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CENA OGlOSZEŃ w "Rozwoju:" oN a d e s ł a n e" na l-szej stronnic! kop. ÓO za wier~z .. Zw~c~ajne ogłoszenia z:!. .tekstem po 7 .ko P. za. wiersz non~arelowy 1111. j ego
miejsce.
Małe ogłoszenia po 1'/1 kop. od wyrazu (dla poszukujących pracy po l-ej kop,ejce).
Rek l a m y l N e kro l og I po 10 kop. za wI ersz ptJtitowy.
(N e kro log i dla robotników za ]lół ceny).
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Jan Dobros:t.. Z gub. płockiej: jako pr:t.ed tawi· już l:i c:l.:erwca prezydent ministrów zawiadomił
I ciel s:t.lacltty dymiOlyonow:tuy OI:t.tabsrlltmistrl 'ra· pref.ydcntów obu i1.b o odl'oc1.enic rady pallstwa.
deus1. hr. l\Iiąc1.yilski i pre1.ydent m. Płocka as. Obecnic l.aś l5esya rady paustwa wpelnie :t.oxtała
kol. SergiUH1. Fedorow; l.e stroJly wło~cian: wójci 1..tmkni~t.ą i w całej pclui wszedł w życie parno
gminy S:t.c1.epkowo w pow. mlawl:lkim Jan 3fo- I. graf c:l.:t.eruasty.
szc1.yilski i gminy Krzyno",łoga 1\lda w pow.
Co to jest paragraf C1.teruadty?
Dmycip, :t jak si<i d1.i~ oka1.uje jaf;nowidzenie
\ pr1.lI::inyl:lkim Wojcieclt t;klodowOIki. Z gub. ra, dOUl::ikiej: jako pr1.edstawiciel szlachty )fichał mężów, którz.Y oprnc!)wywali projekt obowią1.ują
Prosimy wll:l.:ystkich prenumeratorów nastych ,
Karski i pre1.ydent m. Hadomia reg. kol. Kon- cej w Au tl'yi kOIJ::itytucyi .
staJlty
Z.tremhu; ze strolly wło~cian: wojci gminy
Tylko IJroJ'1 ukuta przez niemców pr1.eciw sło
zamieszkałych przy ulicach, na kt6rych numeraRzepin w pow. iłżeckim ".\likohtj Kasperkiewic1. wianom, ouraca sie tem1. na ich szkode. 'rak chce
cyę domów 1.0Iienili, aby rac1.yli do administra•
i gminy. 'udowe w pow. opatowskim Jan Nie- mieć neme1.ys d1.i~jowa.
Gdy po pl'1.egranej wojnie wlol'lkiej cesar1.
cyi podać nowe adl'esy, ~t to w celu uniknienia wójt. Z gub. suwalskiej: jako przedstawiciel
szlachty Wlodzimier1. Gawroll'ki i prezydent m. Franciszek JÓ:l.:ef postanowił ,y l'. 18HO wskrzesić
zwłoki w doręczaniu pisma.
konlltytucy~ 1. 1'. UH8, tr1.eba uy10 ją poprawić
~uwałk 1,eon Łamienowski; ze stl'ony włośeit\ll
Administracya "HOZWOJU" .
wójci gminy Kopsodzie w pow. wołkowyskim Jan i przystosować do l.U1ienionych warunków, tud:l.:ież
Leonowil:z i gminy Krakopoi w pow. kalwaryj- () ' luhić jej zbyt demokratyczne dążenia.
Zadanie to powierzono Antoniemu ~chmel'lin
skim Leonard Wier1.uowski. Z gub. siedleckiej:
I jako pr1.edstawiciele s1.lnchty Jakóu hr. Potocki gowi, od r. ] 800 do 186;) ministrowi stanu, naKALENDARZYK TERMINOWY.
i prc1.ydent nI. ~iedlec r. dw . Grecki; ze strony stępcy .\genora hr. Gołnchowskiego, ojca d:l.:i8iejszego millisb'~t spraw l.agranic:l.:nych. ,'c hmel'ling
włościun: wójci gminy Lisia Wólka w pow. nt\V ya tlt wy. Letui • alo11 artystyczny w HeJo11owie.
d:t.ymiilskim titet'an Banach i gminy Łysów w pow. :t.aci~ty centralit:ta i germuni:l.:ator, poprawiając
~ " 1011 li r t y ~ t Y c "ny Benedykta 1.
projek t konstytucyi opracowany pr:t.e1. swego poj.on::itautynowskim F'ranci::l:t.ek Kor.łowski .
Pa u o ra In lI. "Oblężenie Paryża" (Pasaż Szulca).
miał mt celu, by pr1.y pO:l.:oruej konpr:t.ednika,
T e a t r. Przed~tawienia Ilioma.
stytucyi i równouprawuieniu w dals:t.ym ciaO'll
można uyło niemc1.j'ć słowian, mad:t.iarÓw i w"{'ochów, gdyż Austrya była WÓWCZU14 jednolita,
0hte1'Uasty.
:-3chmerling pr1.ewidywał, że llldy nic niemieckie,
Wiadomości rządowe.
maj.ące tak l.n~H!1.11ą pr:t.ewag~ lic1.ebną w pań
Autltl'Y:l staneła lIa pl'1.ełomic d1.iejowym . I:lhYle, pr~d1.e.i C1.y pó*niej wyłamią sic 1. pod heO'e·
Dla ,yzjf."cia ud1.iału w Ul·oC1.ysto~ci od,,;łonię Wszclk.ie" usiłowa;lia tl':t.cch 1. kolci gabinetów monii Jliemców, którym wówczas 1'01.·odtanie je(lycia i po~wr~cellia pomnilm w Moskwie w. BO?ll rozbiły si~ o szalony upór lewicy niemieckiej , lIy ".rotlek: l.am kuąć padan.lent, zostawiając pohl'oniąeej l.ażal'cie swc!.;'o llpl'1.ywilejowanego stal.orme konstytucY<i. :-ichmerllUg pozostawił wi",c
spoczy wająccgo CesUl·:l.:a Aleki'::lndra l I uduH. s~ę:
nowiska w monarchi Habsburgów, wbrew wS:t.el- swoim 'padkouiercoDl t)olityc1.nym furtkę, 1. po1. o(y ubernii w!lrszawskie]':
J'ako
przedstaWICIel
.
.
szlac hty kamerjunkier August hl'. Potocki; jako kim zasadom sprawjedliwo~ci i ltist.orycznego 1'01.- 1.0ru wyglądającą nicwinnic, pomieściw::izy w ustaprzedstawiciele wło~ciall: wójci gminy Mlochów woju pall::itwa, 1.10Żollego :I.: tylu ro~u()ję1.ycwych wach :t.m~ad~ic:t.ych pau~twa paragraf tr:l.:ynasty,
n~~ moct ktoreg-o w ra1.le potrzeby podezuil l.aw pow. IJlouskilL1 Aleksander Fronc1.ak i gminy ludil\v.
Hzątl all.'tryacki nie miał innego punktu " 'yjWJes:t.enm obrad parlamentu gabinet i korona moBonki'\\' w pow. łowickim Piotr Karc1.marek; jako przedstnwiciel m. '1rarszawy }l . o pre1.ydenta ~cia; nic mógł m:t. jcS1.c:t.c prMJOwać obrad w peł gą wydaw.t<.i nowe prawa i postanowienia, które
miasta jcnerał llIfljor Billikow. Z guberni i kali- nej izbie, bo wobec l.deklarowanej postawy niem- I parlameut po, 'p0now.nem zebraniu obo,,,iązany
skiej: jako pr:t.ed8tawicicl s1.!achty kamerjunker C()W lIie doprowadziłyby one do nir:t.ego. C1.y . Jcst r01.patrzyc I 1..a twlerd1.ić .
mial zllie~6 rozpol'1.ądl.Cni:t jq:t.ykowe? Alei w taStHlli~ław ,'knriyil ' ki i p. o. pre1.ydenta m. KaGdy IV r .. ~867 pr:t.ys:t.ło do ngotly 1. Węgralisza U8. kol. Opielillski; 1.0" I;t,·OU,Y wło~cian wój- kim J-n:t.ie ohnr1.yłhy pr:t.eciw :,;obic czechów i po- 1.m., paragraf ow. posunął l:;i~ o jeden uumer wy·
d "'miny Piątek w pow. lc:c:t.yckilll Mikołaj Pic- luków i wpadł z deszc:l.:ll po(l rynnę. Skoro wi~c ze.) l. W ~a. adlllezej ui:itawie llalldtwa :t.ajmuje
tro~v i gminy Budzisław w pow. kolskim Marcin hr. 'l'hnn Jlr1.ekon:lł sic: /I uez(nYocnych u iłowa obecllle mlcJsce paragrafu C1.teruaf;tego. P01.wala
Bakowl'ki. Z gub. kieleckiej: jako pr1.cdstawi- niach pojednania nieUl0ów 1. c1.cchami, uobił to, Ol~ r1.ą(!1.i<.i konstytucyjnie pr:l.:y faktYC1.nem zaciel ilzlachty p. Julian 1'0lłoe1.ko i pre1.ydent m. C1.cg o nic mógł ne1.yni<.i polak hl'. Ba!leni - zarn- me zelllll konstytucyi, ilekroć parlament nie moKielc r. !Iw. (')'łow; l.e strony wło~ciau: wójci lUlał izbę. Zdal cesarzowi raport o negatywnym że spełuiać swoich jJrawodawc1.ych obowiązków.
gminy Hadków w pow. włocławskim Wincenty l'e1.~lltacie roko mil 1. Op01.j'cyą i pr1.edstawił mo- Warunek ten istnicje ohecnie w całej pełni.
Rząd wiedellski w komunikacie swym, wydaKwikowski i gminy GÓI'UO w pow. kieleckim 11 a ri:ize. stan r:t.ec1.Y w całej jeg'o nagości, be:t. ża
Ignacy ~zmidt. Z gubcruii łomżyuskiej: jako Ilnyclt obsłonek. Hada pallstw:t miasto hyć po· nym w następstwie OdręC1.11ego pisma cesarskieprzedstawiciel s:l.:lachty p, ".\likołaj Głinka i pre- mocą r1.tHlowi w sterowaniu interesami monarchii go, zamykającego rUllę paustwa, nie1.dolnoHć parl.ydent Dl. Łomży rao. h. Adolf Chr1.<Inowski; w d1.isiefs1.)'m swoim sklad1.ic, stała. si<t rac 1. ej lamentu do pracy wyraźnie /Stwierdza i bez ża
ze stroI1y wło~ciun: wójci gminy ;)ol;:oły w pow. halllulcem uictylko tamującym r01.wój paustwa, dnych oslonek wiu<i takiego stanu r:l.:eczy przypi.
ma7.0wieckim Feliks Sikorski i b'miny Kupiski ale wprost pr1.eszkodą w jego codziennem życi LI snjc niemcom.
Sesya parlamentu, - powiedziano w komuniw powiecie łomżyllskilll Bronisław Bur1.yllski. I:lpołec1.llo-poli tycwem .
Taki stan rzec1.y, pr1.echod1.ący jui w cl.ll'o- kacie
po dwóch próbach przywrócenia stosunZ gubernii lubelskiej: jako pr1.ed. tawiciel szlacllty
Jó~ef 1\lemensowski' i pre:t.y:'!ent nI. LuulinH. pod- nic1.uy pamliż uie mógł trwać dłuiej be1. naraże ków normaluych, które sieJ nie powiodły, nie jest
nia monarchii na kOUlplikacye, które mogły 1.11- w stanie fllnkcy0nownć nOI'malnie, gabinet ma
pułkownik dymisyonowany Klemens lIryniewic:l.:;
ze strony w.[ościau: wójei g-miny Kr1.ywiczki da<.i cios ~miertelny najżywotLiejs:t.ym jej intere- wiqc prawo r01.poczęcia rządów na podstawie
w pow. chełm kim Andr1.ej Załużny i g-mill.Y Ja- som. Odn;cwym wj~c pismem cesal'skiem Og10- paragntfll c1.teruastcgo i wykonywać je moźe do
Iltków w pow. luhclskim Piotr Grabowf<!ki. Z guh. S1.oncm w nr1.qdowej "Wicner Zeitnng" c1.tel'llasta C1.<1811, <1op(',ki siQ stosnnki uie zmienią.
Dalej komunikat r1.ądowy wyraźnie za1.nacza,
piotrkowskiej: jako pr~edHtawiciel s1.1achty sekr. !;esya ruda palll.;twa 1.0st:,ła :t.amknięt~. ~e::lya t~l ,
kol. .:\dam l\Iiclmlski I prezydent m. Piotrkowa l.wołamt patentem ce::;arskim z dnia -+ marca r. b. że obie próby pr1.ywróeenia stosunków prawidło
r. dw. Gustaw Brokowski; ze strony włościan: r01.poc:l.:ęła się w dniu ~l marca, a ostatnie jej wych nic powiodły si~ wyłącznie z winy lewicy
wójci gmiLlY Górki w pow. łód1.kim Ksawery posied1.enie (Jdbyło si~ w dniu 8 czerwca; na- niemieckiej.
Zwierzyu. ki i gmiuy Mtnrawy w pow. rawskim st~pne miało si~ odbyć w duiu H czerwca, lec1.
Rząd jasno wykazuje ol':l.:eczeniem tem, że
I
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ROZWÓJ. niema 'l.amiurn nadal oS',I;c'l.edzaĆ lerricy i że pozbył się zJudzell o uleczeniu jej z ,,:aciekło~ci.
:-:ichodzą tedy niemcy z widowIli dziejowej, napiętnowani przez gabinet hr. ThuJJa a /:lchoclzą
pr:.H vdopodobnie bezpowrotnie. Hząd będzie miał
teraz r~ce rozwiązane i jeżeli ze swobody tej
skorzyl:lta rozumnie, może ocalić państwo ou niehezpiecznych przesileń. Kon/:ltytucya aush-yacka
może uleLlz zmianom, jakich wymagają zmienione
stosunki w monarchii, sprawiedliwość dziejowa
i obecne położenie ludów rzeszy habsburl>\kiej.
Przyszłe losy monurchii Austro- Węgierskiej nie
mogą być ~,ul eżnemi od zacjekło~ci pangermań
skiej i oparte być muszą na 'l.usadacJI zupełuego
rÓ"'noupmwuienia iun.Ych narodów 'l. uiemcami.
Bezpo~rednilll nHl:ltępstwem zamknięcia rady pań
stwa .iest uiemożność zawarcia ugody z W ~grami
]lrzy wl:!półdzia laniu parlameutu austrY<lckiego.
Niektórzy "'prawdzie zuakomici llrawnicy n:1.
W ~g-rzech uważają rządy w AlIl:!tryi na zasadzie
paragrafu czternastego za 'l.llpełnie konstytucyjnie
prawidłowc
a tern 'amem i zawarcie ugody
z Austryą na z<ll:!udzie para 6 rafu cztel'1lastego
poczytują pod każdym wzgl~dem za konstytucyjnie ważne. Inni S,} odmienuego zdallia . • Peso
ter Lloyd" dowodzi, że hez parlamentu allstryackiego 'l.awrzeć ugody z Austry~ nic można, UO
parlament ten, gdy siq okaże zdolnym do pracy,
llUieWaŻlli ugo(lę. IV l~grzy uie mogą przeto nura ..
żat'· siq nu takle niebezpieczeństwo, nie mogą
~woich spraw ekonomicznych oddawać na wolę
niepewuycb losów, Rząd wiedeński prawdopodobnie brodzie si~ l:ltarnł zawrzeć ugodę z W~
grami nie stanowczą lecz tymczasowll U<l rok
jeden na pocll:ltawie ]laJ'ugrafu czter~nl:!tego, aby
zyskac czai:! do załatwienia sporów wcwnqtrz·
nych.
J\Iocarstwowejej stllnowiskoi ekonomiczne wzglę
dy wymagają, aby Austrya żyła w zgodzie z W~
grami, lec 'l. załatwienie zatargów wewll(~trznych
jest dla niej nie ro",nie ważniejszą sprawą niżeli ugoda z Węgrami na warunkach dot.ychczaiiowych lub nawet nowych, mało różniących si~
od dawniejszych. Dla miłej atoli zgody 'l. W~
grami nie może rząd wiedeński za''''l'zeć z nimi
umowy która krzywdzilaby kraje przedlitawl:lkie
i stała Bię powodem nowych zatargów ek01l0miczuych, Doś~ już tych zatargów, ktore o"bbiają i roz -pr'l.~gają Austryę więccj, niżeli osła
biłoby ją zerwanie ugody z IV ęgru mi i przcjście
(lo unii personulnt:j,-nie wiążącej obu krajów
niczem więcej, opróc)I wdpólnei osoby monarclty.

S. I.

Kronika tygodniowa.
l'omy~ło,,' Y fotograf. -

UbtlZllitlczlJllia. \,"ojll:l.

Żywy towar-

Gęsia

"(~uam dulce et jucuudl1m frntre.
hauitare
i1l unum!" Pod takiem wzniosłem godłem, z okazyi przypadnjącego w tym roku 20-letniego jubileuszu elel,ryi i koronacyi, tudzież 60-letniej
roczuicy bplaństwa Jego i:lwiętobliwości !)apieża
Leona X111, uiejaki p. T. K. flimenson z v\'arl:!zawy wzywa duchowieństwo r'l.ymsko-katolickie
metropolii warszawskiej do prenumeraty na grupę
fotograficzną, której jcden egzcDllJlarz w furlIlie
albumu, ozdubnie oprawnego, zostanic jakoby wrę
czony Papieżowi.
l:zecz w zasadzie piqlma, godna I1Zllllnia
i zachęty, aby dl1chowiell~two w pami~tkowym
tym albumie jak najliczniej reprezentowanym
bylo;-ale skąd ów nikomu nieznany p. J. K.
Simenson, 'l.jawia siq jako inicyator w sprawie,
którą podjąć ma prawo, tylko władza duchowna,
.Przegląd katolicld" lub te;;' korporacye i l:ltowarZyBzcnia religijne rzymsko - katolickic?-Lcży
przedeIllną odczwa owego p. 1. K. Silllensona,
rozesłana w tych dniach do dur!Jowieństwa naszego dekanatu, której trc~ć zdalcka ju;;, puchnie
rekJum'l i geszefttlm i to geszcftem wcale nicpo~lednieg() gatunku. Pomysłowy fotogn1f cenę pojedyńczego egzemplarza
projektowanej grupy
oznaczył lUt rs. l:! i to
wylącznie dla ducho·
Wie!lstwH. W samej tylko dyecezyi warszawskiej
jest 500 kl:li~ży, gdyby każdy 'l. nich, a na to
hezwątpienia p. 1. K. Simenson liczy jak na Zawiszę-wnió8ł po rs. ]:2, uczyni to już ruhli
(WOn.-Ladny g-rosik! Tylko CZ,) podobna sp e-

zwłaszcza

Zygzaki.

I
I

Echa )I prowincyj nadreńskich przyniosły do
do Lodzi Hwieżą WOlI tolerancyi pruskiej g-dy
idzie o poluk!)w, bodajby skromnych robotników,
nie myślących o niczem więcej . jeno o zarobku
na ku wałek cZHrnego chlebtt.
Prezes regencyjny 'l. Diisl:!eldorfu nakazaJ
niżs'l.ym organom policyjuym, aby w c'l.asie jaknujkrótszym wydaliły polaków obcokrajowców,
pochodzących z Galicyi i Krolestwa Poh;ldego.
Za polaka ma być uważany knżdy, kto tylko
zupełnie płynuie, lub też w przewnżlljące.i części
płynnie wlada j<lzykiem polskim. Ale ~tby niemieckim agraryuszom i przedsiębiorcom ])I':lemy8łowym nie .. 1.11 ł:t się zbyt wielka kr'l.ywda, robotnicy 'l.atrudnieni w rolnictwie i pobocznyeh
tegoż gałęziach. mogą pO'l.OstilĆ do nkończenia
pracy sezonowej, poc'l.em IllUSZą wrócić do stron
rodzinnych. Ci zaś, którzy pracują w przcmyśle
już od r. ] 890 i dłużej, (\ ilehy
poszczególny
przedsiębiorca na~~straty przez ich wydalenie był
JJarużony, JlI()g~ pozoi:!tać nawet do 15 listopada.
Do prac 'l.aś, które 'l. uatlll'y rzeczy dłużej t.rwają, 'l.agraniczni rohotnicy polscy nie mogą być
przyjmowani. Wiadomość tę stwierdz:t wychodz~~ce w Bochumie pistno polskie "Wiaru/:l".
Gdyby co~ podobnego miało miejsce z czechami, żadcn lluhie'l.ek lub Prediezek za żadne
skarby świnta nie tylko nie kupiłby, lecz wprost
uie wziąłby clo ręki niemieckiego towaru, llie
wypiłby kufla niemieckiego piwn., nie wypalił
jednego niemieekiego cygara. Ale my?
My ubolcwać bqdziemy nad łOiłem wydalonych, złorzeczyć prusakom ... a panie nasze pojadą do Prus po towary niemieckie. Tak przyr.aj mnie.i twierdzi n Gazeta Kaliska ~ o kali~zan
kacll.-Czy łodzianki pOSt.~pllją. inaczej?- Wątpimy! l- nas wszystko, co posiada stempel zagraniczny, cieszy si~ ustalonem powodzeniem, cho·
ciażby nawet w setnej cz~~ci uie dorównywało
rzeczom krajowym.

I

w kamienicach, wystawionych przez
spekulantow.
Uzyskanie "posady" zależnem jest przeważnie
od pana rządcy, a tcn nie proteguje .swyth
kandydatów" bezinteresownie.
Wychodząc z za ady, że trzeha clrzeć łyko
glhie ' ię dn, żąda taki rządca od - tróży "prowizyi" )la \vyrobienie posady. Obiecuje stróżowi mieszkanie, pensyę 8-4 rubli tygodniowo, olbrzymie
docl)()(ly od lokatorów, opłatę miesięczną 'l.a wodę (tam gdzie są wodociągi) etc. etc.
"Prowizya" wynosi 6- 15 rubli; "posadę" dostaje rozumie si~ nie najodpowiedniejtlzy kandydat, ale ten ... , który llH.iwięcej zaryzykuje gotowizny na antrcpryz~ dochodów od lokatorów.
Po 'l.ałatwieniu trunzakeyi Walenty, Jntenty,
lub iuuy obejmuje pOtladPc.
Na pierwBzym kroku rozpoczęcia swej działalności doznaj e już zawodu.
Zamiast miel:!zlwnia dostaje wstrętuą nor~,
wilgotną, ciemną, ciasn~ (o mieszkaniach stl'(')ŻÓW
lJOmówimy jetize'l.e).
N astępnie dowiaduje si~, że do czyuno "ciljego
należy oświetlanie całeg-o dOlUn, ua kos'l.ty l,t(trego do:,;taje przcciqtllie HO kopie.iek na tydzie!1
(sic!), do tarczauie bezpłatnie cegły do rcpcracyi i piasku, obsługiwanie również bezpłatue guspodarzy domów, jego krewnycb, kuzynów i przyjaciół.

Dochody wykazują się minimalne; lokatorzy
za krqcellie wody nie chcą płacić, bo uHLją zastrzeżouc w koutrakcic wodę uezpłntnie; dychy
nie wpływają w takiej oufito~ci, jak przyplU:lZCzal.
l\Iało tego; rządca stęka, że dochody z domu f4ą
maje, obcina stróżowi pensyę, często do d\"óch
rubli tygodniowo (sic!).
A gdy zlliecier]Jliwiouy tltróż wymawia nposadę", rządca lHtwymy~la mu, ~t w duszy cictizy
si <:l. ~aciera ręce, bo znowu dostanie • prowizY(r'
za wyrobicnie micjsca.
Warto uyłoby poważnie zastanowić się nad
losem biednych stróży.

*
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Zdania podobne nien1'l. obijaj'l siq o u~zy lIaazc, a wieln jest takieJI, którzy u ważają ~ posaclę~
stro;;,a za intratna.
A jedunk tak· nic jest w Łodzi.
Warto przyj rzeć f4ili lo:owi tych "cerhertnv",

Napisy na drogowskazach. Votychczuf.1 nazwv miej~cowości u!\ dr()~ow!;kazach w Królestwie Poll:lkiem, jak dono,.,i n Warsz. Dniewu.·,
umie8'l.czane były rozlllaicit>, CZęRto wyłącznie tylko w j~zyku rosyjskim. Biol'<1C pud uwag~, że
'l. rozporządzenia L. t;lównego dyrcktora, przewodnic'l.l1c('g'o \V komisyi rządowc.i do ~praw ,,"ew-

*
Nieznośni

ci strbże, powie niejeden. Za
każde otwor'l.cnie bramy trzeba im płacić" dychę",
a i tak dostają cz~sto na piwo. Muszą dol>rzc 'l.arabiać.

kulacya lIda si~ panu L K. :-5imensol1owi wąt stawiciel kOllkllreucyjllego towar:lystwa i pr'l.y
pię, bo rzecz
to 'l.:.Lpoważn:t i ZIlIl:1dt.o dla du- jednym ogniu pieczc dwic lliec'l.enie: dla siebie
prowizyę, dla t'twarzyi:ltwa nowego klicnta, kt\tcho\\'ieńsb\'ll naszego, tndzież dla całe~o l''l.yll1f:.'ko-kntolickiego ~wiata drogo:L, hy spekulacya reU!u dui.o m ()\vi o nii.szej wrzckomo taryfie,
prywatna mo~ła 'l. niej ciągnąć 'l.yski. Przeciw- stosowanej przez jego towar'l.ytitwo, ale ani 'ło
nie, oburzy(; t.y lko może i to zdaje się hędzie wcu! nie wspomina o przepisie, ~e wszystkie opejedyuy pozytywny rezultat, ktory p. L K. Si- rujące u lias towLlr'l.ystwa. uhezpieczCl'1 na z<t!:;alIzie wzajemuej mi~(lzy 801.><1 konwencyi pobiemenSOlI z do\\'cipnC'g() pomyslu swego osiągnie.
.Jak si~ wiedzie dobrze -bywa tego troje.
J'a.i'~ premia nhezpieczeuiowe w jednakiej wyZaledwie nau jcdną spekulacyjką przeszedłem do sokości i ;;,e żaduemll z nich w celach koukuporządku dziellucgo, wnet. ciśnie
si~
pod pióro reneyjnych niewolno obniżać premii pod rygorem
druga, rówllie dobrze i m;ldr:lC ol)my~Laua. g-rubych kar lub wykItH:zcnia. Z konwencyi. Przy
wzi~cil\ zaŚ pewnej częHci ubezpieczenia lIa swoje
,\y przedostatniej krouicc t.ygodlliowe.i zwróciłem
ry'l.yko kaide z towarzystw premi~ obniży wodIIwagę czytelników na rozmaite uielicujące z etypowiednim stosunku, bo w takimże Btosunku
ką moralności dzinh~uia paUll\V agentów od nbezpieczeil i dziś znów wypada mi powrócić do zlllniejsza się i jego od powiedzialuość w razie
tego przedmiotu.
pogorzeli.
Od pewnego czasu krqci się po mieście jaki~
Gdyhyż to tylko 'I. pauem I. K. :-5imellsoncm
sprytny jegollloM, który uamawia właścicieli do- i agentami od przeróżnych ubezpieczeil borykać
mów, auy obniżali swe ubezpieczenia, bion1c pe- się musiała nasza handlowo-geszefciarska .... przewien ich procent- zwykle 25 proc, na własne 1'e- praszam .... przemysłowa Łód~.
zyko lecz uie uprzedza icb bynajmniej, że w taAle po uliczkach jej uocznych, dotkniętych
kim !'azie w wJpadku pogorzeli i wypłacana
suma aseku:'acyjmt obniżoną łJltdzie o teuie pro- jedną z plag egipskich, podczas którcj ziemi~
Faraonaw pukryły nicprzt':jrz<lne ciemności, pu
cent.
Naiwni ludziska-a jest takich I>po1'o-biorą jej UJ'UkllCh przed potopowych grasuj_) i inui spe·
kulanei, którzy łowi'1 ryby w najbrudniejśzych
się na tę w~dkę, widząc haczyk, na którym jako
kałużach. Każde miasto włclkie, każ(le ogni 'ko
przynęta bard'l.o smaczna, wijc /:liC; obuiżenie dolić
li nas wysokich
premii asekuracyjnych; ageut wicikiego przemysłu to jaskinia, w którcj na bicdne Opllszczonc t1ziewczQta czyhaj;~ skorpiony,
łowi znów w mętnej "odzie tłustą rybkę pod
zwłnBzcza jeżeli matka pr)lyroda obdarzyła je
pOi:ltacią prowizyi za 1I0we u bez pieczenie. Istnieje
w warunkach polisowych przcpi~, z mocy któ- hiałem liczkiem, które krew gorąca purpurową
rego, jelHi ubezpieczony szacunek powiększa lub luną oblewa. POll pozorcm uai:!tl'l:czenia biedaczkom, walczącym nicraz z głodem i chłodcl1l,
obuiża, lIbezpicczcuie a więc i polisa poprzcdnio
lepszej posady lub korzystniejl:!zcgo zajęcia gdzie:;
wydana tracą I:!wą wartoHć.
w dalekich krainacb, wiozą je do lupanarów za'rn właśnie leży jądro kwestyi.
Pan agcnt bowiem, numa lViający klienta do morskich, do haremów w Azyi IIlniejszej i sprzedają żywy ten tOITar za grube pieuiądze.
olJniżenia premii aseknracyjnej, działa jako przed-
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Wędrówka cukip,rków. Pan Edllluncl był wi- i
Wyścigi. W dnin 7 .. ierPllia 1'. h. , czyli w
nętnmych i duchownyeh , oraz o:-\wiecen~n publiczuego z dnia 10 lipca ltl35 1'., wspoJl1nmne dr~ nien palli ~tefanowe.i IHlllełko cukierk()\v, kupil pl'zyszl~ lIicdzicl~ odiJ~(l;1 i!jię ua :;zo:;ie wan:zawgowl'lkazy winny być w j ę z y k li r O s y.1- więc i przyniósł do swego domu, gchie zastal skiej mi~dzy Zp;i.el'zem a Glównem \l'y"cigi miejSCOWI clI członkow towarzystwa ('yklistów .1_
8 k i Ul i P o l s k i m, jakoteż. że ropo~'z~dze pana ~tefau<l.
- Ach jak to dobrze, że jeste~, zabierasz nion".
nie powyższe dotychczas nie zOBtało ZllleSlOne,
l~ro;;J'a~, oprocz kilkn zwykłycli lJiegów, zagu bel'llatorem w KrOlestwie Pol8kiem polecono dla żon'y pudełlw cllkierków.
Odnieś je sam, hrzmiała oclpowiedi.
pOWIada
1)leg dh dam, dla 8euioru'" oraz bieg
kierować si<: tern nadal, głównie z po~"ocltll, że
A żc w doUlu Edmuuda byl jCBzcze Henryk, ua tandemach, tCll ostatni IJqdzie miał miejsce
takie tablice przydrożne mają znaczellle c rogoktóry IniJił żarty, wil}e do w::lpółki z !Janem Ste- po raz pierwszy na sZt>s:lch krajowych.
wskazów i informacyj dla podróżnych.
fancm skombinowali 80bic llastqpll.i~cy figiel.
Pieśń Namysłowskiego. Pali Karol Namysłow
Łódzka szkoła handlowa. Według depeszy,
Wzięli skrycie pudełko z cukicrkami, wyA~·
:;ki
w Łodzi ~k.omjl(ll1ował ]lidil pobożną do
otrzymanej przez prezesa rady opiel{l1ń~~e.i szko- pali je i w pudełko uakladli drzewa z tą intenły handlowej łódzkiej, dyrektorem ~e.Jze Bzkoly cyą, że jak p. Edmund przyjdzie do pani Stet'a- ~Iatki Boskiej ~. t. ~Gwiazdo ztLmuua", do któmiano'\anym został w dniu wczon.lJszym przez nowej, aby jej wręczyu cnkierki, to uprzedzona rej słowa sam napisał. Pieś11 tCi ofiarował ks.
Ezechj:t zowi Napiernlskiemn ua pallliątk~ .
p. ministrn I>karbu E. M. Garszyn.
.
przez mqża () "'s'l,ystkiell1 pani domu miala o(lPrzytaczamy słowa pieśni:
P . E. M. GarB'l,yn był dotychczas l~auczyC1e pa.kOWlLU ową paczk(~ cukierków w oczach Edlem języka rosyjskiego i literatury w glmul1zyu~ mllUda i potraktować go cukierkami drcwniautmi.
Gwiazdo zaranna, Panno Ozęstochow:;ka,
realnew, gilUnl1zyum żeńl'lldem i 8'l,kole handlowej
Inaczej się jedn:lk stalo. Pan Edmund przy
Królowa Niebios, l\laryo Matko Bo"ka,
w Petersburgu. i
' ciągłem zajęciu zapomniał o cukierkach zupełnie.
'ryś laski pełua 13Jga Wszechmocnego,
Zuauyw on jeBt w szerokich kołach nlLuczy: Tttk zeszło z tydzień czasu. Pan Henryk przyI •'yna Swego, Syna NajmilBzego.
cielskich w Petersburgu, jako o. sekrehll'~, i;t~łeJ pomina, że cukierki trzcoa oddać pani 'tefanokomisyi wychowania fachowcgo przy Uesari:i~lem wej, bo si~ zcstarzeją, ale w tcn sam wieczór Otóż my grześni do Oiebie idziemy,
towarzystwie technicznem i b. redaktor pIsma wyjeżdżała inna znajoma Edmunda.
Bo w Tobie tylko pomoc swą widzimy,
n TechniczeHkoje
Obrazowanie", jako Hekreta~'z
Ponieważ było to po północy, przeto dostać
I Zjazdu ruskich działaczy na polu wychoWalllll. cukierkow nie było można. Przypomniał jednak Przehłagaj Boga, Boga Jedynego
techniczneo'o i sekretarz zjazdu przemysłowo han- sobie p. Edmund, że ma cukierki w domu. Po- Matko litości proś u Syna Swego.
dloweO'o ~ 1896 r. w NiżHr.ym Nowogrodzie Przyjm nasze prośby, Zdrowaś bądź )Iarya,
s'l,e(!ł po tę puczk~, a widząc, że opakowanie
wresz~ie jako autor wielu artykułów w kwestyaeh, nie naruszone, oddal paczk~ mt kolei pannie
Tyś PrzcnajświCitl:!za śliczn:t num lilija,
dotyczących pedagogiki i wychowania fachowego.
Bo kto pod Twoją obron~ ucieka,
I Zofii.
Najwyższa nagroda.
Ooywatel tutejszy pan
W tern na dworzec przyszli pożegna6 swoją
Może być pewien, pomoc Jej go czcku .
)Iordka Belldet otrzymał medal Hrebl'lly na wspólną znajomą pun I1el11'yk i jego znajomy
Obraz Jej święty tu niepokalany,
wstążce św. :tani:;ława dla uOHzeuia ua pi~rsi
pau Stanil:!ław.
Po
całym świecie z cudów wiclee znany,
za wybudowUllIe wygod.nych koszar dla WOJsk,
Henryk spojrza.ł na paezkę cukierków i pokonsystujących w ŁodzI.
Niech
laska Jego i nas nie omija znał, że to jest ta Hama, któn\ do wtipołki ze
błagamy: ZdrowaH bądź .Marya.
Oiebie
Stefanem
przerobili
na
skład
drzewny
b
uplanoBydłobójnia. W ~ych dni.ach oglos:lOną zo.stała Vrzez rząd guherllJa~ny jllOtrkowsln powto~'?t~ I wanym żartem dla wciągniętej w całą tę spraw~
Pieśń ta była wykonan1:! pOl'az pierw!:!'l,y na
licytacya na budowę I eksploatacyę b?,dloboJllI Stet'anowej, ale nie dla panny Zofii, która - nie chórze w Łodzi podczas nabożeństwa kelnerów
miejskicj w Lodzi. Ogłoszone wuruulu konce- upr'l,edzon:L, mogłaby się obrazić za podobny nHj- przez orkiestrę włościańską p. Namysłowskiego.
syi przy pierwHzej licytucyi były za uciążliwe uiewinniejszy żarcik. Kupują wi~c w bufecie
Żetony. W Łodzi w tych dniach pojawiły
dla pr'l,edsi~bi\lrców, "'skutek czego licytacya podobne pudelko cukierków i wynosząc je do
I Hi~ w ślad za broszurkami p. t. nl)reyl'ns", żetospełzla na niczem. Ohecnie zaś za ze~woleniem
wagollu zamieuiają.
ny pamiątkowe ze złota amcr}'kańokiego, ua któPudełko z dl'ewnianemi cukierkami zabiera
ministeryUlu w warunkach tych porobiOuo znaC'l,ne ulgi, a mianowicie: dochód roczny z eksplo- do domu pan Stanisław z tym zamiarem, aby rych z jednej strouy wyciśnięte jest popiersie
ataeyi podlug pod wyższouych ceu za oicie bydłn. go jak.imkolwiek sposobcm wręczye Edmundowi, Zoli~ z I.rugiej zaś adwokata jego Labori.
Zetony te sprzedawane na ulicy przez hani świń, podniesiony został ze 130 na 150 tysi~ey który musiał zwróciu cukierki pani :-:ltefanowej.
dlm'ZY
znalazły liczny pokup. Ceua ich 20 kop.
rubli; termin prawa eksploatacyi powi~kszono
Ale pan Stanisław mieszka w dwóch pokoz 30 do -1.0 lat i nlLrcszcie kaucyę gwarancyjną jach z innym współlokatorem młodym panem sztuka.
zredukowauo ze 150 na hO tysięcy rnbli. Z po- . Józcfem, szczęśliwym narzeczonym.
I Ostatni koncert. Jutro, t. j. w niedzielę w
wyżslIego wnioskować możnu, że ouecnie braku
Narzeczony wprost kradnie to pudelko cu- I ogródkn przy hotelu l\1allteuft'la odbędzie się okonkurentów uie będllie i licytacya odhędzie się kierków od Sta.ni:;łn. wa i oddaje go swojej ua- I statui koncert orkiestry włościaóskiej p. Karola
z pomyślnym Bkutkiem.
Kamysło\\'skiego na dochód dyrektora.
Orkiestra
rzeczonej.
Oukierki dOl>zły panu Stefanowi w innym pu- [ p. NamYl>lowskiego przez dwa mie:;hlec uprzySprostowanie.
We wczorajBzym numerze
.RO'l,wojn" stronica l-tl'l.ll, szpalta 1-I>'l,a, wier:;z delku, a co się stało z pudelkiem naładowanym jemniała łodzianom wieczory slVojskiemi melo2-gi w rubryce "Nadesłane", zbytecznym i są wy- drzewem, może dokończy ostatni jego posiad~tCz. dyami, niezawodnie wiqc ostatui jej koncert
I zgromad'l,i pokażną liczbę "łuchaczÓw.
Fakt zupełnie autentyczny!
razy z "Poznania.".
....
~
- 0sta;nie depe"ze z JJouenos-Ayres doniosły \ w których dziewdz~ta Hmnotuc lub pozhawione- bi~~ też wszyl:!tko, co słowiaiu<kie z zajadło~cią
szakala; nawet gęsiom slowiall:;kim uie daroo wyjddzie do Europy kilku ZDauycl.l l~tt1ldlar~y pracy na n:1jwi(~ksze narażone są pokusy. Ozasby więc było na utworzenie stowarzyszenia opie- wali.
żywego towaru, którzy zazwyczaj nn.JwlCikszy JeA.gr:1ryu,'ze niemiecey, niezrażeni dro bnemi pogo transport czerpią z naszeg'o krtljU. W pl'zy- ki lUtd opuszczonemi clziewczCitami, a iuieyatyw~
w
tej
mierze
powinny
dać kobiety uasze.
rażkami, lecz przeciwuie comz zapalczywsi, wy~złylll roku wyw.ieW. :2,1 ~O dziewc.z~lt.
Znalazła si~ podobno jnż jedna'!. ło(hianek,
toczyli woju<: g~SiUlll rosyj~kim, starajtlc si~ o wyAle bo też nlgd'l,le llIemH. takIego braku instytucyj, ktbreby czuwały n ,Ul losem OpUS'l,Czo, która z projektem takim wytitrlpiła i u rzeczy- jedn:.ll1ie zakazu przcp<:dzania g~ -i tych prze'!.
wi~tl1ie go szczerze )lragn<:ła, ale uie doznawszy
gral11cq.
nych dziewcząt, jak u ua~. . '
.
Wojna ta wyprowadziła na :-\wiatl() dzieune
ni Ancrlii
we F'ranC"1 I w Nlemczcch setlu odpowiedniego poparcia \V~ród potentątów naII
",
J
l l'
tr~kta.t halldlow.y, zawal·.ty między HORY11i Xiemcni:itowarzy:;zell śpieszą z 1}()~10C~1niety.lko to netom szych, całej tej spmwie dala za wygrunę.
Ozyby to było prawdą?
n~l, k.tore. zoboWlr~.zaly ~lCi zaprowachiu n:\ kolejach
pozbawionym prac~ lub opIekl, ale I tym nawet,
Ozy
rzeczywiście w lllic~cic n:lszem nie
taryty bczpo:-\redniej komuuikacvi dla
memleeklCh
li: t())'ym ]lowin ęla Sl~. noga.
.
znalazło siq doM ludzi SOI'cn, którzyhy projckt
produktów dażacych do Kiemie~ lecz waina te'
W Londynie iHtnleje stowarzyi:izeme, któ~'ego
dla wywO'l,U h~8yi sprawę odloiyły ad calcu'da;
zadaniem zuieranie na ulicy kobiet Ilpadtych I na- ten poprzeć Bkutecznie umicli?
graeca~.
.\.
milionerzy
na8i~
pro\\':HI'l.anic lUt dobrą. drog~. Dzieje .się to w ~a
- Toe tut fortuny ich zlożyła się w ezęscl
Kwef\t.ya taryfowa doprowadziła dl) wymiany
dcl' prosty :;posóo. D~lewczylla podJ(~ta ~ u.hey
i
praca
owych dziewcząt, z kt.órych niejedutL, po- ~iezbyt przyjemnych my~li między właściwemi
najczę "ciej w stanie nietrzdwylO. ]Jrz~~vJC.Zl~~ą
zostaje <lo domu tO"Hr~yst.wa, .gc.lIlJC pl z~olel aJą zbawiona pracy lnb wprowadzona ua dą drogę lllstanc:;llmi 1'0:;yj~kiemi i niemieekiemi. Wyłania
przez nieuczciwego 'człowicka, padła na t<:lmie ła Hię nawet możliwo:-\6 nowej wojny taryfowej.
ją od Htbp do głów w 11l1l.ą odzle'l" usu,,~aJąc staranuie wszystko, cokolwIek., przeszłosc. o?ydną ofhtrą hancllHl'zy żywym towllrcm, lnb sama sto- w której, nie narmlzając traktatu, moglibyśmy
przemysłowi
niemieckiemu sprawić porządne
IJrzypomina6by jej mog-ło. ~koro Y~'zYJdzIe <lo czyła si~ w przepaść.
Któż wi\('" jeśli uie oui powinui w pierwszym
lanie.
przytOlllnuKci nikt z. o.toCZCJllU aUl .ledny~ sł?
Dowóz produktów rolniczych z Niemiec do
welll uie prz ~'pomiut~ JeJ czem była wc~oraJ, 111C szercgu zbudować uzdrowisko dla nieszczęśliwych
istot,
upadających
tak
często
prawie
hezwiednie
Rosyi
jest. nader szczupły, więc agraryllszom nieniewoli ją do żadnej pra?y przyl11UH?We~;. a gdy
llama okaże do uiej ch\c, podsUWtLH Jej pracę lub pod uaciskiem okoliczno:-\ci, którym Hie 0- mieckim odpłacać I:li~ nic możemy, ale produkty
•
przemy 'lu niemieckiego posiadaj;'l w Ho ·yi obw mim'e uzdolnienia i uajtroskliwszą ohtczają ()- prze6 nie zdolały?
rynek zbytu; wojna wi~c gllsia mogła wyszerny
Hosnąc
w
pot~gę
i
siłę
llie
nale;i,y
zapominać
pieka~ l{ezułtat olbrzymi-wHzystkie pn~wie dzierządzić naszym zacnym są:;iadom dotkliwego figla,
wcz~ta w teu sposób przytulone, porownt\wszy o maluczkich, bo ich <lob sieroca stanie kiedyś
tym bardziej, gdy przemyol UUS'l, COraz I:lkllteczpopr~cduie swoje życic z tCl'aźniejszclII, wracają przed oczy i w chwili uajwyżs'l,ego powodzenia,
niej rywalizuje z ich przemysłem. Widocznie zajak
widmo,
i:itraszyć będzie, tak jak straszy zwyciqzna drog~ cnoty.
"
PeusyolJarski tego zakładu. chętme przYJmo- ców z pod Hec!anu widmo słowiańskich pokoleń, pomnieli panowie ngraryu:;ze uiemiecey. że jaką
wane :;ą jako służą?e do doUlow prywatnych luh pochłouiętych w morzu niemieckiem. Widmo to, miarką mierzysz, taką będzie ei odmierzoue i że
oprócz nich żyją jeszcze w Xiemczech przemydo sklepów i bandl,~ :t naw~t wiele z nich bal'- niby nemezyf\ dziejowa krwawym grozi odwetem
słowcy, którzy również potrzehują mieć codzienna
wspomnienie
którego
cierpnie
Hi,óm
niemiecka:
d'l.o doorze wychod'l,l 'l.a. m~'l,.
..
Lec'l, nic sztuka dZIelllle bromc domu, gdy :t sam wyraz Blowianin o dreszcze przyprawia nie swjj kufel piwa.
bO pożar og:u:nie, prakt~ezniej. przc~lsięwziąu naj dzielniejszych synów Btarej Germanii, którzy wo-I
fallUS':,.
leliby widzie6 raczej dżumę we whlsnym domu, niwszystkie środkI, .b~ 'l,al~?bJCdz pozaroWl.
.
żeli
słowian
podająeych
sobie
dłoń
bratnią·
GnęI
Lód;'. naleźy .luz d'l,IS do rzędu tych mIast,

I
l
l

I
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ROZWÓJ. -

.w poniechiałek

orkiestra ,,"ło~cialls!m "".nezdo Piotrkowa, gdzie w ogródku letnim ,,\V() .
dewil" da trzy koncerty. Pierm,zy koncert w
nadchodzący wtorek.
Ofiara. Dla rouziny Dłngoszewskicl1 złożyła
pani Eng'enia Nelken z Rudy Pauiuńskiej ;~ rb.
dża

Wypadki. W dniu 26 b. m. o godz. i:l popo·
Iudniu w fabryce Poznań~kiego przy ul. Ogrodowej, przy zakładaniu fundamentów nowej budo .
wli '4padła ułożona nad wykopanym dołem cegła
i przygniotła robotnika Piotra Bogaczy!;::]. 20 lat
liczącego.

l)oszkodowanemu grozi ut.rata życia.
W dniu 27 b. In. o godz. 2 popołLldniu
przy ulicy Kamiennej pod .\~ ] O, zdarzył siq
smutny wypa(leJ.;:. Córka kupca Lanfera jednoroczna !Hyfka w obecno~ci rodzirów wypadla
z okna 2 piqtra i pot.łukła ~ię tak !:izkodliwie,
że w ciągu gudziny zakończyła życie .
Koń narowny.
Dzi~ po południu Il godz. ;>, I /~
w l)odwórzu doU\u :M 81 przy ul. PiotrJ.:owki<'j
(przechodnim na ul. o 'pacerową) kou, uależąc'y do
Ginzla, !:iztukatom z 111. :\lil~za, spłoszył !lię i
ponió::lL Woźnica, chcący wstrzymać rozhukanego
konia, upad! i koło wozu przeszło mn przez lewą

-

rękq.
Kóń

wyłamał br:\m~ w oficynie, potrzaskał
w6z na kawałki i wyleciał na ulicQ ~pacerową,
gdzie go przytr;r,)'mał 't.roż sąsiedniego doUlu.
W po(\wórr.n bawiła si~ g-romadka dr.ieui; jedynie tylko szcz~śliwemn trafowi zamhięczać
należy, że kOlI je nie potratow,\ł.
Jak opowiadali woźnicy, kOll tell jest ZIlpcłuie 7.Ilal'owiouy
nie po raz piel'\Y~zy płatał dotkli we figle.
Czy należy używać takiego kouia dc roboty?

Trzy pożary. Wczoraj w Łodzi l.darzyły siq
trzy wypadki pożaru.
Pierwszy w'ynikł o godz. 10 rano w wykoń
czalni Edwarda Her!:izla przy ulicy l\1ikołajew
skiej pod .\~ lO.
Wezwany drngi oddział straźy ogniowej Jln~y
hył spies1.nie ua ratunek, lecz pożar stłumili już
robotnicy fabryczni.
Drugi pożar wynikł o godz. :2 popoludniu
przy ulicy Juliusza vod J\'!! 2fl w po:.esyi O. 'l'hienemalUl.
Drugi otldział !:itraży oguiowej pracował tllm
pół :;odziny.
'1'r1.eci pożar wynikł o godz. 1 () wieczorem
w fabryee Karola Schweigerta przy ulicy W ólC1.allskiej pod ,\~ :200.
Przybyły tłrugi oddział str;\ży ogniowej \\'r<lr.
z kilkollla ochotnikami od(l;r,iałll trzecie~() ror.wilIął encrgicZllie akcye mtunkową. któ'j'a trwała
przez pól godziny.
Ogieil wynikł l1<.L P(){!ilitS~ll p.artcrowej fabryki.
prawtlo)JotlolJnie z pieca suszarni.
o 'traty w pierw~zych dwóch
wypadkach nie .
znarzne, w trzecim l.a~ wynoszą kilka!:iet rubli.

z ,y ARSZA,,,"r.
Politechnika. O postępie rohót i przyszłem
nn,ądz\:;uin politechniki podaje "Knryer warS1.awski" nast~pllj'1ee szc1.egóły:
Na przy!:izły tydziell zaprojektowano zwolanie
trzeciego z rz~dn posiedzenia komitet.u politechniki, pod pr1.ewodnictwem JO. ks. Imeret.yńskiego
w b. Zamku królewskim.
Na porz'1dku dziennym tego posiedzenia znajdują siE1 sJlra wy nnstępujące: zatwierdzenie instrukeyi, opracowanej przez podkollli!lyg co do
referowania spraw i prowadzenia rachuukowości
z budowy no\\'eO'o gmach n, ora;.: I1\'ządzenia dotycłlCzasowego °poruieszczenia politechniki; zatwierdzellie kosztory~u pr1.ehudowy i restauracyi
gmachn prowizorycznego, który to ko~ztory!:i 0blic;r,ono w przybliżeniu na -łO,OOO ruo.; sprawozdanie ze staBu obecnego robót w gmachu t.ymCZ:l!:iowym; zatwierdzenie budowniczych, wyoranych przez komisyę do wypracowania projektu
i planów gmachu· politechuiki i tło kierowania jej
budową, jJp. Szyllem i l{ogójskiego, tudzież warunków, na jakich zobowią;.:ali się oni podjąć to
'l.adunie, opartych na warunkach, prakt.ykowanych w odeskim oddziale Uesurskieg\) towarzystwa technicznego, mianowicie wywaczających
-ł proc. za wsr.ystkie robot.y przy hudowic gmachu od cnłkowitcj s1Imy !:os'l.torysow<,j.
Ponicważ sumn kosztorysu budowy gmachu

i::iouota, dnia ;~O lipca 1898 r.
stawę silnej i
już gimnaz'ya

politechniki warszawskiej w przybli~enilt przewidziana została przez ruinistel'yum finansinv na
] ,~OO,OOO rubli, zatem całkowite wynagrodzenie
obu uudvwniezych wyniosłoby sumę -ł8,000 rub.,
rozłożom~ na :~ lata, w których ciągu trwać ma
budowa.
Nadto na posiedzeniu najbliższem komitetu,
komi::lye pr'l.edstawią kilka referatów ze ~wej działalllo~ci od czasn ostatniego posiedzenia.
('o do nominaeyi profesorów politechniki warszawskiej, to dowiadu.iemy t:i~, że zaproponowano ua, katedry jej kilku prufesorów uniwersytetu
wars1.awskiego.
.
l\Iianov,anie profcsorów przez millisterynm finansów oczekiwane jest w ci~~gu przyszłego tygodnia.
Obecnie toezy si(~ wymiana opiuii pomi~dzy
ministerY\111\ finansów i o~\Yiaty, czy omz na jakich wal'llnkach :;łużbowych i etatowych profei:iorowie lIui wersytetu zaproponowani ua katedry
p<.)litechniki mają i lUOg'ą je obj<~ć, bez porzuceuia stanowisk dotychczasowych.
W celu zakupu llarz~dr.i i przyr1.ądów do laboratoryulll fizycznego politec!.niki, delegowany
ma być zngl'auicE1 lahorullt uniwersyt.etu warszawskiego p. Wiktor Biernncki, który też, jak
tiłysz)'my, objąć ma wykłady fizyki w politechnice.
Katedrę miueralogii zajmie podobno sam dyrektor politechniki, rz. r. st. La.gorio.
Inspektorem studentów polit.echniki W:H'Szt\wskiej 1.0stał sekretarz rady Illliwer~ytetu warszaw!:ikiego p. K. Knpustin.
Szkole handlowej p. Ln!:ikllsa. nadane zostały
lIHstępuj11ee przywileje: KOll.czący t~ ~zkof<4 otrzymywać będą: 1) tytuł osobistego obywatela houorowego, OL kollCzący kurs z odznaczeniem otrzymują nadto stopieil naukowy kandydata komercyi, oraz medale %łot.e i !lrehrue; 2) przy od by"'aniu slużby wojskowej vrzy,yileje I-go rzędu;
0) prawo wstąpieuia do wszystkich wyższych
!:ipecyalnych zakładów nanko\\'ych ua równi z koń
cząeymi szkoły realne millister)'um oświaty.

Towarzystwo

oszczędnościowo

- pożyczkowe.

Otr%ymuno już z ministeryuTl\ !:ikarhn zatwierclzony l'cg'ulalllin tej inst.ytueyi, na mocy hlll'ego
lllożebuelll stało się zwoła.lIie zebrania ognnego
celem wy boru .. Iu przed~tHwicicl i i 50 znst~pców.
Odb~dzie si~ to zehrauic prawdopodobnie w sierplliu. Liczba człouków młodej instytucyi wzrasttt
niellstulluie. Dzi~ jcst ich już 1.820, a po kiłka
clzie!:ii'lt nodziellnie przybywa. llolwje to bardzo
dobr;r,e illst.ytlleyi i uyłoby hardzo t10 życzenia,
aby garnęła si~ do nie.i chęt.nie ludllotić chrześci
jallska. w ('elli osi'lgllięcia uczciwego i taniego
kredyt.u. Na pożyczki rozdało Townrzystwo dot'1d 1;:;0.000 rllbli; slIma lId%ialów człoukowskicll
wyno~i 50.000 rubli. Po zwołaniu zehrania, ogólnego i wy horze przedstawicieli. zarz~d Towarzystwa h~dzie mó;.d rozpoe;r,ąć !ltarania o pod wyż
s1.euie kredytu udzielancgo członkom.
"Resursa Belwederska". Kilkndziesi~iu oby'H1.teli, l.amicsr.knłych w Siel<'ach i ':\lokotowie,
e1.yni starania o ]lo1.wolenie władzy na załoienie
klubu rozrywkowego, pod lU1ZW}1 "Bedursy Belwedersldej«, która siedzil)(~ swoją lila mie~ w "Promenadzie", za rogatkami oelwederskiemi.
Czlonkowie projektowanej reslIrsy Illllj~ płacić
po 1 1'8. miesięcznie i zamierZtlj~ l\rz!!dzać rozmaite rozrywki, jak np.: pr'l.edi!tawienia· :tmntorskie, zabawy z tallc:l.llli, koncert.y muzykalne,
strzelanie z flowerów, jazda na rowerach, ly,;,wiarstwo i t. p.
Wszystkie dochotl v oSiągane z tych zabaw
i ze składek uczestników resur~y, mają hyć obracane na utrzymanie w Bielc3ch ochronJd dla
dzieei robotników, praenjąeych w cegielniach
i fal>rykuch rzeczonej dzielnicy.
.
Dzi~ wielka liczba dziatwy wałęsa si~ po lIbcuch Bielc i Mokotowa ucz żadnej opieki, celc
więc "re:H1rsy helwederskiej~ zasług'llją na uznanie.

Korespondencye.
I

lIerliu 11) lipClI.
W ostatnich kilku latach wzrósł niepomiernie rllch emancypacyjny w~rt)(l l\Obiet niemieckich. a mianowicie w samym Berlinie. Między
narodowy kongres kobiecy'" stolicy niemieckiej
o~llIielił żywioJy femillistyczlle i stworzył pod-

zwartej

orgnni;r,acyi. Wy\Yalczollo
wybito tu i owdzie 1.<1 tara!:iowane bramy uniwersytetów, rozpoczęto iyw~ agitacyę w sfemch politycznych, porllszono
parlament i l.asypano ministrów lic%nym I':z~re
giem pet.ycyj.
Ostatni z wieców kobiccych
uchwalił rewlllcyę, domagającą si~ energicznie,
aby pewne fnnkcye w cyrkułaeh policyjnych
i wi.ęzieniach pełniły wyląc7.llie kobiety.
f-lwieżo mów emancypacya kobiet niemieckich dała l.nuk życia o !:iobie. Oto grono feministek zawiazalo sie w towarzystwo pod nazwaniem: "Dan;enclub< którego celem jest, jak ~i(:
łatwo domyśleć można, propaganda nn. r'l.ecz poglądów elllttlleypacyjllych.
Zało,;,enie klul)\\ było postanowionem jeszcze
na kongresie kohiecym, odbyt.ym zeszłegcr roku,
ale do przyspie::lzenia. calcj akcyi przyczyniło
się-jak slychać-kilka
wypadków, ktare się
zdarz.Yły w lokalach puhlicznych Berlina.. \Yła
~ciciele
niektórych kawiarll postanowili nie
Wpu!:ir.czać dn swoiclI
lokali kobiet, któreby
przychodził'y bez mężczyzn.
W kilku ka wia rIliach cZyIliono to w t.en. sposob, że kobieta ktl)ra przy!:izła sama do restauracyi, nie otnymała,
pomimo cllcrgicznycll nalegań, tego C(, ~.:lIn(I\Yif:1.
Po dłngiem daremnem czekaniu utławnla ~i(~ tedy do gospodarza, a gospodarz oupowiadał
z uśmiechem, że dużo jest gości, wi~c nie ma
czasu w~zystkich oh służyć i t. d,
Wre,;zcie przekonywała !:iię pozbawiona mc;skiej opieki kobicta, że traktowanie jej tak,
jakby jej nie było, jest z góry uknrtowanel1l.
Zdarzyło się nawet
kilkakrotllie. że keltlCr1.y
wprost brutalnie wypraszali kobiety z lokalów
publieznycll. '1'0 dalo powód do 'l.wołauia zgromadzenia kobiet, na którem z oburzeniem opowiadano l'lobie o t.ych objawach wrogiego usposobienia m~żc%yzn dla Hamolizielności płci pię
knej. Jedną z pierwszyeh inst.ytucyj. maj'1cych
wyjść z łona nowo r.ałożouego klubu, ma hy\:
Ilniwersaluy zakład kulinarny. przeznaczony wylacznie dl<t. kobiet.
• Bardzo niełaskawie obszedł si~ zjazd lekarzy lliemieckich z kouietami emancypantkami,
zwłaszcza temi, kt.óre wclr.ierują się do kOl'pomcyi lekarskiej. Zjazd, n przyniljmniej ogromna
jego większoAć o~wiadczyla, że kobiety-lekarki
u.iemnie więc wpływ<tją na utrzymanie powagi
lekarskiej, a same nie odnosz~ żadnej korz'y~ci
i nnjmuiejszego pożytku sw<} pracą w tym Jderunku Ide przyno::lz'1 !:ipołccr.cilstWIl.
~a tcmat ten
w'yg;łosił
prof. dl'. l)etzoltl
z El'lang'en odczyt, który w glownym zarysie
tak da si<, strc~cić:
W elll~ncypacyi kohiet widzi prof. Pctzold
dwie siły, !Judzące d.~żenia kouiet: żądzę wiedzy
i pragniel~ie 1'0zSZerzellia pola prnktyc'lllej działalno~ci. Ze kouiety dąż:~ do wiedzy, jest to tylko godnem pochwały. Należy jednak l.wrócić
uwagę, że duch medycyny nie jei:it t.ak łatwym
do opanowania. ApoRt.ołki emancypacyi żądają
zupełnego równollprawnienia kobiet z UlE1żczyzua
mi. Przyczynienie siE1 /10 tego żądania ~taLlowi
loby (/ rewolucyi we wszystkich naszych 8tOsunknch.
Należy pami~tać o t.cm, :i.e przygotowanie sili
kobiety do studyów uniwersyteckich wymaga
niezmiernego nakładu pracy i kosztów, gdy';' nie
ma doh1d Hrednich zakła.dów naukowych żeu
skich, równych gimnazyulll męskim.
Kto ma odnieść korzy~ć z dopuszczenia kobiet do stanu lekarskiego. Czy chorzy? Wszak
u !U1S nie brakuje lekarzy-mężczyzn. Dot}ld zaś
nikt nie spostrzegł, a.żeb'y kobiety lepiej ~iC! miały z tego zadallia w'ywiązywać. Jest to je:'1zcze
kwestyą,
czy kobiety są wogóle do study!","
uzdolnione. Z pomil}dzy kobiet., które w lat.ach
1895-1897 %głosiły !li~ w Prusach do egzaminu
dojrzałości-lIi proc. odpadło, jako nie<lostateczuie rozwiniętych. :-)zwajcarscj profesorowie s~~
przeważnie bardzo przcci wni dopuszczaniu kobiet
do ,tudyowHnia medycyny. Xie prr.ec;r,ą, że nie
%bywa studentkom, na !li łach i energii do opanowHuia wielu trudności, alc jak się jeden z niell
u
'''yraził: "kobieta wykuwa, mężc%yzna !:itudyuje .
Zdolności kobiece są receptywne.
Lekar;.: 'l.a~
musi hyć pl'odnkcjjnym, musi być uzdolnionym
do indywidualnych badalI i dotiw~adczcu. ('r.Yllnoś ci przy ło,;,u chorego wymagają encrgii twór-t'v,ej. Zupełnie rÓŻłletn jest dowrow::Luie chorego
od lekarskich wobec pacycnta obowązków.
Operacyj chirurgicznych i bardziej sl;:omplikowanych ~inekolog~czllych, kobieta, z natury
żeń~kie,

ROZ'YOJ. rzeczy, nie jeHt \Yi;tanie wykonać, jest do tego
Jizyczuie za slabi!. Ten brak sił fizycznych, to
!Stała przeszkoda w walce konkurencyjnej kobiet
'I. mężczyznami. Wyohraźmy sobie kobiet~ zmuSzOną do cit;żkiej pracy lekarza wiejskiego!
Powszecllllie panllj;) fałszywe pojęcia o "~\Vie
tności" praktyki lekarskiej kobiet. \\'ogólc pr:lktyka lck:lrek przestala hyć dawno złotem jabl·
Idem. ~zw;tjC;trsl"y profe 'o rowie usilnie odntdzają
kolJietoJll )H'zy!St(:pow:lnia do studyowallia medycyny. Xiewicle lekarek tylko ma powodzenie
pod względem muteryalllym w pru.ktyce, przewt\żnie skaJ':ane :-;<l one lla smutuy niedostatek.
:-5tlldya nuiwersyteekie wyczerpują siły kobiece,
szybko one w'ltleją i karłowacieją fizycznie
i nmyslowu.
W kollcn. w względu na pużytek ogółu, nic
dolll'Cgo dopuszczenie k01liet do stndyów medycyny" przyuidć nie może. Chwalellllem jest dąże
uie kobiet <lo uczenia · i(~ dentystyki i f;\nmt~o
logii. Dobrem byłoby ri'/Wnież kszt;t}(;enie koblct
lla dozorczynie chor}ch i to na bardziej nzdulni011e i wyksJ':taleoue, niż <lotyehczusowe. Pomi~dzy akuszerkami dotkliwie uczuwać si~ duje
brak jednostek z wyźszeJll wyksJ':tałeniem.
Odczyt imój 'lakoilcJ':}I dr. Pe1zold wygłosze
nicm ~dania. ~.e llie potrzcba uCJ':onych lub pscudo uczonych kobiet. l)of.rJ':e!)ue są dzielnc towarz} 'zki zyeia i dobre wychuwawczynie dzieci.
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Zamach dynamitowy. O llie7.wyklym 7.umuchu
dyll:Lmitow)'I1I donosi ~Dziennik \Varszawski"
w korespondencyj z B~d:dna, w gub. piotrkowskiej. W Jlocy z (lnia I~ na 13 bieź. m. hracia
Piotr i Jall J:tstr~l}h()wie chcieli wysadzić w powjetr~c (10m Bron islawy Aksamit, J':amies7.kuj~ccj
w kolonii ~'l'r:f.yd7.iestrc" w gminie Olknsko-~ie
wier~kiej. l'iotr Ju,.;trJ':ąu lIIiał z,Io~ć do Aksamito \\' cj , że świ:u!c7.yla prJ':eciwko niemu w jakieji!
spl'Uwie kurm~j. W nocy, kiedy zamach był 1Irządwny, .\bamitow:t J':[mt!J':ila si<j wskutck silnego sZt::f.ekania psa podwórzowego i prJ':ez okno
njrzała k\"(~C<lcycla !;il~ około domu Piotra i Jau:t
JastJ·:f.I~hów. W kilka miuut później u<l.stąpiły dwie
eks"lo:f.ye. Jeden :f. ładullkó v dynamitowych, uży
wanych do rO:f.bijauia Olwki w kopaluiac)J, llIT1ieszczony hył w kominie lllHI mi~szkalliem Aksamitów, drugi zaś złoezyilcy podłoźyli pod oknem
mieszkania tcściów ~\ksamita, mahonków Kubiaczków. \YylHleh ogJ"alliczył się na potłuczeniu
szylJ w oknach i niewielkiclll llszkildzcnill ~o
mina. W .iednym 7. nahojbw dynamitowych , wJ(~:
kil7.u rz~ść ładunku Jlie eksplodowała. 7. ludZI
nikt ż:H)lle"'o li7.wankll !lic !lOni6sł. Piotrn i Jalla
JtH!h'J':(;1J6w'" wl:iklltek ze7.unń Aksmnitowej -- aresztOWtlllO i osad7.ono w wi~zienin śledczem.
Z :łliechowa. \)uia ] H b. m. ks. Adam Ponillski, pt"ohos7.cZ panlfii llacławice, w pow. miechow~k im uuchodzil ćwierćwiekowy jlluileusz kapłnilski. Na 1Jl"01·Z."sto~(: tP. przybyli jnlJilaci: ks.
proboszcz Aleks:luder WinC7.akiewicz 'I. Działo8ZyC. kt:. Jan :-)apiilski 7. :-);)SPOW:I, ks. Fn1llclszek
C'hlldzyuski 'I. Xowe::;o Miusta, ks., Ludwik 'l'ymowski 'I. Hollina, ks. kanonik ~wictochowski
'I. Jędr7.ejewa i ks. ~tefan f;tuczen 7. \Vrocieryża.
Uroczyst.ą. wotywq odprawi I ks. rrymowski w a~ystencyi l,::. :-JtncJ':eu!:t 1 ks. Ponińskiego. KR.
:-)wip.tochowski przywIózł ułogosławicll two J. E.
kil. biskupa ]\:u!iu:-;kiego dla jubilata.
Z Makowa (gnb. 10mżJllsku). N fi naczelnika
miejscowej straży ochotnic7.ej z:ltwierd7.011o })]'7.ez
właściwą wItuł7.() p. )f.. l\:amiilskiego, pomocnikiem jego p. Art.yfiniewlCz:l. ~t:'aż pmiiadn dostateczną ilość i'!ibwek, lin, drabin itd ., tylko
obecnie lic7.lm czlonk{,\~ e7.ynlJych tr()ehę siCJ
zmnicj zył:t, nIe stnlż])lC na tern nie traci, bo
::lamo ziarno 7.os13.ło.
Żniwa u lla z powodu deszc7.óW i 7.imna
wstrzynJUllc.
Teatr łódzki w Lublinie . Czyt.umy w"Gazccie
Lubehlkiej":
7. pr7.yjeJJJIl\)~ci;1 dowittdlljemy się, że w dniu
onegdajszym zt\wartą zoHtała urnowa piśmienna,
lla mocy ktJrej p. WojdalilIski nowowyoudOWtllly
'wój teatr lctni, pr',,)' IIliey Zamojskiej, wydzierżawił na szereg- 1)l'J':('(\:;tawieil dyrektorowi teatru
16117.kiego p. Miclwłowi \\'ołowskielllu.
PrJ':edstawieuia trupy llJdJ':kiej w nowym teu-
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trze letnim, o ile nic temu nie stanie na przeszkod7.ie, rozpoczna. sie 7 sierpnia w niedziele
t. j . zar:l7. po uko~cze~iu przez p. Woło\\'skieg~;
] 5 zapowiedzianych przedsta,,·ień w teatrze Bagat.ela w Warszawie efektownej sztuki Barret.a
p. t. "Lygia", opiewaj:~cej losy chrześcijan w Rzymie Zlt czasów Nerona. Xiewliernie zlljmująea
i efektowlla pod w7.glc:dem wystawy (która koS7.towala jak sl.rszeli~my do kilku tysięcy ruhli),
sJ':tuka ta zan'm-no w Lodzi jaJ, i obeeuie w Warsza wie cieszy się lliebywałem powodzeniem .
Prócz "Li:;ii" dyrekcya teatru ł()(hkiego obiecuje za.po7.llae llas i z wielomn. iunemi nowościa
mi swego boga teg-o repertuaru.
Ka prz{jęcie miłych gości budynek nowcgo
teatru letnIego, który jak wiadomo oświetlony
będzie elektryczllo~cią,
bardzo pospiesznie si~
wykoilcza i jak należy !H·7.ypusJ':c7.ać nu. czaH b~
d7.ie 7.upełnie gotów. Budynek teatralny wyposażony w nowe dekoracyc i kurtynę z widokiem
miusta od strony JlI0stll, pęd'da tutejszego malar7.n. p. ,Barwickiego, przed ·tawia si~ bardzo okuJ':alc. 8wieżo 7.alożony 7.a~ og"l'ódek przy teatrze,
oświetlony łukowemi lampami elektryc7.llemi, :;ta1Iowić b~d7.ie ]))"J':yjemnc miej~ce do sraccl'u dla
public7.notici .

Z PETERSBURGA.
"Zbior pr:l w" w .\i! HJ-ym ogłosił przepisy
"" sprawie urządzcn ia zarząd u weterynaryj nego
w Petersburgu, :\[oskwie, Warszawie i Odesie.
ZarJ':ąd ten zostaje wyosobuiony
od ur7.ędów leI kurskich i powierzony inspektorom weterynaryjnym przy oberpolicmajstmch. Inspektor w Wal'87.Mvie uczestniczy, juko członek, ua posiedzelliaclt urzp.dn lekarskiego. )[a on zwier7.chni (10zor nad sprawami weterynaryi i wsz)'stkiemi ur7.ędumi weterynar'yjuemi. Płaca roczna ~.()OO
i na kancelary~ 1000 rubli.
- Weclług "~ylla ot.. " sprawa utwor7.enia ministeryuJJl 7.drowia puolicwego, już wS7.echstronnic opracowana przez komisYę dwóch 7.jazdów
lekarskich, ponownie będzie roztrząsaLla nn 7.jeź
dzie lekarJ':Y w Kt\zuniu, w kwictniu r. p.
- .Kow wr." donosi, iż sąd okrp'gowy kijowski zatwierdził testnment obywatela guheruii
kijowskiej \YłallY81awa ~tefaul\ Narwoj:;za, 7.marlego w d. ~ marca r. b. Narwojsz przeznaczył
] 50,000 rs. na lIl'z:'1dzcuie szkoły rolnic1.ej w Zło
topolu w pow. cJ':ehryńskim, wraz 'I. pensyonatelJl ella uczniów 1liez:,ullożllych be7. różuicy wy'I. U ail.
:-5zkoła ma Riq Jlazywać "szkohlt l'olnic7.,lt
imienia WJady!;ławu Karwojsza".
- :\Iinistcryum oświaty, na mocy rozkuJ':lI
NajwyżsJ':ego z d. ~2 grudnia st. tit. HW7 roku,
wysyła po ra7. pierwi:lJ':y inspektorów do
zwietlzenin s7.k6ł przemysłowych w ]l:u'lstwie, do zaproponowania w nich 7.miun i ulepszell, do rozstrzygnięcia kwest.yi spornych, or:l7. celem zbadania, jakiego rodz:l iu szkoly s:~ najpotrzelJniejsze
w danej okolicy. Takimi inspektorumi, którzy
właśnie w o. m. r07.pocJ':ynuj;) obi~1.zd, s~) pp.:
S. Korwntowski i inżynierowie' - technologowie
Moskalew i Owsiallnikow. Delegaci miuisteryullI,
jak donosi "Warsz. <Iniewnik", zwiedz~ także
gub. Królestwa Polskiego.
l
- Jak dOllos7.~ d1.ielJuiki petersblli'skie da jedncO'o z klasztorów w pobliżu Uralska wstąpił
1l0,;icYllSZ Bujano,,", 'I. zamiarem odpokutowania
7.a ciężkie podobno przcwinicnia i gr7.echy w mło
tłości popełnione. Prowadził on życic ascetyczne,
ale to 7.dało lOn si~ niewystnrczującem. uprosił
przeto jednego z wyrohników klnsz~f)rn'ych, ~*or:
bacze,",,·a, by dopomógł mu zukopac $)~ w ZIemi
]10 ramiona. Zamiaru tego dokonał Bujnnow pr7.y
pomocy Gorbaczewa w chłodnej jaskini, ustawiwszy dokoła ohm7.y świ~te, lampkę oliwną
niec() żywności i wody. Xa ramioun pokutnika
GOl'bac7.ew włożył ciężkic kamienie i przykuł go
łailCuchem do skały. Wkrótce Gorbuc7.ew na
kilim dni opuścił klasztor i powróciwszy zastał
7.:\kopanego BlIjanowil. już 1)e7. 7.naku życia. Sąd
miejscowy :skazał Gorbaczewa na -+ lata ci~ż
kich robót i ()~iedlenie w f;yberyi.

Z prasy rosyjskiej.
.Nowoje ,,'remia" J':nmie:07.CJ':a listy 7. Ameryki }libra fl'ljctonisty swego p. ~igmy. 7. ostutnie-

5

go listu. poświęconego pr7.cważnie opisemi Waszyngtonu, powtarJ':lImy następujący urywek:
". 'ąd7.ę, że żaden kraj nie odczuwa teraz
w tak silnym stopni 11, jak Stally Zjednoczone,
potrzeoy bohaterów narodowych. Zresztą lla Kapitolu, w my~l wniosku senatora :\Iorrilln, otwarto już w roku 18o.j, "N atioual . 'tatuary II all «,
w I,tórej każdy Stan moie umieścić "wizerunki
dwóch wybranych ::;ynów odtworzone w munDUI rze III b bronzie, ahy
pozostały tam na. wieczne
C7.:lsy". Jak dotl1<l sala ta mieści :35 POSi!gów,
w tej liczhie biusty Ko~cius7.ki i Puławskiego.
"K a wprost Kapitolu stoi olbrzymi gmach
bi))lioteki kougre II, zeszpecolly złotem i kopulami. I ;'mach ten kosztował 1:3.\ miL rnbli. :\Inó:ltwo w nim marmurów i brollz6w, a nie brak
r6wnież dobrych oora7.ów u.l fresco, jakkol wiek
sławny Veddcr m6głby dać lliewątpliwie lepsJ':e
rzec7.y niż jego " ~l inerva" "Good AdministraCorrnpt Legislatiou", Gotion" , ".-\narchy",
vernement" i "Peaee und Prosperity". Okna dolnego pawilonu zdobi~1 płaskorzeźby etnograficzne,
IlOśród których pierwsze miejsce 7.ujmuje "Hussian sluv"; dalej widzimy "Blonele European"
i • Bl'ullct.te Europenn" . Bibliotek~ urządzono na
J l/~ milionów tomów, znajduje się zaś tylko
720 ty8. tumów książek i 2nO tysięcy hroszur.
W galery ach hocznych biblioteki uJ'ządzaj~ teraz
;\flJ7.ellm narodowe rysunków i rycin. Muzeum
nie odznac7.:\ się jcs7.eze bogactwem, ale studyowanie portretbw prezydentów ~tanów prowadzi.
do ciekawych ~postr7.eżeń. W uszyngton nie żył
]ll'7.eeież zbyt dawno temu, a tyme7.asem rysy
jego 'l. roku na rok tają si~ cora7. bardziej legendarnemi. YORiadał onr mal~uki, mięsi~ty i lekko zukrzywwuy nos. Z ka7.dym atolI nowym
portretem, z każdym nowym s7.kicem, nos jego
wydłuża się stopniowo, a oblicze pr'l..yhiera ten
spokojny, olimpij ki wyraz, jaki 7.nany nam jes~
z obrazów współczesnych . 'fam że można ogląd at:
cieka wy portret. trzeciego prezydenta i jednego
'I. głównych
bohaterów rewolucyi, Tomasza J efferson, A philosopher, a patriote and a friend,
])essin~ pal' SOI1 ami 'fadei KoHeius7.ko et graye
par :\L ~okolnicki ". Kościuszko nic 'l..amierzał
widocznie upi~kszać przyjaciela, to też na wykol1auym pr7.ez niego portrecie Jefferson jest prawie potworn'y: z zadartym nosem 7.akollCzonym
kulką,
malellką głową i maleilkiemi oe7.ami.
Wd7.il!cZlm atoli IJistprya nie J':apomniała i () J et"f'ersonie, n:t późniejszych bowiem portretach ch\.JlO mil grecki JIO , a ua niskie czoło spuszczono
kędziory. W spółczesna fotografia Lincolna przedI;tawia Ila~l twar7. niepr7.yjemną, włosy 1'OZC7.0chrane. II J.'torya pnygład7.iła włosy, zrobiłn. na
g~()\\"!e ukośny przedział, ogoliła wąsy i dodała
llleWlelką bródkt;. Nerwowe, niemiłe oblicze nabrało wyrazu cierpienia i melancholii. Historya
))Ost~puje ze 'wymi ulubieńcami tak, jak zr~cz
ny charakteryzator z aktorkami...
"Podobnie, jak wc wszystkich bibliotekach
amerykllll. kich, na llajwyższem piętrze "Congress Library" 7.najduje się połączona winda 1'estanracya, w której można ~ię posilać., uie' tracąc . c~asu nll.. powr6t cIo domu, gdy się jest
w bl bh.otece ~·~~.Jęt.ym ~racą. Z restauraeyi rozt:~cza SIę pl'z~shczny WIdok na Kapitol i na r7.ekI . Oo~oma.k l, Anakosta, oraz na tonące w zielenI mIasto. :-5zkoda tylko, że brunatno czerwone
d.omy ceglane rZIJeują ciężkie plamy na jasno
zlel.oue !ło obraZIJ. f;zczęściem jednak w Waszyngtellle lllema wstr~tnych domów dwudziestopię
!rowych, tego szczytu zuchwalstwa luelzkiego
l zam7.em brzydoty, które rażą nas w NewYorku, Chicago i San Francisco. Gdy spoglądasz
z 20 sążniowej wysokości mostu Brooklyl'lskie:;o
na "Posl!g Woluo~ci", na Governors Island i dalej na. południe, odc7.uwasz niezwykłe jakieś
tchnienie i pit;kno~ć wozy tkich tych wysp i Zil.t.0k . Gdy jednak 8kierujemy wzrok na Now10l'l, , odbieramy tnkie wrażenie, jakby łdoś pokazywał nam ocllJicie miasta w wypukłem zwierciadle. Oto zeregi 0zerwonye11 niezgmhnych d0mów, stojących jak oddzielne baszty.' Z każdenoo
<lomn UJloszą się, jak 7. fabryki, kłęby Pal)"
ogrzewającej, o~wietlająeej kamienic~ i porllszajl1cej jej dynamoma.szyny. Obok olbrzymich baszt
stoją zwyczajne domy, wyglądające przy tamtych jak lepianki. Ogromne to miasto ma pozór
jednej wielkiej fabryki, w której można znaleźć
bogactwo i zbytek, gdzie jecluak llapróżno szukałby~ piękna; cała zresztą Amerykn, 'I. niclic7.nemi wyjątkami, jest podobnie, jak miasto, jednl1
r

I

ogromną

budującą się fabryką.
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użytkiem, jaki ruie ~kall
~e swych 20-pi~trowych,
wyciągniętych ~a włmJY domów, są ogrody Se·
miramidy na dachach, t. ~w. "l'ootgardens". Na
wysokości 15 sążni nad ulicą, na dachll olbrzymiego domu znajdujemy coś guście ogrodu K1'estowskiego w Petersbugu , ~ takiemiż "l'ozryw kami familijnemi" i "stałą orkiestrą niemiecką".
Winda, unosi cię za rubla na dach, gd~ie można
ro~koszować się
do woli c~ystem powietrzem,
chłodem i muzyką. Na dole bowiem, w mieście,
panuje stras~ny upał. Międ~y Waszyngtonem
a Chicago miałem w wagonie temperatur<;: dochodzącą do 30° R.
"W Waszyngtonie odwiedziłem jednego z ministrów, byłego ambasadora i właściciela jednej
~ najwpływowszych ga~et. Po ogromnym dowu
ministeryalnym chod~ili jacyś panowie w kapeluszach na głowie i bardzo piękne panny. Na za·
pytanie moje o ministra jedna panien rzekła do

"Jedynyw, dobrym
ey New-Yorku uc~ynili

mnie: "Siedzi zawsze w pokoju swym pod JW -1,
wsiądź pan do windy, drugie piętro". W knrytar~u drugiego piętra ~nalazłem dr~wi :\'!! 4, na
kt6rych widniał napis "gabinet ministra". Ws~e
dlem, wręczyłem mur~ynowi bilet wi~ytowy
i w dwie ruinuty potem zostałem wprowadzony
do gabinetu (o wiele nbożs~ego niż gabinety naszych wicedyrektorów), gdzie wskazano mi kanapę. Minister stał otoczony grupą osób, które
dowodziły mu, że nie zna się na czemś, a jakaś
otyła dama zapewniała, że za jego popr~ednika
to coś, o czem była mowa, odbywało się zn:tC~·
nie prościej. Otyła dama pr~ekonała; powiedział:
"AU right" i zwrocił się do mnie:
,,- Znam pańską gazetę-ode~wał się-c~y
tywałem ją w Petersburgu.
,,- Może pan mowi po rosyjsku-zapytaJem.
,,- Nie, um i ałem kilka słów, ale teraz ~a
pomniałem. Proszę, usiądź pan wygodniej. C~y
udaje się pan na wojnę?
"- Nie ~ajmuję się wojną, tylko polityką
odparłem-wojna wasza moźe być ciekawa tylko dla specyalistów, a w Tampie macie takie
I:!ame niepor~ądki, jakie panowały u nas podczaI:!
wojny tureckiej. Przybyłem pomówić ~ panem
o przymier~u anglo-amerykaltskiem.
" - Oho! odrazu pr~ymierze! Gdy d~ienniki
nasze uczyniły spostr~eżenie, że jesteśmy osamotnieni, ~acz~to dowodziś pożytku przymierza,
proponowanego nam dawn'o ~e I:!trony anglików.
Ale od słów daleko jeszc~e do faktów.
"- Ale rozprawy te obrażają waszych przyjaciół, ~ którymi tr~eba być cl:!trożnym.
,,- Jesteśmy pr~ekollani, że starzy pr~yjacie
le nie I:!pr~eniewierzą się; nam, podobnie, jak my
ich nie zdrad~imy. Co do Anglii ~aś, to więk
i'ZOŚĆ podziela tu pańskie dla niej uczucia".

Ostatnie
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wojennych, dopóki Hiszpania nie pr~yjmie warunków pokoju.
Co zaś dotycze wysp Landrońskich i Karoliil8kich, ora~ innych zdobyc~y amerykailHkich, kwe·
I:!tya tu nie będzie stanowiła pr~es~kody do natychmiastowego ~awarcia pokoju. Ameryka nie
żąda od Hi:::!~panii zwrotu k08~tów wojennych,
chyba gdyby (htlszy opór nara~ił rząd amerykański na nowe znac~ne kORzhl. Z innych źró
deł
o ~l

donos~ą,

że

~\.meryka

domagać

może.

W chod~ą tu w grę interesa tuk spr~ec1.l1e, źe
o zlanie ich w pewną harmonię nie pokusi się
żaden ~ mężów politycznych Europy. Pr~ede
ws~y ·tkiem Anglia, ~agrożoua w c~asach ostatnich w A~yi w nujżywotniejAzych swych interesach, ro~budziłaby natyclJmiasf. swoje sympatye
amerykańskie, które bard~o wyraźnie ~aznac~yła
na poc~ątkn wojny amerykausko - his~pańskiej.
Dalej idą Niemcy, dla ktorych polityka kolonialna. staje siq coraz bltrcl~iej kwelltyą palącą
wobec przeluduienia, szerzącego :;ię w Niemczech
socyalizmu i i)ba.wy utraty rynku ~Uyf.ll w krajach Ilłowiallskich, co wcześniej, c~y później niezawodnie nastąpi.
Zdaje Ili~ wi<;e, że I:!prawa wysp Filipińllkich
nic mało jeszc~e krwi napRuje dyplomatom europejskim, jeżeliby Stany Zjeduoc~one żądania swe
w tym kierunku posunęły zhyt daleko.

-

wiadomości.

Rokowania pokojowe .
Opracowany pr~ez I:!ekretarza stanu Daya
i sekretar~a. wydziału państwowego 1\1oore projekt, który posłużyć ma ~a podstaw~ do rokowań
pokojowych ~ IIiszpanią, tr~ymany jest
w :'cisłej tajemnicy. Wiadomo tylko, że Ameryka. domagać się będzie od llis~panii na 'tępują
cych ustliPl:!hv:
l) Zr~ec~enia. się ~wier~chllictwa nad Kubą
i ~gody na to, aby ludnoM Kuby pod' opieką
Ameryki wybra.ła. sobie stałą formę rządu.
2) Odstąpienia wyspy Portorico na rzecz
Mtanów 7.jeclnoczonych.
3) Uregulowania sprawy wysp Filipińskich,
przy pomocy specyalnej kon!erencyl lub komisyi.
Co do tych wysp amerykanie wymagać bę
dą możliwie największych kor~yści handlowych,
pr~y naj skromniejszych prawach polityc~.nych.
Sprawa wysp Filipińskich, najbardZIej przel:!~kad~a nie~wł{)c~nemu ustanowieniu warunków
, pokoju. Rząd Stanów Zjednoc~onych zadowolnił
by się utworzeniem tam stacyj węglowych, lecz
opinia. publiczna. żąda daleko wi~cej. Ujawnia
si~ wog(,le w Ameryce silna opo~ycytt pr~eciwko
ustępstw.om
pod naeiskiem mOClm;tw europejskich. Zyc~enia amerykańskie sformułowane zostaną tak ·tanowczo, że Hiszpania zrozumie, iż
żadnych ustępstw więcej nie u~yska.
Układy pokojowe nie powl:!trzymają działań

się będ~ie

Hiszpanii spłacenia długów, ciążących na.
Kubie i Portorico, kt6re wynoszą 800 milionów
franków.
Układy o pokój prowadzą się ~a pośt:ednic
twem posła franc'Jskiego w Waszyngtonie Cambona i nie mogą ciągnąć się zbyt długo. Obec.nie
po~ostaje do załatwienia
kwestya ~a wieszenia
d~iułail wojennych , WS~yRCy bowiem c~ują niewłaściwość układów pokojowych, gdy na teatr~e
wojny d~iała grzmią w najleps~e i krew się leje
Kub~ i Portorico już tera~ można uważać za
stracone dla Hiszpanii; pokój spies~nie ~awarty
ocalić tylko może wyspy Filipińskie,
Dla Hiszpanii byłoby atoli lepiej. gdyby się raz p07.była
kolonij, przyc~yniujących jej więcej kłopotu, niżeli zysku.
Pr~y ukladach o wyspy Filipiilskie wejdą
w grę interesa mocarstw europejskich, które
wolą w kol9niach a~yatyckich m i eć do czynienia ~e sła bą IIispanią, nii ~ potężną Ameryką.
O ile jednak •'tany Zjednoc~one uleguą nacil:!kowi mocarstw, pr~esądzać trudno, sprawa tu bowiem nie ze słabą Grecyą i strupieszałą Turcyą,
lecz ~ narodem młodym, pełnym inicyatywy
i energii , pr~edsiębiorc~ym i jak się oka~ało, poIliadającym dość męstwa, tudzież zdolności wojskowych, a przewyższające~o ws~ystkie ludy
~mysłem orgalli~acyjuym. Zres~tą o jednomyśl
nym i wspólnym nacisku mocarstw europejskich
na :::;t~ny Zjednoc~'Jlle mowy nawet być nie

We wtorek dnia 2-go sierpuia o god~i
uie ID-ej rM10 odb~~hie Ilię nauożeustwo ża
łobne w kogciele :)w. Józef'a w Locl~i, za
spokój dus~y ś. p.

J ózefy

Z Brzezińskich

li pIŃ SKIEJ,
po~ostały w nieutlllonym żalu mąż
~awiaclamia pr~yjaciół, krewnych i znajo-

o czem

(hynarodowej , w której wezmą ud~iał mocarlltwa
europejskie.
Waszyngton, 30 lipca. Mac Kinley ~ai:)trzega,
aby państwa europejskie , opr6c~ dziś jui pośre
dllic~ących, nie mies~ały !odę do ukludow pokojowych Ameryki ~ lIii:)~panią.
Madryt, 30 lipca. D~ienniki u~nają warunki
amerykańskie ~u moiliwe do przyjęcia o ile Stauy
Zjednoc~one nie będą wymagały od IIis~panii koutrybucyi wojeunej i odstąpienia wysp Filipińskich.
Waszyngton, 30 lipca. Cała .\.meryka sprzeciwia się energic~nie po~ostawieniu pr~y l-lis~panii
wysp Filipińskicl.J.
Wied e ń, 20 lipca. Pogłoski o ustąpieniu hr.
Gołuchowskiego krążyć nie pr~estają. Jako jego
następcę wym ieniają posła austryackiego w Berlinie Szogyeny-Maricha.
P aryż, 30 lipca. Wieln przyjaciół Zoli żąda
wykreślenia ich ~ list legii honorowej. Prokurator przerwał śled~two pr~eciw Esterha~emu i jego pr~yjaciół<.:e, tud~ieź odr~ucil skargę Picqunrta
przeciw pułkowo Paty du Clam .
Ma dryt, 30 lipca. Załogi his~pańskie na. PortOrlCO otrzymały ro~ka~ Ilkoncentrowunia się pod
San-J uan w celu energic~llej obrony tego miasta.
Atak amerykanów na Yanko odparło zwycięzko
700 ochotników hiszpańskich .
Berlin , 30 lipca. MinisterYl1ll1 I:!praw wewnętrz
nych ro~esłało tajny okólnik do prezol:!ów regencyj z żądaniem spra wo~dania o przyc~ynach
w~rostu głollów socyalnych pr~y ostatnich wyborucIl.
Londyn , 30 lipcu. Ostatnie wiadomości ~ Hongkongu donoszą o stłumieniu powstania w prowincyi Kwangsi. Wojska rządowe ~dobyły miasto
Yungun, przyc~em zginąć miało przeszło 1000
pow:::!tańców.

Berl in, :30 lipca. ~tau zdrowia ks. Bismarcka
nie pogors~ył się. Chory spożywa szynkę skrobaną, kawior i jaja. Wczoraj rano c~ytał ga~ety
palił fajk~.

Hot el Angiels ki
, Jutro wniedzielę d. 31 lipca 1898 r.
KQn~trt ~rklt~tr~ W~r~z~w:kltj
pod

dyrekcyą

AUOLFA SONNENFELU A.
(KOWY I)ROGlU)I)
Poc;.-;ątck O

goch;. '( 1 / ~

'\A;-ejście
W

poniedziałek

",iCC;t;Ol'Clll.

k_ 20_

(I sierpnia Wcleczorem:

Strauss-Millockier -Suppe -Sonnenfeld.

mych.

Zdzisław Kułakowski,
T ele g raluy.
Pete r sburg, 30 lipca. ' W "Zbiorze praw" oglos~ouo uchwałę rady państwa. o ro~::!zerzenin na
Króle:::!two Polskie prawa z r. 1888 o ochronie
lal:!ów.
Pet ersburg , 30 lipca.
Pan Grendyszyński,
właściciel księgarni nakładowej w Petersburgu
otr~ymał po~wolenie na wydawanie tamże c ~ aso
pisma w języku volskiem p. t.: "Wiadomości biI.Jliografic~ne" .
Wiedeń, 30 lipca. Uregulowanie sprawy wysp
Filipińskich powier~ollc b~dzie konferencyi mi~-

GEOMET RA

PRZ YSIĘGłY

I)iotl'lio\ysldej
114.

mic:;zka obecuie na uL
.N~

LISTA PRZYJEZDNYCH.
HOTEL VIC'l'ORIA. llillill z 'l'yflisn , Kessler z Wrocławia, llo~lliak z Odesy, Szel'stlliew li Romalloll'ska, llmgiilSki z 8110ro18ka, Ignatiew z Wozniescuska, Zauder
z Koniml.
GIUND HOTEL. Edward J1ilton z Petersburg:!, ;'II.
)[acllmOllik z Rygi, Gustaw ,iowiert z lledilla, 'l'iuius
z Cotbns, FrYlleryk Kathie z ITalii, Krallcfolll z Ekaterrllosławia, Zygmulld
AJJilla z War 'zawy, "L Sehmeizer
I z \Ybrdan.
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Rozkład Pociągów (Letni).
Polecam Szanownej Puhliczno':ci ,
Odchodzą

_ _P_l_'z_'y_C_II_
'O _d_Z_ą_d_O_Ł_O_d_Z_i_-:-_ , ;

zLodzi.

_Ł_o_'_d_ź__·l_2_.3_;l_U_.5_3_-_1.1_:-l_10 15

1

_1_.4_1__
:i._.W.:.1_*_7_.1_4_*_'8_,4_-i'I_*_3_,0_6_*_5_,0_4__8_,0_5_ 9,20

Przychodzą z Lodzi do stacyi

Koluszki
Tomaszow
flzill
1wal!t('ród
Skierniewice
Alehandrów '
nydgo,zcz
nerlin
Ruda-Guz.
Warszawa
~loskwa

I

l'ąurowa

SO,lIowicc
(Jrauica
Wiedeń
Wrocław

-

7:191 -

i~:~~ 1~:~~1

~,08

Gzę,tochowa

-

*4,15

I *5,11

*~:~~I

=

6,05 4,09 -

-

-

1 -

Poeiązi

9,23
9,2:{ 12,29 .U3
2,47 * 6,19
11,41
12.55 4,01 * 7,:lts
o,Oi * ti,:>6
:,l.02
5.30 * 9,UO
~,:!5
1.50
5,00 * H,:30
*9,56 _ I 7,0-1-

I

oznaczone

-

-

- [

gwiazdką (*)

kursu il\

pomiędzy

godziun,

wieczór a

~

-

Piotrkowska 81, włodzi.

1

W. Przezdziecki.

==

..*1~:~~

1o,45
1,42 * 6,00 ~'R,25
8,20 11,38
3,45 * 6,10
7,05 10,34 2,37 6,02 1 9,05 1,26 1 * 5,40 8,:35
1,05 * 5,45 9,25 1,30
* !I,54 * 7,:l9

* 3,07 * 5.0l * 1,21 * 1.56
1*12,25 *12,01
*U,21 "'10,38
*11,00 ~'10,10
1*11 :"'0-': , *1° ','20 4°\
1. ." 1
6-~ą

ZAK Ł ADTA P1CER SKI, "

3,28 * 7,09 *10,05 y
5,5]
3,23 I
Roboty wykouywam dobrze i po llmiar1,43 '" kowanych cenach.
10,16 2,15
* 9,0~
Z poważaniem
*5,35
8,45
2,30
* 5,29
9,42
*1,04
1*1:!,27
9,35 I
- ''tI~!it~J~'~'i~~~I!~I!'5l~)~5! ~1AL
•.K....ar4
8'2°1 12 ,50 1* 7'35 1!:
~

1

-

8,121~ rsJ1~

11,53

= *~:~~ ~ ~:~~I = = -

9,25

4,15 *

do Łodzi

11.181 2,38 *_6,4:)1 <8,171 * 9,31
* 4,01
6,32/ 8,:;:31
4.n
* 5,O:~
7,00
\ *11,08
1*12,38 * 1,58
*10,13 1,01
3,36 * 8,04
*10,36 "1,06 * 1,19 7,11
I * 9,20" 1:l,25 1
"3,51 . * 3 16
~
* U,U, 6,35 I *1\J;43
'" 5.4-i\
6,27
11,40 I * 7,5-1*5,13
1l.12
1,46
* 8,40
*11,16 *11,0:~
6,:lO
\i,00 10 U.15 \. ~,00 1 5,1JO * 9,35
*12,30 *11,55 * \-1,20 1 * 5,25

l'etcr,buI' o
7,3~
Piotrków
I *2,::13

Zawierci e

Odchodzą

-*~,031

7,35 1 8,14 1
10,14
2,30
4,20
8,26 10.32
'l 10

*1,38
*2,55
*5.53
7,43
*4,37

12,56

[-

G-tą

1

I

w:'nagrod~enie

. . .=a..J8.e.taktowny i energiczny. Początkowe
mie:;~kanic, opal i ~wiatło.

____O_f_·e_rty: Łódź, [""te-re,!;",,!;" H. N. 101000. _
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~
~
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fI'łI

•••KURSA TANCÓW

",=--

i

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

otwieram w

! .

Zapisy
:eset ma na 52.

połowie

przyjmują si~

--•• ••

w mojem pomieszkaniu,

~

Patentowany

2

=

tylko za 9 i II rubli

~i
~

I

I

damskie

98
'!8 i
18 '

••••••••

nauczyciel

tańców.

° 1 rubla

Skład

drożoj.

Genewskich zegarków.
zl~uatkn.

Pilzeńskie,

Zunne ze swej dobroci Piwo
Bawarskie
Monachijskie we flaszkach i beczkach poleca

~H~JNY ~~ IQŁ~DZIĄ,

Towarzystwo akcyjne browaru

yn

z \Yarszawy.

...

•••
ES"

~~~~~~.~.~
_~-_.~
w rozmajlych })ostaciach i sposobach. ~
EISTERHA

w

~

na

żądanie

i

~

mojej

"

_-~.-

Codziennie

-

~

•

Koncert;

38 piechotuego pnłku 1'obolskiego w ogrodzie przy
~ domu majstrów tkackich ua rogn nliu Piotrl,owskiej i Przejazd pod dy~
rekeyą kapelmistl'<.1 R A S l' O R G U J E W A.
~
Początek
g. H wioczorem, w uil'dzielę i ~wiQta
n popoI.
~ WeHcie w ~wieto 20 k. <1zieei 5 k. W' (l1lio zwyczajue 15 k. dzieci 5 k.

. . Orkiestry WOjskowej

Szkole prywatnej
pl'~y ul. Ewangielickiej 18, lekcye l'Ozpoc:;t,)"nfl:jq si(~ lG
Hicl'pnia. J.>)'ogb~' O Pl'.zyj ~cic są pl'zyjmowanc codzienllie 0(1 go(hiny 8 1:'1.110 (10 gOd.zlllJ -t Popo,ludniu.
.'
I
Opl'OCI':: pl'zcdnuotow ObOWlą:;t,kowych, udzwla HIQ w szkolc I

lekcyi

mUAzlerX~a~nod'e:·rażaZnf.jmemmer.

~

Skład główny w Łodzi, uL Widzewska J\~ 48.
Na żądanie odstawiamy zamówienia do domów prywn.tnycll.
'relefon :360.-L6d do piwu dodajemy bezpłn.tnie.-Telefon :309.
66-:1:
Pr~edstawiciel firmy K. SZREOER.
WQA

~ANATn~JUM dla chorych nerwowych, dotkniętych reumatyzmem,
łamaniem w l~o'.ciac.lt, Jliedokr:vistyc~l, skrofulicznych.
chorych na lllezyt zołądka, kiszek l t. p.
Suchotnicy będą przyjmowani tyll,o w pierwszym okresie choroby.

wysyłają się

I

I

W. KIJOK i Komp.

te

lekarz zarządzający, Doktór medycyny PENKALA.

Woda i elektryczność stlJsuwane będą
Kuracyja dyjetą, masażem i suggestyją.
Zakład leczniczy otwarty przez cały rok.
Telefon Nr. 2 7.
Prospekty

6 lat

WAHSZAWA,
Pańska .J\;' 5,

'Wysylka za zaliczeniem pocztowem, po otr:6ymanill rubla

Zakłarr L~~~ni~~y Hyrrr~Datyczny

W

same

I. M. WARKOWICKI,

~~~~.~~~~.~_

W Q~~r~~n

takież

Firma gwarantuje za regulal'lly chód zegarków "EDISOł\" na
Adres: Firma Handlowa

ul. Cesiel- 'łII[

ADOLF LIPIŃSKI

•

~

sierpnia r. b.

7óze/!I"

W
obecnie przy ul. Piotrkowskiej 81 na dole.

Mając na względ.dc ogromuc zapotrzebowania na
zegarki "Edison" z amerykańskiego złota t. j.!nowowyualezionego metalu, uiczem nie odznaczającego się od
prawdziwego złota, mam Z<I~zCZyt 7.<lrekOmelldowae Slo
Publiczno: ci zegarki z te;oż metalu.
Zegarki "Edison" swoim e tctycznym wzglądum,
elegaucy<~ i wyborowym mechanizmem w zupeluo~ci zastępują złote zegarki-czego dowodem że Ameryka już
dawno wyrugowała prawdziwe złote, a pnIwie wszystkit:
mia ta nżywają li tylko zegllrl<ów "Edison".
Zegarki "Edison" męzki e z 3 kopertami, ankier z 15 kamieuiami werk, pozłacany

~~

20 I's. tygouuiowo,

~

Zegarki" EDISON".

potl'l'::elmy zaraz
~npcłnie uzdolniony w swym fachu,

PRACOWNIA
KapeluS4Y i Kraw~tów
mieści si~

rano.

DO NIEWIELKIEJ FABRYKI MASZYN I
-vv Łod.zi
I
~e

No,,'o-ot\Yorzony

•• •••
°

_-~_

••••

~---~~
Fabryka

°

~-----

~
~

~

""'~

_

Rękawiczek

. .

.

K. ~l~~~~R. Pio~;~~e:;~~ll~.
Yis-a-yis

~

Pasażu

71.
!Ievern .

8
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ŁOD~K..6... GŁOV\T:t'l'"..6...
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~

Najwyżej

17;3

:\"2

J::t'l'"SPEKCY..6...

zatwierdzonego w 1870 r.

Firrjja egzystuje od r. 1873.

1.1
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T,;lJf

Biuro Zarządu w Moskwie, ul. Nikolskaja dom Bo-

~

~eny

~

kapit,n,łcm zttldadmvym całkowicic \vplaconym 1'~. 1,000,000,

i kapitałem l' zerwowym przeszło
]'~. 800,OUO.
Przyjmuje w~helkico'() rodzaju ul)czpicczcnia: iyciowc; po-.;agmve i rcnt, oraz
1,"
l;)
1
·
b
l
uel ZlCla CZp atllir infol'macyj, w z,tkl'es UuCZpiCCZCll \\-C lOuZą (;)-C 1.

~
~

do b:LUlzo \\'yk\\'llltUych,

~

~
~

Adwokat,
1

~
~

!

stałe.

-W. Stul'm-de-Hirszfeld,

~

~

naj niższe, -

I
I

ulica Dzielna N~ 34
przyjmuje I'rowadzeuit' ~llraw z wck,1I
lJrote~towauych i innych dokumtlutów w
wszystkich .\iej"cowolil:iach Ce~ar~twa i
Królestwa bez zaliczenia.

L

D

standiogly
;
ó
Biuro Generalnej Reprezentacyi na Kr6lest'wo Polskie w War- ~ li
czySty do-;e:
~
wllętrznego użytszawie, ul. Królewska 29.
~
kil można dostae
~ ! w ~kładzie piW1t w. Kijok
Biuro IJóclzkiej Gló\vnej In 'peln;yi, ul. Piotrkowska 27. ~ i Komp. Ulica Wldzew.~ka .\~

~.
k)f

~
~

~

~

rAJf

(j~(j

l·HL Telefonu :;(j9.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tA"
.....s::::=
t:.:)

Chorohy

P-:>

s::.-.
C=>

•
«S

~

N

'-

.....s::::=
t:.:)

.c:
.........
.~

"C

c

:=:-:. <
t:.:)

~
~

.....s:::=
t:.:)

.C)

'-

s::.-.

~

--

C)

n

M

CI:S

~

cd
r-c=:I

'a:>

cd

CI:S

.t:.:)

~

~
t:.=)

=

~

I

Choroby wewnętrzne

o::t

-ch

P-:>
~

I dentysta
lekarz- Dabro\vsld
•

.

-D ~t l"
Choroby kohi ece
. .
r. Oan ne'YICZ
1)1'. 1. Bondy
Choroby dzi ec_'in_ll_U_ _ _ Dr :FanlutllO\VRki

=
= Chor.obywewJlęirzne

C)
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Od !I-l0 ZrlLn:l.
'Ytureh. c.:zwartek i SOhOt:l,
Otl !1-10 zralla.
Czw;~rtuk i ~iedziula.
Od 10-11 zrana

O~lc.::~lzi:;n~~~ua

ZAKł./AD FOTOGR~\.FICZNA

I

"Murillo" ,

I

Nowy Rynek

l'onied., Hroda, Piątek i Sobota.

I

.

.

.

i dzie. . .

Choroby (JC7l1

.

.
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C1DlH1 .

1
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! ~~~~1alu ukala kr~ju
Maryi Łuczkowskiej

n~zu

południu

,

egzystująca Ol[ fi h~ w Lodzi, znana ~c
swej snmielluej j,tk rówlliei Iluhrej ll:luki.
Klll'~ kroju kOlllJllctlly tl·"al~. może jellell
miusiąc. Na .[o,n·,d, żu w krOju niema ż:ltl
noj jlOprawki, uczenniee W,~zYstkio fa~(JlJv
kr:Lją, ~zyją i przynti e rzają ~ muśliuu 11;1
r07.lIlaite figury. Po zupelllem ,'koill::lollin
kursu i wydoskollalelliu x i ę w kroju, na żąlIanie wyt1ajo ,~ię ś'. l'iallCI', twO. Ceny bardzo
przystępne. lIlic:1 T:ll'g'{)wa .\~ 7. III. ;\~ i.
(~).rn~a br:~llm od ::'rcllllil'j. 110m " . -g-o .,wi-

)lI)

~*~~~~~
~

.,,~-W

~~

kra wiecczyzny damskiej

Elllilii Horst,

I

gdzie redakcya "Rozwoju"; drugie
do roboty suknie, okrycia,

pi~t1/o

żakiet.y

które wykonywa

w oficynie lewej i

W

W W

~

*~ 1t!."ą,

~
rlwllr"y~ Wll _ł~
W j i W
j~

r

I

D~~rm1nnml

81,

przyjmuje

i t. p. przedmioty tualety dam:ókiej,

podług uaj~wież:;zy~h żurnali

I
II

odzlezy.
-ł~
~~~~~~~~f
.,,~~

W4-kl. zakl. Nauk~W1m

Julii B~r[

p o l e ea

~

DROBNE.

k:Jrta jlu"ytu .\leksalHlra Kitlawy, wy<lall;) )\ lllag'i.~tratll m. L'Jllzi.
Udziela le',"r i język:l uiell1iel'kie::;o, ~"1Iwel',~a.cyi. Dln:;a ,' , III. i.
:l:l-l.

Ok',,; froutow,Y do" ynaj<!cia zaraz. '\\'iaP
Sr"dnia :\1, m.
:!:n.
I z10',ick 111.1Il1udy
C tym'a, lu I, podohne. W michcaw porred.
1101llo,j~

, . ROZ'~O.ill"

-l.

pod

ll,,~zllkuju
iallomość
lit. I:. lnka~Cllt.

-------

IL

ehcyi kl:t'yczllf\'h i llluzyki ndzielalll
po Iloma,'h i u ~ichic. ,,' iadolllo~ć w rud .
. ,Uozwoju" pOII lit. Z.

- -- - - - - -

Piotrko\vskn l6i).

eometra l\r. Trąl)czyi18ki \ll'zeniósł
n:\ lllic~ lIenedykt:L .\~ l-l.

G
.

~i(:

----przysięgły, Wła<lyslaw Sła
Zapis i cgzalllill~ now()W~tę- " Geometra
rzyilski, Lódi. lllica POhHllliowa.M 8.
pu.i~lcych lLczelllllC odbyWl~ją wykonyw:l
w~ztllkie CZyllllośc i w zllkre~

~i(~

codzicnnic od

go~lz.

H-cj

do i3. I,ekcye wakac}]ue l'O'zpoczną ~iQ l-go lipca, a I'ok
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