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Emigracya nowoczesna.
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przyrodzooe, jak
p
za
te
urodzajooś6 gruntu i t. p... łaściwości ra· tyln mieułtaflcó., ile
hekLeró.
Trle róinoroduych pyta6 budz, badauia &Owe i etoograficzoe. Niepodoboa tet ozna. gruotu zdoloego do oprawy, .. ypadJoby 100
-«1>•
•
.' •
oad emigracyq. Odpo.iedzi4 ua nie musia· czyć ogóloej przeci~toej oormy g~stoSci ta· mieszka6có.. oa l kilometr ł.adrato .. y.
loby być obszeroe stodyum. oparte oa sta· ludoieoia, po za kt6r" zaczyna siQ Vrzelu. Roz.ój wszakte pn:emysłu i eltaploatacya
L
tystJcznych i inoych danych. Przerosłoby dnienie. Za miaro gQ tości zaludnieoia mioeraloych bogaet., wy.olujllU dowóz
Jedwa z k.estyj nMjgorIJCej badaoych to ramy artykuJu, w którym zamierzyliśmy kraju przyjmujll przeoi~tn" cyfro ladzi za. materyaló. spoty.czych z okolic siednich,
przea Ilczooyeh ekonomistów róioych kra· pobieźnie tJlko wskazać oa ogólnie już u· mieszkuj"cych kilometr kwadratowy danego BIł • staoie zoaezoie .pIJ1l'ć na wtrOiŁ
jó. je$t bez wIlIpienia kwestya emigracyi znane w tej kwestyi fakty.
terytoryum.
zaludnienia po nad POwyUUł normo. Wopoueuropejlkiej. Niema pr~.ie ur.y.ilizo.
Obok wielu innych socyalnyeh i polity.
Przyjll"azy zatem za wzgl~doll normE.l ey- góle jednak, gdzie terytorya rolnicze do·
waoego kraju, gdzieby k.eltya ta wobec cznych przJczyn, za jedeu z najgló .. niejszycb frO zaludoienia 1 kilom. kw., oie możemy szły już do mu:imum .wego zalndaienła,
w""ILaj,cego wycbództwa nie, budula iywe. powodów do emigracyi uwataoem jest sIu. pomijać przy wyci11ganiu stlld wniosków. sp6- tam emigraeya staje ,iQ oieuolknionll i naj.
go zajoc ia . Do krajów dOlta':Czajllcyeh nad~r sznie przeludoien~e danego kraja. qyf~y, cyaloych wlaściwości kaid ego kraju. Eran- ",!i~cej siO ~mag.a. jak to .i~~i~y w oko·
zn8czpego koutyogensu eml,!r~ntó. nale~y wykazujllce przeclE.ltn~ gE.lsto§Ć .zaludOleDla, cya Ola 72 mieszkaóców na kilometr kwa. hc~cb rolnlC:zych. Bra~denborgll I Lomb",~akż •. K ..../ilest.u, a sl~zególnleJ Pozoafl8kl~ ł ze.tllwiooe z odsetkami ludooŚCI, pr~YPRda- drato ..y, WieIks Brytania _ 119, Niem. dyl. Europa po3lada Jeszcze d~ .obsuró~
I Ga!lcy&. ~ u na~ ~I~C .spra.~ emigracJI j'lcemi na emigracyv, ~o,!,odz~ I.a.eżno_§~i cy - 84, Austrya cislejta6ska _ 74, Wf}. gruntów, które d~ takie!!o mUlmam D1e
bll~1 ży-:y Interes l . pOllad~ D1em~le zo~· 1 tych d.óch fakt6w od Siebie naJ"ldoczD1eJ. gry - 49, Szwajcarya _ 69, Belllia _ 187, doszly I potrzebuJIl upltalów dla doprooZIme. Ze Ipra.q Ł4 bO.lem . • Ułie 'I~ N.im siO bliże~ oad tem zas~ano,!,i~y, odp? \~ lochy _ 104, Holandya _ 122, Hiszpa. •adze.nia ich do udoskonalonego mnn pro.
IUn6stw~ nader ważnyoh k .. ~tJJ ekoo~ml· I .ledzmy _ sobie ..na pytame, Jakle .kraje nla - 33, Portugalia _ 49, Rosya i Gre. dokeYI.
.. •
DruA przyczJ1IIl emlgracYI Jest. zbyt
czuych I 1~leC%llych. Dot'l~ Jedoak, mimo I daj" najznaczniejszy kontyogens emlgrao· eya - 27. Przeoil;tne te jedoak cyfry nie
roma
zg
<beo.1A m~ó~twa ey!r I d_anyo~, doty. tów?
daj, dokladnego poj~ia o rozmieszczeniu wielka prze ..yżka nro~heJ\ ~d 'ml~tel
ct,cyc!t eWlgracyl l. koloolzacyl .kraJó. ~a' l Daoe etatystyczne, którIch tutaj oie b~. lu~oo§ci, tak op. wi~~ej. oiż polowa. Szk? nO;§ci,. Z~ein~ od te'!o_ obla.u eaugr&'
moraki~h, '&OIuplfl ~est. Da~er .IIl.ka WOlO· I dziemy po. tarzać, wykazuj" że do tych kra.' Cyl, caly okrllg alpejski we ~raocyl ma" cyl wyka~oJ' naJ"yra.frueJ dane. taty"y'
akó. I wI:wodów! J~kle 81 0 z tych danych jów naleŹl} (przyjmujIle stosunek l : 100,000 ' ludność oader rzadkq (22 oa k1łom. kwadr.); czue: Wielka Bryta 1118 op., gdzl~ prze.
wy8DUĆ daJll. WJeIii. ten prob!em~t ~o· l mieszka6ców) *) Wiochy, Wielka Brytaoia, nll.odwrót dep~rtament du Nord w~ Frao ...ytka urodzeń (12,33 na .1,000. mreuk.a~.
wych caasó",! pozoltaJtI. dotlld nle.YJaśolo· Niemcy, po uiej id q: Szwajcarya, Szwecya cyl (294 na l kiłom. kwadr.), Salta?ola (198), ców w r. 1885~ l~t_ ~.Ie. DajZnaCZOlej'
nyll;' nałe~yele, każ.dy "I~C oowy przy~ynek . :& Norwegill, Dania, Portugalia, Anstro. Lombardyn. (157) są g~sto zaludDlooe. Wo· ' szq, dostarcza I naJ .. lecaJ emlgrao.t6. (okopOSiada D1ep~ślednl" 1!ag~ dla r~uceOJa na W~gry, Rosya, Hinplloia;_Fran~ya i p61-lg?le pr~yj,.ć ~oioa, ~e krałe z zalud~ie. lo 6 011 1,OOO~, ~raneya W. gdZie ta pue·
•

•

I

rod.one P!awa, za~hocbl. pewleo śclaly st?- daleko OIOJejszeJ proporcy" Francya wysy.
luoek ml~zy obJlUfuml czosto poz~rDle la icb najmniej ze wszystkich krajów Eu·
aprzeczoeml, pewl~n. stolnnek op. mll;dzy ropy (161111 -100,000 mieszkaóców .. r. 1884).
gruntem a cdo"le~lem przezefl wy~anym, Dość rzutu oka oa powyisze dwie katego.
mi9dz! tym ostatnl~ ~ waruok!,ml bytu, ' rye krajów, by dosmedz zależność emigra.
w. Jakich. pr~8d. P?zl~~lem myśh porzuce· 1cyi od g~sto'ci ztlludoieni~. PojIJCio ~ jo.
Dla. rodZinnej Ziemi, emigrant żyć byl zmu· doak nader wzgll;doe, jeś/) na .. ot wet.mlemy
S%80y. Obecny ,tau mate[y~łó. ubranycb pod uwagQ kraje, stojlł ce na jednym sto·
p~z~z. oaukO pozwala zaled.le. do.tknąć pobl~n1.e pewoJcb stron tego wIejkiego zaga.·
dOlenla.
'l Ladnoó6 colko .. it&:
Ilu ludzi mote wyży.ić kilometr kwadr.
sp"
danego terytoryum? Jaki stosunek zaoho·
• rollo
mi ...kańeó"
dzi wiochy cJfrll urodzefl a emigracYll, miO· WIoch,
1881
dzy zasobami ty'jJDoki kraju a jego emi· Wi.lka Br}"oia ,lrlandn 1886
graen i immigraclll? Z jakich powodów ~i:~~l'
~=
emigruj,? Jakie .. przycayoy, ..yp~dzajll· S,,,ocr'
1880
ce obj.a.teli po za graoice ziemi, gdzie si~ Norwegia
1876
porodzili i gdzie im przezoaczonem bylo D.ni.
18.0
(Cialejtanj.)
liI80
umrzet?
lOCyalue, ekonomiczoe, AawJ'
Ponogali.
1178
Wresz- ~~ff:;.~~~~~~
;;
oa
13)
której odda.al żooie, za co mu by.
•
Edward. Delpit.
obo.i,z.oą; ale zanim doczekaj, staro.
ści, a moze nie dosi~ull jej wca.le, - ja·
kich:!e tymczasem uciech jej dostarcza?
Czy otwiera jej oiebo empirejskie? Czy
oie owaia jej za przyjemny mebel tylko,
do którego przy wyki ale którego sili oie
(PRZEKŁAD Z FlUNCU8KlEGO).
u:!ywa z obawy wypadku?... Rzecz dziwna,
te takie egoistJczne oiesprawiedliwe oce·
nianie zaslng meź'; otworzyło jej samej
oczy. Powiooa byla uważać jako roman·
(Dlluzy ciqg - patrz Nr. 131).
tyczny szal jakiś, pociU s.ój do Borr~za.
Nie wyrzekł alowa, nie okazał mioy, Lucyao przedsta.ial typ długo poszaklwa.
która by j, zatrworzyć mogła.. Moiollby ny, - zoala~ła go oaras%cie. wi~ ,!,yo.a.
powiedzieć, źe maj,c j, zakorzeOJooll w glo- gradzala sobie czas stracooy, - 0lewloDl8,
bi aerca, otaezałlll obeeoll aureol, zaginio. z żywości" uczoć peD8yooarki, której klucl:
nej, :le żył snem ciUlrm i l~kal lig prze- od pola dawano. Ale .postrzegłszy, że po·
budzeoia. Takie wyisze istoty majll uezu- le prowadzi d.aleko, ot.. iera. horyz?ot o~.
cia. r6żne od nczuć posp6lstwal Moioa Cflcy wpra!,dzle, ale z k.tórej!o zOIka dC!"
bMpieeloie welprzeć 110 i pole~ć na ich mowe /)gOlsk.o I .że gdr biegOle. coraz ~aleJ,
hODorzel Nie odnajdy .. ala w olm tylko po .. rót prawie D1emo:lhwym soblo gotuJe, KatarsyDa dawnych zapalów mlodo'ci, tej poczola siO &8staoawia6, badać, czy niema
kaivgi otwartej, z kJ;6rej nauczyla sig po w niej zieroa. zguboej namiE.ltoo§ci.
zoawać cuda;, odkryla ~ nim za b in~1
KAtarzyoO prze~aził!l od~rlcie: .ko~a.
skarb, cenoieJ", może Jeszcze: .duszg Ole- la! - Matka pO"ledzlal.a. .Jej to; ole. WIeporówoao4 obdarzon'l tkli.o'el" gotow, nyła wtedy, bo z ufOOŚCI, JO zcze w.plerado pOQwioc'efI; dobroo endowo" która .iE.l la. siQ na pny .. illZ8oiu do meia. Teru
lituje na ulomno~ ludzk".
teo m,t jll nudził. Kiedy obj,1 jaj kibić,
Pra.dO mó.i,o:, pod tym .zglfJdeOJ p~n miała Halon, .ochot~ krzyc,~:
Lenllier oie n.tepował Borr~,owi; ale Je·
- Puść mOlel
dnak nie bylo to, t088mo, - Katarz!na nie
Zbliteoie siO jego sprawi~lo jej niepr~e.
chciała ulnać ładoego lwi,.ku miE,jdzy ty ••• ycietony przestrach, uśmiech Jego prze.
mi dwoma mE,jiczyznami. Maksymilian do· nikal jll niekiedJ dreasczem...
Zb da.ny liE.l, stala aiO ostroiotejsq
brym był • 1l1posobienia, pomimo .. olnie,
wre~lci. wychowanie takim . go uClynilo, - I Lu~yaoelD, uie poz .. olit~ llI:k Closto od·
wdzlOClno6ć mu aig za to nie naletala. Ale chodZIĆ Geoo.efie, pozoruJ'lceJ •• 0Je zol.
Lucyan_. Ol Lucyan mOClJI siO. lami,c Iranie amocaeoiem, & powodu poIO.r.nia., .woj, wielko6e, naka~y . .1 lObie po.kiqgli· i od.aini. pnyiola oowy I~b trakfo.
wołć, zoolił dobro.olne tortury. - Zoala w.nia go, którym, oie odbieraj,c mu ....j
i rozumiała Jego wIliJ ki, walki i zwyciedwa przyjdni - uallowała nie zesw.l,ć na. oie
drogo okuploo.. C,y co~ podobnego bylo wiocej.
w tyciu Maltaymiliana? Skoro ioteresy
- C6ł .iO dzieje? - pytał Borrłn.
Ilły dobrze, prI,myal Idy .ykauł zwykly
- Oól .i9 ma dliać?_.
biIa.nl, - byl on udowoloDy. PrzYIl0to·
- Zmiemłd
KatarayDO.

Katarzyna Levallier.

~etr, odznac?-aJq Sl~ slłoll emlgracyll.

Wy: 1,000 w r. ISSa), "y'yla Ich najmniej (0,16
l'ltek S~OOWIIl Portug~lia (49), Szwe~ya I na 1,000).
.
.
NorwegIa, a także Fraucya (72). W pler •• , Plodoość (rancU1ó'!' l~t, lak wiadomo,
!zych mimo słabego zaludnienia, emigr!Lcya , nader slab" s~d logtczrue wypływa tatw*
Jest .rracznll, z ostatniej mimo gE.lstości za- konkurencYI iy~lo .. eJ! eo poDtrzymUje 1110ludoieoia - oll.d~r slabIl. Jest to zaletnem l .. u potok emlgr~cyl. W~g6le nadm/-:rll&
od przyczyn. mleJscowycb. _
. prz~"1żka urod"en oad łlluertelo~1 , lUOzoaczeU18 maksymaloeJ cyuy ludooścl, c;zeJ.•J1~ pl?Cioo~ n rodu, wy .. oluJe.wz.tD".
jak'ł wy:!ywić może kilometr k.adratowy, I zeme 110 emlgracy',_ która pn:ed ~"Ia ,Jak.
przedstawia olem le trudoości. Należy tu by paliaLy. przecl.ko wuooto1f1 paapeprzYJ- ..GĆ pod n.agAv klimat, kon1igurw.ocy,,.. 1.,~mu.
terytoryam, arod ..aju06ć gruntu, dalej takie
CZJoniki wielce wa:!ne, jak metoda eksplo·
atacyi i udoskonaloae Bystemy kultury zie· Przemr t, Uand l i Komunik.
mj, ..nszcie obfitość kapitaló .., nieroo.
duych do podoieBienia tej kultury lub roz.
HIlldeI.
woju pn:emyslo.ej działalności. CLyoni1ti
-_ Pisma ~~rsbarUie ..
te wplywajq moc~o oa zmiaoo przyrodzo· to .. D1ey b.m~J I postauo"lh
._
oyeh waruokó. i z krajów najuboźuych w nf herb ty I w tym cel. porolaau.WaJ
przyrodzone bogact.a, at ..or ....
....
siO z
kupcallli.
-, ć ....
b. b
oie ludne i
siedliska
i doID' r u
wniej.
prw. .. cbi.ego, 06wi·deula w ?I~:::~.
W glosie jej! o intonacyi gltbokiei, lIr- na Levallior
mi.
chać bylo, jakby o()glol dalekiego, przy. obo.i,~ków,
..
. .Jej
tlumiooego lkauia.
w!Lly. MabylDlb~ tRpił. &IQ
Pogardzala lobll • znpelności. Za sła.
~tóry po nu:ze
me .Jtl
bIł siO czula by bóstwo .yguać, .. if,jC ko- w
oki nu1fpo~I.
.
'., lit
sztem dumy przyznawala siO do wioy, oca..
u.ue OJ
go ....
laj'lc tym sposobem rentki pra .. ofci. Na u Judzi
lU. o.
c61by siE.l zda lo nsprw. .. iedli .. iać przed 80· tych. On tet
wypytywał,
bil wtasny wys~pek, skoro wypl bić siO z jej tyczenia, kaPCI 1, pragtUeola,
niego oie mogla? Inne kobiety moia tl6- mote m t UJpokolĆ, -:t
D1ac~ylyby go sobie! 81uk~łyby _C ł.IJ wycb deby Kat.arzyu tala. 110.8
wr6t
wybiegów, - ona Dle cbclala SDI Jedoego, WU/l Katarzyn..
WI
ani drugiego. BIla ..y ~n, i. bardzo .ale- clz4e do puko
o&"~d!lll, akoro sboczy~a z dro&, pl"OlteJ, po ua uulo
l .
k~reJ z taą łatw~cl, postopo •• ła, &uie Ile.
11:
l
rqey.-u..ro
rul8811lQ temu ta.k 819 "lila
tJu OC&
b,l ... u ",
dzi.iła siO teł, te ~y ~Ł4 .
,,!J1oCCL
C
l
o
la o~ ua1t. g6ry, . plOruU " ~Il
Cle kul' D . .o
tak,. oślepił, ~e. Jni oofn46 ~I. .
uczyŁu trudno J8J bJlo.
ualł1lJe J, upo·
minało, ale od~tWl'Die ualu Q I. .~ o
i· ego oawoly.a.aia. \ etydlila ·0 lej ajoki, al. i
siO ol,.. Za
O 11&.
1~"
.. et ilU COD.e
Ipok)u Ule
po ~
wrota do bl Q da .. nycb cu • bea wra· hau
teli; - zupel ego .yn
.
T
iatoLy podCZai kiedy pnll
I~. .
. • p !4 P'rl.lnu, . a
OIebo ..yludOlloby I. T owe i I' N&-\
poczola, prawdUwe, clld .oi, &wlI!D
nll udrpe6, palM prayk:rJ
woni,"
rych dusu I
w kt6!'Ga]
,II ci lo "110, nieoki tarem
Nikt, ~a .. e~ Lo.c I:" :ew~I·.Lłto
cyao nie WIO o J ~ naJe
by
przed
ui
roldt.iera; Ich
D pić ,iO 11 łr6dla
Oleili wa I pi
Im"l J po
obi aj o bi 8
j'j
wyliaw l, wi Iy
WI
- J
.i. Ml't(I

er
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lJZlENNIK WOZKJ.
d, pUlt... projekt obniżeuia tarlf kolejo.
- W roku 1890 lub 1891 ma być urz,,·
"lch dla prze"ozlI drobnlch wyrobó" r~. dzon, wielka wlstawa przemlsłowo • rolni·
. Iolcslc
'
h•
Ir o d Ile
es" " Kijowie.
Prz_y". .Berliner Tagebllltt" otrz,.
mał nast~puj"c" wiadomoAć z Petersburga:
.
IPDIIOZoullA TARGOI&.
UpadloAć fabryk i zaklad6" Malce"a, jak
~ llA
&li
· d0010, ogIol1ono Jn~
. • prze d wie
. lamie
. I
wla
ai"cami; za granic", szczególniej .. Berlinie,
Bow.... l. i •• ! p o I. 16 _!'10" Z.h ·
zoaJdli aiV wielcy kapitaliki którz)' chcie- py d ,.ta. "tlgodDlM .bI".IJm .ło'· Uly dOlJcI
. wuyat k"le te za ki~d y za ........
wymlOró .. gdJ! ."Ou••• prudd. pro,·
I·I wy d'
zlerta .. ló
dar . Jch
~ygodoi o poprsMaim, nlepo"y'l.i.'· .... pra.
wysok" opłot~ na caly szereg lat I w t~m woocłania a orod.ajach i .Jb•• ooto .n .. t.r",l.
' kó
. b d
b 1 '1
d l 'k"
. d .
· I
ce Iu Irys Ia II pe nomocOl .. a"OIC
o e- "ow•• P" a, .. y pr~ .. D! ow :'0 tw ......J. .".
t crsburga dla szczególowego zbadaoia apra· 1.lo~.I. CeoJ ..kła~.ly "0 w~l~ ko '''J'''' a
'·
. . po'"."d''' pDOlo<WaI.k otJW1ly 110 btrła obrol,
wy. L ec.z ro. zmalte .gazety roskle wysŁ'lPI' tormi.o ..., m..illlO pod.idcl oolow... i. w.. y.t.
łY energlczOle przeciW k o tema l d O.. odzIłC, kIch .lopDi b.welur am.rylrań.ki.j, • "yi,tkiem
te jedyneOl aprawiedliwem załat .. ieoiem ordiD.'y i ,ood orolio" r, o .' /.. p. Brazylij.ka. mia.
spra .. y bylaby sprzedllŹ wszystkich fabryk r. pop~ b~rd.o dobrJ, l'arOlbo, M.ranh.m. I lep·
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.. oów ",,,01..1 .lopDio". oi,wieoi. obroló", 0.1.· kó" ~ciennlch, obrul, pokr,cia, lichtarza
"CO', ł...elo. od.D ....I•• 10 dobr.m, p' ..~ści i
p. przedmioló" wiele, ktOre kościół
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13~ _ WI ' goro .. 116 _ 1f16 cbłopekt 106 .- kr.PleJkl. Nie .. chodz" tu w rachonek
(-) Cyg'lllki, sprawy. Oaegd.!lj moina
konomiczoe zamierza un"dzić w peters·
brndo, 4ł - 6~ .a 50 kl'. '
rozmaite urz"dzenia jak n. 1'. siedm okien bylo .. id"ieć na ulicach cale bandy cyga.
burgu " dnilł 12 listopada wyHa"O owo·
K t Ó I. w i e c, 18
Do dni. koloro ..ycb, ołtarz d~bo ..y rzeźbiony l ta· nów z rOlllloUtyca ok.o lic. 'Przybyli oni tu.
có .. suszonych, celem popucia bandlu tym
4,000 k"t IrazalniCII, orgaoy, ławki, 4 dzwou1, taj z powodu spra"y, wytoczouej kilkunIl'
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mog, u.~lostoi·
ogrodzenie dokola placu kościelnego, ołtarz stu cyganom za kradzieże.
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Lucyana; ponjeważ honor icb nie byl na· raz
zRcblvyconll zr~z· a " id z.ll c jej omdlenie:
I' nigd]
ratony, rzucał 8i~ on zarozumiale w'rod Doki" r~ki jego,
siV o krok jeden,
- 00 ci jest? czy cbora jesteś? - za· jok ci
ba.
•
•
Iluczy w okolice, nad kt6remi piorun za· ażeby efekt .daleka
Nie wiedziala pytała.
- Dzi kuj
Pojado will c salDa JU'
wi.t
nawet, kiedy oparla siO Da LucIanie, który
Katarzyna r«;k" po czole przesuo~łlL i jak tro rano.
Ani jedaol Rni drugie oie dotykalo Die mial odwagi unikn'lć tego zbli!enia; gdyby zawrót glowy j" omijal, rzekid:
Szło jej o to, ażeby Lucyan, po"róci".
dra:Uiwego przedmiotu, .lowa awuznaczne· r~e tylko uchyliI, ażeby palet,. nio do·
- O tak, bardzo cbora... .Blłdt zdrów, szy, nic zastał jej jut w domu.
go oio wyrzekli, jednakże najmniej zna· tkn"ć Katarzyny. Ruch ten spo .. odowal, Lucyanie.
l
Pan Levallier nie 1UOgl powstrtymać we.
cZłoia maj,ce wyruzy, drgaly wzrnszeniem. że pani Levallier oparła siV callł sil" o je.
Zrozumiał i od'1oeM.
s~cbnie~ie: "y~ieczki w obloki skończyly
Upajali fti~ ducbowemi pieszczotami. Jakiś go pierai.
""tedy obj~ła Genow e f~ Zll ~zyjv i przy SIO komeczno'clll podrOży po Franoyi.
~murh po"odnj/lcy zawrót glowy, unosił
Geoowefa ~agle "y,zla, zaled"ie zdolali tule na do niej, slo"a jed nego ni wlOló'
K'atarzynie zeuedl "ieczór na gor"czkoIch .. przestwory powietna, .. śr6d aniol. uallu~ bolesne westchDienie-ecbo skargi wiła. - Przepad l jej spokój, gr ozi ło nie. ,,:ycb przygotowaniach, kt6re umyślnie prae.
Itkiego upojeuiu. Cudowoe były te sa· niewymó"iooej. Ale "estcbnienia 'wlata bezpieczeństwo i ona to czul.. Coraz to clJłguVla późno w noc, AŻeby ouiknllć trulł.
cb"yly, pny których duma szlachetn. po· ~łego Die bylyby zdolne zam"cić tej ch .. i1i wiOksz" ufność w LucYllni e (lokiudała, -ale żeń.kiego 8RID na salD i nie okazać polUiezostawała I Zda"ało im .iV,
'Ił wyżsi rozkosznej.
Nie ukladali alc naprzód, 80b" u to pogardzaiR, siebie siO lokaJa. szanin swego Jllaklymilianowi. Wolał~!ly
nad cal, ludzkoŚĆ, że "p61boaliami nie- spOlObno~ć slIma .iV nllstr~czyla, przyj Oli Żeby uDikn"ć. okazy i do I1 rzec qu, te!l~ sa· byla Datychwiasto"lł uciacuO, tak eiO czu.
czulywi na cierpienia ciala i ~e pol"czeni j,. Szalone bicie serca Lucyaua watrz". mego. zaraz ~Ieczora I!ro~lła J\1aksyrnlhan8, la nikczemn"
drżala jeucle po nioda.
i rozlirzani .. zachwyceniu, pewni liebie .. lo KatarzYDł, elektryzowało j". Iść tlik żeby J" od,!ló~1 do NIcei.
.
. wnem odretwieniu. Gdy oczy zamku~la,
111\ wleki-chociaiby siV alracili z oczu oa razew, jedno pny drugieOl i wiecznie bk
- Do Nlcu! Po co? Czy oJciec twóJ widzi .. la 8ig przytulon" do Lucyana aly.
cbwil~, pooobni "do ptaków .woloodnycb, podr6ź odbywatJ _ Ogień palił w żyłr.zh slabsz,Y?
..
szala bicie jego serco ... i rumi.al~o t".rz
pr'f1wyczJ\jonlch palneć "sl06ce, pogar· mlodej kobiety, wlosy gor"c1 m oddechem
- hk... Ja myślo.:. me .wlem.
Cbc~ jej znowu oblewal. Jut. po jej lpokoJu!
malarza pnejllte, piekly jlj... GiVtka jej mamv zobaczyć... Od"le~ mIlle.
Osta jego nie 'miały dotkn"ć jęj Ult, a oua
(tl&) clcb Ilemi~1
Pewoego popoludniA, wobec Geoowefy, szyja wykrocila siO i oczy .pojuały w ocz)'
- Jakto? Tak zaraz?
prallaola tego pocołunku i rueUI rospa·
ja.nowidz4cej mocunuicy,-byli, jak zwykle Lucyana; pCllykaJi siV Ipojrzeniem. Ooa
- Zaraz.. . l
czala, że o oim myślała. Clił, sil, "al.
II cbyleni n.d tylU samym obratem,-pra. po chwili spuści la po"ieki, kilka Irroków
- A mOJe,.n eros)?
czyła przecIw swe na szale~at .. u, -:- za"azjl
1:U. li; rolea Borr~ .a ,Pro ..adziła rekO K .. oaprzód siO p08un~la i bezsiloa padła na
- Zostaw Je.
..
pow~acal ~braz Borr~~a; .Jeszcze Jeden wy.
tanyo.y... Zwolpa, nIeznacznie, Jak gdyby knelIlo.
. - Dobrze to. powledzl e~. Może,u prze· raz J0'!o, Jeden zoak Jaki byłby j" damal
bólem j klm., klóry mUllała ukry.
cleż d"a tygodDle cz.osu. rui zostawIć. Czy zupelDle. Ale .. tedy Illaiejby lI!l koohała.
wa~, eoowel cofo~la .i" oddaliła. olnła
Borte.e nie usiłował .. strzIOlać jej, - dob~e? Przyrzekam CI, że za dwa ty. T.o przed 80b" ea~ czuła, te sila milcle'
ai ubli ko nich i to j, OltcZY/O, - byla uścisn'lć, cbociaż mial j, tak blisko, - ale godnIe... .
nla op~szcza j" nleazczęłli .... c6rk.g _tki.
w. dkiem UCI
kt6re
plomienilte !renire jego pocbł~nlaly jej
- Bt;dzle zap6foo.
.doloeJ umrzeć ua wieść o jej IIP~ku.
J
Ily. -:- Wyula z ,'"i,U.
w ~WQn: w.bnrz~n~ I Jego była ta Istota, na
- C6i to Zll pośpiech? Upewniam ci~,
~u8jutrz P,:u LaT_Uier ulllię'oil j, ""a.
tieu VUkoJu. Modl IOIU.ł, łagodna twa, Jego . lasce, nlez o ~a ebcieć ani też o~. :le teraz je8tGm bardzo zajgly i ukło gool.. Oczekl"ano o.tatoiego da"onkl.
flycu
qinęta w ciewo~ i. - Borrele !"ÓWIĆ.-o~y malo Jes~cze walezyl? oly Ole potan,!.
Maksyaliliao "/Uyślouy, z twarz" 6tro.
"bluBAł e i prl Irliolll pocbworoe piebo;
t Wr8lZ~le CzlO"leklćm? Zuchwałym był.
- Daj mi Gen() .. efo .
Ikao" ~t.al do O ta~ka na stopnio wagonu.
\I ... JeU.a J h"lli cb"yta liraaki, ukl da
Y !D0!"lieta, poczytojte ~o :ta g~zech
- T ego aoiol ,tróia babki na zej.
- Pierwszy to raz roz/tez.1I1)' si~ _
i H ~ I roll."
. "'ialla, w'ród padal~ele do nÓI uk~b~ej.1 pny pllrw·
- Robi .. mi .. e wazlstklem lrodno'ci... po .. iedzial.
J
oapo"rót uym. pocałuoku uczynienie pler"szego wy.
- B~bk1l potrzebuje Geno"efy.
Sonutek jogo wzru zyt KatanIno. Pier ..
J
",,/
,I<iwk
j II rol.k~ j.lnolć 10&Dla.
Spojrzała 1Il0 prosto " oczy:
IZy razi
"h li pa
UiI obralD I kIlku nu·
Genowefa" poro nade.. /a i przerwała
- PUIaitga m ci, te muszO wyjach.ć.
(D. • Ił.).
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nIe odpowiadali IwiOlleDla; koledzy Ich ' a wnystlde wyj~te przez80lnie cz"stld przed. atołci,. rusk" i prawoałnn., wi~ do Kijo. znaczne. Sptklll .. I raca
.Ió.a e
p;zybyli wi~c do miasta dla dowied.zellia .tawiłem prof. Vircllowowi, celem analizy.! wa l>r~ybodlł deputacye tylko rolkie. Spo. na ~kcye baoJr6w i sa reD ,
wi·
O. o.
~'. Po poładala tego!. dnia ze·
cZlłstlrach tych nie m~1 on Inal~łć ta· dziewaoi 81ł tutaj reprezentanci duchowieil- doln, które. ot"!onyty ~IO dla
.
nh SIO cygaOle w Uloku pny uhcy KOD. duego Siadu raka. Natomiast zbadaOle wy· I
.
'..L:.b baakowych I daj C aadOl!lJt kony.taeJ dy.t"ntyoow kiej. I"llp~ bili kłótai~. aa· ddelin, którego dokonał w pocątkach mar- ~twa, nualt. zakllldów ~ukowy~ '11'1""""'" widendy za rok bieqcy wzbnd zaj" wnt.
.topnie twaw" bójko polBiodę' IObIł.
trai ca pł"oi, Waldeyer. sklonilo tego patologa ' I duchownych. Spodzlewaoy Jea~ nadto resowani. dla akcyj buJrowycllw
polioyjna miała SPOE:O do roboty, unim do oabyoia prze§wiadClenia, że choroba jest I przyjazd metropolity ruDlu6slńego wraz kolach. Nadzieja. źe pok6j bod&. otrzy·
roz~roiła zapaśników - i w rezultacie od- rakiem. Czy choroba w poczlłtkach juź I z clterema bilkupami władyki czarnogór. lDany idolwoli .konaolidowa6 i lepiej fi pro1"ndzifa i~ .do kozy.
miala cha~a~ter rakowaty lub tei n~była akiego Bllaryooa i kiiku oa6b duchowDych DanIOm. p~flriw, oddzlał~a orzyd»!1 Da
(-)
KradzIeze. Do sklepu Jakóba Coh· go w p6tOleJszych swoich okreaach, nie da l
.
.
tllpo.oblenle dla zagranlcznycb p.pI 611'
Da przy ulicy Piotrkowskiej pod N. 271. siO orzec. Fakt. że puicńondrili. i caries z. Bu~garYI. Wuyecy prt:woalawOl saKR- pamtwo"ych. Z tych potyczki ro.ki. byly
weszły oneguaj d"ie prZ1"woicie ubrane) I chrz"stki grały batdzo czynuq i wato, rol~ : mClW, kt6rzyby zapragnoh przybyć do Ki· znowu pTl8dmiotem wielkieb obrotów i
mlode kObietJ:; pn,d skllpem na chod~iku "! ro~wojQ ch~roby, bll!dzo .1!ie!e przyloiyl , jowa podczaa jubileuszu, prz1i~i bod4, ja- 0~i"8ne.ły da~ae '''.IW, kara rQ~1a pod·
cneltalo
DI1I ~w6ch mciczyzo. KobIety 610 Dlew"tplhlle do unl8/'lozhwlemR pozna- ko go'cie Die zaś jako deputacye lob re- olósł atO do 181. G"łd zbołon pozo.t
oglqdnly .rozmal e to "ary. doŚĆ długo, a oia natury jej ai do bardzo niedawnego
ta '
w usposobielil alabeJJl.
chwili gdy mialy już odejść, wlałoiciel CzaiU. Podpisaoo: Maeknzie. O ile spo· prezeo cye.
Pel....... 20 CU....L W.bie u Lo~l: 11
.klepu zouwazył brak
sztuki; znale· strzeżenia moje od sierpnia pozwolajq wyParyt, 21 czerwca. (Ag. p.). Prezydent Car- U poły.. k. ..~toi. 88'1.. W ....)'
.
siono jq pod okryciem
s kobiel, robi6 80bie zdanie, prsył"czam aiv oajzu., oot oznajmil na wczorajazejlradzie mioiBtr6", ~•• 18'lk" > 6.,. ,.eol&v .Iato IłU, " I, Ibtl ••.
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dqc te wyprawa irritła
ROZMAITO CI_
dl1119JSZY monarcba Niemiec wyra~a życze- 181'00
"
'~"
21 cu.wca 1J' let:ft ":;"-1".' rll~l"
PIIIIlł .
' .
'
" '" la':', ...
66 11'/,." t-I •••
obrót Dleiortllnny.
Dle. utrzyl1laDla przyjaciel~kicb stosooków oyJ ... 60 60. fi", ""'1 •• h... odaJ./I .... " .7
W~o.aj zrana okradziono miewanie
~
wledellak' Nothnagel odczyty z 1I'r o",.
l!l .",ioyi 6660• • '1.
1880 •.. 11.60••~
ślu
~a Karola Berendt'a. w uomo przy swoJe o chorobach nerwowych zakończy I
8
. . b.ty .... I.wn. ro~k.. 9060, k._, ....... SA~.
· lir
d k"
ód N .... Zł d .. podaniem kilkn rad praktycznycb, dotyC2'"
erlln. ~1 czer"ca. (Ag. p.),
WlelkL"". p ll,.. ~. ~r.n"ow.. 10000ł .ok. 1U.~&,
•
l
u ICI ~aw z lej p
• ~.
o Zleje
ch
'
. i
k .• WI d"
'I ... d
. od ' 1868 r.188.1.0 • '1..... h bad!
•
dy·
korzystali
czaSu. gdy toua Alusarza wy_ oy
wzmacoialua utrzymywania w potq- 1~1l.0
o. Zlmlerz. .a. U ._u rowlC:Z
wie- okoolowe.. 61110, ir. .
. ,..... lU
u .
azla Da targ; kradli garderobI) i bielizno, danym stanie systemu Derwowego.
dzlł wczoraj kl. BIlmarka. a dZ Iś przed oye .......\'10...
LrI"
.y zegarki kieszonkowe i 120 rubli w paPoniewat mózg jest broni,. naszlł w wal· południem odjechał z powrotem do Pe:~~ ",.~.. :ł:;uo
pierach. Domownicy zanważyli, iż jaki& ce o byt, nslety wi~ wzmacniać
tersburgB.
2 'J wewa7'"' -u •• 90.
1iyrostek najwyżej 19 letni, bez zarostu, ci4gle i usuwać od niego
Serii 21
'V fe h d
L' h
' l.ell4r •• 2t CZltWCL Połyaka ... b , ł81S r.
ok"lgły na twarzy, kr~it siV po korytarzu. wplywy. Dlieeko, które posiada
A.
czer~.ca... 8 • rac
WOTlIIC !Je"" Ko.toie aD,;. ki. ot'l..
.
.PolicYIL rozwin~la euergiczoe poszukiwania Diej"e od; dOlOlłych Dorwy, potrzebuje kr"iy pogloska. I' w Jeslem oa terytoryum
............ 21 curwca. T ..., na pl~. WI .. .
lIa sprawcami kradzle!y..
.
po DiesliCZODycb wraieDiach dnia eałegoJ niemieckiem ma .i~ odbyć zjazd dwóch co;·
~:'".d ;,.;;... • '1~
ł~;;;
Dzieci .w wieku
(- ) Dawny pałacy k M IIseh a po d Ias k lem, dłuższego wypoczynku.
.
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.0(1 sarzy.
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ZI~1 um: pr~ypllUJIł oso lł~eOlU .rozkazowl ~arza k.. u jo l."" 100 _I », .. , b paro-n po... ... '1~
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SIli pu\Jhczaołci naueJ czytaDla. WidOWISk teatralnych. I IUnyc~,
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lU n. 100-116, tria'" pytio . . r I . II...
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.
. . i a 2 O ........ «Je) ,,0010. p<>lJl • _ _ ""
e przedstawiellia trupy krakowskiej niu- rośli, .uJ~ ura~o." pracl$, . wI~nl 8p~
Blrli~, ~1 czerwc~. Z~ko6czeDle mowy ........... il CtWWca. Ot.~i 16'/." r~..,1<.
teresowały publioznoić' do"iadujemy .i~ duć kilka trgodo! co :ok na wJlegla.tuTZ.e\ Smol ki Dle jlrzeataJe zajmować tu umy'l1l.ok'prooa do ,"",Ira "OI-lIfJ·I._ 1/. lo
O licznych ł/lll\ówieniach Da bi,lęfy na dzi- a gdy t~. Jest olemozebolł. przy .JmDleJ
"Na&. Ztg." nie Wlłtpi. iź Austrya;66. . &;.~l-:'"'wikop;., Itop~
~!;;.PO kó poczuje źal z przyczyny, że ze staoowil1ka 1171-171 kop. (s
.Iejsze i jutrzejsze przedstawienie w teatrze ~~6 dł.uz':J "! nocy, ta Dawet ćOlOOO-d tr
_
.. lł'/J
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r Zlej WIOOI SIO pOW5 rzymywa o
un 1 1 ' . . ; 1
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.
8.,Il00 21 cunrCL P..... ioa ISO-11~ a. bIL 1_
(_) O'ził W letnim teatrze Sellina przed- I pr~wadzić .regularne, .8ystematyczne, na urz~uowego par amenta~ne~o, odbito SIV 161'1,. ~ 1!1t. p. 167 2,to 125 -129: 4. lip. ,iM.
wion.. b.dzie 1"0 raz
kOOl&- goduny odmierzoIlO ŻyCie.
sł.be ch06 echo, wypowledzlaoego w "V... 126'''' a. lido er· !S"l'f,
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o li azyn w w IICyl.
a .'cyll. Ja
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w.J UCuu ezal neJ DJenawi.§ci.
opokojoi., .olUe. "o.uow, 18" ,
.u..
alinowwego p.. t. "Ga~bUl sierota," W to podczas rozpraw .na~ poda~]<lem wó~.
Wiedeń, 21 czerwca. Smolka O(lasza w IJoor, •• '.2IJCDJ .... Kpr... ,J&d tek·,.. _.1 rót
at c.e t~j wysqpi pani Żołopiń8ka w roli czanym w parlam!,nt'-le I ua wle~u burm.l' Fremd6nblat" odn fn' d
. i! 17,000 boi • • lełU •• ' .paka! , • - , - l,
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GtorIsus" OIDnty J'nt na temat.cb strww we LWOWie wykaz&no, nlealuBlUl6 ".
. I
. .. o le o .mowy baw~J, _ M.~ ~~rykan'kla 10,10, o 'I.. p. III.....
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okrzyczao" 10 ła Jako maj' "ca z kraJ' ów ole mlO naJmnleJ8zego zamIaru o ra.eDla a.rtIC<rJ .N~ - . . . p. & ...... II" "'.
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lZeli~my. iz mozyka p. Malinowskiego ma hCZqC6J 5.958,907 m.le~aoców. IstOleje , wane l1yły JedYOle gl~bok" CZCI" dla zga- lu Jo. p. 1
.
............_
być wcale dO.brA ~wiet. i melodYJ·n".
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I ,.
f •
clemOleJ8Zyc
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innych krajach: na Bukowinie przypada ' pohcyl z BerlIDa dZlenDlkarze -francIlSCY, . oclio.., Il& lip. II
111 1m. lOOJ
J( RAJ O ~ l J Z AGR AN I C Z NA.
j~en !Syok oa 250 głów, na Szlqlku na ) BIl: Jerzy Bouoeton de Pubertuy, korespoo225 głów. w Tyrolu na 180, w KarynLyi rdent "Gaulais· i redaktor "Marlin," Jo'I'ELEGILlllY Grer.oo
_ Przewiezienie archiwum. Un~dowe 18m- 160 a w Salcburgu tylk~ na 130. W roku Iiusz Ramson.
Zda.iall Zd
kni~cie zwini«;tego arcblwom akt dawnych 1875·ym było we LWOWIe 430 szyoków, w
B r 2:1
K ..zna M
•
1 ._
_
Kaliszu naelqpi z dniem 13-ym lipce cil}go lat d\funastu liczba ta zOlniejszylI.
er m,
cnerwca.
.Ic
.
ar~a .~. i
8itłda
r b..
stosownie do oIec1z~i rady siO przeszlo o sto, obecnie liczy Lwów a25 sko ·altenburska zacboro"ała DlebezplP.eZDle
~d.DOSkńÓGo .. (ieldy.
pruwiwone ~zie do 8zyokó". ~ł~ga w tem rady ~iejskiej, l oa. ~ebrll pologową. S tan jej jest bez oa. '
Za wolt. WlUI_bow.
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,iw,mm to, al~gej"ce XlV- go it6ra
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dZiel.
Il& BerIiJl .. 100 ar.. . . .
HI I
wieku. zawiera dokumenty grodzkie i ziem~
X Am.ery~anka na dw.orz~
!'erlillsklm.
Berlin, 21 czerwca. W omó"ienia pro- .. ~~••"~
U
skie dawnego województwa kaliskiego. obej· Zw ~Ihstql plenIleIm o~ tron Dle!"leAckl ctesaWTz!, . klamacyi "Post. ostro zaprzecza "uelk/m na WJedeJi .. 100 ł. • . .
mujllcogo ziemie: kalisk" koniflsk" sieradzI e ma
'go l cesaTZoweJ
ugus y- I' j
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w••
kIl. 8Zadkows~q! kollk" wielu!isk~; . posia: ~oryi.)edn" z bar~ziej wplywo~ych. oso' j?bawoOl ~rancYI, z powodu p1'ZypUUCf.8f1, Li, I, lik ';oJ. Kr. 1'0>1. d
.•
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Cy,le6auli rrpHCTaB'l> C1.1I3.1.a z upo"doienia władzy
CY.l.ell I.~ rreTpoR~B' teckiej moźe wyjecbać do Łodzi lob
Oapyra HruaTl1I CymBBoKIII, na "ieś dl. pnysflO!obienia ucznia
B1. rop. JIoA3H do gimnazyum filologicznego
Towan. artystów dramatycznych '-)1,01111
1437,061.IIJI.IlIen, 'l'r0 realnego. Adresa z podaniem
pod dyrekcYIl
IJOuu cero 1888 rOAa 01. 10 runków nadlylać: Warszawa,
JoHna GrablósJUe!o.
1~~oY~T~~pa B'L rop. JIO.l.8H B'L AOllil dentowijILR. Podwale Nr. 9, oniE"'Z'
II
illT3P)(ą no.l.'" N. 1437, kania Nr. 5.
825-2-2
W soboto dnia 23 czerwca 1888
DpOAaBBTr.eu .l.881111110e' - - - - - - - - - - - - PIER WSZY RAZ
npHBlI,l.. ea:a~ee ~pH' ~ Uczeń
illTyplly, 3aK.IJO'laJOlI\eeca ~
.
.
ROposaX1. H B031l H oqilaeunoe glm.nazyum filo.loglcznego,
na YAoBJleTBopeuie npe. ud.. el~ć lekcYJ podcza,,8,T:_wa l<a(:y,
feuol:a Kpurepa .
w .les~le !ub II. wsI.
Komedyo.opera w 4 aktacb, napi.
11 oqlluy npoAuaelLlU1. w redakcyl.
823-4-3
san a przez A. Hałusikiewicza I~I)C~~~~~~~~ 1I0a:BO paowaTpB.aTL Mam honor zawiadomić
z muzyk" ;F. Malinowakiego.
11
llpHCTua H B'L ,len Public_nośt, iż szkolO moj"
na w1lCT1I onoli.
p;lell~ zamieniłem na 8Z'H
.JIO,lSb, IJOUU 8 Ana 1888 rOAa.
CY.l.e6a"'li llpHCT:ln, cymHucKiO '
asową
ulica ŚREDNIA.
_ _ _ _ _ _ _ _.::
83::8:.-.....:.1_ _ !
męak.. I;zkoła ta duia 8
W sobot~ dnia 23 czerwClI i w ni.-I
Zgl.bWIlO
b~dzle prulleslel& na róg
kziel~ dnia 240 czerwca 1888.
. \VsekodlleJ I 8zlelaej. do domu
ną r~ce bochalte.r a Oddzla· narskiego. Dla ucznió"
,yt h
•
•
IJMlkll P.. Ó.t"" w Ł ,.j.i pa!!a lobie wst4pić do gimnazyum,
.d ..... weksle wy~t~wlo- łaciński udzielany b~dzie w
z ter~nem a ;:eśClonlleSl~cz, naob popołudniowych
wykona orkiestra 37 pułko
m, J) .na UI1l~ n. 162, wystawio,'
P~elotony
w dmu 21 czerwca 1888 r ., przez
... __ •
piechoty
lord naoda Roprechta na zlecenie
- •
pod dyrekcy" kapelmistrza
IAnl(l-ni~
Szumpich. 2) na IUMO
DietrIcha.
li. 81 wya~wiooy w dniu 21 czerwca O
•
Poczlltek o godz. 7.
r. przez Antoniego Szumpich ROR'IIUmaH O~eceKyHl
WeJ'Acie 20 kop., dzieci tO kop.
zlecenie• Ferdvnanda
Ruprecbt
I·'" A·n:.:o..o..... Ba ...Bio AOKamB ••
'(
•
• 'l'enRn{1il • cepe6PJlBOJD Ke,Jta.aI:.JO
.
d
alO O Dlenaby.ame tako· ....... Au.n ypou. A....,..,...
iII
O zmrokU ummaeya ogro U.
gJy~ wart06ci niemajł\; ostrze•• u rUlla, AO ..... iJoB.lBn08na
gdZlo potrzeba poczyniono.
uop...,. OT. . . . aanpuo. •
834-2-1
840-3-1 '

Zarząd Stowarzyszenia
Spożywczego

ELLINA.

lUa zaszczyt powiadomi ć \V .ych Panów Stowarzyszonych i Sza·
nown, Publiczność, ź. w dniu 11 (23) b. m., to jest w sobotę,
będzie otwa""

kla y VI

w domu pana Chaima

przy uUty Piotrkowskiej Nr. 168.
.

4-ro kiR eaI
l

Restauracya Benndorfa

tudent UnI
S
życzy lobie udzielać lekcyj
wrześnio.

Oferty

proszA

w redakcyi.

wania, miedziowania, posrebrz"nla i zło
cenia. Srebrzy i odnawia wytarte srebra
stołowe.

Piorunochrony

~

specyalnej

Dr Llttauer

y

1133-3-1

Nr. 45.&.·

Po nader tanich cenach, a miauowięie:
Dz.wonk.1 elektryczne nadzwyczajnie trwałe od n. 3.25.
Przyciski i grullzkl od 30 do 10 kop. za sztuk~.
• Ko.mpletna Baterya LeciaBcIle z li a AglolDera·
tarni n. 2.50.
Drut dwa ra'&y izolowany dzwonkowy w różnych kolorach po 2'/ . kop. za stoP'J bieqcll wraz z pr1.ybicicm.
Sznnry do grulzek stopa po kop. 10.
Ostrzell'acze od ogni .. i złodzi~i po rs. 2.
Fabryka prZyjmuje wszelkie przedmioty m3t .. lo~e do IJiJdo-

NauczycIelka

która okończ,t. gimouyom _
"obrnym medalem, pragnie uchiel.ó
d.o ",.el'Ności, ź. U& IŁacJi Law•• ;oli. Adre" Cegielui •• a, dol'l
J:.ódt w d " in Ił (~ j) crerwoa r. b. Cia Nr. 2;1.1, pi.r,,"~. pio~ro
fa.O Ipr..d.oł bodzi.1
821lioytacJO aieodebrau.
•
•
frach""oIlO ,. 12822
:&-!di przyb,ła dni. lO b. m.
.
,

ŁODZI, ulica Tarll'owa
(Pal....ili. Telefoniczn.j.

. w

.u.ae.:Jer.

- - - - - - - -.- - - - ---- Droga Z'fi,I rallryezno·.JJo
"..
~ 'd
zka

826-3-2

FABRYKA ELEKTROTECHNICZNA
9
Marchwiński, Danielewski & C

l~ l onc~r

Emil Benndorf.

Wiślickiego

według n&jljowszych przepisów komissyi
berlińskiego towarzystwa elektrotechnicznego.

Kompletne urządzenia oświetleń
elektrycznych.

Wykwalifikowany buchalter

. k
d t
. d .
.
k'
Jod •• Ik ..ynlro 'l(. DA udoklaro· l
·
~-' d "1> d . .
.
I eraspon an , pos.a 0JlIcy J~zy I
Hr krajowy ~ ag' pnd • foui ICJ" graOle" powr.,.;1
0 .... 0 Zl I przYJ'
niemiecki, ruski, francuski, augiel·
•.
_
. lOuje Z e1erplell&ll1 skóry I orgasld i dobrze hiszpański, poddany
ZAGINĘŁA
IIIW .oezopłelowyek, oraz ,aj
rosyjski posznkuje miejsoa w pro·
si~ massa1e•• 'piotrkowsko N.
winoyach granicznycb. Oferty z po·
.
dom Kestenberga (obok
,·lElIIi :'
J. wydana z magistratu miasta Łodzi Milllera). Od 8-10 rano i od
daniem wMunków
.
Baumann w Berliui.,
na iruiO C,PY Schler. Znalazca po południu.
827-0-2
Deustr. 101.
835-1
j, dożyć w magiitracie.

Beparacye Dynamomaszyn I Lamp

•

Łnkowycll.

karta pobytu,

Letnie MIESZKANIE
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