Dnia 17 Kwietnia.

Nr.
Nr.84.
84.

Niedziela..

PREN"JlERAT4.
РRЕ5"JlERЛТ41

-

6б (17) Kwietnia 1887 r. Rok IV.
•

CEN&.
CEN& OGJ:.08ZEY:
z. /..... "I.,tl
,,1"'1 p.III... lub
'.Ь 1& lego
I'go

p.III...

'W' Z.odlc'l :
R ....,.
..•
• .· "
" .
•
~.·
••
••
••

1'.IIr".,.
1'.\Ir"".....i. ., ., ._ ., ._ .,

K
к ••
•• mIni.
rtalai. • . • . . •
alf_ieanie .• • • .• •
••
alf.ieecaie
.
• u6t.UTWII
u6t.E8ТWII

R tCUlie
łCUlie • • • •
l'ttroosfli.
Ptłroestd.
. • •
K.
К. ...rt.aluie
rt.alui. • • •

..

aа

.,.jICI 6 kop., E
Е u"lCp.twem
g"tср.twещ

1l k. 60
..;.." 30
1I crIARlTlIIE:
cr8AR8Тl1IE :
••
n.
п. 8
• • • II11 •
• • .• " »
U
,,DziaD,,ik
,,DкieDBik Ud.,ki
Ш.,ki u
tI
fi

CItO,.i-j
щ,.i_j powtar
po"t&r ...j,c,ch
j,.,ch
Kuycb
п&усЬ

.Ibo
albo "iOwiO'

olipowiedniegl

ra'
та"

bal,.,
ball1.
N.krol'll: 1& kpu!
k,bll .. iero.
i.ro. 10 kop,
kop.
Rtklul,: && I<aidl
kaid! wie,,> 12 kop,
<ор.

h'enameratt na
па
.......
. . . . . . .wIt
włt praJJ
prlyJ .... /. ,k/ad
Ikład n.nrl""
n,o'l ".

a

,.I'.I...

lI,n.r.ldo.
IlIn.r.ldl. рпl
pny "IJoy
abor 1I&sO
lluo .. ieoki,j,
iookieJ,
N-. IG,
Щ "proot To.....
Krod1toKredytow''I0 Ziemlkieco.
Ziem,kiqo. T.mte
т.п... ...
".bf".6
bf"16

pismo przemysłowe,
przemyslowe, handlowe I literackie.

0""'_ 6 kop.
"ор.
D""''''

KAU:NOUI7.YK.
КАЫ:NDШzук.

U.i.: Anioota
Aoioota P.
Р. M.
М.
J.lro: Apolonia
J.tro:
Apoloni ....
... В.
B, fil.
М,

, W.chód
\\'.сЬМ .Ioru_
.10116& U
u 'UdL 6 •• ia.
io. 18. Z.eltód
Z.et.bl1 oо 1<"1,.
,,"b. e
е ,,,iD.
,,,Ш. '7.
DlчoU a
d..i. 1ue1&.
Iud&. 18
..,in,
2!1. lrlJb,10
.. ~ ...
щiп.
49,
DłqoU
lS ...
in. 2lI.
ł'nJb,10 d.i
dDi...d
ds.
in. '9.

rГ

I
I

"i.".

wiertwwe oat05&($nia
oałou<łnia atIra"atał,
••• "wiertwwe
atlre.•
•'
" •
IIOwe
!IOwe po
ро n. i m18ł1Vcr.W.6.
m18I1VСr.ше.

•

ntUłtta pojedyncse
llumel'J "Dai"DlkL"
"DaiM:lDlkL"
ntUtna
poJedrncse 11umel'J

с..... poiedy
poiedl......
Cea.

OgtOlc6I~1

.i~

,.razio

o.
о. nlloi
nllot•• lcl
lel Prso",~"'J,n,ch
pr"",l_lto,eh 10 ..
...,
...~""t.o
~""I.o dod.lkow.
dod.lko". ogólne
oкOlo. 6'1,·
6'/"

()gluar.erti"
рrчjtllоw.uе .,,:
Ad",i'li,trAoyi ,,1)ziUtlnika.
Ogłoueni" przljłllowaue
'Ił: w Atl",iuillrAcyi
"lhiUłlnika.'f'ł
orn
OgłUIC'l.uil ltajolllllana
WItI'U.łlWle
or.~ w Uiur .. "h
cll OgtUIC'l.ui,
ttajolllllao& i ,,'reutllerA
J.'rellt1ler" w WItI'''1'.JtWle
i w lJ:I(Iy.i,
IJ:ł(bi,

Billl'o
BIIll'o Re<lt,l<c;y
ReUl\lccy i i AumlniF'trn
A<lminiFlt~·n yi
ull('"
.. w .....
·wkl l\r. 2711.
uli,·
.. 1·1.,r .... "w ....... Ьо'еl
bo'el U
Ulłwl
..,,'wkl
27".
Adr
Лdг~
.. tul.gron
tulegroneolJY'
..",.
D2·TEъrNI PC
рс u
ŁÓDŹ.
•• D2·TE~NI
• a:...ODZ.

ltt;kopity Ilade,tane
llt;kopity
uat1elłane 1,«
bu ualrz.oŹ8oilL-oie
u.aLrz.oz8oia.-оiе h~lI'ł
1)~t1, zwrA.cane.
zwrA.caJl8.

oi
Oi
~~~
~,

. р,
p.

przywOZU 11'
w r. ':
z:
cy
су jut od
kilka nie 01&
zoa- do
zna·
i Od.sy
О<1.зу
oki.
oki,
ko~,itet I{ieldowy
ko~,iteŁ
giełdowy przypisuje nie
nio wplywow~
czeui~, akutkiem oiskich
niskich cen
сеn na
па rynk&ch
rynk&cJI ny
П1 i§6
i§ć OA
ОА
Tary{y tych
TlIryfy
(усЬ dr6g
dróg wy- c/a,
cla, an gl6wnie
głównie upadkowi
upndkowi ~ywozu zboia
zboża 1I
•
ellcrgic.zne prot~sty
prot~Bty kupców
kupc6w POl'tóW
P(JI·t6w podroieoiu
podl·oieoiu fracbtów
fracbt6w morskIch
morsklcb .
zagraniczoycb. Wyw6z
nRsioll 0lei8tycll
oleistych .olaly
wola/y- energiczne
\V у,,6. nRsiUI1
trocb~ 8iV
siV po ... i~klZył,
i~klzyl, wywóz
wyw6z zaś
жа§ maku·
UU\L:u- bnltyckich,
baltyckich, niemniej
lIiсшniеj jednak
jednllk koleje te 1'0po·
Podoboip.i
Podobnip.i malej ulegt
ulegŁ zlOianio
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1884 1'. wywieziono
wywieziooo 48,000 1",
p., "w 1885 r.Т.- jоwуПl
jowym 11'
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"е gotowi 8" przewozić
przewozi6 553,000 р.,
p., t.
t, j. praWIe
prawlo tyle,
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со 1I w roku
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a .. 1886 r. juź
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pud. lbote
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len 11'
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niesienie ela
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Rozumie .i~,
si~, że
"е zainteresowane
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cz~ści
pa6stwa.
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k,olllitet
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siO tyczy kioruoku
kierunku handlu "y"ozowywozo· cz~ść
cz~~6 ladunk6w
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p.
?k~lo 26,000,000 rB
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т. z.
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шоzоа PO"ZI'Ć
po"zl,6 pr-~eprze· wieziono do Anglii.
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т. przywiezio'l
przywiezio-I Tow~r>: przywoż~~e
przywoi~~e do ~Ibawy po~hodzą
po~hodz~
towarów wywlezlODI~b można
1/. mil. 00
kon .. nie z nast~~uJ'łcych
konanie
nast~~uJ"cych cyfr: głów~ym
gl6w~ym podczaa
podcza8 gdy ,,1885
w 1885 ~. do NlеПliес
NIemiec (8
(81/.
no towaró
towar6 .. za
,а 10 mil.
шil. rs.,
rs" w 1881 r.
т. _ przewaz.ole
przewaz,D1e %
~ ~n~11I (prawie
(prawlo ~a 6 Olą·
nll~, TS.),
тз,),
1
produktem był
QWle8, którego
wyprllwlono n.).
w 1882 r.-]3
NIemIec (3
/. 111\1.
lilii. rs.)
Bel,
ргоduktеш
Ьу' Q"les,
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п.). Inne
Iooe pa6stwa Id, "w porz'ldku nMt~- 16 mil. rs.,
ra" 11'
т.-13 mil.
шН. rs.,
гз" w 1883 nllst~pDle
nllst~pole z NlеШlес
(31/.
гв.) 1I Bel·
u graoicQ
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pu~6w:, na8~pnie
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('.11/. 1011.
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r8.), Belgla
BelgIa (2'1.
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'
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"ywIe· landya (2'/.
/. mil.
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рпes_lо 1~ mlho06w
mIII006. pud6w.
pudów. Z роpo. Sz..ecy~ ('J'/,
('J','I mil.
шil. n.)
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Dani .. truje ...
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а takie
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mamił 10110e
101808 - 1,0.1,000
I,Of1,000 роМ.,
pud6",
lIandol
1Iаоо.1 "1.010"1
"y"OZOItJ Liba.y,
Libawy, 09i"go"wszy
osi'łgn"wszy lIiu
nia ceł
се' i niskim
\liskim kor8ie
kuraie rubIa.
rubla. Z pomi~
pomiOalemi.
aielOll kODOP,lO
kоDOР,И 1I~,100
1I~,I00 pud6w~
pud6.~ raAm "• r. 18B3
18В3 dpl6.
dpЧ. aDllCl1WI
aD8Cl1I8 wymiar"
wy.Mr" od teg<l
tega d1.,
ш" t:I"l"ró"
t:> ..:-r6w pn1
pny .. ieziony~b
ieziooy~b wyr6inia siO
aiO
z glml,
glmll bt.liNld';
bt.liŃld'; do~OI"
do~oo', pOd
POd doi!~ 14
Ił k,!i?k,,!i?
"nel.klch
wnel.klcЬ
OUIOD
nUIOD oleistych
olel,tych 1,3110.000
l,allO.OOO pud.;
pl1d.; roku zacz"ł
аас.,,' npadać
орада6 i w r. Z.
х. W100sil
wynosił pra.
pra- ilo§ci"
ilości""11'11 ","giel
,.."giel kamienny
kашiепоу (3.230,000 р.),
p.), :1że•• tol.. G,eld. rr"JXIC"~I.
..pocs~11 1l proebyla
p... byl. dEl.n
д.,еп
dmle,dшщkI"''''
k 1 "". 000
hЬ
2
~
IIY
uy W
w o'pOlobiouio
o.p08oЪiouitt .'.bem I Diecb~tnem c,Ua.
сН&. WlZJ·t·
wazJat·
gry t
,~V'O,
р..
p.. .groc
.гтос u
0'.1,000 р.,
p., wie
_ie .. połowie
polowie moioj,
mniej, aoiieli
aniżeli w 1883 r., lazo (553,000 р.),
p.). drze.o farblerskie
fnrbIerskie 458.000 kich
kicll р.р'еr6w.lреk.l.сljОlсШ.
papler6w.lpekalleIJolch. Lecs .l.no~cz.,
al.no~cz •. o·
0otr,b
37~,OOO р
ш,kl 284,000 P'I
р., weloy
ота! moiej ..
niteli •w 1879 r. Przyczyull
Przyczyu\j р.,
та8ХУПУ roi·
rol- .poloŚó
.palo~6 "ya\tpll.
••mkol;Cl.
g._Iotr'łb a7~,000
p". , m'łkl
we/uy oraz
aoiżeli
p., ЫасЬа
blacba ,elazna
żelazna 168.000 р.,
p., maazyny
"r1lłp,l. ро
po .rzo<\o,,&m
arzo<\o,,&m ..
mkDlgela glel.
p., lnu
p., k?nopi
102.550 р_,
lou 229,000
228,000 р"
k?oopi 31,000 tego zja"ieka
~jawiska komitet
kOlOitet gieldowy liba
Iibawski
.. ski nicze 20,000 1'.,
p., bawełna
baweloa i weloa
wełoa 35,000 р.,
p" d,
dr gdy 0na.'enly
•• 1...11 Di,kie
Diokie karay
k. ra 1 "i.dc
"i.deli.k,..
•• k... Proy,
Przy.
niezależnie od przyczyn ogólniei.
og610iei.
worki diutowe
dżutowe 19.000 р.
p. i t.
to d. PrzywÓz
Przy.,6z ozeniu
CŻID, o.lahi."i.
o.I.IJi."i.
11,1.
h,la potneb
polrzob
.....ii ••T!IIdu
orl.
01J. w,
w. pol,.
pol,galg&nów 76,5000 р.,
p., tytoDlu
tyloOlu 24,000 р_.
p.• upatruJ'e, oiezale:!lIie
P.," galg&06.
'J
ozenio z wiatlomo8Ci'l.
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о "I.
а/. mIliona
mlllona cze~weni
cze~_e,ti do.. ego, przedstawionym
przed'tawiooym guberontorowi
gubernntorowi kur- ryka6skiej,
ryka6skiej. Przywóz
Przyw6z węgla
_~gla kamiennego.
kашiеппеgо. cu
со рp.....
.... tło
!о o
о 'I,
'/1 "'.
m, lIii.j
niż.j .iz
Diz w
wctOr.j
••ur.j . .l'otye~ko
.l'ut1e~kQ
mDleJ, ~Dlżeh
~oliell .. 1~5.
1~5, r., w porówn!,"lu
por6,,0!,"lu zd
жа! laodzkiemu,
landzkiemu, czy
сzуtllШУ:
tlimy: "chociai
"chociaż urodznje w mimo
Пlimо cel
ceł z 1'.
\'. 1884 oie
nie ulegl
uległ wielkiej ci>iliak,
ehińskt ~'I,
~'/. proceu'o",
proceu'o ..d, w~ro... d.oo?
d,on? ddZIś
••• on
оа g.'el.
g..ol.
",Żn,lC& ta )Mt
Jelit zna·
DftstYch
znda- znlianie:
zmianie: 11'
w 1883 r,
r. prz1wieziooo
przywieziono do Liba.
poWo
P.plery
&orulcse
zZ la.taml ::pn'dDleml.
::pn,dОlеШI. ".io.lC&
zna. r.
т, 1&86 .. OR8tYch
guheroiach
byly
Liba- ~;~~~'~~",i.lki.m
~;~~~'~~..,i'lki.m
po"od..,
..tam. f"prócz
Р.р••ту na~uraluoj
&OrUlCS8
"guberniach
' / 'były
"
.io mocno
.iv
do..lIl1am.
cr.ego,
f"pr6cz
cZOle
CZOle wl~
wi~ 11'1.
SI'I. Szczególniej
Bzczeg61nle) upad~ .
przyw6z
przywóz jednak zboża
хЬо:!а do Liba..
Libs.- wy w~gla 'JI/.
2'/. mil.
шil.
w 1884 1·.-31/.
1'._3'1. mil.
тН.
ро
po
• pr....duej
du_j .uiice,
zuiże.,
do
OWIes
011'168 1I
skutkieDl
skutkiem
w 1885 r.
r, mil.
w 1886 r.
т. tak..
udd.wna
udd.wn.
m
щ wai
г"
wypeloia ściśle,
§сШе, nie
pukanioa ро
oie
or~iD". Pod ochroną
ochroo~
r"
wypelnia
pukanina
po
nie or~żn".
с"с aoi jednej
jedoej miouty_
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po. nie .r6ty
wróży wiele
wiel8 dobrego gospodurstwu
gospodarstwu krao08tek
oOltek ludzkicb,
ludzkich, zebral
zebrał mnóltwo
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оа tem polu. Potary?
Pożary? powtAruJ'
powt&rzaJ" 10
"Podróżuj"cych za
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tO 'flOOOft,
,. dniem
dn1t>m kaiUlm
k_i.uJn\ ~1ł1'J':k~
~1i1'J':k~ w lfIiejlcu
Ifliejlcu .pncllawauo
Ipr2.l.:t1a\vauo
w ..
nii ...
• .,ielkich
ielkich partlaeb
part,aeb ро
po 410-.40. r.. ,100lo·
<101Ł,·
Wt;
we tRYl'
tRT8Z Ip
'р r' dftno
да"о 10,OnO
10,()('А) pUl16w ро
po 4, na
па kwieoitll
оil:П maj
n,aj 25,OOC'I
2б,ООС'I t1od6w ро
po 4.10,
4.10} ua kwwuicll,
kwicuiclI, rnftj,
rnaj,
oraz
orRZ ppald1.iernik,
... ld1.iernik, .tyC!.e
.L)·c!.e i~ do
(10 t,dJTj
t"ur.) k 26,000
26,UOO pad6w
padów
ро
po 8.~u.
8.~1). Ceny
Сс.о)' rf\Onad,
r"Ooad, trcJmaj'l
trcJmojQ: eio lmnlr.o
Lшгtl,.о moто
cno.
соо. &tllltr\e
&tlnt'Tle zlio
nia cllclI:
clielł I l*rseua\\66
I'UeUł'\\6Ó uo
ио J8
JB tj.
tJ. 111.,
III.,
ekutkiem Cl('~O
eprzcdo.i)' eztstkuwf'j
саиу trzy·
trcy.
skutkiem
Cl(,~O w .pncdo.iy
eZłstkowł'j eour
тапе '4
"ł wysoko.
w)·.oko. Z Ul1iOlll
uniou, J ~J8) kWletU1&
kwietula 'po'ро
maDe
dsiewani
t.I_iewRn, jвat
j88t ..J.\Y}zka
\y}zka .pn1Dajmu18j
.prs1D8jmu18j O
о 60 kor.
lY!sj,1
IY!siel k...
••citnwJI.
itnwl/. Szl,ok
S.lłlk Górn1,
Gбrn" 14 kwi.·
ttldl.
•• il. Citi,'78
Citil.78 r:tunki w~gla
w~gl. k&mioQuego,
kamionnego, dQ utyt.
utyto
ku w butach
butacb i fa\.lrj'kacb,
falJrj'kacb, wr.uud1.
wr.lJud1.l.ły
.. ty uiekiol'l
uiekiocłl ty.
we cainterelCJwao10
wo
tainterelowamo w
\У tlgoduiu
t\&oduiu uWegl.)'.,.,
uhieglpll. "ogiel
"Qgiel
kotto\\lj
kotłOWi ledwie
led,vie ie .t"rcs)·t
,t',rcsj·t UB
оа uspokojt)Uio
uspokojeuio cwiO·
zwiO·
k.lODCgO
kUODCgO zupotrl.abowaoia.
zupotrx.6bow&oia. T.kie
Tllkie ~9iłt
~9ill gazowych
g"r.owlch
kOkaowI'ćh tl)t1auo wigoej
wigocj przlIll
przllt1 iw
tw IIJt.al1li.
ttJt.ami. Lec&
i kOk8UW1"Cb
.1'11
.1.11 w~g i ptomienn)·.h
ptomienn)'Qh uo
ио utytku
ut)·tku aomow~go zma.т.
Jal j !'I&OlO
!'I&QzO lJarwiPJ.
ЬаrШiPJ. 1'01'.10/11
сео lIIowlolo
IIIQwlole Ri~
Poanom cen
zщjепil.
zmienit

będzio
b\Jdzio
wikłań
wiklan

jedynie odblaskiem
odbIвskieD1 poważnycu
powainycb za·
Z:l·
polity
zy
polit, nycb
оусЬ "om!
110т! "1
i
ргзgDq S7.czcne
i
kt6r,.cb
którycb uniknll{:
unikn"ó pragD'ł
t
87.CZerzej
szczerzej w kaidY'1I
kaidY'11 razie nit
Rosl ,gdzie i tnieje
tniaje partya usiłujlIca
usilujllC<l wzbu·
ROSI
dziб iena
dzić
ieoa iA6
iść przeciwko Niешсош
Niemcom i ni ~ lo
plny.
oо w spo
зро 1b
1Ь
~o ani,
ani. gorlny.
ProIIukcya soli
аоН w Rosyi. Opró-z
Opr6-z cukrowni
kiu zal<lady
zaklady iolne w Rosyi
"iu
Hosyi cierpi, z p'1y·
prz)"
cnny
a
CZTnY nadmiernego
nadlll!ernego wytwarzauia.
wytwarzonio.. PotIcz
Рo<Iс. 8
dawniej
d.awniej zn&CaJlll
znВC&JI, cz~ść
сае§с zapotrzebo
zo.potrzebo a·
п·
oо i pokrywAĆ
pokrY1OaL: lJIusial
musiał przywóz
prz)"'f6z z .zagr
~Jagr •
nicf, od
од cZJI~n
сzльц 1.nlesi8nia
1.Dlesieoin podatku od
од oli
оН
nicy,
(18 1)
I) zaklndr
zakłady solne"
solne " Krymio
Кгущiо i
guber.
oi
ni astralla(}
astrahań kicj powi~kszyl,
powi~kszyly tak <loleco
t1aleco
swojll
swojl\ pro<lukcy~,
protlukcn, ie
że takowa przewy"szyla
przewy';'sz)'ln
znocznie potrzeby i llu
Iш st,.pil
st,.р il zDaczny
znaczny spa·
вра·
znacznie
W porQwDaniu
.. cedek
де" cen.
сеп.
porQwnaniu z przecięto
przcci~tn'l
се
О!} z lat 1877-1880,
zшпiеjs;:опq lIlIwet
Iщwеt D
nił
l877-ł880, zmniejs;:on'ł
o
wysokoM:
wysokolić
ceDa
сева sol
61.1lii krJIIl9kiej
krJIII9kiej w
roll:..
byl .. niiszl}
niższ/} o
о ca1e
całe 76%. W
\" ioinroku
bylll
nycll guberniach
nych
guberolach ~ adek
ndek ceny
ccny Ьу!
byl muiej
n1lliej
znaczo,.. zaw
Z&1< z
ak
nk wyoo
",.оо [1
ił cou!lj1nnlej
cOIl:tj1nnlej
znaczny,
33"/0.
33"10.
Nowe prztdsi@bierstwo
prztdsi@blerstwo niemieckie
nlemleekle w Rosyi.
• Pet. Herold"
Herold· pi szo: W
ba·
\V P~te rsbllrgll
rsb'lrg'l Ьа·
wi obecoie
obecuie przedstawiciel kapitalistów
knpit~listow uer.
IiilSkicl,. kt61'zy
(о na
па
liiiskich.
klól'zy za,,\ierzaj:}
zau\ierzaj:} zn/ozyc
założyć tu
miejscu i IV innych
iочсh miastach
шiasttlсh portowycb roто
$kłady towarów
towar61V z wytlawaniem
wу<lnW:lJliещ
syjskich, $klady
Zulożyciele chc,.
warrantów. ZuloZyciele
wnrrant6w.
сьс,. utlvol'zyiJ
ut\'OI")'C towarzystwo akcyjne.
WllrzY6twO
Przewoz bawełny
Przewóz
bawe!ny amel'ylca6skiej
nщеl'уlrа6зkiсj ро
po drod,'otoiolVo-sс\vаstороlskiеj 10
dze ieJazJlcj
żelaznej łotoIVo-sewasto»olskiej
w cl/lCillgu dw6ch ostatltich
ostlltlti"h lat wynió;l
wyni6;1 okdlo
okdło 400
t18i~cy pudów.
tlsi~cy
pud6w.

'V

c.!Jo<Izqcoj
chotlz'łcej 'w
IW
Peter burgu gazety "Nowo· niulllieckiclJ,
niOlnieckielJ, tworzy bezpiec~hll
bezpieczhll podstaw\:
sti" dll1
sli"
dllł lIaOl
II!\О) po,.ód
po,,6d do
до olUówiellia
01ll6 ... io1l11\ rozwoju dl ro
то yjskiego
уjзkiеgо kredJtu
kredJLu pailst"Owego
pailstwowego za
жа
kureo\vogo ..
kursowego
waluty
a1ut, ro yj kiej i pnpier61f
papier6\f ro·
то· granicll. Gielda
Giełda ucrlii,sKa
ucrlii,ska jes4
jes' "zakie
w zakie
Кronika Łódzka.
syj.kich
syjwlr.icb na
"а giettlzio
giet<lzio b~r1i6
b~rliti lUoj.
l<ioj. thzeta
I~azeta przed
jJrzed tlL\fleielk
t""leielk 'k kapitalu niemieckie~o
niernieckie~o i
petersburska - niewieUlY,
с.у zupolnie
%upełoie ea·
8а· nigdy alogo
długo istnieć
iаtпiеб i1i&
ni& mote
nlOte przPcluo§Ć
przPcluo§6
nie ... ieU1Y, CiJ
modzielui
1110d~iolui o,
e, czy
c~y też
(ех id'lo
i(ll\c za
Z/1 pobudkll
jlobudk'l 7. in. pomiędzy
рошl<i:dzу kapital
kapita/ III
'" ргуwntuуш
prywatnym aа giełdll.
gie/dl~.
(-) S,d zjazdowy. • 'Vars'z.
Wars'z. Dniewoik"
Dniewnik"
nej 8trooy
stroCy - wy.tqpil"
wywlqpil.. z proj ektem
ektel1l ,alo·
zało· Oll\,ilowo
OIIl,llowo 1110:10
IIIo:1e ~ieldlł
~ieldl' wpływać
wp1ywa~ na
Пll poru. piaze, ii
iż "obec
"оЬес obszaru
оЬзzвru teryooryum
tегуtюгуum Igo o·
о·
zCllla
żonla w Berlinie
Berliuie 61ii
filii rosyjskieg
rOlyjskicg uanku aze
ne llill "tltso1Oe,
kutsowe, lecz zwykle
zlfykle kiel'uje oiq
nill łn'llgu
kl'~gu zjaztlu
zjaz<lll ~tiów
~ti6w pokoju 11'
w gub. )Jiotl"
piotl"
риli
plill twa,
tWII, aа guyby
guyb,. t'J było
Ьу/о niolDożliwclll,
rJiОlDоiliwсlП, sa.
за. kapital
kapitał prywatuy.
prywntJlY, Szczeg61nicj
Szczególniej ze wzgltrlu
wzgltdll kowskiej i 7.0acw('gij
7.0(tI)tJl('g~ 1I11gl'01lllldzenia
1I11gl'01ll&dzenia ~pYR",
~pY(\W,
motlzielnego
hallku ro
pewllego 111\
lIa pal>iory
rosyj8kie t"k
t.lk w/u§nio
wluśnio II1lal,\
\lIlaIti siO wchod.ZIIC!cb
zj.a'l.du, lUinilteryuUl
щоdziеlпеgо l.a"k'l
го YJ
У.! kiego, pewl'c"o
pal>icry rusyj8kie
wchod.ZIICrcb d.o t~oż
t~nz 'j.a'l.du,
шiоi~t8ГуuUl
rodzaju
rouznj\1 "banku
"bnnk\1 iuterw~lIcyjuogo,"
iuterw~'lcyjlJogo," celom
c_I"OI rzecz. Cb\viluwo
Chwilowo niepoUlyślne
пiерошу§lnе ukladunle
uklad:lIIfe- 8J>rawledll,,:,0&Cl
sllrawledb,,:,olicl proJektuJO
proJe:ktuJ9 ut1l'0l'%y6
ut1l'or%y6 w gub.
regulowania poruszo6 kur8'lwych
kursowych waluly
waluty roто- eill
ai\j naszycb
nазчсЬ stosunk6w
stosuok6w z ROSYII, giel(la
giełda plolr~owskll!J
plOtr~owskll!J trzeci okręg.
okr~g . zjazdu.
zjazdu . sędzió
S~d2i6 w
regulownnia
syjskiej
syjakiej i wogóle
wog61e papierów
pnpier6w ro ,.jskich
yjskich 1111
ua zdyskontowBla,
zdyskontowała, lecz
' ес1. BtaloA6
stałoŚĆ z jak/ł
jak~ kapitl1l
kapitał l1~k.oJu.
jI~k.oJu. .Ok
.Ok rw
ręg .. t~n m"
ш"' objl\c
ObJl\6 POW10t>:
powIat>: 16<1.·
lótlz.
gictdzie
berli6.skiej. WуkllzaJi§щу
prYlI"l\tl\Y zacIJo\Y)'lYal
p.picry kl
ja~kJ,. a
а Irtlh,l8CC'I'
giełdzie berlińskiej.
Wykazaliśmy Ь
b zcelo· pry\\"l\tny
zacholY)'lYat posiadnlle
posiadnne papiery
ki l.J. laskJ,.
IIlIe.rsCCll\ pobytu .'idu
I"du 1.JI1I(lo·
zJllzdo·
wо~б ta.kiej
WOŚć
takiej i'lstytllcyi
illstytucyi !\a rrze,lo\\·szy.tlcieno
przeclewszy,tkiem rosyjskie, nadal",
nadalll- tym
tущ wptywo,n
wpływom chal'akter
cba"!\kter wego będZie
b~dzle l.6dt.
Ł6dt.
zalo:ienio,
~ałożenio, z którego
kt6rego wyszetll
wysze<ll projekt, 111\1I1l- ргzешijаjllСУ.
przomijajllcy. P"ojokt
Projokt zalotenia
założe nia banku ro(-) Okólnik
Ok61nik minlsleryalny,. . u,bowiIlZUJ'lCY
u,bo1OiQtu.illCY
zwnli§щу "1~t1nelU.
zwnliśmy
ill~<lneJl1. Nasz
Nnsz I\I·tykul
nl'~ykul zwr6cil
zwrócil syj.kicgo w
\. Bel'lillio,
Bel'liuio, celem
celeJII regulowania
rеgulО.llшiа izby sL:ubowe
sL:arbolVe do zawJadollllllllla
znwladamu\ńla guberllugubel"IUuwag~ w Petertburgu,
uwagę
Petershurgu, prtedrllkowllly
prtedrukowllly go POI'uszefi
rOI'usz~(} kursowych
kursow}'cll papiel'~w
papiel'ów I·o.yjllkicll,
ro.yjskich, tor6w
torów oо "yduch
';'yducll pocbodzeoia
pocbodzenia ?l\grsoic?oego,
zagranicznego,
rozmaite
pismu, aа "Nowosti" IVyslllPily
ГОZШllitе рisщu,
"ystą.pily 'l lIIusi
ruusi być
Ьус przeto nazwl\ny
ЩIZWI\ПУ aWHllturniczym.
QWЯllturпiсzуш. zaJmnjl}cycb
zajlUojl}cycb si~
8i~ handlem, lub
lоЬ speloiaj,\cycll
spełniaj,\cych
przeciwko uieuIU
wyczerpuj"cą [lolelllil't},
роlошiJ(I}, Bsuk
Bauk taki, gdyby powstuł
powstul kieJy~
kiвJy~ rzeczywi. obowil\zki
obowillzki 9ubjekt6"
9ubjektó,. w krajn
kraju tutejszym,
tUlejszYJII,
uieucu ,. 1Oyczerpuj4Cl!
do kt6rtj
którtj nie t1aliśmy
<lali~OIY oajlll\liojszcgo
osjJlll1iojnego powopowu- licie
~cie nio miulby
IHiałby przed 60bl1
soblł zadaoia
zlldaoia iOllego
iOJlego 18klonil
Isklonił illtel·eso".IDYtl,
intereso\Vllnych ,Iu
rio 8turl\ll
starali oо p01.wo·
pozwo·
dUj
до; zaznaczyliśmy
zаZIlQсzуli6ПIУ oW8XeOl,
оwszеш, le
lc "'rogiego
wrogiego (1·1 nił
oi~ IIlt\jll
IUnjll inne
innc Imuki
l}J\u.ki berliuskiej móglby
ш6glьу Ilenie
, 1еоiо na
пn prowadzenie 111\odlu
hllndlu 19
" Oesllrstwie
Oesarstwie
8poII<IbieniB
t1la Rosyi i finansów
finll'1S6w rosyjski.\h
ro"yjsk"ll uprawiać
upra\yia6 pewllti
pewllli specynJ'JO§(:,
specyalność. z wi~kszem
wj~kszelll i Królestwie.
Kr6lcstwie. Ponte1Oai
PonIeważ jednak
jedoak znaczna
ZПRczпа
apolWbienia <11/\
niema
giellJzio na
tem bardzioj,
bardziej, te
nielll!\ na
па gielrlzie
ои zej, tom
t-e lub lIIniejszem
шпiоjszеш po\.odzeuiell1,
powodzeniem, leoz
lecz po<lstawa
potlstawn i część
cz~§6 starajllCych
starlljllCycll si\)
si~ zamało
ZlIшаlо jest zOl\nq
znan'ł i
gielda
giełda jost
jelt tylko РI'zеtlзtawiсi
pl'zeililtswicielkl}
е lk!} knpitnlu
kapitału jego istnieni
i8tпiепi .. by/aby
bylaby t~k~
bkll samlł
вIlШ'. jak tam.
tnnl. lIio
nil! prowadzi obszerniejszych obrotów
obrot6w Ьаll'
bali'
nieulieckiego, aа ten kupitl\l
l1ioDlieckiego,
kapitał jest bardzo tycb.
(усЬ. Sztuozne
Sztuczne IIInchinacye
machinaoye O
О jaltieb
jakich IIIGwi
mGwi ' <lluwych,
t1luwych, przeto proŚby
pl'oAby ich,
icIJ, jak (Ionosi
donosi
silnie zllllnguowally
papierach rosyjskioh.,
t1ziennik rosyjski,
nie i6toiej1l
istniejlł wcale
nil I. Wurszawskij
Dniewnik," nio
nie Sl!.
są. uwzgl,:.
ZlШоgUОWllllУ w papieracb
гоsуjзkiоll., <lziennik
rosyjeki, oie
"са1е 0111.
Wursza .. skij Dlliewllik,"
uwzgl<:.
1 t1niane.
К aidy kto 0111
Każdy
DlII doswiadczeoie
doświadczenie w 8pr1\wach
sprawach gieldzie berli6skiHj, zatem
zatel1l bank lego
tego ro·
то· 1
<lпiапе. Zreszt,. wszyscy
wsz)'scy otrzymu
otrzYlI1u 'f\cy
'I\cy рО·
po· ,
ekonomicznyoh
еkооошiсzоуоЬ i finl1nsowycb,
fiПI1ПSОWУСЬ, musi
шuвi uzna(\ dZ8ju
dzaju nie mialby
шiаlЬу nic do
ао krzyżowaoia
kгzуiоwапiа lub 11.1Oolenia
I zwolenia wyjqtkowe,
wyj'łtkowe, obowi'lzani
obowilIzani S"
а'1 do wy'"у- .
bozzRsnd ność
bozzasad
nо§6 owego twierdzenia.,
twierdzenia, które
kt6re ,,
w ' regulowsoin.
regulowania. Z cal,.
cat,.
musiшusi- kupieni!\
kupienia §wil\dectw
§wiadectw 1
I gildyi.
Hosyi byWA
bywa niestety CZtsto
OZtsto wygla.zanem
wy"falzanem i my
шу jednak
jedl\ak za.stnetlz
zastTze<lz sill
si<i: przeciwko
przeoiwko
(-) Sprzedaz
Sprzedaż рrеmiбwеk
premiówek na
па rafy. Intero·
lп!еге·
znajduje
zLlaj<lujo wi
aа .uiaDowicio
IlIiano\vicio t\vierdzellin,
twierdzenia, acyi,
ocyi, jakoby
jllkouy Jokn§
Jukaś l1ieprzyjatn
nieprzyjatń
sujllcym
sujl\c)'11I sill
si~ t'ł epraw'ł
8pгn"~ mieszkaticolU
шiеszk"liсо.п Z,odzi,
Łodzi,
ie
że takie
blellie
bIeuie
berliń·
berli6· Rosyi i Pllpierów
pllpier6\v l'o!yjskiou
I"o!yjskiou
na
па lIiecbaj
niechaj sluty wiodoIII0§6,
wiadolllośĆ, ie
że warszaWSKie
wnrszawsliie
da
да ~ię
~i\1
tyUlo
Iу1l(о
lub,
1пЬ, <lzin/
t1ział"loość
.. looM DI"zej
nllszej gi.ldy.
giełdy.
lI\oio,
щоiо, ie
że kantory weksl,ll'sltie
wekshl\'sltie z\vijajq
zwijaj'ł
lufe orreO[reJDО:Ш1ООUl.
możliwo",.
tak!\
taka
lec7.
lec~ to
iówek
i6wek
Kto
KIo

Kronika L6dzka.
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szkol,
,
w por~.
poг~.
z oicli
nich
99
Jeszcze,
Jезz сzо,
szkot
§рiеwеш Hkowronków.
иkоwгооk6w. To
То naru
пат pr~dzej. do s.k';1tku przyjd~ie,. te~o prawdo- : 100
11'0 zabrania calego
colego {.ul!duszu
{.UI!<lUSZU ро
po ZWlnJeCIU
ZWШlеСIU miejskięj.
i śpiewem
шiеjskiеj.
bardzo dobn. zrobi...
podob0l8
podobDl8 oni
001 Jeszcze
J88zcze sallll
8&1111 Ole
Щ8 1018<1Z,.
WI8dz'ł.
k }.!
y! g<lyz
gdyż byJa
b1Ja w Olej
П1е) cz~ Р1'ао,.
pl'aoy roboгоЬо.PrruZf,l
.Pro..z~ npn:
орn: jmle o
о odpo"redt,
odpowГedt, -gdyf""o
-gdył'"o
kocbana ..
iosna, okaula
okszala sif~
siV <10'6
dość
Wszo,
WlLŻnlł nowości,.
nowo~ci,. jest projąkt
proj~kt utworzenia
ulworzenia Inikow.
tników.
Dobra, kocbaoa
wiosna,
l'oz\vi/lzanie
rozwillzllOio tej kwestyi
kwostyi ртозili
prosili lIlnie
mnie obyоЬу
n l1 i dla
hoj
hojolł
dll\ nas, 16dzkicb
16dzkich mieszka6cówj
lDiеszkабс6Wj przy· czas~węgo.
czas~wego. szpitala d~a obłll~anycb,
ubI/l~anycb, przed-I
przed-! Potrllciwszy
Potr/lciwszy oо prac~
pracv fubrycZD'I,
fabryczną, korzy.
korz,.. watele
\vatele zZ J}:ozlic.h
1}:oźlic.h Rog611,
Rog6\T, 11II 111
Ul Dl
Пl ~a nich
nicb
sушрstуi jeszczc
jeszcze z czasów
cza66w kornowa·
lilLТnuwa·
niosll\ nam
паш kilks
ładnych prezeDtów.
prezeDl6w. Naj. StaWIOl1Y
stawiony JUz
JUŻ ~o zat.wlerdzeDla
zаt.Wlегdzеша wł~d~y.
101~d~y. S,.
s,. ,, atalll
atalii ze sposobności,
spusobno~ci, oby
nЬу przytoczyć
przytoczyc j eden wiele sympatyi
nioslll
kilka 1nol1ycll
Маlll jej (е:!
dl1\ parafian
paratinn
łowych. Mnm
teź wiele dla
prz6d tedy, oŁnJDlalilimy
оtnУDlаЫI1l,. nowe, czy&ciutkie
czyściutkie pew:ne da~e, ze prolekt
proiokt ten. 8,,~IDI
8,,~lnl SIO I?r~- lIIa1,.,
lIIały, ale charakterystyczoy
charakterystyczny szczeg61
szczegół ze
zo 10\.ycu.
przód
,niasto,
miasto, z ulicami
uliсашi jak lu.terka - D8
na planie dze~
<lze~ od mnych
IDОУСЬ wielu,
_Iolu, dZięki
dZI~kl stara~I(IDllaprnwoldania,
stara~1(lnl'8prl\lI'ozdania, jakie
jakio oglosil
ogłosił za rok J885, staro
Łotlzi, wi~cej powiem:
wiejskich IV
stагошiejskiсh
\' l.o<lzi,
puwieJII:
mAlI1 1118.
dla nich wieJkie
wielkie poważanie
powaiauie za
ZI\ enerепес
wydanym
"удапуш przez bi~garnię
kьi~gагпi~ Fischera.
Fiscllera. Wole proJektod~wcó~
proJektod~wc6~ . .Zadalek~
Zadnlok~ znprolvl\t1zlloby
znpro\vl\<lzlloby 1Iglówny
11:16 11' пу inspektol' fl\bryczlIl
f,\bryczlIl р.
p. Michajlow.
Michajłow. 1111\11}
gi\J, z j8.KI}
8tигnj,.
apl·a·
l..ód~
aniżeli rzeczywistą.
mnie ,!yl!czatlle
jakI} 8tKmj'ł
.6(} epl'a·
1..6d~ papierową,
papierowl!, aoii.li
rzеСZ}'l,i6Щ. Tam
Тат IDnle
,!уJ.lсzаше ms~ytu.c~J
Ins~ytu.c~J t1obr~czynnyobl'
<lobr~czynnycbl' MówilIc
M6wi/lc oо pracy llIaloletnicłJ
ша1оlеtоi<ib w gubel'lliach
gubel'IJiach gill,
nowego
widz~ РГZУ!lаjшпiеj
przY!lajmniej nazwy
naz\Yy ulic i polskie kt.óre
kt.6re J.uz
З.О. oddllwnll.
oddawnl\. 16tDI'J"
utoleJ'ł 10
w ~Iast~ch.
~l6st~ch. teJ
tllJ OesRrstwa,
OesRI'stw8, inspektor zaznacza,
zaznaCZ8, ie
źe fabry{иЬгу w~
"~ hudowy 1I0\vego
ZЬЦ~О~'а(: kości61
ko~ci61 nowy
по\уу п
щiеjsсu ~turc
~tarc
!lapisy
IJapisy Da
па domacbj
dОШI\СЬj miasteczko
шillstесzkо przedstllwia
przedstawia mlary
miary 1I zamożnoścI
zamOZUO~CI co
со Łód~.
IJ6d~. Nadml?DI~lII
Nadlll1?DI~III . hnci
k~nci stosowali się
si~ ",og6le
",og610 dotc
dotć chgtnie
cllgtnie zbu~ować
uu.. miejscu
\о tem
(еJII postanowieniu.
postanowiel\iu. Dano
Dапо
wytrwali IV
6i~ na
się
па papierze wcale symratyczoie.
sy mr atyczllie. 'V
Wrze·
rze· tvlko, ie.
że. sk~ro w ~Varsz'lwle
~VаГЗZ,~Wlе obraduJ~
Ubr8duj~ Ju:!ldo
Ju:!l do 1>I'zepisów
j>1'zepis6w odnośnych,
оапо§оусь, cbociai
cbociaż były
byly taHe
tokże go-i W},tl'\VI1Ii
iш <10
t10 Ivyboro:
IYyboro: budować
budowal: koAci61
kościół IDnioj
mniej koко
czywistosci
czywistc~ci dzieje si~ nieco io"ozej.
in/lczej. KoКо- nad załozeDlem
zаlоzеDlеш s,plta~
sxp1ta~ dla zWler.ztlt 1
l go· wyjątki.
wyj~tki. 1
I rzecz szczeg61nal
szсzеgбlnаl Do w~'j4tków
w~'j4tk6w im
chuna
сЬыпа wiosna
wio6na obdarzyla
obdarzylll nas
паз takze
także kurzem spody
8роду dla chorych
ohorych kO~I, toó
t06 Wielki
wlelkl czas
СЕМ d~д~- uftleieli
ualeieli ci w1o.sllie
właśnie {llbrykllDci,
{llbrykłlDci, w którycb
kt6rycb ~~town1, lub tei zuee
zrlec si~ ротосу
pomocy skarbUj
skarbuj
si~ dzlesillciu
<lz(esi\Jcill tysll;cy,
tyait;cy, ~yle lJ'Ji06
mieó koроt~iоуш, który
pot~inym,
kt6ry najmilszycb
пsjшilszусЬ wraiefl
wrażeń doао- pr~wdy, aby
аЬу w
\У X,?dZl
Ł?dzl znalazlr
znalazł! n~reszCl~
n~reszcl~ ojczyzoie dawno już
jui iątnieje
i~tnieje prawo
pra\\'o ograni. zrzekli sill
6ciół okazatt,
oknzat,., cllOC.by
chOćby go przy.zło
przy.zlo wznieść
wzпiе§с
starcza nu
akla· opIekę
obł4kAne 18totr
litoty ludzkie,
J1liaoowicie niem. 6ci61
п" ulicach
ulicath sllsiadu.i4cych
sl~siadu.i4cyoh ze
Ее sk1a·
ople"~ obl4Une
ludzJcie, 6le.l'oty
610.I·ot1 1I czajlIce
cz"j/lce pracę
pгac~ małoletnicb,
шаlоlеtпiсЬ, 11Iiaoowicie
wll\~o'lJni si!llllli.
siłami. 'Vytrwalo§t
Wytrwalośt godna
godlln uznada~i węgl~
w~gl~ .. \\'artoby
\\'lIrtoby te
(е uHce
ulice poprzenosić
poprzenosic D1.cmo.wl.ęta
D1.сшо.wl.~tа przez lOatkl
IOl\tkl porzucone, Ole
ще m~.
т~. cy
су i !\lIglicy.
anglicy. W swoiru
swoirn czasie <lowiemy
t10wiemy sj~ wluDami
lIia,-Пliеjо\lУ l'Iad!iej~,
I'IВd!iej~, ZG
jedoakow4 b~dzil
ŻO jednakow"
Da
па lone
10пе mIeJsca....
mleJscll....
"'14?
W14? JUz
JUZ oо ~ych
~ycb matkacu,
шаtkасu, ~tóreby
~t6reby t~kze zapewne,
zapewl1e, do jakich tet wniosków
wniosk6\v po<l
pod tyrn
tym nia,-miejlllY
skończenia dziekn.
dziełn.
Plao miasta
minsta l.odzi,
Łodzi, wydany
"уаапу nakllldem
nak1 .. <lem do
ао "at~goryl
"at~gorYl ob~4kanych
ob~4kanycb zahozyo
zal1OZy6 nalezal~.
olllozal~. względem
wzgl~dem dosz1a
doszła inspekcya fl\bryczna
r"brrczna w o.
о. ai do sk06czenia
ksi~garoi Fiscbero,
księgarni
Fiscberu, jest dobry,
dobr,., aа dol4czadol"cza- .Z w1e§cl,
WIeŚCI, ~ D108zczególnym
Dl08zczeg61l1ym .zdro~os~ałl1e
.zdro~oB~all1e kręgu
kr~g\1 prz~myslowyDl
prz~.nyslowYDl warszawskim,
w:lrszawsklln, z )lrty.
przy.
jllo
.n.adbległy r6w~ocze.ś~le
nie ulega wlltJlli.
•••
j"c do
ао wydllwniozego
wydllwoiozego ruchu tej księgarni
ksi~garJ}i ru~asts,
m~a.ste, .n.adb.egly
r61V~ocze.~~10 dll'le
d"'IO Inn~,
100~, legło§cmmi
lеgIО§Сlnшi ... Tymczasem
ТуrnСZllsеш oio
wlltpli.
шар~ powiatu
map~
po .. iatu lódzkiego,
l6dzkiego, wykonaDIł
wykonвn~ nie· mlano~lc:e
mlano~lc.le 1)
l) oо kuebru.
kuchDl. tau~eJ,
t8u~eJ, k~órlł.koml:
k~6г~.kОШI: wości,
wo~ci, ze
że z przepis6w ogr"nicznj/lcych
ogrnniczajllcych prn..
mmeJ
тПlе) staranuie, ch~tnie
cb~tnio przy~a.ie,
prz,.~a.iv, ie
że księ·
ksi~. tet opiekI
oplek1 nad
пад roboiDlkaml
гоЬо.tПlkl1lПl 1i"'letUJllcy~1
~wletUJIICY~l cę
c~ ma1olotnich,
małoletnich, nie 811
Sił u nas
паз .. adowolem
adowoleDl fdA
А teraz - odl'zućllly
оdl'ZUСШУ na
па stTon~
вtтon~ .mleJscowe
.mleJsco"e
garnla wydola
garma
wydoła dWl8
dW1e rzeczy
rzcczy pozytecane.
pozyteczn8. ld"c
Idąc 1Okr6tce
wkrótce otworzy(:
otworzyć zanuerza.
zarll1eтza, 2) oо otwarCIu
OtW&rCIU brykanci-po wi~kszej
\vi~kszej cz~ści
cz~§ci ani tet l"obo./sprawy,
l'obo.16prl\wy, aby
аЬу na
па skrzydlach
skrzydłach I!,YSll
I!,yśh pod,.t~6w
w lil.ady,
~I.ad,., druga ksillgarnia
ksi\Jgarnia nak!adowa krz,.
krz". k~sy oszczędności
oszcz~dno§ci dla
(lIа niezamożny~b,
niezamo:lny~b, w kt6- tnicy-bez
tnic)'-bez wyjtl
wyjlltku,
powodów 1atw1cll
łatwych do do
(10 K~alrusowego
К~аlruзowеgо gro~u, gtlzlo
g<lzlo I((lńo~.
I«jilo~. Sl~
B1~
lku , z роwоdбw
ta 81V
81~ podo~no oko!o
około wydawnictwa
wydawolctwa kale~.
ka1e~. Ir~lby znalet~ moglJ
шоglJ po~oc dorazoq w ~a· zrozumienia.
zгоzuшiепis. Natolllinst
Natomiast zl1dowolone
zl1dowolono S/ł
Щ dzie. ostatD1e
ostatDle .przygot~wama
.przygot~wa01a do
до pogrzebu
pogr2ebu Jedne·
зodое·
darzn
(оа kalendarza zwykle 81ę
81~ zle bezrobOCIa,
bezroboCla, cUol·oby
СЬОl'ОЬУ 1
I t. р.
p. wypadkow
wypadko .. ci .oaj4
maj" Ьоwiещ
bowiem willcej
"i~cej cznsu
CZI\SU do zabawy
zаЬа,,')' go z naJzasluieuszycb.
naJzaałuieuszych.
darza I6dzklego (od
zaczyna),
Z!\czyrJa), któr~
kt6r~ obliozać
оыiа66 ~edz.ie c~as
с~nз wed!.ug 10Ho~yc~.
lоио~ус~. Obie
ОЫе to
te i!18tytuoy~
i!lВtytuoy~ mogIł
1П0g~ ..
w ре·
pe· cd illl
im na
па zdrowie wydzie i do
до nanki,
nau/{i, któ~
kt6~ . Pr.zez
Pr.zea d!ugi
d!ugi ,, ijzereg
~zerellt lat tnl,CiI
tnlłCil na
па obcej
роludшkа mleJscowe!t0'
połudmka
mleJscowe!t0, Ole
ше lipskiego,
Ilpsklego, aа ..
.IUо- wneJ
woeJ mle~ze korzystnie
kогzуstше o<l(lzJnl!c
odc1ztnł!ć na
па zdro· 1'Il
,'n t1opomoże
<lорnшоiе im
iщ do lepsfego
lepsfegn zal'obku,
zarobku, gd,.
gdy zle.ml,.
Zlе.IПJ,. Ii.
§. P:
р: Józef
J6zef IgDaey
Igna~y Kra~aowsld
Kr8~aowsl<i "w
formowac
formować nas
паз będZIe
beJz1e ]10
po polsku, co
со Jest w09tan
"О9ШП 1I11asta.
111l8sta. którego
kt6rego ludoo§cl
ludooścl cześć
cze~c trze· podrosną.
pO(lr"81\I!. Z tego wynikn io
że dzieci 1v
1V tej dnlu
dnIU JUt.l"teJszym
JUt.t"zеjSЧ.1\ OIItatnl'l
oąlatnltl .odb~le
.odbvdz~e w~dl'ów1O~dl'6wrzoczq
rzecz'ł sluszn,
sluszn'ł i 8pra1Oiedliw,:.
Iprawiedliw'ł:.
cil1
cilł atano~i'ł
stano~iq "arstwy
warstwy robotnicze:
. sprawie
s]lrllwio okl1zuj4
okazuj" najwięcej'
najwi~cej' rozSf\dku...
k~, !\:ieby
kę,
ażeby sro.cz,.t
8JЮ.СZ,.t 10
w groble zasluio.nycb
zasluio.nych DIL
nIL
Do szeregu oblecanek
obIecanek kW1eto1O\\'ych,
kWletmowych, oо
Оdоо§ше do kasy
Odnośme
k081 oszcz~dnoścl,
oszcz~dno§cl, nadmlo,
падlOl0'
G 1I .. . t
dl
дl d.
д' . S~alce.
S~Blce. POIIIO~1l
РОl1l0~" go no
пn InleJ8c<!
miejsce wleozuego
WlеС2шеgо
es
auce
kt6rycb byla
bylB 100wa
jedoym z poprzebyloby dobrte,
,J10\Va oо !I
?auce .a
.а ~lecI,
~leC1, spoczynkI>
spoczynko wiorne
wiorno .i kochające.
koch~jl!ce. ramiona
ГQюiопа romOwa w jednym
popl"Ze- niam jeszcze, ze
że byłoby
dobne, gdyby .
J~\ les ,llowa
których
dnich felieloD6
... dodac
zwr6cily 8iIJ
dodać naleiy
należy projeklowaprojektowa- zwrócily
siIJ do
до niej kapita1y
kapitały pkladane
pklad&ne w Dlec
шес liliI'
'1111' eе k~1
"~I Df
nf j~dzli zwr6C16
zwrócIć SIIl.
81\1. <10
tło dnków.
dnk6w. z;
Z; oerceJlllcl1
IICrcemlch zrosla Sl~ katda ńlyśl
1'I\~1
felietonów.
lo jego, gdyz
11" рпеz
11"
przez рапа
pana. 8zefnera
Szefnera linilj
lini\j tra/nwajo1O'
tramwajow'ł niekt6r,ch
niektórych "kra.nkenkasacb,"
"kraokenkasacb," w tych miaшiа- IIBu
nautzyc:e
cZYC!e 1I . ~z §'
ś. u cwyc
owyc I zZ zapy ttal1ll1llleo/O
gdyż Ьуl
byl П8ID~
n81D~ wzorem pl'8cowitości
jll'acowito§ci i
t
1.6d~.Ruloo, p~zez Zgierz, Ozork6w,
Ł6d~.Rulno,
Ozorków, Ł~l.~- nowicie, g?zle
g?Zle za pieni"dze
pieni4dze funduszowe
fUl1du8zowe le. nas
паз ępU!l!c~J.
~PU!I!C~J. r~
T~ CI:
\ wytrwania
wytrwaniB .. '" /llpii:
11tpić . nie
nio u.mia.1
u.шiа.1 IV.
w. IwyciQIWycię
cZlc~. Tramwaje
Тгашwаjе 16dzk1e,
lódzkie, gdyby zebra{:
zebraó oо cz4
cz" chory
сЬогу lD\vcntarz
IDwentarz fBbryczny,
fabryczny, albo 11'
w tych . Czy l,tDleJe
IstnIeje J8kl
Jaki osobny,
озоЬпу, sekretny
aekretny prze- slwo
siwo dobreJ
dobrej spraw1
sprawy 1I w IIl1łosl~rdZHI
1I1110SI~I'dzlG Boio,
Boże,
nich
<пап.е i 8ł~sz.alle
sl~sz.Qne ~d
~д p.ięciu
p.i\Jciu nare6z~ie,.gd~ie pieniJ&dze
pieni,dze ulatnilljlł
ulalnillj~ się
si~ bl!dt
bądt plS,
pIS, n~
"~ mocy
100СУ kt61'~go byłoby
bykob, wolno
woloo роЫеpobie- " wil\!f\
wia!1ł gorl!CI!
gorącą zagl'"lCwa!,
zagrlcwał, ulDy~łem
uшу~lсш poleź
poteznicb wsz~stko znan.e
czy szeAclu
SZeśCIU lat,
I&t, mll.lyby JUZ
JDZ swoJ'
swoJ'ł literOlliter~- w czule
CZ&aIO U1tDlenlll
18tШ6011\ knsy,
"n8У, bą.dź
blldz tez
teź ро
po .wi.
zwi. rao.
ra6. Wplso\ve.
wpisowe. czy tez "atramentowe"
"atrs/IIentowc" ро
po dwa nr'"
оrш 1.
I. t1uchem
<luсhеш c.zy
с.• , tym
tY/ll prowadZił
prowadzll przez ty.
ture;
turęj 011
na papierze ро
po uwaj"
uWBj" si!;
się dość
do~6 szyb·
вауЬ· ni~ciu takowej. Zdarzylo
Zdarzyło sili
si\j bowiem
bowie.n iZ
iż ро
po ruble
rubIe od
од dZiecka?
dZlecka?
Cle
Сlе dwa pokolemu.
pokolenlU.
ko, w
_ песzуwiвю'сi
jakiej§ knsy
cborycb, pie~if\dze
siIJ oо to
(о \1u ludzi rozmeiOddajmy czeA6
ОЬу lekk~
neczywidości - nadzwyczaj leoiwo.
leniwo. zwini~ciu jakiejś
kasy chorych,
pie~il\dze Rozpytywalelu
Rozpytywałem sill
rozmaicześć zmal·lell1u...
zmaJ"lemu... Oby
lekkIł
'Vobec
Wobec brnku
braku dogodnej
dogodoej komunikacyi
komuoill:acyi tak uciekly do kasy
казу .Iakiciela
wlшiсiеla fabrJki,
rabrJki, na
па ra. tych,
t1ch, ci
с; jedook
jednak znajl}
znnjl} tylko z1Oyk1e
zwykłe prze- byb
byla mu
UlO zieluia, dla której
kt6rej pracował
praco"nl Ье.
bez
w Dli~ście.
oli~§cie. j'.'k i р!'
p!' za
za. miaatem,.
щiutеm,. zw.laszcza
z".łaszcza chunek "ciężkicb
"ci~ikicll czasów"
czas6w" zapewne.
zapewoe. Prz1Przy- pisy szkolne, w których
kt6ryeh nie/na
nierna wzmianki
wzmiankl wytcunienia!
wytcunieoia!
оЬа przed81~bl.ers~w!1'
pn&6m)' naw~t, ie
Ее 8-1~b
Ojco19ie ,a~
powia<1ajll,
Zg.orza 1I dalej!
daleJ! oba
do Zgtorza
przed81~bl.ers~w!l' pnliómy
te fab;ykant ze
ewy~b {un.,
fun., oо ,,atramento1O~IU."
.,atramentow~Ill." Ojcowie
zaś powiadaj",
Sar",a tiI и8.
Sar1Tlat/ws.
раоа
paoa .Koseobluma
.коsеоЫuша 1
I рапа
pana Szefl1era,
Szefowa, zJawiaJ"
ZJaWlaJ" duu6w
dUGÓW "n0811
W00811 odsetki
odsetkl nu rzecz
rzeoz owej
о_е) kasy, ie
te prawo ObOW11}zuje
obowllłzuje Ich
IСЬ tylko do
ао płacenia
plaoenia

!
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J)zrnNNIK
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d\) w jеdоущ
jednym lub
luu drugim
dгugiш kierunku.
kieruoku. U8pO'
UspO'
1011
Z niemi
niechże posŁa·
ша z
оiешi jakie
jnkie racbunki,
racbuoki, niechie
post&· podejrzlwal
podejrzIwa/ osobl
osoыI z nim
оiш będ'lCO,
Ьod"ce, wreszcie wniosek,
udział dll
wuiosek, aby
аЬу w rzvdzie biol\Cych
biOl\Cyeh udzia'
niezdecydo .. ane, ..
yoze·
rn i Ut
igulownć t kowe.
)'znaczył Ollgrodll
ZDlllazcy i proaił
zашieici{:
uoi_er,ytet J agie. 80bienio
sobienie uylo
bylo dzi§
dziś niezdecydo"ane,
"ycze·
r!\
ur l,f;ulol\'n6
)'znaczy/
Ш1grоd\) dla :w"lazcy
proai/ korporaeyj
korporacyj zamieścić
uniwersytet
kuj"C8, wahania kursów
kuj'lC8,
kогз6w calkiem
calkielCl niezoa·
niezDa·
J06aki.
(-) Klub
К!иЬ we/ocypedyslów.
welocypedysl6w. fuytamy
lliуtaшу!l'
lł' miej9COwe«0
шiеj9СО_его proboszcza
proboszCZ& O
о ogloszenie
ogl08zепiе O
о tern
tem 106ski.
\У
аwШUI Doiewoiku":
.Mioiateryum I aOlbony.
.DlЬОПУ.
OZIJe, illtel'e8y
i"tel'e9y obrneal.y
obraca/y siO
si~ w grallicach
gra'Jieach jllk
•W
a....nuc
DoiewDiku": .Ministerlum
Z рг
pr••y.
у. Gozeta
Gazeta polska
polsko drukuje obecnie
obeenie CZlle,
оаjеiа§lIi.jзzусll.
KorzystC1e \vrnienie
Korzystne
wrażenie zro·
spraw
apraw wewn~trznych
wewn~trzoych dnia
duia 11 (23) Inarca
marca
Po
Ро 8k06czoDeUl
8k06czooeU1 kazaniu
kazaolu w Diedzlel~
Diedziel~ pod· tragedYQ w 6-ciu
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Л'оwу
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li ueczywisLych,
honoro· być
ostrożnym "w przecbowyw8Uiu
przechowywaniu ci\)tko
ciI)Źko
18,668 (obylo 29(2);
29021; IAldo
Mldo prywatne
pryw.tne 24,108
2ЦО8 (ub,lo
(ul"lo
ROZMAITOSCI.
ROZMAITOŚCI.
'r.h."
•.apracowlloego grosza. Łl\cz~
lt4cz~ wyrazy pra
966,. 1.ldo
..Ido pańat"",,.
paпat"",,. 6,«~
в,«~ (obylo
(obyło 1763); r • ..,r"a
..,rwa
(-) O
О kolei.
.Petersburskija wiedoOlo·
.iеdошо· wdziwego szacunku i poważania.
powaiaoia. 11'. Z.
по! 13,9("
(p-оуЬ. H8);
Н8); ubozpi_.z_n,_
r ..dow_j14,(36
noL
18,94" (p-zyb.
ubel'pieozen,e r",dowej14,t36
(рnуЬ. ~26).
X
х Senior paryskich
parYlkich autorów
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d1a rrzyaMości
rr~Y8MO§Ci kolei fa·
(в, .Belle-Vuo" w Wurszawio
Warszawio i I'ozpoczuie
I'ozpoczuio le·
leo
99'1,.
99'1•• 111
III pot. ....bodnia
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oп ... er. 48.00. 1'''''0'0&
w IQ.
w m.
łe 1Diesi4ce.
miesillce. Mimo to, ро
po znanych
жnапуоЬ zaj. O.iel
Owiel vt
VI m
т 4.10. Konopie
KODopie w
__ ,n.
Jn. 45.00. t)ietni~
~ietni~ luiauo
IV Nr. 80 "Dzieonika
"Dziennika '6dzltiego."
łódzkiego." W
\V lir
IIr 8yczoycll
eycznych .arszaw8kiego
war8zawskiego okr~gu naukowego,
uaukowego, le
т . 18.76, .imao.
limoo.
ściach w Hawaryi
Нa"aryi i w ParIzu
Paryżu zaj~to siQ
si~ w m.
~1kulo lyo\
lущ drogn
droga z Ł~czycy
:r.~czycy do
до Zgierza b~d~
b~d .. od wakacyj w pewnej ilolici
ilо'с! znie8ioue.
znieiione. §ciach
"'lIn, 16 kwlelnl..
k.I.lnl..
168 -176, ".
"'"n,
1'.... ni...
niO& 16S
zoowu pytaniem, czy
ozy użycie
uiycie kwasu salicy.
ваliеу.
zuab\!u 118zwao,.
7,OItU/u
1'8Z\V"nOl "zupeioio
"zupeinio dobr'l
dobr" drogl},
drOgi}, li.
Н. Projekt ten
(ео podoie8iony
podnie8iooy już
juz był
Ьуl przed <lwo<1wo. znowu
... maj
w.. pat.
m.j 168'/
168'1.. "O
'" "'''
p,t. 164'/•. ~rto
~уш 121-126
lo,,'pgo
Ьуб wzbronionem
wzbrooiooem kUl
lowpgo do pokarm6w
pokarmów 11111
nil' być
teta1nie bez
tetalnie
Ье? jednego miujsca,
miejsca, cl10cuy
choćby na
па lila
lIIа 18ty.
laty.
UI kw. m.j
maj 128'/
128'/41
•• n.
na WrI.
wr%. pat. J28
А28 . . ~
,
też nie. Specyalna kOn1isyn
komisyn utworzooa
utworzona Lood,n.l(
8tepQ
slop~ <lIogiego,
elługiego, w którelllby
kt6rc,"uy kora szosowa
IJ'
Il'ystawa
уstоюо 8ta1'oiytnoiri
8tol'oiytnoiri otwarta
otwartl\ b~dzie
b~<1zie czy tei
LOnd,n.1( .nl.I.I..
.1Iw111_la. C.k,.r
C.~,.r J .... 00
!ю proc. 18'1
IS'/..
w tym
tyn1 celu przez akadelllio
щеdуеzn,. w mocno,
akademio medycznll
byl.. prze1'Źni~t'l
by/a
przel'zni~t" kotami i t. u."
jcszeze
jeszcze do kollea
k06ca kwietnia.
k\vietnia.
тооао, ouluer
ouk1er łJun.lco'*yll"'f
'щrltk.О'*I11'I'f mocno.
тосоо.
Li'8rp.,1
••1 1( kwl.tnla.
kwletnla. "Ipr
"IpnI.WOGUIłIIlH
... wt)GuItIIlH pUOt'tUtllWł'
pUOttttk')wt' ..
орiпiQ pl'zeciwnll
pI·zeciwn,. utywanio
uiywnniu linrp
wydala opiniQ
~tek i soboto
JIUlł.ek
зоЬоto przucl
pr. hillami
8wittaшi wiei·
_i81·
По
Do domu
dоnш /юdrZIUkOw
podrzutków przy szpitalu
szpita1u Dzie· Dreznie wydnla
Pr&!polr.l:ulo,ol.rot
тооа').
Dz;ienul
PU1Polr.l:ulo, ohrót 12/)tJ()
12l)tJ() lюJj
beli mao
D'). Dzienul
wiadocno jedoak dowóz
snlicylowego. Nie wiadomo
Jсzuз "w ei'lgu
clllgu roku ubieg/ego
ubiegtego przy · kwasu salicylowego.
IrnnocbellJi, szógclu
szegelu tutejszych
tutej8zych eyklist6w
ciljtkn Jezus
Irnnocher\li,
cyklistów od . ciqtkn
dow6. 8,000 1,.1.
bet.
czy
zakaz
używnnia
nust'lpi
gdyż
browarni·
еву
zaknz
uiywaoia
nust"pi
gdyt
browaroi·
bylo ~lUkt
było
~шkt pr~ea Sk,kil1lr".
Sk,kóW". Gl6wno,
Główno, j~to dzieci z O1iasta
miasta 286, z inuych
iooycll IIliejsco·
IlIiejsco·
Llv.rpooJ J4 ......, •••• Spr."'oldaaie 1I0{}COvr".
1l0iłCOvr". OIH"I\t
Ohrńt
cy
су i fabryk!\oci
fabrykanci win
\vin wysblpili
wyst'lpili z cllergiczoylO
energicznym J3,OOU
JЗ,I)(Ю 1161,
h61, s t.f'IJCo
t-f'lJ(О u
Ь.
..."pelc:u1aolV
pakulaoyv II WIWO.,
wrwó" 2 0011 1'1.1.
1,•• 1.
f..olviez,
Łowicz, Kutno, Ł~uyc~,
:r.~uyc~, O~orków
O~ork6w i napo·
п"ро· wości
wo~ci 1,348; :tml1r/o
zml1r/o zali
zaA 394 dzieci.
21/12
броkоjоiе. .Middling
Middling Imer,"aÓlka
Imer,k&wk. na
п. k"':. 6621/12
dошаgаj'l 8i~
si~ dok/adoiejszego
dokładniejszego 6pokojDie.
protestem i dOlUagaj'l
\>,·zoz
d() f,!Jdzl.
1{рt/lJlIIШ ZygmU1/td.
f,odzl. Zoaletfi'my
Znaldli'my
KptlulI/UJ
Zygmunta. Rozpocz~to budow\)
budowll rrote.te,u
przez Zgierz da
łJ//'4'
41/,,;
ni
n& k •• maj 6'~'2t
6'~J2t Da
па maj
maJ aL
OL 6
6 fJ
... ua
па oz.
oz.. lp.
lр.66"1
,,;
~cz.ywi
szos~ wyllornll
szosę
wyl>orl1l} at
Il:!" do ł~czycy;
l~czycy; olbrzymiego
olbrzYUliego rusztowaoi!\
rusztowania doko/n
dokoła kolumny. zbadania calej sprawy.
ł
łt
0&
.. , Da
па .ier.
lier. wrz.
wrz.. 6.'1,.,
П& Wf&.
Ol Jp. .ier. 64
6 1
/14'
6 /'41 na
wr&. P"'Z:.
pllZ:.
droga stawa/a
stзwа/а siV
8i~ coraz
ooraz gor8Z";
gor8z'1; Latarnie gatowe, kt6re
przeszkadzkly uu·
które przeszkadzkły
bu·
6"1.;,
п. pot.
p.t. 1i.1.
Но!' 6'1., o.
п. Ii.!,
.. р.
6"/.., oa
lisI. gr. 6",
6"'12
p.
do Ozorkowa możoa
CIIОЕпа Ьу/о
by/o jeszcze dowie, zostnly
zostaly wykopane i usunięte.
uSIJlli~te.
N
••·r.rk,! 11 'wlola/a.
t.loIot.. B
в ....
..._/.,
Ы. Or.
N.w.r.,k,l
loa 10'/., " N.
т
Е
Е
А
М
У_
I_ш, • 010'/
.JO'I••
tnko przojecbać.
tako
przejccb"f. Z Ozorlcowa do
<10
- W Kielcach
Кielcach pOWRluł
powRt ..1 projekt zawi"zn.
zawi'lzn.
leanle
•.
ier'z: droga
ledwie do
przebycia - oia
nia towarzystwa lekal'skiej{o,
lekarskiego, lIa
ilroga by/a
byla 1edwie
<10 przeuycia
"а wzór
wz6r ta·
do 3 cali grubo 1et
leżul
..! kurz, dziury i kiejze
kiejże instytucyi istniejljcej
istniejqcej w :r.odzi.
Łodzi.
Peteflburg,
Peteraburg, 15 kwietnia.
kwietoia. (Ag. р.).
p.). Ga·
'UU.I:IlGU.UII UUlf.UU1~ł;.
na
па ca/ej
całej ~rodze, 8'oweO\
słowem - drQga
- W rztdzie
rądzie srodk6w
środków leka!skich, kt?ry~h zet
zetyy podaj'l
pOdaj" wiadomość,
willdошоАс, ie
że ргоjеktоwапеш
projektowanem
Zd
... ,16
Zd.i.15
Z d ....
16 Z
d.illS
okl'o
0""0
!lOSZllca
ooS1.4ca nnzw~
nazw~ "szosy" przywóz
przyw6z z zagran.'cy
Zal;ran!cy do
до p~ns.twa
р~пs.twа .roSYJskle.rosYJskle- jeat
jest jeszcze w
lł' bieiljoej
bieżqcej połowie
p%wie roku oblo.
оЫо.
Glald. W.rlzawlk
GI,'d.
W.rl18wlk ••
d/a
dla ironii. Dziękowaliśmy
Dziеkоwаli§шу Bogu, go zostal
został wzbrOOlOlly,
wzbrOOIOIlY, InalduJIl
znaJdu)1l 810
SIQ oa8to'
nastQ'
'.'.
•
:t,d.nookocioo
.. ,ield"
gi,ldr.
sio
przestrzen m~czą,ca
lO~czlIC:n PU/'lIce
puj,C8 . 8pecyfiki: Pain.ExpelIer,
Pain.Expeller, Biscuits
Вiscuits tyc
przywoiony tyton
oplatlj celo"
Z,douozkoóoolO
siO sko6cZj'ln·
sk06cllj'ło· ta
ta. przestrzeń
źyc przywożony
tytoń op/atq
celn'l f8:
re: 1
zZa••w.kal.
,k.l, k,6tk,I.,.I.,.,
krłlk,I.,.I.... 1
i
.drowl rzybyYiAIllY
rzybyYiślllY 113
na glndklj
głndkq ро
po Ollivier,
Ol ivier, Cigarettes lodipooes,
Iodipnnes, 'I.'alllar
'J.'nшаr 10'
In. kop. 30, eygara
cygara opta'"
opłatlł 3 rs. 20 kop., Jak
JRk
о. Hel'liu
Неа'НО ...
sa 100 mr. . . . • 66.06
65.9!]
66Л6
55.91l
wi~kSZE części
wl~kszE
cz~§ci i oczyszczon'l
оеzузzсzоп" szos~ zgier.·
zgier. '
'fbe
'flle Cual1luard.
Cuambard. Srodki
Środki te
(е uzolLoe
uznane r6wniei
również podwyższyć
podwIzszy6 oо 33 proceot
procent akcyzo
akcyz~ o.
UUUJu
. .• . • • 11
~uUlu n I1l .l..
II S6'/,
S6'/. 11.82
8k", wiodllrq,
8k'l,
\yiodl!rq, do
dn lJodzi. Z SZRCuokiem
szacunkiem
Zll
<а szkodHwe.
szkodliwe.
.
..
od dwóch
dw6ch рiсгwзzусh
pierwszych gntuok6w
gatuoków tytuoiu
tytuniu "11łl Pa.ryl
Pa.r r.1 Hн te:)
lСЭ (r. .• • • •
11)
(6.46.
46.10
46.Szesciu
Suściu cyklistów.:суkli~-tOw.:!lp(oT7111<
!lp(oГ1lI1< .gwlllazyqw
.gtllшаzуqw 'U
'Хе,'·
l;' przygotowywanego
przygotowywaoego wewn'ltrz Cesarstwa.
Ceвarstwa.
" WI.deti
Wlodeń ..
,,100
100 ~ . • • • • 89.85
8HO
8НО
(-) Konkurencya. Pod tym
tуш tytuteon
tytułem рО·
po· Ii/Ile/I.
IJ/Щ/I. Wkrótce,
\Vkr6tce, lnk
Jak donOSI
dОПОSI .Nowo)e
.NowoJe Wr."
. .
Za ,api
.. , ,a~.lw
z.
'.rl,r,
,.~.Iw ••
•••o::
щiе§сili§IIIУ w
mieściliślllY
\у Nr. 78 .Dzienllika"
.Dzienuikn" "iudo·
wiudo· ministeryum
lI1iпiзtегуuщ o§wieceoia
oświecenia zamierza
zall1ierza "rzepro.
)lrzepro.
Petersburg, 15 kWle~Dla.
kWle~D1a. (A~. р:).
p:). Og/o- LI.t1
LI.Lr l.i~,,,,I
К,. Pol.. .• . •
l.i~ .. ,d .. K,.
9416
OHó
9173
9113
шо'6 ze
mość
,е Zgierza, o
о 8posobach
spoвouach konkureukookurea- wadzic
wadzić reformll
геrогш~ ginlDazy6w
gimnazyów zefiskiell.
żeńskich. W
\У ei".
ci'l' szono
azono trc§c
treść konwencyl zawarte)
zawartej IOI~dzy
'DI~dzy Ro· ROI.
Као. l'ot.
I'oł . IVocbodni.
Wlcbo~ni. • • • • 100.100..J,i,tl Z
Zoo.
... Ziom. sо 6V ". Sar
Зе, {.
l. • 102.cyi, powstałego
czasach, gu lJiezllcego
I.oieżljcego roku opracowanym
został рго·
pro· sy/}
Wielk'l Brytani'l "w przedmiocie
1(12 po"stalegb tom
taш w ostntnich
озtаtоiсh czasocb,
opracowaoynl zostal
в11} i Wielk"
przed01iocie wza. l.i,Lr
10l!
i'"
»
łI
ijar.
~8I'. U
I{ do 1tV
V • 101
ł01.f,O
.•0
101.&0
101.80
no.·ego
n01l'cgo skladu
składu okowity. \\'la§eici81
Właściciel owego jekt nowej ustawy
uзtаwу i etat6w
etatów dla powyższych
powyiszych jешпеgо
jemnego wydnwaoia
wydawania vrzest~l)ÓW.
vrzest~1>6w. KonwenKoolVeo- [rll,
CiIL, Z".t. M.
М . War"s.
War" •• J:!lr
Jo!)r 1ł
• 100.75
100.76
~kl..du zape,vniB
l1а8,
iEJ
c~la
(:l
wi:аdОD10й6
zak/ad6w.
'Vszystkie
gilНllazya
p.row!I1~Yo,
С)'n
uoty
l
pOBzukiw"oych
zbieg6w
obwi.
zapewni" lias, żEl c~ła ta wiadomość zakładów. Wszystkie gimuazya p.row!ll~yo, cya dotyczy
n
..
n
»Ił
•
9:1.7';
cz pOBzukiw"nych zbiegów
99.16
""
..
n
IJ
J~t błll<ioll,
ы~o,., gdyt
gdyż obok
oOOk OIego
DIego olema
nleona dru· oalne
nalne poddnne
poddane zostanl}
zostan/} zarzlldowl
zarZl\dowl 1l1l01Ste.
nllDlste· .
.
. . . .
..
,.
..n
:)
IIJ
•
n
II
:J UJ
99.25
99.26
składu, z kt6rym
którym potrzebowałby
potrzebowalby kon.
Коп. ryuon
ryum o§wieeenia.
oświecenia.
OIonycb
OIооусЬ ? z~bóJstwo,.
z~b6Jst",0,. p.ohrablaDle
p.ohrablanle plenICd~y,
pleoICd~y, "
glrgo .kladu,
•
!Jg
25
9'J.26
!J925
n"
"
J!
fi
JV
J.'
fI
l.i.L1 ;r,.,L.
.. I. M.
М. L.:>dd
L.>CId ~.r.
~эt.
I
•
9675
9510
9515
kuro,!a6, aа jeszcze za
pomOCll gwnltowllogo
gwałtownego
lI'ongres
sprllwie wy.
<а роmщ
lI'ongre.v mi,dzY'lal'odowV
mi,dZУllа/'оdоюv w 8prllwie
"у' roztrwonleD\e,
гоztГWОnlеще, kradzlez, oszustwo
оszuзtwо w odblo, l.iol,,,,
•
9696..,
.
JJ
"łł
.. . . .
"U
przY~lqgania kupujqoych
przy~lągania
kupująoych .•.Z\lpew~eni8
Z\\p8w~enie to
~o ksztR~c8oia
ksztR~ceoi. fachowego, aа w szezeg6lno§ei
szczególności rze pieoi~zy,
pieni\)dzy, krzylVoprzysi~two,
krzYlVoprzysi~two, zgwa/co.
zgwalce. "
•
,
,. . . .
łI
""
"JU
lf
JU
9(.16
94 ;6
J!оml~8zсzаП1У tem
J10ml~8zczamy
tеш ch~tOl~J,.
ch~tD1~),. ~e wladoln~ść
wlad01n~§c technIcznego,
teebD1cznego, ma
ша być
Ьу6 zwo/auy
zwołany w Petersour· nie, podpalcoie,
podpalenie, rabunek
rauunek i rozbój
rozb6j morski.
шогski.
61,ld.
GI./da B,rUńak
B.rll~lk ••
J!owyzsza
J10wyzsza Dlogta
mogla pow~ta6
pow~tll6 z Inlcyotywy
IOIcyaty w1 10In· gu
ви w r. 1838.
]838.
P
Р
t
.
dl j
d'
.. I'
l' U.DkDotr
Uaokootr rOI,j,kie
rOI}jlkie su
&&~' ..
''&.
". •• • 17986
180."усЬ konkurentów.
uycb
konkU/·ent6w.
NOlDoje
NO/Doje lDl·tmia
/cl'emia donosi, ie
że ministerynm
miпiвtегуuщ I'zes
rzes ~pc~ 010
nlO ро
po ,:ga ~ wy
_у anIU,
ашu, leze
Jeze II
,.
.,
n
'1
u. dOlt. • 17960
]7960
180.26
Weble
WekaJe
D.
08
''VarIC&WO
Waru.wo
kro
и.
.
.
(-) Czytamy w "Wieku·:
"Wfeku·: "Dllwno
"Dnwпо jut o'wieceoia
oświecenia w t1
tych
doiBCh okólnikiellI
ok61nikiel1l wyj ... zbrodnia
zbrouola I.ch poczytuje
poezytu)e 81\)
811l za
,а lIIaJ'lc'l
lIIа)чс" cba·
~ba·
•
ch dnincb
]7916
17916
179.80
..
łł
iet8rlbol'l
ieterabQl'1 kr.
kro • • 178.70
178 . 7О
]79.60
179.60
Warsz~wy
śniło, ze
że nauczycielo,
sprawuj'lcy obowillzki
ter pohtyczny.
'Varsz~wy taki
takl despekt nie
nle spotkal: - wy·
"У' §nilo,
nauczycie1o, sprawuj"cy
obowi,.zki rak
rakter
poblyczoy.
..
l'
dl..
d
l . . • 11810
119.b~er!\ 81e
b~era
81е do niej
uiej LruJ)a
trupa akter6w
aktorów oienoiee·
niemiec· iospektor6,v
inspektorów IV
w gimnnzyach,
giOnIJBzY8eh, ргоgiшоnzуасh
progimnazJach
Berlin, 15 kwietnia.
kwietoia. Cesarzowa
Oesarzowa Augusta
.,
n
LoDClJD
kr. .• • ~U.SG
kro
~и.Sб
20 86'1,
S6'1,
k,c~ z li?dr.i, hóra
klc~
~t6ra w t.em gnieździ~
gпiеЫzi~ i i w ezkolacb.
ezko/ach. reall1ycb,
realnych, nie lOajl}
majl} P"'WII
pr8wa do uURje
uaaje sill
зi\) okolo
około 20'go Ь.
b. III.
111. do Bnden
Badeo Ba.
Ба.
""
н
H
dl.. • 20.81
20.50'/.
20.80'/.
•
Wiedeó
tu.
•
z
•
wi.a'6.....
•
ognIsku
haJII naszym "1
wyzyć
gospodarstwo kla80we,
klasowe, d оu Cesar 'V
W'lhel
żd' d .
18",36
18", э6
og'1Jsku memczyzny
шетеzуzоу w kl'aJI1
yc wynagrodteOla
wynagrodzeola za gnspodarstwo
'lhel
. td'
10080
OJllr:Otato
OJlkOtlło
prywato8
prywatDe
lIio
uio . wogla.
щоg/а. Ci sztukmalstrzy
8ztukШILJstгzу s,.dz
slldz'ł.. wido. cllOciazby
cbociażby gospodarzallli
gospodarzami Ьуli
byli IV
w kilku kla.
"1а. eе t·'
ł·'
z
1l d : WYJI
_У)I za
U
0plero
oplero w
lł'
1'/,
1'1,
1'/.
c'nle,
CZOle, ie
że warsznwianie
warszawianie s/}
811 lepszymi
lepaZY01i niemcn
пiеmса •• ach
асЬ jednoczdnie.
jednoczeAnie.
ро
po oWle
OWle czerwca oО ms.
шв.
Glllda Londyńlk
Londy~.k••
wi
щi ~ii 10~iaDie,
10~iaoie, - i te
że ich
icb będll
b~d,. w8pio.
__ W wagonach osobowyeh
osobowych dr6g
dróg ielazoych
żelaznych
Berlin, 15 kwietnia.
kwietnia_ .Kreuz Zeitung·
Zeitoog· Welule6111da
o.
о. l'Ał.ereb.rl.
p"t,ereb.rl. .
rać
l żywIć
maj'l ~yć
ogłosz.enia o
ilości donosi, że
гас 1
iy'Wlб prz~7. pn!,.y~tyzm,.
P/l~I'Y~tyzm,. kt6rego ~a. lI,aj"
~y6 wl~ielzon.e oglosz.eoia
о ilo'ei
"е poseł
ровеl niemiecki
niecuiecki IV
w Petersburgu,
PeLersburgu, Or.kon!o
Oy.konlo 2
/,'10
20"/..
2'/.'10
'
П1е ~nl~al
~m~al w .swolch
.swolCh osób,
ов6Ь, l.aka
J.aka 100ze
mo ze znnJdowac
znaJdownć SIV
sl~ w kaz(lyOJ
każdym geoeral
geoerał Szweioitz,
Szweinitz, kt6ry
który z powodów
powod6w fami.
flL 01 i·
wet. "Lodzer :elt~ng Ole
krD)1I1I8Ch łoązklch
lофklсh roznleca6.
rOZnieCIć, Olekawa przedZiale,
przedzlalc, aа to
(о w celu
ce1u znpobicienia
zapobieżenia niepo· r'
Г cb
сЬ
'1
'ł Ьb IIż'
t·
.
kroJnIJ8ch
rzeez, jlJk
też ta рг6Ьа
próba patryotyczna wy. rozumieniom
rоzuшiепiощ pOOli~dzy
pODli~dzy publiczności'l
publiczo04ei" aBlu.
а 81о. 1)I1Y
IJuy
wyrll~1
wyra~,
yу
~czeole opuszczenIa
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_у onywanla
onywaDlB u u 10uyc
azyj drewnianych
drewnian1ch (uta
(Izt& o·
раПП1
pallny Anuy
4nnУ B~rlilebel
B~Clilebel 81&0
lun karzy uznuoej
uzn .. oej za
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furlllnoki
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