. W NiemczeclI wychodzi
:;t~l)l1jące zapisy, oprócz legato w lut rzecz ro124- orO'any s{Jcyalistye~ne. Oprócz tego olwliczdziny:
l) Ku rzec~ ko~ciołów: katolickiego i ewan- ności(n;e broswry S'1 rozrzucane w wielkicj ilogelickiego w Pszczynie na ozlą.zku Górnym, po ~ci. Naprzykład pisemko Bebla. o państwie przynl. 15,000, czy li :iO,OOO 1':>., przeznaczając odsetki szłości rozrzucono'" 1,700,000 egzemplarzach.
Obok pism, propaganda odbywa si~ z pomocą
'/. t.ych sum dla starych i niezdolnych do pracy
klubów (przeszło 1000), towarzystw śpiewackich
wspólczłonk<'nv tycb gmin. Pierwszeństw') jednak
({j:35), wreszcie uniwersytetu socyalistycznego
mają krcwni zapisodawcy w prostej linii.
2) Dla instytutu głuclloniemych w Haciborzu w Berlinie, zorgal1izow~),Jlego na wzór amerykań
skiego, wreszc:e z pomocą specyalnych ludowych
IlU ~zlą~ku rs. 15,000; od sumy tej odsetki mają
byt obrócone na wpil:ly dla niezamożnej dzint,,·y, teatrów utrzymywanych przez socyalistów.

ezenie tego olJo'ITiązku zwyk1emu składowi zarzą
du dyrekcyi głównej:
b) wybi)r członka komisyi reorganizacyjnej na
miejsce ś. p . radcy Siemieńskiego;
o) sprawozdanie z wydatków na aLlmillistracy~ w ciągu r. 1897;
7) odczyt.anic projektowanego przez komitet
budżetu na 1'. 1898;
8) :;prawozdunie z snm, wyznaczonych etatem
na pensyc dla dyctaryuszów niestałych;
\1) 1l1lOrmO'ITauie liczby ol'ób, przyjmowanych
na bezplatną aplikacn w dyrekcyi głównej;
10) poddanie pod decyzyę zebrauia ogóluego
byestyi, tyczącej się wypłacenia ostatecznego wynagrodzcnia jednemu z L. nrz~dników dyrekcyi

Korespondeneye.

Cała t.a skomplikowana org'anizacya pozoBtaje
pod kierownictwem komitetu pięciu, wybieranego
na dorocznych kongresach stronnictwa, komitetu
rządzącego z wprawą i stanowczością wielką.
"Nordd. Allgemeiue Ztg." potwierdza, że istot.nie parlamentowi przedłożony zostanie projekt
w sprawie reorganizacyi artyleryj i pomnożenia
wojsk telegraficznych; nie nastąpi to jednak przed
1 października 1899 roku. Jeden zaś z dzienni·
ków narodowo-liberalnych zapowiada przedłoże
nie parlamentowi nowego wielkiego projektu wojskowego.
Pisma niemicckie wszelkich odcieni, uawet
wolliomyślne,

zamieszczają

wzmiankowaną

już

przez nas odezw~, podpisauą przez kilkuset niemieckich uczouych, polityków, wyżs~ych urzędni
ków i iunych obywateli, a wzywającą do założe
nia wielkiej biblioteki ni~mieckiej w Poznaniu.
"Jak po roku 1870}71 - czytamy w tej odezwie-włożyliśmy niemiecką bibliotekę dla Strasburga, która tam hło~ie dla niemczyzny wydała
owoce, otóż teraz powinni "my stworżyć takie samo pożyteczne dzieło dla kre:;ów wsclloduicll,
zbyt dłng'o niestety zaniedbywanych. Podnosi i'lię
tam obecnie agitacya, ktom zmierza do zupełne
go odstręczenia ludności polskiej od Niemiec i tej przeciwdziałać należy. Nie żąd,tjmy za wiele
od pUllstwa, sami działajmy ochotnie".
"Walka dw{)ch narodowo~ci wówczas t.ylko
skoncily się dla nas pomyślnie, gdy pok:lżeruy, że
sily moralne i duchowe po naszej stronie wiq103ze" .
rl'akimi to frazesami zachęcają poważni m~·
żowie ł3połeczeili'ltwo Niemiec do ofiar na rzecz
niesienia pomocy duchowej rzekomo zagrożonej
niemczyźnie we wschodnich prowincyach.
W Berlinie powstały w ostatnich czasach trzy
nowe polskie stoWul'zy::izenia: neutralny :t.wiązek
mieszczański,
polskie stowarzyszenie katolickie
pod wezwaniem ~w. Józefa i kółko cyklistow polskich. Og61ua liczba. stowarzyszeń polskicll w Berlinie dochodzi obecnie do 41.

Z

kra j u.

Wypadki na kolejach. Ka stacyi Piotrków,
wagonami, przeznaczollemi do wyładun
ku, z niewiadomej przyczyny powstał pOŻUl'. Po·
mimo ratunku :;łużby stacyjnej w dwóuh wagonach towar w cz~~ci spalony i w części zalaqy
'!.Ostał wodą.
Oba wagony uległy czę' ciowemu
spaleniu, a trzeci uszkodzcniu.
Pomi~dzy stacyami Dąbrowa i Ząbkowice kolei wiedcil:;kiej, pociąg osobowy, jadący w stronli
\Vars~awy, ~<ttrzymany zOfltał w drodze z powodu p~knięcia osi parowozowej. Po sprowadzeniu
z Ząbkowic parowozu, pociąg po -iO-minutowym
postoju wyruszył \V dalszą drog~.
Łowicz . W szkole realnej miejsca I:lą wolne
we wszystkich 7 kla 'ach. Egzamina wst~pne
rozpoczną się d. 20 sierpnia, a lekcye an sierpnia.
Gdy sta.wiano sztandary pr~y mającej si~
wykończyć wieży ko~cioła popijarskiego, natrafiono na. zbiornik wapna lasowanego, z gorą od
lat stu przechowanego w ziemi. Wapno to odznacza
pomięd~y

się wyjątkową spoisto~cią

i

elastyczno~cią·

Świętokradztwo i rabunek. Z niedzieli na pow nocy, nie wytropiony dotąd święto
kradzca i rabuś, rozbił w ko~ciele Farnym w Hadomiu cztery puszki do ofiar, z których jedną
wyrwał z muru.
Skrzynce do ofiar, umieszczonej w kaplicy Przel}ajś. Maryi Pauuy, zbrodniarz nie mógł dać rady.
Swi~tokradztwo i rabunek dostrzeżono rano pr:t;ed
Prymaryą, gdy ~wiąt.yn i~ otwierano.
Przypuszczać nale~y, ze świ~toknttlzca ukrył
się po nieszporach w ko~ciele i potem, po dłu
gim rabunku dosta.ł się na chórek w ka.plicy
l'rzenajświęt:;zej ~bryi Panny, u stąd przez dwoniedziałek

nicę uciekł niedostl'zeżony.

Z chórku do th.wonicy drzwi znaleziono otwarPolicya dokłuda wszelkich lH;iłowań, ażeby
wykryć ~wi<ttokradzcq i oddać go w ręcc 8pnt-

te.

wiedlhvoŚci.

Urodzaje w gub . płockiej. Wcdlng zebranych
drogą urz~dową danych, urodzaje w gub. płockiej
nie przedstawiają się ~wietnie. Oziminy, zboża
jare, oraz l'o~liny pastewne znajdowały ł3ię z po··
c~ątku w stanie zada walniającym. W sku tek je-

ROZ"WOJ. dnak dc::!:.-:c:.-:ów ucierpiały wiele od :.-:byt.ku wilgoci. s:.-:c:.-:ególuiej ua gruntach ui:.-:iunych. Taki
sam los spotkał rośliny okopowe.
W wieln miejscach buraki i kartofle musiano
:.-:asad:.-:i6 powtórnie lub pola obsia6 :.-:bożem jarem,
eo s:.-:c:.-:ególniej miało miejsce w pow. ciecbanowskim i pr:.-:a~;nyskim. Na gruntach góri:ystycb i na
piaskach okopowe do tcj pory pr:.-:edstawiają sili
dobrze.
Do dnia 27 czerwca żyto okwitło, a pszenica
wykłosiła si~. Obecnie żyto już dojr:.-:nło, l~cz
ciągłe deszc:.-:c nie po:.-:walają pr:.-:yst~wi6 do ZblOru. Deszcze również dały sili wc zuaki .si~noko
Hom. Grady, jakie miały miejsce w drugiej P?ł~
wie c:.-:erwca, spowodownły duże straty w Oi:ll~ll
nach w pow. płockim i przasnyskim. ozczegolniej ucierpiały od gradu gmiuy: Krzynowłoga
Mała iKarwaci:.
Prllymrozki majowe, oraz mró:.-: w nocy z d.
-+ na !) czerwca :.-:warzyły zboże w gminie Szpetal, Bobrowniki, Jastrzqbie, Nowo;;ród i Obrowo,
pow. lipnowskiego, lecz powstałe stąd straty są
uieznaczne i nie przenosi:ą sumy rub. 600. O..n~
dów szkodliwych dla ro~lin do d. 13. b. m. ~Ie
zauważono.
W jednym tylko pow. hpnowsklm
drzewa owocowe znacznie ucierpiały od nadmicrnej ilo~ci g~1sieuic.
ŚWięcAnie niedzieli. W grouic pow~tżniejszych
kupców płockich, jak douoszą "Echa Płockie"
i ŁomżYllskie", powstała chwalcbua i godna uzn~nia myśl zaprowadzenia dla. pracowników
sklepowych świlicenia nicdzieli i "wiąt.
W celu bliższego okrcśleuia, w jaki sposób
zamiar ten ma bye wykonany, odb~dzie si~ narada pp. kupców, o rezultacie której llie omieszkamy czyteluików nas:.-:ych powiadomić.

Plantacye miejskie. Zawdzięczając p. gubernatorowi Łomży, przybyło jeszcze jedno miejsce do
spaceru. Pan gubcrnator wyjeduał w ministeryum
lwmunikacyi ustąpienie kasie miejskiej w formie
dzierżawnego pasa placu, idącego równołegle ~ szosą
prowadząc1ł do Ostrowia i na przestri:eni od wi<izienia do kosznr ołoneckiego pułku, 'I. lewej strony szosy, z jego poleceuia l1l'ządzon~ i:ostała aleja. ~Aleja ta jest już zadrzewioną i postawiono
na niej kilka ławeczek.
Z czascm blidzie to miejsce najbardzicj uczqsi:czanc, guyż powietrze tu nic'l.cm uic zuuieczyszczone, niema w pobliżu bagnisk, fi za to o dwie
wiorsty lasek. Aleja wysadzoua IJrzozarni, które
z lewcj strouy bardzo słabo rosną, a dużo z uich
poschło i: pr:.-:yczyuy grulltn nieodpowicdniego.
Warto byłoby nschłe 'l.astąpić akcyumi luu innemi drzcwami otlpowieclnierui lIo gruntu.

Z PETERSBURGA.
"Praw. ",destn." w J\~ 1;)1 zamie~cił cały
Hzereg przepisów, mnjących na wzgl~di:ie uła
twianie przesyłek listo wych pocztą. "Dzisiejsza
procedura poc~towa, czytait.y w cyrklllarzu z d.
30 czcrwca (12 lipca) r. U., nic odpowiada wymaganiom pospiechu i prostoty w przyjmowaniu,
ułatwi~tlliu i wyda.wanin korespondencyi, a wiele
kSi'1g, dawniej, gdy liczba korespondencyi uyła
drobna, nie llciąźliwych, teraz staje się :.-:bytecznemi". Otóż dla uproszczenia i pospiechu cyrkularz w dalszym ciągu stauowi uowe przepisyz jednej strony ułatwiające intercsantom stosunck z pocztą, z drugiej-ułatwiające czynności
urzedników pocztowych. Ostatnie pomijamy, jako
dotyczące uri:ądzell .wewnętrznych biur 'pocztowych, :.-:utrzyl\lumy Sl<i tylko przcz chwIlę nad
pierwdzem. Tu przedewszystkiem należy zaznaci:ye istotuie dużc ułatwienic ella listów polecouych, a to prze~ da.nic możności wysyłającym
takie listy prowadzellla włafluych kSIąg, według
form wskazanych, a każdorazowo prze:.-: biuro
pocztowe zaświadczanych; przyjlllująC takie listy
do wysyłki, urzęduik pocztowy kwitować b~dzie
wysyłająceho ua jego k ilidze. Dalej, cyrkularz
wprowadi:a nowe, upros:,-:ci:Onc formy wy yłauia
list(nv i pakietów urz~dowych, pr:.-:csyłek z zalic:.-:enial1li pocztowemi. lisf,ó IV pieniężnych, wartoM pakietów picniqżnych (dzis do 3.000 rs.)
podnosi do (),OOO ri:>. i t. d. Na ogół, cyrkularz
ten wprowadza zmiauy zasaduicze i istotni e
wielce uproszczające dotychczasowe zwyczaje poczto'ire w zakresie korespondencyi. Wszystkie
nOwe przcpisy, dotyczące ulatwiell dla ogółu,
mają być wywieszone w hiurael! pocztoWYCll,

Piątek, dnia ~9 lipca l8ng r.

wprowadzone za~ b~dą w wykonanie-niektóre
zaraz, wszystkie z nowym rokiem.
- Specyalna kaucelarya kredytowa zawiadomiła departament opłat celnych, na podstawie
komnnikatn domu uankowego br. Rotszyld w
Paryżu, o trudnościach czynionych prze:.-: bank
fnmcuski przy przyjmowaniu przezeń biletów tegoż banku dla wymiany, :.-: powodu, że m\, bardzo wielu biletach zuajdllją ię znaki numemcyjue.
Wskutek tego i w uzupełnieniu okólnika z d.
11 sierpnia 1895 r. J\§ 14791 departament opIat
celnych poleca komorom celnym, którym dozwoloue jest przyjmowanie biletów zagrauicznych
uanków jako opłat~ ceł, nie przyjmowae wcalc
biletów, tak bauku francuskiego, jak i inny ch
banków zagranicznych, nu których zuajdnją się
znaki lub stemple. Poleca :;ili równiez komorom
celnym uie przykJadać do tycb uiletów jakichkolwiek zuaków lub stempli.
- Ministeryum oświaty, dowiedziawszy sili,
iż w niektórych okręgach uaukowych pOi:Ostaj,~
remanenty sum, na potrzeby s:.-:kolne budżetem
roc:.-:uym przez m:nisteryllm wyznaczouych, zwróciło uwagę zwicrzchności ()kr~gów, że sumy budżetowe powinuy być wyc:.-:erpane, jeżeli zaś w wyjątkowym wypadku okaże siq remauent, ministeJ'ynm powinuo być o tem natychmiast zawiadamiane, by moglo uC'l.ynić stosowne rozporządzenia
przed upływem roku.
- l\Iinisteryull1 skarbu, pr:.-:es}ało inspekcyom
fabryc:.-:nym szczcg'ólowe wyjaśuieuia w przedmiocie obrachunku placy roboczej IV fabrykach
i zakładach.

Z prasy rosyjskiej.
Korespondent "Kow. Wr." przesyła nast~pu
jące szczegóły o pobycie w Kownie nowego generał-gubernatora wilellskiego W. N. 'l'rockiego:
Urzlidowo uczestniczyły wład:.-:e wojskowe z 1;:0mendulltem, generałem Czemerzinem na czele, gubernator Sucltodolski, wice-gubernator Nekludow
i deputacya od miasta z prezydentem miasta
(głową) Grundmeneru (lnterauiu) i radnymi: Głn
chowskim, Hechoszcm, Tielmansem i Wolt'em (prawosławny, katolik, luteraniu i żyd), jakoteż człon
kami z~trz~ldu i sekretarzem. Przy podaniu cbleb~ i soli, prezydcnt miusta powitał gen. TrockIego pr:.-:elllową.
"Na drugi dzicń naznaczony był obja.zd obozu i przyj~cie urz~duików wydziału cywilnego,
a nast~pnie po śniadaniu u gllheroatora, przybijanie sztandarów dla nowych 2-go i 3-go forteczuych pull~ów piechoty. Celem przedstawi en ia
siq generał-gubernatorowi przy byłi naczelnicy i
członkowie poszczegOlnych zarządów cywilnych,
jakoteż hiskupi: Michał, picrwszy wikaryusz cparchii litewskiej i Mieczysław Pnlllllon, biskup telszewskiej dyecezyi rzymsko-katolickiej. Obchodząc i uprzejmie witając wszystkich przedstawiaj~cych si~, generał-adjutant Trocki stanął następnie po~rodku sali (przyj~cie odbywało siq
w pałacu komendautury) i :.-:wrócił si~ do obecnych z nastlipnjącerui mniej wi~cej słowy:
"Wielu z was, panowie, sądzę nawet, że
wszystkim, znany jest ten krótki program, jaki
po otri:ymanin odpowiednich wska:.-:ówek od Najja~niejsi:ego Paua, wypowiedl':inłem prz'y mojem
wstąpieniu na stanowisko generał - gubernatora
w Wilnie. Nic uie dodam do tego, co wtedy
powieel:.-:iałem. Przypomn~ wam tylko, żc każdy,
pragm1cy sprawietlliwo~ci i dobra kraju, znajdzie
mojc <Ir:.-:wi szeroko, na oścież otwarte! Powoła
ny do przestr~egania legalno~ci i por:.-:ądku w powierzouym mojemu zarządowi kraju, b~dę wszelkiemi siłami dążył zara:.-:e!ll do rozwoju jego ~ko
nomici:nego dobrobytu. Zycz~ każdemu z was,
by z powodzeniem wypełniał swojc obowiązki!"
Pomówiwszy jes:.-:cze pri:ez kilka minut :.-: biskupem rzymsko-katolickim, generał-gubernator oddalił siq do pokojów wewnqtrzuych.
• Kmj nasz, tak długo przezywający pri:esilenie ekonomiczue, lecz bogaty i zamieszkany przez
pracowitą ludnoM, bardzo potrzcbujc nie:.-:ależne
go, energicznego opiekuna jego życiowych intererów.
Należy się spodziewać, że wspomniane
przyl'zec7.ellie geuernła W. N. Trockiego jest
w związku z nomillacyą na "'ybitne i po ..... ażne
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stanowisko znrządzającego jego kancelar,}'ą p. Sndiejkintt, znanego uczonego i utaleutowaneo'o eko.
"
:o
nOIJllsty.

ROZMAITOŚCI.
Ile kosztują zaburzenia? Z Galicyi piszą:
W aresztach sądów powiatowych, powiatów:
bialskiego, wadowickiego, żywieckiego i myśle
nickiego, osadzono ogółem około 700 ludzi, z tych
puszczono na woluość około 600, a około stu odstawiono do kryminału obwodowego sądu w Wadowicach. W obwodzie sąuu krajowego krakowskiego, t. j. w powiatach: chrzanowskim, krakowskim, wielickim, bocheńskim i brzeskim, było aresztowanych po osadach powiatowych około 800 osób, z tych około 1;)0 zatrzymano i ods]!awI'ion~ dOT\,~uYbmindah~ ądu !uI'<\iowego ~{arnego
\.~·a ;:OWle. n O wo zle tarnows (lm, czylr w poWIatach: Dąbrowa, Tarnów, Pilzno, Mielec i Ropc:.-:yce, aresztowano ogółcm po sądach powiatowych około 200, a z tych do krymiuału obwodowego w Tarnowie odstawiono około 60, przeważ~ic z pilżeńskiego. Ob\~ód Nowy-Sącz, czyli
powiaty: .r owy -Targ, Limanowa, Nowy-Sącz
i Grybów, miały po aresztach sądów powiatowych około 1,000 aresztowanych, a z tych zatrzymano w kryminale obwodowym około 250.
W okrqgu sądu obwodowego jasiclskiego to jest
w powiatacb: Gorlice, Jasło, Krosno i 8trzyżów,
było aresztowanych około 500, a z tych odstawiono do krymtnału sądu obwodowego w Jaśle
około 150. Dodawszy do tego obwody: rzeszowki, sanocki i przemyski, guzie także znaczna
liezba ludzi była aresztowana, rachunek ogólny
blidzie mnidj wiqcej taki: aresztowanych było
3,500 ludzi, z tych 2.500 po kilku dniach wypuszczono, a 1,000 osób siedzi nadal i stanie
pr~ed trybuuałcm sądów obwodowych, gdi:ie, nie
daj Boże, mniejs:.-:e lub wiliksze otrzyma kary,
a część jeszcze będ:.-:ie uwolnioną,
Zamieniwszy ten rachunek na czas, otrzymamy: aresztn wstępnego w sądach powiatowych
odsiedziano okolo 35,000 dni, czyli około stu lat.
Odstawieui do kryminałów obwodowych przesieozieli dotychczas przeciętnie po miesiącu, czy li
82 lat. Jak dotychczas rOi:prawy przeprowadzone
już wskazują, kam przeciqtnie wynosi 2 mieJSiące ciliżkiego wilizienia z postem, czyli razem
zano iłoby si~ na km'q około stu lat cieżkieo'o
wi~zienia z postem. Razem wszystko zliczywszy,
widzimy, że nicszczęsne burdy kosztują lud okolo
500 lat wi~zienia!
Oblic'l.ywsl':y to na pieniądze, otJ-zymamy rachunek: stracone dni ares:.-:towanych i zasądzo
nych wartc są co najmuiej 50.000 zb-. Koszta
sprowadzenia wojska i żandarmów można pl'zyjąć w prl':ybliżeniu na 10,000 :dr. Koszta komisyi śledci:ych, t. j. I:>qdziów, któr:.-:y na miejsce
zaburzeń jeżdzili sl':ukae winnych i oblicznć
szkody, wynoszą najmn~ej 5,000 złr. Szkody
zr:.-:ądzone pr:.-:y zaburzclllach, które przez sądy
bqd'1 przyznane, wyniosą około 150,000 złr.
Koszta rozpraw sądowych i w~ywania świadków
ouliczy~ mozn~\' w 1)l'i:ybliżeniu na 10000 złr. co
naj m u iej. Czyli na pieniądze, wyda~e gotówką.
kosztuje to nieszcz~ście około 250,000. Ale ni~
nil. tem. konie~ .. Policzmy straty w plonach, jakie
b~dą IIIew ąt1;llr Wie, skutkiem opóźnienia się robót
POI~I~ch, PO~IC:'-:Yllly, że tyle rąk młodych przewazllle ~u~lzl oderwano od pracy, policzmy straCoue dm zon, rod:.-:iców i krewnycll, szukających
~'atunku dht aresi:towanych, policzmy wreszcie
Ile trzeba będzie zapłacić adwokatom za obron~,
a przekonamy siq, że nieszc:.-:ęsne te zaburzenia
kosztowały biedny lud z pewno' cię około miliona dr.
Ludność ziemI. Francuskie pismo ,,' 'cience
pOur tous" robi następujące uwagi co do .ludności kuli ziemskiej". Ogólna liczba. ludzi na ziemi dOl:ji~ga 1,200,000,000. Liczba mężczyzn równa sic liozhi0 kobiet. Ludzie ci mówia ;:3 O()-+ jezyka~li i wyznają, 1000 religji. Coroc~ni~ umicJ~<L
osób :35,21+,000, czyli 98,8-18 dziennie -+,020 na
godv.iuę i 67 na minut~. Przeci~tny wiek ludzki
uie przekra~:.-:a 38 lat. Prawie Z!) proc. umicm
przed końcem J7 roku życia. Zc 100 osób pIci
obojej jedna tylko dóżywa [00 lat, a szex(\ lnu
siedcm - UO. Liczba urodzin wynosi rocznie
;:3ti,70~,OOO, to jest na dzień l OO,~OO, na godziu<;
-:1-,200, na miuutę 70. Lici:ba ,yi~c ludzi nu ziemi
llO"'oli, lecz stale si~ powi~k lin. Lndzie żonuci
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od nieżonatych, pracujący dłużej od
a p,:zeciętny wiek luullości w tipOłeczństwach oświeconych jest wyźszy , aniżeli u
narodów z nizką cywilizacją. Liczba mężczyzn
żonatych i dzietnych tak się ma do niezanatych
i bezdzietnych, jak 73 do 1000. Urodzeni na wiosnę
są silniejsi od urodzonych w innych porach roku.
Tylko czwarta część mężczyzn dochodzi do takiego rozrostu, że może nosić broń i pełnić służbę
woj~kową. Kobiety do lat 50 więcej mają widoków dożycia wieku sędziwego, aniżeli mężczyźni
ale powyżej lat 50 widoki przeważają na stro-
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dłużej żyją

wag-ę

bezżennych,

Peterhof, 29 lipca. W czornj punktualnie o godziuie 11· ej przed południem przybył pociąg Cesarski z królem rumuńskim, księciem następcą
tronu i świtą królewską. Dworzec kolejowy był
przystrojony girlandami z zieleni i flagami rosyjskiemi oraz rumuńskiemi. Wzdłuż całej drogi
znajdowały się tłumy publiczności.
Na stacyi
uiltawiona
była
warta
honorowa.
Kiedy
pociąg
nę mężczyzn.
zbliżał się, muzyka zagrała hymn narodowy rumuński. Na dworzec, celem przywitania. przybyli
Jego Ceilarska MOBć Najjnśniejszy Pan i wszyscy
znajdujący się w Peterhofie Ich Cesal'Skie Wysokości Wielcy Książęta, świta Jego Cesarskiej MoPołożenie w Austryi.
ści Najjaśniejszego Pana, minister Najwyższego
Dworu i minister spraw zagranicznych. Krola ruZamknięcie rady państwa we wszystkich
olJozach politycznych Austryi wywołało silne muńskiego i następc~ tronu, po wyjściu z wagowrażenie. Urzędowa "Wiener Abendpost" pisze
nu, przywitał Jego Cesarska Mość Najjaśniejszy
że zamknięcie czternastej sesyi rady państwa
Pau
i wraz z królem w towarzystwie Ich Cesardowodzi, iż rząd zrzekł się na razie myśli przywrócenia życia parlamentarnego i nie ma już za- skicl1 Wysokości Wielkich Książąt, oelbył przemianl załatwienia dwoch najważniejszych spraw: gląd warty honorowej . Z dworca kolejowego Jego
ugody węgierskie i sprawy językowej przy po- Cesarska Mość Najjaśniejszy Pan odjechał z krómocy parlamentu_ Zamknięcie rady państwa jetlt lem, następca tronu rumuńskiego z Jego Cesarską
przeto zamknięciem epoki układów.
Próby podjęte przez hl'. Thuna, by odrocwną Wysokością Wielkim Księciem Michałem Aleksandrowiczem. Eskortował przed pierwszym powozem
izbę uczynić znów zdolną do pracy pozytywnej
rozbiły się o szalony opór niemców i dowiodły,
i za drugim konwój Jego Cesarskiej Mości Najże rząd nie może się spodziewać po izbie takiejaśniejszego Pana ze sztandarem. Wzdłuż całej
go ukształtowania się stosunków, by zdolną ona drogi ustawione były s"'palery woj~ka. Jego Cebyła do dalszej pracy, zamknięcie więc rady
państwa było logicznym
wynikiem położenia, sarska Mośu Najjaślliejszy Pan z królem rumuń
z którego jak z zaczarowanego koła. innego wyj- skim i następca tronu z Jego Cesarską Wysokościa nie było.
Jest to stan bardzo smutny, za Bcią Wielkim Księciem :Michałem Aleksandrowiktóry odpowiedzialność ilpada wyłącznie na czem udali się do Aleksandryi z wizytą do Ich
niemców.
Cesarskich l\IoBci Najjnśniejszej Pani Maryi TeoNikt nie brałby im za złe, gdyby walczyli
najuporczywiej nawet o swoje prawa narodowe, dorówny i Najjaśuiejszej .Pani Aleksandry Teo- ,
ale odrzuczając propozycyę układów na ' zasadzie dorówny, zkącl 'Jego Cesarska Mość Najjaśniejszy
ogólnikowych orzeczeń, wzięli na swe barki zbyt Pan odwiózł króla rumuńskiego do wielkiego pacieżką wine, która niełatwo przebaczona im bełacu w Peterhofie.
Pre"'ydent minitit,l'ów rumuń
dzie.
~
~
"
skich, Sturdza, jechał z dworca do pałacu z mi"Tageblat" twierdzi, jakoby rząd niesłusznie
uistrem spraw zagranicznych 111'. Mura wiewem.
zwalał całą odpowiedzialność na niemców, z g'6O godzinie l-ej w południe w Białej ~ali pary bowiem o tem wiedział, że niemcy propozycyj rządowych przyjąć nie mogą . Rząd był za łacu peterllOfskicgo odbyło si~ śniadanie familijne
słaby, aby skłonić większość do jakichkol~iek
w obecności Ich Cesarskich Mości Najjaśniejszych
ofiar, a ofiar tych żądał od lewicy, których OM
Państwa., Jej Cesarskiej Mości Najjaśniejszej Paw żaden sposób ponieść nie może. Rząd zachowuje głębokie milczenie i plany swoje utrzymu- ni, Cesarzowej Wdowy, Ich Cesarskich Wysokości
je w tajemuicy, wszystko jednak pozwala wno- Wielkich Książąt i Wielkicl1 Księżnych, Królowej
sić. że rząd posiada gotowe plany, do przeprogreckiej, Królewicza greckiego Auc!rzeja i księcia
wadzenia których .cesarz dał już swoje upoważ sjamskiego. Dla ministrów i świty podane było
nienie w zasadzie. Kiedy rozpocznie si~ akcya )
śniadanie przy stole mini~terialnym.
Po śuiada
rządowa dotychczas uieoznaczono.
BY0 może przedtem hl'. Thun zechce porozu· uiu król rumuński i książę następca tronu skła
dali wizyty Ich Cesarskim WysokościoDl Wielkim
mieć się z Banffym co do sposobu doprowadzenia do skutku austro-węgierskiej ugody bez Książ~tom i 'W ielkim Księżnym. Dzisiaj, o godz.
udziału parlamentu austryakiego. Banffy osobi8 wiecz, w l\fichałówce, w willi Jego Cesarskiej
ście uznaje moźność zawarcia ugody na zasaWysokości Wielkiego Księcia ;\Iichała Aleksandzie paragrafu 14 idzie tylko o to, by zdanie
drowicza odbędzie si~ obind.
to podzielił parlament węgierski.
Mirlsk, 29 lipca. Zmarł tu w majątku swoim
Jeden z wybitnych członków Koła polokiego,
wedle informacyi "Narodnich Listów" mia,ł się czlonek rady państwa gcnerał-a<ljutant ks. MiI
wyrazić że naród czeski spokojnie moźe patrzyć
kołaj Swiatopełk .Miraki.
w przyszłość intefesom jego bowiem nic nie zaParyż, 29 lipca. "Gazctte de France" donosi,
graża. Iiltnieją wprawdzie w Kole polskim dwa
I
że ministeryum zamierza zwołać nadzwyczajną
~tronnictwa, z których jeduo popiera alia:ns potrójny czesko-nicmiecko -polski, drugie za~ tylko sesyę izby deputowanych. w celu rozpoznania
podwójne przymierze czesko-polskie, ale w całem praw wyj~tkowych na wiciJrzycieli, wprowadzaKole polskiem nie ma ani jednego członka, ktojących zamęt do życia Francyi przez rozdmuryby ośmielił się walczyć przeciw czesko-polskiej
chiwanie sprawy Dreynfusa. Rada dyscypliuarna
koalicyi.
Naród czeski- mówił dalej ów członek Koła kapituły orderu legii honorowej, zabroniła Zoli
polskiego -w chwili tak wysoce poważnej i kry- tymszasowo korzystania z praw kawalera legii.
tycznej powinien zahować spokój i godnoM i nieHongkong, 2l::l lipca. Przywódca powstańców
ma potrzeby wywierać żaclnego uaciskll, bo wszelchińskich Lisapitu proklamował w Kwang.-i nokie przeobrażenia dziejowe niedojrzewają w noc
wą dynastyę.
Powstanie szerzy się w daljedną a zamach stanu w pallstwie takim jak Austrya nie może pzyjść do skutku w cią.gu dwóch szym ciągu; liczba · powstańców wynosi podobno
lub trzech dni. ' Nadeszłv chwile nader ważne, 40000 tysięcy.
może nawet historyczne; znamionujące przełom
Hawana, 29 lipca. Wybitni mieszkańcy Kupomiędzy dwiema epokami. W chwilach takich
by oświadczyli, że wolą przyłączenie do Ameryobowiązek patryotyczuy zaleca unika0 wszystkiego
coby mogło proces przełomowy utruduić lub ki, niż niepodległość, która oddałaby ich pod
despotyczne rządy przy\Yódców powstania.
w inuym zwrócić go kierunku.
Petersburg, 29 lipca. Jego Cesarska l\Iość
Xajjaślliejszy Pan, w nagrodę za porządek, od-

Ostatnie

wiadomości.
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męstwo,

okazane przez wszystkich żoł
nierzy 4 i 5 roty 20-go batalionu linjowego turkiestallskiego w czasie napadu tysiąca krajowców w nocy dnia 30-go maja w Andiżanie, nadał: naczclnikowi załogi, podpułkownikowi lHichajłowi
rang~
pułkownika,
podporucznikowi
Karseładze order św.
Włodzimierza 4 klasy
z mieczami i wstęgą, szeregowcom obu rot dziesięc oznak orderu wojskowego.
i

Friedrichsruhe, 29 lipca. Stan zdrowia. ks.
Biilmarcka znośny, lecz bóle w nodrze i twarzy
dokuczają choremu dotkliwie. Doktór Schweninger powrócił do Friedricl1sru he.
Waszyngton, 29 lipca. Generał Schafter złożył
z urz~du lHlrmistrza Sallt-Jago za to, że bez jego pozwolenia miauował kilku urzędników kubańskich.
l{ada gabinetowa przyjęła projekt amerykańskich
warunków pokoju, opracowany
przez sekrtarza Daya. Projekt ten wr~czono posłowi francuskiemu Cambonowi, lecz istnieją wąt
pliwości, czy Hiszpania przyjmie pl'opouowane
jej warun];:i i czy raczej nie b(~dzie wolała prowadzić rozpaczliwej wojny w dalszym cią.gu .

Wolne

żarły.

N a u l i c y.
Patrzaj jak si~ ten człowiek ·~atacza .. _
Widać jest "zmonopolizowany."
(Mucha).
Co to jest ten zatarg języ kowy w Au-

stryi?

- Zatarg językowy, to pewnie jest targanie za język.
- Jak to. targanie ",a język?
- No, ja~ ja wa~ będę targał za wasz język. czy wy 111m będ~.1ecie mogli m6wić?
- Czy też to może być prawda co te gazety piszą., że niemcy CbCI) także rzą~lzić w Jerozolimie?
- Dlaczego nie ma być prawda? Żeby im
tylko na to pozwolić, to oniby na całym świecie
rządzjli.

(Mucha).
i!
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I Holel Angielski
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DO SPRZEDANIA
Urządzenie

fabryki
mechanicznej

w całości, luu cz~ściowo a mianowicie: motor naftowy o sile o koni, tokaruia pociągowa duża,
szmergielmaszyna, wentylator nn. 8 ogni i dwie
bormaszyny. Wszystk-o w dobrym stanic.

.Wiadbn~oś6 U Adwolmta Przysięglego
Flhpkowl"kIego, ul. KOllstantynowRka 18.
o
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Opiekuńcza
zatwierdzonej przez J, E. Pana Ministra Finansów,
••

u p. Grabowsk iej,

I
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CY KL OD RO M.

mam

zaszczy t

zawiadomi~

Cykl odro m pl'JI;y ul.
PANIO M i PANOM ,

życzącym

lecam mój cyklodro m. Posialla m
t,\kowe.

również

675

Sz. PubJ.

Rodziców i opiekunów, życzących sobie powicrzyć swoich synów
lub
wycllOwańców Pabian ickiej Szkole Handlo wej, uprasz
a się o nadesłani c
piśmiennych o tern deklara cyj pod adresem Dyrekt ora
7-io klasow ej Szkoły

Handlo wej w Pabian icach. Odpowiednio przygo towane formul
arze deklaracyj Rada na żądanie interes owany m natych miast prześle.
Pabian icka Szkoła Handlo wa, b~dąc kierowaną przez pierwsz
orz~d
nych pedagogów, oraz otoczon a pod katdym względem troskli
wo~cią Rady Opiekuńczej, korzys ta z wszclk ich prcrog atyw szkół realnyc
h rządo
wych i daje po jej ukończeniu prawo wstępu do wyższych zakład
ów naukowych .
Termin rozpoczęcia wstqpllych egzaminów i lekcyj ogloszonym
zostanie osobno.

Rada
~~IR~~i~~~~~~~~~~~·~.-

Opie](uńcza.

PRA OO WN IA HA :FTÓvV

przcnieilioną

L. Br og sit ter
została

dnia 11 lipca na ulicę

Je 73 I-sze

piętro.

Dominium Rogów. ;\Ilecz arnia, ~re
duia" 3, :Filia Piotrko wska.1 \'2 59
w L o d z i, urządzona na wzór Nadijwidrza nki w W'lrazaw ie. Poleca ;szelIde produkt y wiejskie , zaw,ze ~wieże i
w wyborow ym gatullkll . Na miejscu
wszystk ie pili ma.

Polec amy
firmy :

następujące

broni.

Restauracye.

I

Nadśwldrzanka, D z i e lna .1\2 1. Kawiarn ia.

zakład mleczny , w połaczeniu z restauracya druO'iej kateO'oryi" !'uiadan ie 15 k
obiaiiy 35"\op, kolacy~ 20 kop. Piw~
i wódki na kieliszk i.

Teren wycieczek.
W Bedonlu w ogrodzie Ilelwich a nOWOllrzallzoll ll sala tauców i teren dla Z:Ib~\~v towarzy skich. Na 1llie.l~cu kąpiele
i łodzie. W pobliżu lasek.

Budowniczowie.

Kazimie rz Sokołowski, Budown iczy, Bene(1 y k ta 28. Plany budowla ne. Kollcioły.
OlleJly do asekurac yi i Towarz ystwa
Kredyto wego miasta Łodzi.
'Yszelki e
:ooboty w zakres budowla ny wchodzące.

Fajans, Porcelana,

Szkło.

E. Podgórs ki,

Piotrkow~ka 17. Serwisy
stołowe 0(1 14 rubli i wyżej, szkło sto-

łowe,

ozdobne talerze na ściauę, garoitury llmyw,d niane po cenach przystę,ll
nych.

Księgarnie.
H. Milbltz, P i o t r k o w ~ k a 13. Ksi(}gar nia
i skład lJut, poleca: 'Yiulki wybór k~ią
ick do Xabożeu twa w ozdobny ch oprawach.

Gess ler.

Mleczarnie.

PRZEWODNIK.
Składy

;37.

wyuczye się jazdy lIa rowerze porowery do wynajęcia oraz l'eperuję

Lołhar

Wacław Matfatko
przy ulicy Piotrko, v~ki(jj ;M 92. Przy składzie sprzedaż wąg
stępiowych, oraz fabryka pilników . Brou
rliżncgo kalibru i gatlln;;ll .

że otworzyłem j uż ~

Południowej .\~

pod(~je de ,riadolllo'sci ogółu, że ot". . al'cie wymienione) ~zko
ly na:-;tąpi z poc:r,ątkiem roku :::izkolncgo 18U8/ m)., l /::c W

Klas y I-sza i II-ga .

18 I-sze p.

Kand. nauk hiat.-filo zof. i nauczyd ei gimn ohu języków
starożytnych.

Pa~iani~ki~j ~-kla~. ~lk~ły Hanmow~j '"
lJicl'w:::iz)'m l'oku jej i:..;tllienia otwal 'temi zo:::;tallą, o Ile zglo:::;i
::;iQ do:..;tateezllH liczba kandy dat6w : 2 klasy przy goto waw czc (I nih;za dla chłopców od lat 8-in i II wyż:::;za)

B~nedykta

' " =a<e: : '•• 8~-".

-~;;;~;;;;-~ ~~ ~._.~~~_~I

Rada

pol ka

Uzyskaw szy pozwole nie "T ładzy, otwieram w r. b. w Kaliszu
w domu
p. Danzlge ra na początek kla~ę wstępną i pierwszą, a następu
e w miarę rozwoju szkoły. Długoleini<l moja praea nauczyc ielska daje
lliejaką pewnoŃe, iż
ze ijprawą wychow ania mlodzic iy jestem obznajm iony. Zapis
uczniów rozpocz uie się 16 sierpnia , lekąe zaM 1 wrzeHni a.
Bliższych wiadomo~ci udzieli w Kaliszu W-ny
Polkows ki, Starllzy Referent Rządu Gnbel"llialllego, li$towni e za~ do chwili zapisn
Przełożouy Szkoly
w Kole.
IN ' PEKTOl~ i)ZKOLY

::

•• ••

Wiadomość

klasą wstępną

z

~I

która zaopat rzona będzie prócz pieczyw a, w wyro by cukie
r _
nicze , jako też i nabiał, który polecam łaskawym względom •

:lNa:łod,a

/:: pl'/::)"zwoitej l'o<.lzillY, z wykształce
niem, znająca wybol'nie języki francuski, niemiecki, l'o~yj:::;ki i pol~ki, poszub\ je odpow iednie j posad y lub /::ajęcia na godzi ny.

SZKOLA PRY"TATNA IY-KLASOvYA
Męzka Filo log iczn a (pl'ogimllazyum)

I
~

poważaniem

W. Przezdziecki.

I· ;'''1

-

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

x~

Z

l

-

Piotrkowsl{a

Roboty wykon ywam dobrze i po umiarkowan ych cenaell.

-

-

W dniu :lO b. m. olwim m 3

ZAKŁAD TAPICERSKI,
Piotrkowska 81, włodzi.

ą

••
! PIEKARNIA MECHANICZNA !
! C. J. Sz

!:

NO\yo-ot'worzony

12,56

* 4,01
11.18 1 2,38 \ .,. 6,4:) '8,17 * 9,31
3,28 * 7,09
6, 32 1 8,t-;l! 11,58
- * 5,03
4.2:1 7,00
5",]
*12,38
*11,08
3,:!3
- *10,13
* 1,58
1,43
* 1,19 *10,36
1,01
7,11 1 10,16
3,3Li
01,15
*~06
1
* 3,51
- '* 0,16 *0,35 8,!5
[ * 9,:l0 ~*l ~'~!I 6,35
* 5,29
- * 12.1 (l
*Ul, 4a
11,40 '* 7,f>q.
6,27
*1,04
*11,0:\ *11,16 *::J 1,46
0,30 \ 9,~5
!l,20
*11,55
*
*12,30
8,010 12,50
3,00 [ 5,ClO ... 9,30 \
6 ,_.J
.).,
4,,,8 ... 8.53
- ·1
9,23 10,08
* 7,53
*9,35 12,2:3 12 ,06 12,38
* 10,38
* 3,07 * 5,0!\
~J,25
4,13
1 0, ~5
12.2!l
1,42 * 6,00 * 8,25
<t.
- * 1,21 * 1,M;
8,010 11,38
3,45 * 6,10
2,4' \ 6,1!)
- *1~,25 *12,01
4,Ot * 7,Zti 7.05 10.3!
2,37
*11,21
*10,:38
5,07 * 8,36 6,02
9,05
1,2H
- *11,00 *10,10
u.ilO * !),OO * 5.40 1 8,:15
1,05
...
8,:30 - \ *11,21) *10,20
5,00
* 5,45
9,25
1,30
7,0! ,
* !J,54 * 7,:l9
~04
1
~04
1
gwiazllką (*) kursuj q pomięd7.y gOllziną 6-tą wieczór 3
6-tą rano.

~~~~~~~~~

J

POleCaIll Szn.llO'lvnej Pnbliczllo':ci

Łodzi

Żelaznych

wyrobów Fabryki i Składy:

WI. Gostyńskl I S-ka. Towarzy stwo Akcyjne. Fabryka wyrobów żelaznych. P i o t l' k o w ij k a M 81. Poleca: Lóżl;a,
mehle żelazne, lDaterac e, kołdry i wijzelkie naczyui a w zakres gospoda rstwa
miejllkic go jako i wiejskie ge wchodza ce.
Filia przyjmu je zamówie nia na kon8tr~k
cye żelazne.

s.

Fotograficzne

zakłady.

Plotrowl cz, zakład fotograf iczny, ~owy
Rynek li w Lodzi. Filja w Pabianic ach
'l.'uzin gabineto wych r' 8, wizytow ych
rM. 4. Orygina lnc Portrety ~rickiewicza
z liter złożone, po rs. :! do uabycia
w ksil.)garn iach. \V " Tarszawi c li KoliiI 'kiego, l\farijzałkow'ska 122.
004

Zakład

reperacyjny.

Robert Walter. Pierwsz y lódzki z,\kład ru}Iemcyj no-kraw iecki najpiękujclj rOperuje, przerabi a, uicujc t\zyści, pierze c!Jc;lI1icznie gar!1tlI'Ohl: ll1<)zką. Z:tehodl lil, na
Jlrzuciw kantOl'n hanku l':tushm .

8

Piątek,

ROZWOJ -

dnia 20 lipca 1808 r.

~

172

Fabryka Rękawiczek I "Łódzkie Towarzystwo Assenizacyi Otwock" w Łodzi
_otPrl'zk,enoiewsiosuaklląa nlMiCQo_
Łaski, ul. Widzewska JY~ 70, telefonu J\'~ 174.

K. ~l~~~~Rł
_

P.

71111

Vis-a-yis Pasazu

~reyera.

Oczyszcza i dezynfekuje doly

I

Ilewanie

płynami

ustępowe przeli

chemicznymi,

I ziewy natychmiast.

torfowanie i po-

niszczącymi

wSllelkic wy-

9

Dr. ADOLF lANDAU

Na,hvyzej zat,vierdzone To,varzyst,vo Akcyjne
FABRYKI WYROBÓW ŻELAZNYCH

pl'zeprmnLchil

na

Wł. Gostyński i S-ka

f-)i~

ulicę Piotrlro\vską

oM 8111
"Rozwoju")

w WARSZAWIE.

:Filia w

Łodzi~

Składy własne

•

ul. Piotrko,vska

JY~

81.

Choroby skórne i weneryczne
Dr. m~L ~~g. G~ltz

Warszawa, Petersburg, Moskwa, Charków, Ryga.

Poleca meble i elaJ:';ne , jako to: Ł6ika angieh;kie i wiedeń~kie, łózeczka chiecinne i kolYi:5ki, w6zki d:óecinne, meble ogrodowe, welocypedy dziecinne,
umywalnie, klozety pokojowe rozmaitych syHtemów; wyroby blacharskie, jako
to: wanny, konewki, kubły, bidety, i:lzafliki etc. etc. lodownie pokoj owe,
wszelkie naczynia kuchenne, wchodzące w zakres gospodar~twa miejskiego
i wiejskiego.
Własna tapicernia wykończa materace wszelkiego rodzaju, począ wszy od rs. 5 za sztukę.
Wielki skład kołder watowych wełnianych i jedwabnych oraz kołderki dziecinne wyro lm E m my R a mp old t po cenach fabrycznych.

r.-.

Filja przyjmuje 'Obstalunki na konstrukcye

żelazne.

Zachodniej
NQ 34 I-sze p.

mieszka obecnie na

~~~~~~~~~~'m~
GEOMETHJ..

M. Trąb czyń ski

..-•

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..m. .~_==m. . . .ammm_Em.....ms"Dt.·~'@E~4~2~*mmmtmąm4;~w=wm--.

I
I

I

ulicę

Benedykta NQ 14.

Wyda iła Mię nicpostrzezenie i za.ginr. la na ulicy

Julii B~r[

kra wiecczyzny damskiej

KonstalltynO\vskiej dzie
wczynka -l-letnia imieniem
8 t e f ci a. Ubrana była w po-

Piotl']ro,vslra 165.
I

patento,vanej krojczyni,
otwartą została w Łodzi, prlly ul. Piotrkowskiejw domu M 81,
gdzie redakcya "Rozwoju"; drugie piętro w oficynie lewej i przyjm uje

Zapis i egzaminy nowowstęP uj ą c)'ch uczennic oclbywaj fi:
Si8 codziennie od O"och. g-ej
0'1
.,:..
d O' 0u. L e~1_... cye wa1....-acyJ
le 10Z
poCznfl ~Hę l-go. lipc~l., a rok
sl:';1\:olny 4{IG) tilerpnm r. b.

I?ielatą SPÓdllicllk~, szkocką .bluzkę,

I

fartllsllek ',v. J~askl, w trzeWlczkach
nu. bose nozkI.
Uprasza się o oclpl"Owadzenie na
ul. Golcza M 7, m. 37.

Tomasz Maki.

do roboty suknie, okrycia, żakiety i t. p. przedmioty tualety dam::lkiej, I
które wykonywa podług naj świeższych żurnali

na

W4-kl. z~kl. N~uk~w~1Il 1·~--~~l2i"_~4~

WARSZAWSKA PRACOWNIA

Emilii Horst,

przenió~l f-;i~

~1),D":Ci_~~"'1~

d

Sd

OGŁOSZENIA

DROBNE.

Kancelarya rcgenta MogilWł
ł
·
I nickiego przellie~ionfl została
(10 domu Szultza przy ulicy
. .
Z
ł
Sredniej M 3, obok domu I
przeprowadZił SHt
ma zna brac lekcre kroju podług metody ,,\Yortha"
I zwanego Hotelem Niemiecl Ti~ t t r
,
].,.
- - - - - - - - - - - - - - , - - - " . - - - - - - - - - - - - k.im, w kt6rym znajdowała na u · l' on~ au J no", s \ą
Iioi
- ...&WiI_ _ _ _ _ _. . . .
SlQ dotąd.
R9\i.
.N~ 7.
89.

Tam

e'

I

I

-----------IIIII[II__
MYDŁO

9691911Btl9IrI19891919691_

"MONOPOL"

Do Sprzedania

poleca

J. D. SOMMER

Fabryka perfum i

mydeł

Warszawa, Przejazd Ng 7, Telefonu Ng 1210.
IIF"

Dostać

a ys aw u ra

mozua wszędzie ......

INTEERS

I

PRZEMYSłOWY,

! dobrze wprowadzony, z wyroI

I bioll3.; klientelą· Suma WYUUL.

O"alna 7500

l'H.

Oferty pod "Okazya" w red. "Rozwoju"

lck<-.yi
Udziela
wer8acyi.

języka

Długa

8,

uielllieekiogo, kou7.
23-l.

111.

POkÓj f.r?Jltow,; do ~""Y~l:l.jęcia zaraz. \\-~adom08c ul. i:>reclllla 3t, m. -l.
~.H.

C tyera,

złowiek

mlolly poszukuje miejsca porlub poclebue. '" ia,clomość w red.
"Rozwoju" pod lit. R. InkaHeut.
klasyczuych
L el,cYt
po 11olluwl! i

t muzyki 1H17.iol1\111
'Viaclom olić w rocl.

li ~iebio.

"Rozwoju': pod lit. Z.

Redaktor

f

Wydawca

W. Czajewsld.

W drukarni "ROZWOJU", .Piutrkow::ka 81.

