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D Kijów. Dziennik "Kijewlanin" obli-

sprscisle
owda ksiazkiokreslonym,
wedle wlasnego npo- dobamaodsyla
l,' po przeczytjaaniuinnemu
W terminie cza, ze w 1861 r. polscy obywatele w trzech gub. poludniowo-zachodnich posiadali 90
uczestnikowi bibljoteczkL
G.K.

KIJÓW, 9 gl'l1dnia.

zwiazku centralnego towarzystw pozyczkowo-wkladowych i banków wiejskich.

Bank te istnialby w lVIoskwie, a

prlilaoc. wszyst
kich prywatnych majatków. \V 1865 l'. prywatna wlasnosc w kraju dzia- czlonkaml jego maja byc nic osoby posie, jak n3step1Ue: 742 tys, dzieB. posiadali jedyncze, . lecz cale towarzystwa. Przyle bank bedzie mial prawo przyj- mowama do depozytu funduszów osób
rosyjscy wlasciciele (11 proc.), 5,947 tys. dzies. polscy (89 proc.). Obecnie rosyjska wlasnosc puSzczhl
prywatnych, a nadto bedzie korzystal

.

pr¥wtna wynsi 53 proc., polska 47 proc"

3. JeslI wlaczyc do rachunku ziemie wlo. sciankie! pastwowe i nalezace do Rodzinzykredytn w Banku panstwa. Bank wiec centralny. ma udzielac kredytu towarzy-

[Panorami.czna "Golgota»].

CI Na górze sw. Wloclzimiel'za, na- anuJaceJ.(ud2ely), to wlasnosc polska wynostwom pozyczkowo-wkladowym i bankom

pI'zeciwko kosciola katolickiego sw. Ale- SI zaledwIe 20 proc. W skladzie ludnosci wiejskim, lub artelom.
ksandra, stanal oryginalny bndynek w styTrndno sie Indzic co do zywotnosci
projektowanego banku. Ex nihilo nihil

lu secesji. Jest to prawidlowy osmioscian ze szklannym dachem. }ra tylko jedne
fu'zwi, a l'aczej luk, zdobny we flagi, festouy, girlandy. Ze szczytu luku spo-

zauwazyc mona l.ówniez powazne zmiany. W 1861 1'., na 5 1 /2 miJj. ludnosci kraju. li-

czonopoiakó-v485tys,tojest9Pl:OC.,wedlugzas pisuludnoscizr.1897na91/2i1j.mieszkaIicówbylopolaków505tys.,to jak mówi przyslowie. rrowarzystwa kre

dytn drobnego sa uader ulJOgie, cierpia

brak funduszów, a wiec bank, operug'ladaja na widza blednym wzrokiem O Z Niemirowa (gub. poclolska) pisza Jlaacy
na rachunek kapitaln zakladowego,
Jest 6 proc.

d "Yie chlodne, wielkie glowy z ogl'Omlle- mI miotlami wlosów-dwie pieknosci mo- do nas: W {l. 3 grudnia wszczal sie po-utworzonego przez te towarzystwa be- dzie równiez cierpial na brak gotÓwki.

zal' w miqjscowem gimnazjum mezkiem. Strz ogniowa nie zdolala odrazu opanowac

dernistyczne. Luk i sciany gmachu zdobia ornamenty w styln modm-ne, niby ogrua, splonal wiec prawie caly dacb i su- wiee zywotniejszym wydaje sie
lejce od pojazdu, niby kleby wezów. Calosc fantastyczna, ale piekna. Z ulicy,
która biegnie ku Kreszczatykowi, pm- zastapiono tymczasowo przez naftowe.
wadza ku pl"DgU gmachu szerokie piek- Gimnazjum nasze, zalozone kosztem hr.
wiel.kim zaklaom przemyslowym, nie
ne schody.
pOWInno, zdamem pI'ojektu, ignorowac
Gmach ten, w stylu secesji, jest dziepotrzeb przemyslu drobnego a wiec rzelem jednego z mlodych architektów kimieslników, «kustarów» i ich artelów.
jowskich, Rimskiego-Korsakowa. vVybuPon.iewaz przemysl drobny nie jest pewdowany jest z drzewa na fundamentach
na l korzystna lokata dla kapitalów prymurowanych. VV przecieciu ma on 32 t ;J wraz ze SWO)a straza ogniowa, zorganizovatnJ:ch, WIeC sprawa ta moze sie zajac
metr., w obwodzie sto metrów prawie
Jedyme tylko panstwo, które winno ZOl'-

rodzkleJ. Proponuje ono utwOl'zeIue banfity drugiego pietra. Przyczyna pozaru nie zostal wyjasniona. Elektryczne oswietlenie, z powodu budowy nowej stacji el ktrycznej, prkuo,Jet'panst. ZIewmsto'ego.wa guberprzemyslni nizunidrenowgoobnego. Panstwo, otwJel'3jace kredyt handlowi i
Potockiego, istnieje od l'. 1838. Przy gim- nazjum miesci sie internat na 100 uczniów,

i tam wlasnie poiar sie rozpoczal. Miej- owa .sraz ogniowa posiada zaroalo beczek,

Izby Jej ratunek byl skuteczny, ale nie- bawem przybyl z Peczary hr. Fr. Potocki
wysokosci
12 t h metrów; rozmiarami wie niewiele ustepuje teatrom kijowskim. Ot6z wana na wzor warszawski{\j, i wtedy ra- tunek okazal sie o tyle skuteczny, ze zdo- ganizowc kantory centralne i oddzialy
w tym gmachu p. Artur Gaszynski, km- lano ocalic pierwsze pietro, Straty obliczaja na 60 tys. rb. Byc moze, pozar da impulprs owm.cJoal'.'e. banku kl'edytn drobnego, na wzor lstmeJacych obecnie kantorów
do urzadzenia w miescie studni artezyjskiej

Banku panstwa, Bankn szlacheckiego i
kow.
janin, wystawia na widok publiczny swoJa «Golgote», któm poprzednio wywlosciailskiego.
stawiona byla w Czestochowie. Olbrzy- co i dla podniesienia zdrowotnosci miast byloby nader poza.{lane. Uczniowie rozjez-

Illaja. sie <10 domów; urlopy wydaja. im Jak doniosly kilka tygodui temu temie plótno przybylo juz i zawieszono je
z. tel'inem powrotu na <1. 7 stycznia, po- legramy Ageucji rosyjskiej, w Moskwie
w budynkn. Za pare tygodni panorama mewaz
wyklady odbywac sie beda. w patama powstac wkI'ótce nowe pismo miebedzie juz otwarta. Wewnatrz pauoracu ks. Szczerbatowej, która uycza na tell
sieczne, poswiecone specjalnie sprawom
gospodarki ziemskiej i wydawane nakla-

my znajdujemy sie jakby w in ym swie- cie. Jestesmy gdzies na Poludniu o czem swiadczy szafirowe niebo, wspai la ro- cel dwunastu pokojów. W przyszlym roku pro- boszc nasz, ks. kan.onik Stawinski, przy-

dem kilkunastu ziemstw panstwa. Wia-

stepUJe do zewnetrznej restauracji kosciola;

slkiego
iD:0Sc egotmiasta,
yczna! widzimwidzimy
y wzgórza, gaItlum
kI, dl'Oglludzi,
, w dali biealejaoko,
mUl'Y wiel- obecnie zaczeto zwozic potrzebne materjaly i ogloszono lia ten cel skladki. W. S.

o sc a, j dowiaduje sie z pewnych zrodel, Jest Jeszcze przedwczesna i no- ":e pismo. zacznie wychodzic zapewne

nIepredko Jeszcze. Pismo specjalne ma
MOSKWA w grudniu.
przyzwyczaiwszy sie do swiatla, z latwo-[Brak przemyslu drobnego.
zapoznawac przedstawicieli ziemstwa daProjekt banku prywatscia rozróznia oddzielne postacie, oglada J1CgO w )Ioskwic. Hank, jako instytucja l':,w.donej guberni z dzialalnoscia ziemstw inkrzyze, widzi rzymskich zolnim'zy, strze- wa. lUiosi.ecznik, poswiecony sprawom ziem- skim]. . nych guberni, co da moznosc unikania

g'cy?h nmeczonych i hamujacych tlnm, wIdzI rozfanatyzowanych kaplanów, star-

LJ Vi{ lutym l"Dkn przyszlego ma sie ciaglych odkryc Ameryki. Dzis kazde

ziems!,wo. oprcow?lwa kazda kwestje sa-

odbyc
w Moskwie zjazd przedstawicieli przemyslu drobnego, czyli tak zwanych modzlClme, me WIedzac wcale, ze gdzies
«kustarów», dla obmyslenia srodków ku o kilkadziesiat mil, inne ziemstwo prazcynaj.acy sie tuz u nóg naszych, spraw!aJa, ze panorama wywiera najzupel- podniesieniu tego przemyslu i zachecenia don w jaknajwiekszej liczbieludnosci wiej- cuje nad ta kwest ja od lat kilkunastu ze l.ozpatrzylo ja wszechstronnie, ze mia
meJsze m'azenie l'zeczywistosci.
skiej. Jak wiadomo, «kustary»-to rolniszyzne, lud. Efektowue i bardzo dobl'ze
obmyslane oswietlenie, teren sztuczny,

lo . moznosc sprawdzenia praktycznego wll osków teoretycznych, ze wiec mozna

ijów nie widzial jeszcze podobnych cy, ktÓl'ZY w porze roku, wolnej od zaskorzystac z jego doswiadczenia i wskadZl1 panoramicznych na wielka skale. jec w polu, zajmuja sie badz garncarMozna byc pewnym, ze panorama bedzie
zówek, a uniknac wielu bledów i omylek.
tu miala wielkie powodzenie. To nie wy, l'ojekt utworzenia miesiecznika, postawa obrazów lnb dziel sztuki, do któwiecu omawiane beda sprawy zorga- sWIeconego sprawom ziemskim, poruszorych zrozumienia pob'zeba pewnego wynizowania wystaw i skladów centralnych ny byl niegdys przcz ministerstwo spraw
sknpujacych i rozprzedajacych wyroby wewnetrznych, lecz zaniechany. Obecnie
rzemieslników, otworzenia szkól handlo- podnosi go znów ziemstwo moskiewskie.
nym panorama dziala, gdyz widzi on wych, wykladajacych podstawy danego Przypuszczalnie miesiecznik bedzie dru-

stvem, badz tkactwem, badz wyraoiaj., róznc przedmioty z zelaza i t. d. Na

ksztalcenia smaku. Zreszta i na widza wyksztalconego pod wzgledem estetyczv.: n!ej, dzielo szt'.'ki dekoracyjnej, ale na

kowany w :Moskwie, a funduszów po-

a nakoniec urza(lzenia banku,
meoSWIeconego wIdza oddziala ona nie- przemysu,
zaopatrujacego zaklady przemyslowo-rze- trzebnych beda dostarczaly ziemstwa kilrównie silniej. Kijów posiada bardzo du- mieslnicze w kapitalobrotowy. Ta ostat- ku gnberni centralnych.
zo ludu niewyksztalconego pod kazdym
NO?l!enclatol'.

wzgedem, dla którego niema tymczaso- wo zadnych widowisk, zadnych wystaw. nia kwetja jest najwazniejsza. Bmk go- tówki me pozwala rzemieslnikom drobKaruzela, buda cyrkowa, mcnazelja-oto
wszystko, co moze ofiarowac wielkie

D Z Odesy pisza. do lias: Towarzystwo

nym, zawiazujacym bardzo chetnie sto- warzyszenia l'obocze, zwane artelami urzadzac swoich zakladów na szeroka
u.a mIeJSCU tem, gdzIe dawniej Erecily I karuzele, postawil panorame. Zyczycskale, nabywac z pierwszych rak mate- ljaly bez uciekania sie do uslug drobnych andlarzy i posredników. Istniej kilka
dokad p. Boleslawski przeniósl sie z Nowe go teatru, gdr ten zajela niemiecka tru-

dramatyczne pod dyrekcja. p. Boleslawskiego zakonczylo szereg przedstawien 1V Odesie "Zemsta. za mur graniczny", na benefis utalentowanego mlodego artysty p. JaIlusza Odinskiego. Sala teatrzyku Hal'monji.

miast? .tlnmom tutejsym. P. Gaszynski
.1f;J nalezy powodzenia.

Sa'in.

projektów banku przemysin rn'obnego.

Jden blaka, sie juz po róznyclI instytncJach od kilku lat, a jest to projekt

pa l ramatyczna-byla zapelniona po brze- gi. Publicznosc ofiarowala benefisantowi

