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Projekt ograniczenia unia roboczego
"ngili.

w

DeputacylI. stowarzyszenia górnik6w w
Anglii, ndała się niedawno do sekretarza
spr~w wewnętrznych, do lordów Dom'ewena i Randolfa Churhilla, wreszcie do Gladstona, prosząc tych mężów stanu, aby wyjaśnill swą postawę w kwęstyI pI'awodawczego ogri'niczenia dnia roboczego w kopalniach do S-mln gO;dzin n,. do'!l~. Chociaż
kwestya dotyczy, jak dotąd, tylko jednej
kategoryi robotników, łatwo zrozumieć, że
ro:zstrzYlOlięcie jej w parlamencie na 1\0rzyść r Qbotników, byłoby przyznaniem wa·
żnej zasady i dodałoby silnego boM.ca rncho~';i, który szybko wzmacnia się i roz~
wlja w Anglii, a którego celem jest prawodawcze uregulowanie warnnk6w pracy
rollotni~a «lorosłego.
Dotycb~zas prawodawst-:vo fabryc~ne w
Anglii było skierow:me wyłączllie ku obronie nieJetnich i kobiet.; nawet prawo z ro,
ku 1847, które ,(,111.111 pOllzątek do 'pral)'odawczego uregulowania dnia roboczego, Jak
i w/!Zystkil1 i pastępne jlrawa tego rodzaju,
rozciągało Sl~ tylko na te dwie ka.tęgorye
robotników. DorosilI. część Indności robo~
czej w Anglii nie korzystaja. dotychczas Zjl
specyaluej obrony Yiładz; r71'łdowych, a
wszelkie usilowania. zmierzające do ro~erzenia pI:a"W odllo.vnych na wszystklch robot.ników, spotykaly dotyphczas stanowczy
QPór nawet ze strony wielu obrońców pr~}I'
fabryczqycll obowiązujących w Anglii. U~
sprawie~liwiając ' I!otrzebę tych QStatnich
sJabqścią ijzycznlł organizmu bronionych
przez slWJię osóJ>, tndzież względami moralnenH i ,peqagogicznl!.lII.i, przedstawlci!';le
tych rppglądów nie ,,'ijlZJe]i dostateczuych
l)OI\'od~w do interwencyi rądu na korzylić
robotników llbroslych i energicznie występowali przeciwko wszelkim pI'ojektom tego rodzaju, lIpa~\"Ując w uiGh zamach na
swobodę · osobistą.. 'Oprócz trndlloici prakty'''
cznycb, z jakiemi jest połączone nregulowanie \lzasu )"oboczego, niemałl! przeszko-
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J/lni li pajwięksZYI)} 'chłodem p~ze~stawil
te fakty, n/lksztalt l)reze~1\ izby, c;reWącego .d~"yzyi zgromadzeAia. W grnncie daWilI do ZJ'ozumienia, że w ostateczności poprzestałby na tern, ~ dllło się wyciągnąć
L puściłby więźniÓW wolno. Me Spiro ppjerał się temu z największlł zacięto§cią.
- ZQają nas - wolał - wie«4ą, że kto
li nami uczciwle )Vyęhodzi, ,ten nie P9trzeQnje obawiać się od nas niczego; ale ktq
ną~ się' oPfZe albo na~ Q~zuka, ten n.lech
się /lie J spodzięwa przj!baczenia. , W tym
wypadkn jedno tylko nam pozostaje...
.1 wymownym giestem zasu}pił niedomóWlone słQ:wa.
/I
\ ,
- pziwi mnie tp bardzO' - rzekt ~anr:fcy-ż,e pan Harris&on taJ{ postąpił. Czy
rue wymie1Lił powodu,jaki go do tego sk10niłr
"7 :po czarta z ~ÓIUaczenieml ,odparł
Jan.i.-M~ślicie, że poszftdJem umawi~ć się
z. Dlm w Jego kantorze? Możecie zrobiĆ sobJe tę. przyjemność, jeśli wam się podoba,
gdyż Jutro was stąd wypuszczą., panie dok~rze. Powiedziałem wam już, że nie myRluny ,,""lls zat~zymać; te dwie pa.nie uam

wyst!\ręzą..

,ĄJ;aUl"Ycy oparł .sIę temu cał!} sil!}; l;ozpaez
gp bl"ałll n.a. myśl. by Elenika miała pozosta~ be~ mego Y( ręku tych łoVów. Ofiarowal ,8~ę podw,olll okup, bylebYJego zatt:zy!Dalij>, a p'uszJ:zono kopiety-ate Spjro, maJąI!Y/ jll~,W przelva~ny w bandzie! ~tI'Z~;:
n~3Wa, ze QkUIl D1ed·o .stateczn we 'pOWjIIlen był wcale wchodZIĆ w rachunek i że

W przeprowadZeDiu te?feform,y
&jest
także świadomość o ogromnej doniosłości

następstw, jakie pocIąg nio zł\ so1;l1ł na przyszło§ć przyznanie konieczności ureguJowa-

nia przez władze l"Ządowe wamnków pracy nietylko kobiet i dzieci, lecz i dorosłych
roqotników. Pierw8zym krokiem do praktycznego urzeczywistnienia tej Z&.~y w
Anglii, jest przyjęcie l-ak zwanego biln
8-mio godzinnego dla górników, t. j. Wpl'owadzenie w kopalniach normalnego dnia ro·
boczego o S-min godzinach na dobę. Reforma ta pociągnie za sobą rozszerzenie
postanowień ustawodawczych nIl inne gałęzie wytwórstwa i niewątpliwie przygotuje grunt do wmi~8zania sl~ rządo w ione
sf6l'y stosunków ekonomicznych. Wobec
tak poważnego znaczenia możliwych i prawdopodobnych następstw prawa, którego
domagają si~ górnicy angielscy, postawa
rządu i wodzQW politycznych musi być
bardzo y.'strzemię:ililV& i ostrożną.
Nie cofaj,!c się prżed trudnogciami praktycznemi reformy wymaglUlej, nie lękl\iąc
się nowości zasad będących jej podstaWI!:,
politycy angielscy, do których zwróciła się
deputacya g6rników, postawili sprawę Uli.
gruncie czysto palistwowym, na gtuncie interes(lw ogólnych. \VyrazIWB7.Y IV l'ozmaitym stopniu nznanie dla wprowadzenia
S-mio godzinnego dnia roboczego w kopalniach angielskich, wszyscy oni uznali za
niezbędne ' sumiennie rozpatrzyć sprawę i
bezstrollnie rozważyć dowody. tak przeciwników, jak i obrollców reformy. Minister,
przed którym stau~l& deputaera., nie obiecując poparąia l"Ząduwego, oświad~z3ł, że

rz!}d zajmie. ię poważnie żądaniami górników, skoro tylko żądania. te Jlrzeds~awione będlł w parJllmencie. Gladston, który
niedawno jeszcze nie chciał widzieć IV biIn S· "liogodzinnym zagadnienia polityki
praktycznej, uznał ogromnlł wagę praktyCZUli-- sprawy i y.astrzegając sobie swobodę
działania w izbie, obiecał jaknajściślej i
najwszechstroimiej zbadad żądania górników. Donrewen, pI'ezes komisyi 10"dów, wsznaczonej w1sprawle oznaczenia czasn pracy
fabrycznej, oświadczył, że osobiście nie widzi
żadnej zasady. dlll. któ"ej rząd nie powi-
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Drogi żelazne.
- Wszystkie koleje KI'ólestwa zawęzwane są do wysłania do Petersburga delegatów celem odbycia konferencyi w sprawie taryf p"zewozowycb dla mąki.
Skutkiem rozpo"ządzenia ministeryom
komunikacyj, zamieszczouego IV okólnikn
Z dnia 24 lutego, departament kolejowy
poleCl\ radom zarządzającym tych dróg żelaznych, które mają zobowiązania pienięż1\11 w ględem skarbu, przyjąć za zasadę,
ażeby wydawanie zaliczeń dostawcom było
jlraktykowaue tyłko w takim razie, gdy
zaliczenia zastrzeżone są kontraktem. Rządowi dYl'llkt.Qrxy I·ad U.·Złd~!\iłC'y~h oraz
inspektorzy koląjowi ml\ią czuwać nad. kislem wykonaniem tego rozporządzenia,
oraz nad tem, aby prawo na otI-tymanie
zaliczki zamieszczonem było w kontraktach
jedynie w baruzo ważnych wypadkach i
ażeby wydawane zaliczki hyly we właściwym cZl\sie umal"tane.
-- NlI stacyi Malkinia kolei żelazoej
warszawsko· petersburskiej zbudo",any będzie peron podwójny do p!'lesiadania się
podróżnych z poci~gów kolei siedlecki~i na.
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przeOilclowanlU. Roboty rozpoczną Się w
tycłl dniach.
- W drugiem . p6łroczu r. z. korzystało
z wagonów sypialnych w podróży z Warsza wy do Wie~nia, _ w klasie I-ej l,7~7
osób, w drugiej 670. Towllrzystwo mlędzynl\rodowe belgijskie zap~acilo kołei wi~
dellskiE\j 2,156 franków, t. ~. 10% od kazdego biletu do wagonu sypialnego.
Handel.
. !
- Sąd handlowy warszawskI ogłQslł
upadłogć właściciela garbarni Rygiem IV
Wnrszlł.wie.

Kredyt.
.
- We Włoclawku, z początkow3,.ua ~ameczneio notaryusza, Jl. W. Nowcy I ks'ę.garza H. Neumanna., powstać ma kasa
zaliczkowa. Usta~ kasy przesłano już 110
zatwierdzenia l'lądowi gubernialnemu.
PodatkI.
- Izba skarbowa warszawska Uli. żąd\\nie ministeryum, opracowała. referat, zawjerający przepisy przeciw nadużyciom
w opiatach stemplowych.
.
- Rada miejska petersburska Zilmlerza
ustanowić opłatę pólkopiejkową od statków przybywającycll do Petel·sbnrga.
Oplata taka pobierillll} jest w Odesie.
Przemysł.

.Nowosti" donoszą., że w tych dniach
w połączonych depa.rtamentach praw i ekonomii rady państwa rozpatrywany był projekt do prawa o pracy dzit\l:i i kobiet w fabrykach i zakładach przemys\owych. Pierwsza próba wmięszania siQ I'lądu w tę
~prawę zrobioną byl~ w Rosyi w roku
1882 przez wydanie pnepilÓw tylllCZlUlO'
wycli, ponieważ jednak z dulem 13 styczoia r. b. upłynąl termin, do którego obowiązy wały przepisy t.ymczasowe, przeto
minister ska.rbu rz. r. st. I. WY8zniegradzkij uznał za konieczne ustanowić na. przyszłość IV drodze prawodawczej przepisy
o pra~y dzieci, wyrostów i kobiet w f ..brykach i zakladacli prze~ysłowych. Rada
pall~twa zatwierdziła prOjekt do prawa ministra sklu·bu.
petel'sbnrską, następnie zbudowaną będzie
- Rada pllustwa wkrótce, jak donoszą
remiza parowozowa, dom . łużby drogowej " Nowosti," lU rozpatrzyć projekt śI'odków
i rampy zapasowe; sam dworzec ulegnie poparcia rozwoju gOr7.elnictwa wiejskiego.

I

nałeżjlło tym razem dać,. surową naukę, na przeżyć powtórnie takiCh kilki! gO(!ZIlI, Jak
wczoraj wieczorem.
Harrissoll spojrzał.. na niego zdziwiony.
- Ależ ja da.łem okrlłgllł SUlDę, jakiej
re.nmie mąqą w głowach. .G4zie zawieje pan żądałeś.
kur4w pieje, tam dzień pÓźuo świta." ,
1I1aurycy pomyślał chwilę, potem uderzył
Skntki6lJl , tej decy~yi, llakll~no więźniom się dłonia w czoło i roześmiał się głośno.
ahy si~ usunęli, ajepen .., kleftów miał ich
- .Rozulllieml-zawołał.-Szlachetuy Ja.na okn z daleka.. MOŻDa sobie wyobrazić, ni przywJaszczył sobie z góry czwartą.
jakie myśli Zil.jmować ich musiały. Po dłu- część tych pieniędzy. Komuż tn dzisiaj
gich rc·zprawach - gdyż byle pastuszek w ufać I Szczęściem wszystko sl<ollczylo się
Anatolii sypie argumenty jak z rękawa w pomyąlnie, a jutro zawiadomię mego ojca,
ka~(,Iej możliwęj kwestyi, Jan~ zbliżył Się IIby palln zwrócił cztery tyiiące liwrów.
do Manrycego z millą tak uroczystą, iż
- Mój panie - odparł z powagą wuj
wp;ystko troje mogli przypuśt;ić, że nade- Eleniki ~ moja siostrzenica uie może być
szla ich ostatnia god1Jua. Szczęściem tak mniej wal"ta od oficera marynarki; winieźle nie było.
netj ,mi zatllm tylko połowę wj snmy, któ_ Jesteście llaustwo wolni - przenló- rą zapłacisz, ki~y ci to będ7Je Dl\.jdogowił-ale w nocy niepodobna 'WYllostać się tlniej.
·
stąd bez oar8.Ż.ellia życia . JlItro o świcie
będ7Jęcie mogli" P~IĆ się w drog<:, a w
XVI{.
razie, cbci~cie pamiętać, że bezemnie wasz,\ sJlrawa nip poszłaby tak gładko.
'l'rzęsienia ziemi", pożary i zhrojne poNazajutrz, allbl'le przed południem, ~fau- rwania Bił w Smyrnie rZl\czą o tyje zwyrycy i dwie.Jego to)Va,rzyszki któ
. rym od- ~ajnl!, że og6ł nie zajmuje się niemi zbyt
dano, ich osły, zostawlIi za soblł ostatni dlugo; jednakże ostatnia. wyprawa Janiego
w/łWóz gór 'I:ahtalil, 3 mlody chlopa.k z miala 8WOjl}- stronę romautyczuą, zdolDIł
bandy wskaznjąc im jednlł ręką drogę do wyso<;e zac~ękawić i zainteresowali cale
Bunarbaschi, d\"pglł wyc..iągal po bakszisz.. miasto. Dzienniki w stylu oficyalnym opoManrycy nie byl zdolnym mn odmówić, t/lk \\'ied7.iały cale. zdarzenie, IIle },..-onika miejg? zabawił ów pomySł niezrównanej czel- scowa obrabiała je ze wszystkich stron
nośGi. ,,,
'
przez cały tydzień i wytlała o niem tysiące
f&ństwo Harrisson od wczoraj częjt:ali nl\iro,1:l.IIaitszych 8Ildów.
,nn. więźniów z wygodn~,.karetą w Bunar\V '"wyższej s(eJ:ze" ,wypadek ten wzbuąll-scbi, ale wzięli jednęgo tylko łużąceg~ dził 9grómnY I zapał i blaurycy 0I'ós1 ~o
i nie. timieli wyj~hać daleko na ich 8pO- wyżyn bohatera powieścI. Każd& z pomlętkaDie, z o\lawy, aby nie wzbudzić podej- dzy naj bogatszych panien gotowa była lIa
rzenła. w bandytach. 'fego !lnia także - , jegq skinIenie zpstać .!Ilłodą pa.nią Villertec~ dziwna-pani .A,t~ina plakała.
, f{W0It" i wynagl"bdzić, mu z [ll"Ocelltem poWkrótce. po przywItaniu, Manrycy l'lekł niesiolje koszty Qkupu.
'do jej m~ża.
W 'śhomuiejszf\lh kołach mieszczańskich
.- bszezędzil.eA .mi Plln )-.y~iąt liwrów, wrzymywano, że Ełeuika była skompl'omiale na drllgl raz Ole taljgllJ . tiU) l,an z Ja- towau, uez rątuuk,u i że po't"inna była. zo'nim. Nie chciałbym za żadne plenią<Yze stać żon, Ml\nrycego. Aneta niekoniecznie
llo",~d, że .Tani, był w swojem prawie.
- fu szł.lł - dodał - obcy nie powinni
mięszać się w nasze sprawy, bo tylko da-

Mro·

Oglolseni" przJjJllo .."n~
oru " biorath
i WLOlUi.

niMby wmieszać Slll w razie potrzeny do
uregulowauia czasu roboczego. LonI Randolf Churchill, zupełnie podzielając to zapatrywanie, oznajmit, że uważa .za bardzo słabe rQzumowanie, jakoby państwo
wcale nie mogło regulować czasu robocz6go ludno§ci dorosiej" i mniema, że na korzyt!ć 8-miogodzinnego bilu możnaby Jlowje~eć o wiele więcej , niż są.dzą poIvszechnie. Podobne zapa.~rywania llA żlł(janie górników wyraziła. także prasa i z
wszystkiego, co powiedziano w tej sprawie
ostatniemi czasy, osądzić można, że kwestya uregulowania czasu roboczego w An ·
glii weszła do Rzeregu zagadnień praktycznych polityki wewnętrznej tego Iu·aju.
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tego JII·agnęla, ale tymcza~eU\, kOl:zy~taJąc
z okoiiczno~ci, dawała do Zr07.UmI6Dla, ~e
wszyscy interesowani niepięknie wyglądają.
w tym wypadku, gdyż młody francuz !IIUsiał mieć w tern swoje widoki, kiedy pokierował wycieczk~ w góry 'l'aht.aii. ~ie
wspomlliala jednak, że Maurycy uie wyj6Żdżając z Paryża, m6gł znillaźć równie
~"Wietnlł partyę i zachowala to l\l"zy sobie,
że ollfo wla~nie była prawczynią tego porwania.
Pospólstwo zapatrywało się na ten fakt
z punktu widzenia kapitaua Jan i i jego
bandy. Uzuano jednozgodnie, że był to czyn
tak świetny, jakiego nie pami ~tano oddawna, nie tyle ze względu na. wy.iokoŚć okupu, ile ua szybko Ć i r.ręczn.ol!ć, 7. jaką
porwanie bylo dok,onane. PrzYJść samemu
prawie pod bramy miastal Odbyć pieszo 0kolo stu kilomętrów w przeciągli r.zterdziestu o§miu godzin! C6~ to za czlowiek: ten
Janil Od czego to nieraz zależy popnlarno~ć i znaczenie. Gdy y ci wszyscy entnilyaści wiedzieli, jak: haujebnie ten człowiek
oszukał swoich wspólników, to wzgal'dziliby nin1 jak ostatnim nikczemnikiem. Ale
pan Harrisson, znajlłcy dobrze te stosunki,
żądał, aby to uadużycie pozostalo w tajemuicy, gdyż tym sposobem naczelnik bandytów, skrępowany obawIj. zemsty sl\'oich
podwJadnych, był niejako w jego mocy.
Odtąd wuj Eleniki mógł pójść sam tylko
z laską choćby na szczyt 'l'a h tali , a niespotkalby lIa drollze ani jednej podejrzauej figury.
On to zresztą. i nie bez trndności zajJo,
biegi temu, żeby komendant pal"owca .Domont d'Ul"ville" nie wysłal w góry zbrojnej pogoni. .Zaled,,:ie zdołał przekonać go,
że krok takI przynl6słby IV rezultacill tylko ucIęte głowy trojga więźniów, nie mó~iąc jnż o okropnqścia.cIi, grożących kobletom.
lry. c. łl.).
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- .. 'owoje wre.mi&" donosi, iż lst.llleje zalew& 8łOlll& toskali k& ręcmle płeciona zamieszanie, które spo,«owało. a1ę j6Sl;cze,
projekt utworzenia stałego komitetu icIJtyo- w cienkich gat unkacb, nl\ miejscu za§ w gdy Ktog z obecnych zagasił lIwiatło. Dzlęlogicznegy, k~tl" atlzielalby wszelkich War.zawis ulp.ga on:\ farbowani u i blicho. ki jednak instynktowi amolacbowawCZ6infurmacyj i porad O~ObOIU, z/tjnmjącym ·ip, wauiu. Liczba Iabryk kapeluszy ze "Iomy mu, tłulIl robobotników pracl'j cj'~h w ali
hodow lł ryb,
zagranicznej raz wi cej wzraita i doslę- w p<wę dopadł ,lrs i pro adzącycb na
- "Kucyer codzienny-' zapewnia, że
- 1 ga cyfl'Y 50, licząc w t pracownie zaj- schody ż lazne i uniknął grQłącej mo 'ml~rż~ca ud pewuego czasu IV niektórych muj'lce po 6 robotnic.
'
ci. N, wyższych piętrach robotaicy
wla- "Petersb, wiedomo ti" dono z~, że domieni o szerzącym się ogni pod nimi,
dziennikach pogłoska o przeniesipniu do
Krzy we l50 Ro~u zakłndów fabrycznych 1'. w sieflJlliu roku bi żącego odbęd:r;ie się w potracili glowy. Bieganina z jednego końu- Kijo wi zjazd wła§cicieli lallÓw i przemy- ca sali w drnei, połączona z krzykiem nie
Hanttlkego poZ'bllwioną Jest wszelkiej
stawy. Pogłoska ta powstałA stąd, że Z:1- slowców lelioych kraju południowo-znchod do opisaniA, grozil& kata trófą, której zapo·
klndy Jlomienione otwierają filię w Jek&tc- niego,
biegła jedoak pl-zytomnośc! maj trów przę]'ynoslawiu, ku czemu obecnie czynione są
Słowaray.zenla.
dzalniczych, jp·omkim gloaem. Il& :ołnjąeych
odJlowiedni~ przygotowanil\.
- Kasa pomocy inżynierów komnnika- do opo zczenia sali spokojnie, Perswazyą
- "Swiet" dono i, że bezimienna spólka cyj w Peteriburgu, jak okazuje sie ze i iłą :tmu zeni robotnicy opn cili s le w pofrancuska zakłada w Krzywym Rogu cały sprawozdania za rok 188t),łiczy 271 cz\on- rzą\lku. VApomolan jeduak o jtdt<nastu
szereg zakłlu16w I1rzetapiauill rudy że!a- ków inżynierflw, W ciągu roku 8prawo- osobach, które pracowały w jednej z sal
znej. 'I'ym SI,osobem fabryka briańska spo- zdawczego kasa miała dochodu 7,000 1'8., na CZwRrtem pię'rze.
PQstrzegłszy ogi~ń
tyka nowego k01ikurenta, posiadającego a wydatki uczyniły 900 rs, (Z tej sumy pod ~obą, lllozerażeoi poblegU do ustępów
1'ud/) poci ręką, podc7.llS gdy ist.niejące o- wypłacono 600 mbli jedlloraz"wej zapomo- w narożniku fabryki bez wyjścia nazebecnie fabryki belgJjska i bdAli ka lnu zą gi czterem osobom). Z dniem 1 st.yc7.nta wnątrz, Potar 8tr&$liwemi językami do ięponosić znl\czne wydat.ki ua dowóz mate- r. b. kapitał żelazny kasy wynoMiI 28,300 ~I\ł już miejsca uhycia. Jeden straszny
rubli.
ryalu Zl> zn;\Cznej odległo§ci.
Jęk (Hugi, przeciągły, dobył sili z piersi u- Warszaw ki zarząd poczt i telegl'a- krytych, do głębi wstrz~ający naj iluiejsze
- 7,amierzona na wiosnę r. b. budowa wielkicb pieców r walco n1 alua pp. f6'11' otrzymał pJerwsz sprawozdllnie ka y nerwy,
Hllltsehlnsky'c:h w Będzinie, nie dojilzie do emerytalnej urzęcluików (loeztowych i wle'J'euT. clła czlonków straży ogniowej oskutku, ponieważ władz.. nznala, ze gl'lln- r;raficzznycb, istnieją~ł!j od lat dwóch, tworżylo się szerokie pole do ratowaty, nn ktfJrych mj,~ły po,,~t:\Ć bndowłe fa- z którego widał, il w dągu tego czasu ze nia llieszcz\lgliwych, Trzech najotlwatniejod polJieranych peMiJ zebT:\- llzych, bez rQzkażll, z pogwięuniem wlasnebryczne, choć nalez,1 do tak zwanych grun· składek
tów J11ipj~kicll, uiu' zlIAjdoją fE) jednllk h się suma l' . 29,655 kOJI. 1\7.
go żyćia, wArM pałącego ta1"n płomieni,
w olJl'~bie miasta i w"\~cici~lom, jl\ko euUbezpieczenia,
dostało się po drabinach do zagrożonego
dzozlemcom, odmówIla zezIVoleńia.
- Jedno z lOWal'7.ystw ubezJJieczefl od- miejSCU, W ciągu załedwi~ tił ku millllL
- Z pl-zedstawionyćh ostatniemu 7jaz- niQ iD się do zarządów kolei żelaznych IV jedena~eic; olim' Jloplollhl1 znle lono. na zieclowi vrzem)"slowco'Jlv g(,l'niczych danych o Króle twle IV 11I'zedmiocie ube7.l'ieczeń nil. mię i zal·az potem plomlenie o.bjęly 11:1 dowydajno:lci kopaIII ~oli bachnlllckich i Hłl\- Żyell unętlników, "fic:yalistów i ich rodzi l!, bre niebez]lieczne Rchrouienie. Dzięki więc
wlański ch I o wymiarach wywozu soli w III"lYczem to\'l\rzyftt\Yo to, deklarując 7.n01- wlielno>lci ochotników P)I. IV alentegil J{}źr. 1800, "Cbarkowskija gnb~rn9kij:l wiPllb- ('zne ustęPSL\\' ,\, 1:,!chło. Iloll'ące(1 ~kllLtłek wiaka, zamieszkllłego przy IIl1cy Widzewmosti" prz}'tnczajl! na8tępujące dane. \V w dl'odze urz'}tl"w~j , ~I\ tę propozycYI) skitj potl. 3 I, który dostał się pierwszy
4-ch eksplOatowanych kopalniach soli 1'0- w zystkie drugi fHIIIo.wledzialy przyehyllli~, do zagroi:onych oimiercią, Adolfa Schlirel'(\l
czynione slj. roboty pl'zygoto.wawc7.e dla z wyjąt.kiem F.i!.l-ządn kolei lłI\dwi,;lallskirj, zamieszkałego przy ulicy W chodniej pou
wydobywania IV ·r, H:ł90 Qkoło 18,000,000 który wtdllł decyzy~ odmowną·
Xl 1409 i ArODa K:mtora, jubilera tutejszepl1dów soli kamiennej, }Vill'zelnia bachmncgo przy nllcy Piotrkowskiej, który niejeka m oże t1ostm·czyc! 2,000,000 pndów, \V
dnokrotniejużodznaczył się odwagą w l'ato·
22-ch warzelniach miast:l Sławia(lska mowauill ofiar pożarn - życie jedenasto osób
żna o.trzymać rocznie 6,300,000 pudów, lIIa
ocalało;
być wywiezione: soli bacbmockiej kamienRatunek s:-ierowano gl6wnie na nieobjęnej i warzQnki około 16 milionów pudów,
(-) Wielki potar fabryki. O godzinie te jeszcze pożarem oddziały fabryki. A więc
czyli 27,000 wagon6w i warzonki sławlań 6 '/. wieczorem w sobotE) dano znaĆ przez pl'zeds ięwzięto przedewszystkieni ~rodki zaskiej około 3,000,000 pudów, czyli 5,000 teltfoll oddzialowi I straży ogniowej ochot- bezpieczające tkalnię przylegającą do plODłwago.nów; wszystkiego J9,OOO,OOO pud6w, niczej o pożarze wybuchłym w falJryce to- cej przędzalni i poblhlkie nieruchomo§ci faczyli 22,000 'vagon6w.
warzystwa akcyjnego n1zr, K. Poznal'ldkie- bryezne, Wiatr kierował się w stronę nli- "Gazeta polskll" zapewnia, te obie- go". Natychmia:st podano sygnl\ly innym cy Konstantynowskiej, na dacby więc przegająca dzielllliki pogłoska o zakładaniu no- oddziałom i W ba.rdzo krótkim prleeiągn cJwłegłych domów lano obficie wodę, co
wej fabryki plecionek na kape!n~ze w Bę czasu trąbki zaalarmowały całe lniasto. zapobiegło przeniesieniu się pożam na te
dziDie nie ma nl\jmniejszej podstawy. lo· Z godnym uznania pogpiechem, albowiem posesye. Pęki przędzy, jak race wylatywama krl\iowa jest zagrubą do wyrobów w kwadrans po nkazaoiu się ognia, lira wie I ły z łlalącej się fabryki i spadaly na ziekapeluszy siomkowych, a próby czynione cala skaż ocIlQtnicz,\ wSllystkich oddzialów" mi ę lub (\abhy; obawiauo ię, aby nie zaw tym kierunku, lIie wyl)aly źadnYch po- oraz straż ogniowa scIJeiblerowska z na- palii się d&c1l na sljSlednim kościółku !iw.
myglnych rezultatów. Fabrykę p. Zawadz- C'Lehlikiem swym p, Kllrolem Scheiblerem, Józefa, Wyznaczeni ~tróże gallili Iskry spa·
kiego w Kutnie, zalożoną z wielkim lIa- stanęły na miejscu wypa(łkn. Ogień wszczął dające na kościół,
kladplIl, zamknięto przed kilku tygodl)iami się I)a dl'ugiem pit;trle w skl""ydle fronto-I Podczas pożal'u pękł rezerwoar wodoy
przyczelll pasywa są znaczne, a urządzenie weg6 cztel'ojliętl'owego glOa.chu, skutkiem wewnątrz fabryki, nie (1owodując jednak
całe spl'zedano za bezcen. Fabtyka ko- nieo~trożnQgo rzucenia l"vl.ez jednego. z 1'0- żadnego poważniejszego. wypadku; oberwazieglo\\'ska sprzedaje swe wyroby ze stfa- botników garści przędzy, która zapaliwszy ny kawał muru na dwu Ilajwyższych piętą Inb po cenie kosztu , (gdyż słoma krajo- się o plomiel'I gazowy, upadIII na obok le- trach spadł z hukiem na ulicę, lecz tak
w>!. ożyw auą. jest tylko do wyrobu kapeln- żącą przędzę i wzniecila lH\żilr. Widok szczęśliwie, że nikomu krzywdy nie zrobił,
Pożal' ~zel'zył się z gwałtówoą szybszy dla pielgr7.ymek cz~sLot:howskich i na gwaltownie szerzącego się oguia IJl'zerazil
llajtailsze kRjJPlusze dziecinne. Rynek nasz ogromnie robotników. Powstało. straszne kością, pomimo sklepień i słupów żelaz-
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Z MIASTA i OKOLICY,

od piętra, poDlew&ż nie pozamykano drzwi z oddziału
palącego się grn&cllu, z Qb&wy, aby uie
z mknięto którego 7. robotnik(lw. Około
25,000 osób, w tej liczbie przeszło 4,000
robotoikólV p. Pozualiskiego, oblegało przyJeg&jl!C6 do fabryki ulice i po esye, utrn(dnlając swobodny przejazd wozów strażackich z narzędziami l'l\tankoweml. Wllród
tycll tlwnów ;Souły się płaczące kobiety,
m&tl.:j łnb żony posznkujące dzieci i mę
źów pracujących przed pożarem w fabl'Ykargi i jęki dobywaly się co chwila,
wieść bowiem gmcbla w tłumie, te spaliło
się kilkadzie ląt łudzi ... Pogłoska podawana z ust do ulIt urosła w pewno§ć, nawet
znaleźli się tacy, którzy stanowczo twierdzili, że widzieli dobijających się do okien
nIeJ zaęUwyeb, -a llawet trupy powyno·
szoue do ogrodu, CiekIIwość jednych,
rozpacz drugich posunęła się do :lrodków
nawet zbyt gwałtownych: (lobijauo ię do
bramy z natarczywością. Interwencya jednak policyi i stróżów zapobiegła wtargni~D Ba -dzłecDiniee. Tłum poczęto ~
spakajać, że nikt śmierci w plomieniach
nie . ~nalazl; jakOż. tosalJ\9 potwierdziły
po!tznklwaoia pó przythlmienin POŻał'u.
Wieść jakoby
paliło się wiele os6b do ·
biegła do pobliskich miasteczek i już w
oiedzielę zjechało kilku wrażeii chciwych
jedynie w celu przyj rzenia się trupom. C,\la kata trofa ogl'aniczyła się na Po.parzeniu ulektórych robótników, lecz uszkodzenia te są niebardzo eiężkle i łatwe lio
W'Jler.zenia.
przy sobotnim pożarze okazało się, że
w fabry.:e]l, P. Jiiemll drabin ratuoko.wych i okna są zaKrat.owane w teu sposób te nie otwierają s i~ wcale i tylko
wyrwawszy kraty, można wejść przez nie
do woętrza. Przytem ujawnił się brak
dostatecznej IImlci schod6w, któremi możua·
by było w każdej chwili bez trudno~ci
8ale opu~ci~. Równie doniosłego. znaczenia. nieostrożnościł w powyższej fabryce
było to mianowicie, że pomimo nagromadzenia latwo zapalnego materyl\łn w pl'Zę~
dzaW, ~łomienle gazowe nie były zabezpieczooe cylindr&mi. Praktyka wyjaśniła,
te w przędzalniach .iest zbyt ryzykowne m
zapalanie świateł, od których latwo m02e
nastąpić pożar. Pożądanlm1 byłoby, aby
wszystkie takie fabryki oświ~tlane były
elektrycznogclą; gaz, nafta i wszelki!!' fn "
ne materyały słnżąc,jl do. oświetlenia j10winny być wykluczoue z użycia.
W spalonej doSzczętnie ozęści gma.chu,
z któreglJ uratowano tylko dogć niezuaczną część pl'zędzy pracowało około 600 robotników. Pooieważ spalHa. się przędzal
nla, która dostarczała materyałów do illnych działów wytwórstwa, przet~ znaczna
częśc! fabryki p. P. pl-zez do!ć długi cza
lOusi pozo~tawa6 nieczynną, co żuowu
zwiększy eł\.wilowozastęp I'obotni!l.ów Po.zbawionych zarobku o jakie 1,600 osób ...
Strat jakie p o ulosło towatzystwo' ak-

lllc1t dziel4gch

piętro

lilka zachwyca a si~ mą I m wilII: cbcenie zmarłej. PQmiędzy D1erucllomoMcią.
-cul I ' komin n. Zegal'em w tympo koju na, a
były !lroUlienie slo.ueczue., !':tóre, wpadajIJc
- Prawda, jaka ona ładua? Zdaje się, zmarlegQ dziecka l sztywnością lalki dziw!le zachQdziło podobielIstwo, Tylko, kisokuem i Po.ruszając tYHiące pylków, posu- że przemówi.
wały się wraz z dniem. Na kominku stal
Czasami drQbne te usta., które prj\!!d dy Qczy Maryni z pod czarnych j'aęs w/)barometr w kształci e domku, li któreg(). p.o ehwilą rozmą.wiały , z Marynią. albo o 1IIa- solo patrzyły, smu,tue oczy A.liuki na zawkolei wycllod:r.i1i i wchodzili kapucyn i za- ryni wygłaszały zdania głębokie, zdania, sze były zamknięte, PorcelanQwe policzki
konnica, Byłbym w tym zaelsznym poko- któryeh nikt nie- spodziewa. eię usłyszeli i rMowe usta Marynl zachowały świeżość
P .. zekfau z francuski ego,
iku zupełnie szczę~liwy, gdybym od czasu z list dzieci, może dlatego, te zawielka i młodość, szczupła twal-zyczka A.lilly
do czasn nie dostrzegał lez w oczach ojca sprzeczność zachodzi pomiędzy ich rózryw- była żółta jak wosło · a usta sine._Nie wiem
(DaJ.szy I"iąg -palr:: Nr. 59).
Aliny, kiedy się patrzył nn 11I\sze zabawy kam! dziecinnelni :\ smutkiem ' niektórych dlaczego w chwili, w której ją szczerze
"
opłakiwałem, zauwafyłem ten szcz.e%.ólny
Zdaje się jednak, że l'Odzina ta pami~- i słyszał okropny kaszel sIVPj córki, który ich nwag,
tal a lepsze czasy, bo mieszkanie, za- mnie po rnz pierwszy zRuiepokoit w ogroPamiętam, że (Jewnego dnia, kiedy',/; po- kontrast. ,J Pokazuje się, . te umysł ' dZiecka
wodn ptaszk>!., którego utraciłem, rozrua- jest tak ruchliwy, że czyuności swej nie
stawione meblami stru:oświeckiemi, świad- dzie pod bzem,
czącemi o ilawn ~j zamożllo~ci, eaie było
Alinka rozkładała przedemną z wielkiem wialiśmy o !imiercJ, 9na mnie za~ytała:
zaprzestaje nawet wtedy, kiedy duszę jego
wysłane ~tnremi dyw!tnllml, które tłnmiły l!abOŻellstwem całe to muzeum starożyt- Czy boisz s~ śmiel'ci?
wstl'złsa największe umartwienie. 'raki
odgłos naszycll kl'oków. Dla uzupelnienia n'ych zlLbawek; delikatnie rOzdmuchiwała
- Nie wiem, odpOWiedziałem.
pl-zypominam sobie, jednam spojrzertiem obtego wrażeni n, Alinka i ja rozldadaliśmy karty w książce, obrazki zakrywała bi·
- O ja, się »i&' boję - odrzekła.-Życie jąłem wszystko, nawet najdrobniejsze szczena wyblakłym dywanie zlLbawki, pochodzą- bnłką., wygladzając ją sl.arlllluie; \vtedy to jest tak nudne; wiecznie to samo. wstaje góly. widziałem martwą moją przyjaciółkę
ce jeszcze od jej matki. Nieszczęśliwa ta wydawała mf się większą niż zwykle cza- się, ubiera, je, kładzie się spać i zoów się obo lalk~, a dalej w: fotelu ojca,', zła!1'a
kobieta byla zapewne tllkie taką cichą i I'odziejką w porównanin z niezgrabiaszem, wstaje i tak ciągle w kółko, A po śtnrer- nego. bólem, zacIskającego kou",'ttlsYJDle
staranną, jak jpj córka, bo zabawki byly jakim \l'<JlVczas byłem.
Nie bylibyśmy ci....
I'ęoe; widziałem nawet linię, którą na nich
- Po llmiercl !obi się z człowieka wycisnął bl-zeg mankieta. Po.kój napeł
jeszcze w zUjlehlie dobrym stanie. Na dziećmi, gdy!)y w misze zabawy, pelne poewszystkich widocznellł było piętno dawnych zyi, nic; była się wmieszała takie i śmiesz- szkielet-powiedziałe m, kończąc 7.danie, niony "yl zapachem bzu bialego. To 8taruszka ' z pierwszego 'plętl'a przysłAła te
czal!ów. NajwJęcej lubiliśmy się bawić figur- nogć, 1\ śmieszność tę u()sabiala ogromulI które zaczęła,
karni z koJorowej tektury, stojącemi pl'zy lałkIl., ,l której już wspominałem. Lalka
- O I)iel - szepnęła, wtedy się widzi kwiaty, ' tak rzadkie w nasze~ m,i~ście,
pomocy kawalka drzewa przymQcowuuegll ta zajmowala IV marzeniach Aliny tak wy- mamę i alllołl{j,
którycll zapachu dQtąd wcale me ~nałem.
do ich lIóg; pl'zedstawialy one wieśuinkf>w bitne miejsce, że i ja zRGzynałem uważać
Pisz ę te słowa, zawieraJ~ce IV sobie t y- I kiedy tak stałem, przerażouy wszyątkiem l
i wieśniaczki, lecz w ko~tyumach pasterzy Mal'ynię jako. osobę z krwi i kości i z do- le przedwczesnego zll\~czenia i 'tyle naiw- ICO wokuło siebie widziałem, 'Prz.fś~t& Mie'
i past.erek z czasów "aucien regime", PQ- br" wiarł brałem udział w tc;j komedyi, Ilości, dla filozofów zajmnjących się psy- ta, i>citiągnęła mnle za rękaw ' l. ptlwJerównywaliśmy je z przekupniami i przekup" I którą dzieci zawsze odgrywa ły, odgrywa- cholo.gią dziecięcą·, Co do m~le, ' ~o , ,!,yr~e: działa: .
..
n, '
karni, którzy IV dzieli targowy spl-zedawali ją i odgrywać będl! ku SWo.j~j wielkiej 1'11- kleni się joź dawno zbada~la ~J wlel,kleJ "- Pożegnaj SIę z_ nią,
.
•
na placu kartofle, kurczęta, maslo, ' o\vbce do ci. Kiedy Alioka rOzmawiała ze mną o tajemnicy rozwoju omysłn I ser'Ca. Kiedy
Podszedłem do łóz~.ka, podUloslem sUl
i t. d.
Maryni, mówiąc: "Mar) lila zrobiła tQ... się zaczyna w uas cierpienie myBIi? Kiedy na Jlalcach i jed,nocześnie z zapachem, bz~
Pomiędzy zabawkami znajdowały się t.ak- albo lIIa 'yuia zrobiła tamto ... •. "M:\i'ynia ból milo$cl? Czyż dusza mężczyzny nie począłem na listach chłód twarzyczkI mej
że małe książ eczki; były to knlemlarze z lubi tę snknlę, a nie lubi tamtej," wyda· objawia się ju,ż w namiętnej czulości, jaką zmar,łej przyjaciółki,lekkie dotkni~ci~ zło
dawno 'nbieglycll lat., oprawne w wyblaklI! wało mi się to zupełnie natm'alnem i urzą' otacza dziesięcioletni cbłopiec chorą swoją tych włosów, któ)'e uealowałem I rlie\vy-;
'Dlatel'yę i siarannie Ił ' uuięte w futerał)'; dzałem nawet podwieczorki dla lalki. Na:· towarzyszkę zabaw? Biedo
luoja' Alina mowny smutek' w sel'cu, '"
były i książki z obrazkami, IV których pO- krywałem dla uiej st6ł, obok kominka, była bardziej słabą i ele'rpiącą, uiż przy-,
- Zegnaj I pierwsza moja przyjaciótkof
clziwiaJiśmy chłopców w wysokich ka)le)u- w kącie, gdzie orządziliśmy jej pokój. 1IIa- puścić moglem i przyszedł czas - było to
"
,H,
,;zach i s'zerokich kołllierzaeh i dzi\lwczyn. leńkie meble, za małe dla "n.aszej córki,· na począ.tkll zimy, kończy lem dziesiąty ' rok,
.. I, li.
ki w w:.}ziutłŁicb slIldenl(acll, uczesaue At la zdobHy ten wspaniały salon. Były to sta- kiedy niewblno "mi bJło ba.wr~ się z ~ią.; I
.,
Prud'holl. Byly tam , inne jeszcze zabytki re mebełki, kt6re jeszcze matka Alinki do- bo. ją to r.abarllzo męczyło; w tydZIeń ,
OLa.g ' upływał; rodzl~e m?1 ~aJ!no,,:ah
dawnych czasów, jak: wytarta ' pol'celailll, staln dla swej malej laleczki, a nasza Ma- później n)e, opuszczała łóżka - a jedneg\)' I \~ciąż ~nsam dom! II! , ~Jsa~eJ ,stareJ ,dzlellatal'llia magiczna, lIa szklach któl'ej <10- rynia wygii}dała pośród nich jak mloda 01- dnia, było to w wigilię Bożego Narodze- mcy miasta; UmlescllI 1~lu.e JlIko llehs'yo patryW!lIi~O\y żołnierzy z czasów ceSllrstwu, brzymka. Marynia miała tylko jedno krze- nia, do. }lokoju; ' ~,tó\'y, tak lubiłe~, ,,:cho- na!,za. IV hceu~; zauwazyh prawdopodoNa ścianie wisiaJ portret IOI\tki Alinki, na sio które dla niej kopiłem i' w którem d~łem z płaczem aby po raz 'QStatnl io- 1l00e, ze odkąd ustał dobl'~zynny wpływ
którym, zgodnie z da II-nym slDukielllolll-zed- Ali~a ją zawsze sadź'ałn. Wiekuisty u§miech baczyć ' Alinkę: jui nie żyla) Lei:Ma uiei'u- ,Alinki, stałem się' nieposkromionynI k,0stawioną byla IV gronie rodzillY, trzymając był jakby pl'zykuty do. jej twarzy porCl'la- ' chQma. ~ sweW IUlilem lóżeczku! . nad któ· złem.
nap'odę za d,obl'e sprawo~anu!,'
na. kolanach glowę bai'a.'nka. Pospuszczane nowej.
Siedziala '" {oteln, z rękanHl l'eIP wIslaI krzyż· IV krze§le n J.eJ nóg słe- wólll;o ,~ , Ilylo raz na mieslą~ odw\edtać
rolety llrzyćmiewały :!wiatlo, ogień trze~z- w mnfce, IV akS.1u,nitnym k,allelqą~u, 8ztyw- , działa lalka; bJlB'.to zapewne b~tnle za- rodZl~\~I · a dwa razy IV tygod~lu, w C1:\vaf-

l)

Paul Iloul.'get.
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DODATEK.
3
t stycznia. 1890 r. ~oajdowało się 1'8. 4,014 saski jloddany, właściciel
fabryki
kamgar.
\rop. 9. Dochodu czy tego w roku spra· nów, za. 2 osady zliwienją
ce razem 16
wozdawczym mialy kasy r .3,614 kop. 38, morgów, złożył kancyi
rs. 7,500. Co do
od POcząt~1I zllli działalności kas rs. 29,380 pochodzenia Floryana
ubezpieczeil od ognia: 1) rumem z roku z krainy fantazyi, a
Dlznera, mieszczani·
nie z życia. Dqwpip kop. 58.
1827, 2) moskiewskiem, 3) • alamaudra v , i powierzchowne chwilowe
Uli, wlasciciela osady 6 morgowej, tud7.iei
(-) Uregulowanie nieprawnego posiada. co do pochodzenia. Gustawa
4) Rosya", 5) n ruskiem z r. 1835 i 6) sceEl i sytuacyj wy~rcza umotywowlloie
Liperta, miesz·
do ubawien ia dalia gruntów , włościańskich . . Sprawa
r~skwa·. Z ogOlnej sumy s7.acunku przy wi~za•• Nieud"tn&
robGtjl. pp. Abrshamo- ni~pl·&w.nl'go n"bycia gruntów włościaD kich czanina. i Moszka Jakubowicza, izraelity,
~bezpiec.zeniu towuzyst wo akcyjne lzr, K. wiezą i RUfl
wsp6lnych
posiadac
q
w
Dąbrowie
225 pr.
ko"',kiego nie posiada tych w okolicy Łodzi, przez osohy niewłości
aó· gruntu w!ościallskiego, prowadzi się odnopoznańskiego przyjęło 10"1. na własne ry· ostat'oicb warnuków
nawet
w
llIIliarkow
askiego
pochodzeu
iiL,
reguluje
się
(.'Owoli, śna kOI·espondencya. August Der, miesz·
zyko.
palonI!. przędzalnia piJał 50,000 nlli do;ie. J~t f,o naiwny
;lepek; scen przewaźltie !!rogą
ej ugody, do ezanill, którego osada l morgo 150 pręt6w
v.'lozeeion.
i sytuacyj, najniemó~fiw$Zych pod słollcem, kl4rej tak wladza dobrowoln
odno na, jak i oso\ly znajduje się w zastawie UB rs. 200,
(_) Tow. akcyjne wyrobów wełnia· o.kraszouych tak nie'\,yszu
uie
kanym dowcipem, intei'esowlUle naklaniajłsięchętnie. W8Zysl.- przedstaw
nych JU1lU811 Hełnzla. 'a plerwszem inau· lak np! I) ~ daj cię d...
ił dowodn wla.,no§ci. - Moskiew·
"'7.ięli, Pijlrn,ackl Da kioh osad wtościBliskieh, niepraw
ule naby· ski knpiec I gildyi, Stolarow, wlaściciel
gur~yjnem zebranin akcyona~~,!" . wy· 'Piernataćtl i l p.
Operetkowy jakill ksią- \ycb. było razem w powiecieł6dzkim i 1.0miemonego towarzys~wa w dnIU a hie;r.ące· ie, nlewyrain y ~Z;~r
kamgarnów, jest posiadaczem 4
d'ilU1U8lrie, ~aje dzi 62, zajmuj,!cyoh lł<:zoie obszar 486 fabryki
go miesiaca, wybrano na dyrektorów za· się wyKr ć (I) jedńej
morgowej osady, która należałB poprzednio
z
dwu
rodzin,
IIbie·
morgów
186
prę\4w,
a
miauowic
ie:
rzadu pp. radcę przemysłowego Juliusza gających ~ię o niego,
do pruskiego poddanego Henryka HiiJfera;
jako o k.andydata do
We wsi .]Jmś, gminy Brus; Adolf Wol- za osadę tę rzeczona firma
Reiuzla, Józefa' 'l'anfani, Adolfa Jfeiązla, ręki córki. Pomysł IA~
ofiarowała się od·
Teodora Juliusza Reinzla 1 Ottona. Gehliga, pomijając jnt pra,wI\9P nowy i nie~nżyty, bęrg, izraelita, lekArz w Łodzi rlamieszb..... dać rządowi odpowiedulI) ilość gruntu dwoI"
Qdobieńs~wo choćby ły, IlO iada dwie osady - 2 • morgową,
z pomiędzy nich p. Juliusz:!, Heinzla jako pd(lalone 'podolinej,sytl1Jlcyi,
co skiego lla folwarku Smólsk; s\lrawa odda·
(lyrektora zal'Z4dzająeego, oraz n:l. zastęp- nia wstrzymać sil} trudno. że od po~e ~a" do kt4rej sprawił. zuajduje sil} . w sądzie nI} jest do rozpatrzenia wladz wyższych.
ców llyrektorów zarządu: pp. Lu4wika powanilł. ~bater!l sztuk1Ril ~gika. postę- gm. 4 okręgu i 6 morgo 122 pr., której Uchwała zebrania. gminnego, co do naby,arego Salatow~ sprzedaż przez pllbliczną licytacyę nazna·
Heinzla i JulillSZ& Kunillzera. Zan~ to- skiego mogłaby l§ć
o lepsze z logiką bo· ~zono w zjeźllzie sędziów pokoju w Łodzi cia osndy l morgo 229 prętów, prze? miesz·
warzystwl\ mieścić gię będzie IV m. Łodzi haterów bajki dla dzieci;
czanina Preisa,je st zakwestyonowaną. OSB'
kilka inuych pla· na dzieli 3 Llwietnia 1890 r. lzr. K. Po- da.
przy ulicy Piotrkowskiej Jl(!d ~ 528/30. skicb, idyotycznych postaci
2 morgowa nale~ ąca do saskiego podpotęguje uie· zUa(iskl, izra.elita fabrykau t łódzki,
posia. llanego Wacławka, przeszła napowrr,t w po·
Dl"1lgie posledzeni~ odbędzie się 'IV dniu poż~da.ny wcale efekt
'nlliwdości pomysh\ .da W Brusią :), o~ady wlo§ciaóskie,
zawie· siadanie dawnego wlaSciciela. Co do osa·
13 mają r. b. w sali (.'Osiedzeń te~oż to· ! przeprowadzenia tegoż
w sztuce. Widz rające razem 10 UIOI'g(I\V 61 pl'ętów; w za·
warzystw a W Łodzi. Porządek dzienny te- od początkn wtajemJlic
f,.ony we wszystko, Jlli \lU ZSl te osady p. Poznański dał rząd o- dy G mOI'gów 150 prętów, będącej w po·
go posiedzeJtia. obejmnje. 1) wysłncbanie dziwi siq, POCli' 8ję ' 1ITę~ą]ltl
sia\laniu
scenie te ma· wi o!lpowit>.dują i1o~ć gruntu dworskiego dziń kiego,mieszczanina A1eksandrB Skl'llsprawozdania zarządu o wyk.opaniu po~t&. ryonetkl, zjawiające się
w1allciciela przędzalni w Łodzi,
jak
za
POCiqghię'lua folwarku G1ucholVi~.
nowienia zebrani B pierwszego co \lo naby- ciem sznurka w szopce,
uch wala zebrania gminnego będzie zruie·
lu~ za..pociśni~cię~
We
wsi
KanJtewie
,
gm.
Brus:
właściciecia ma.jątku; 2) rozpatrzenie i za\wiera ze· sprężyny. Pan Wlaaysla
nioną.
w Gęslorowl!kl, .lem osady 7 morgo 150 pr. był Francisze k ckiego, Osadll 6 morgowa Gotfl'yda Budry.
nIe bndżetu na rok operacyjny do 1 lip-ea pragnie ~ómówic! ~ księei.em,
należała popl'zednio do pruskiego
więc ostllt~ , 'l'l'IIutmau, IlDstryackt poddany; przyjąw.
1891 r.; 3) zatwierdzeuie instrukoyj ,dlll ~pewd6 ~n;eczuclem
poddaneg
IVI:dzióI/Y, •. ukazl\je 87.y ruskie poddaństwo, 1'. wkr6tce zmad powrót o l'eodora zczerba~ll! l~z na·
zarządu i dyrekrora. zarządzającego; 4) Się: natlcbmla
pr~eszłll
d? rąk wlo§clan.sklcb.
Bt we drZWiach. Nlewlado· i osada przeRzła na \Ydowę po uim
'Y lo •
rozpatlozenie ]lrojektu zarządu o wyd niu mo, ską!l 1 poco obierają
We WSI Dąbl'(ftvce, gm. ChOJllf, osadę
' sQbie państwo ściankę. r- Drugą takąż amą osadę ma
zasill..'1l towarzystwom dobroczynno~ci i' Woszowscy i Pierllaccy
włollciauską 2 morgową posiadają spadko·
5) zmiana. niektórych. paragr.afów ustawy. Sal.atowskic" zll: hot:l; :dom obywatelski w posiadaniu Franciszek EgeF auśtryacki biercy Augusta HitOlana, pruskiego podda·
.,a po sekwestrz e Iwddany; sprawa co do tej ilO~iadlośei jest nego,
(-) Agentura kolejowa. Z powodu 1\-Y- majątków CJstatDleh (jellyo
k.tóry wszakże zapisa:ny był do ksiąg
'to, chqć e~ł· rozpatryW&nB w sądzie. Osada 6 morgo ludnośCl
łączenia z. nowych taryf be~tlr~nich dl'll~ kiem zmar~olvany
stałej w gm. ChoJny. Co do po·
O\:S,l\'inl\ln~, . pomysł Ilu- 150 prętów, •Dtlleżąca do Jana. Wagnera
, chodzenia zmarlego ~ jego spadkobierc6w
gi. żel~n~J. fabr.\'czuo-l6dzkie~, za'rząą .~plel toró~;} robll} -zn6w Ple"nac~y
l Sa!atow~cy ruskiego poddanego, byla IV posiadauiu zarządzon
wledensklej otwlera w ŁodZi .,genturę !dla oberzę z domu Woszo}VS
~ d~ch~zellle.
•
zalat wiBnia Interesów ekspedycyjno-haudJo· ilrzecież nie bei słusZnego kISlh, .tym razem izraelity Obi la KI'ajcera lecz obecnie prze.
We WSI l odwląc.zyn, gm. NowosoillB,
móty
wu,
panu
szla
na(?Owl'ót
IV ręce ~łollciańskje. Aloizy spadkobiercy
wych w komu!1ikacY,ł pomiędzy drogą. ł&!:z. Wo. zowsklemu bowiem
Karola
Scheibler
a
mieli
w za·
kIJ: .a stacyaml kolei warszawsKo, Wiedeń· jadą. Jedyna. . u~ana ... tlniło się, że III-zy- BalIe, aust.ryacki poddany, orllz IZI·. . K. 8ta~ie od B~rnar~a, Braun osadę 24 m? ...
,post~ć
\v
śztu?e,
Poznański
,
llósiadajlłw
Karolewi
e każdy gową,. w pOSla<laDlu której poz~s~ałl, ~aJą~
sklej.
Wanda, zawdZięcza, JaK Się zdafe, Wlę· po 3 osady wło§cialls
kie - po 45 morgów wzanllau 'Poprzedniemu właśclclel
(-) B.lld~wa koszar ~la dwóc:h batel·yj. cej panł Majlll·owicz?wej.
o\vl tej
niż ' autorQm. za które pierwszy dał rządowi do rozpo: osady
artyl~rYJsklch konsystnJących. w naszem ~a wołowej
odpowiednią !iość gruntu clworskies~ó~ze. Dl6 splsal~y muóstwa rządzenia odpowiednią Iiot!ć
gruntu
mieśCle, ma być dokonaną w CI~gu. ua(lc,bo- medorzecz
dwoI"
go
we
w~1
zydlow Ie..
noścl, Jakich ptllną jest Bztulta, skiego na folwarkn
.
Smolsk a <ll'Ugl na
dzącego lata kO.8ztem 60 tysięcy rubli. Bu· lIaz &Il
We WSI Poręby, ~m. CboJny, Maksymlpl'zy~m
ma ta ma być wyd11tkowaną z zapasowego l\UtQr6w • • iIomedJlą".l1'etensyouainie przez folwarku GInchowie. Wre~cie posiadają \iBn Kriug i wdowa Anronina Bitow, są
Dzięki
kapi.tału miejskiego, na.. co pod~hno już 1111.- wy,bornej grze Pll. F~ld!Dan~ humorowi l jeszcze ' w KBI'olewie: Ludwik Kelier posiadaczami osady zajmującej 2 morgi )j
(W?szow.ski), osadę 12 morgową, przy ltt.órej utrzymał pręty,.
l!tąpila decyzya \\~dzł' ~yWej.. lecz reg~lItain~go ~owodu na lIaby·
WI.u~ler~ (Sałatowskl) I paQl. I ~IlIJdl:Q,WIC~9- się , ponieważ
dowiódl sąrlowllie, że jes~ cle tej. os~dy me poslallaJą·
(-) Z teatru. .Ksll}że pan, komedya weJ I Jlilkd drolmym
.
scenkom eplzody'cz·, J'uskim poddanym i nt\leży do stanu
włoWe WSI Probos:;c;;(ft(uce, gm. LućlUlerz,
w 3 śktacb. Abrabamowipm. i Ruszkow- nym . ",!dzówie ni~ I!udzili
si,ę wcale, !lade.r ściailskiego, i' Jan lIiklllolV. ki osadę 8
skiego. Krama farsy, SąSIadUjąca z krainą życz!.'Yle przyj!ĄUJąc benefisau
z~ul L~jzer, izraelita. z Rawy, mill;ł w
ta. Paul ~[aJ' mo»gową kt6ra jest zakwestyonowana
operetki, nie rachnje się zbyt ~Hi~le r; pr:p... • drowiczClwa (Wanda)
S~"'Pl'zyła pelną mi· spra.wę r~zpatruje piotrkowskB gub. konii:' po Jadanlll osadę wŁośClańską, składającą
~lop?dobieństwem i konsekwe~cyą: Uość, llltk~ego humo~'u
się z 7 morgów 117 prętów, lecz obecnie
.i Y:'dz~ękli yos.(a~ dziew- sya do spraw włościańskich .
Jeś~1 l~arazle. w teatrze 'porwie Widza ~o- częCla .. ~p.
os~d.a. !B przeszla napowrót IV ręce Wło·
Chml~ll('Js)ti, ,JI1ielQlcki) Kop:
We
wsi
Knt~zewo
,
gm. Żeromin, osadB
WClpOle zaWikłana. ruchliwa akcya, zadle· czew~kJ, ~IIBPCZYIISk..
" Staszkowskl, pani 8 morgowa byla IV posiadaniu Mośka Mo. śClauskie..
'Y'e WSI. Railogo.szcc, gm. Radog:os.zcz,
teki w soootę, doz\Vo oną fiYla. prtecliillZ: Grablńsk~ I pauna PIC~01:6wl
la. 7; z~pelnem :jkowicza, izraelity, lec?l obecule przeszła Julmsz
ka; stosownie do miejscowych przepls~w , powódzeruem wywiązah
H~lUzel p081adB osadę wł?śclalll!ką
Się zzadalllll;' .Wo" napowrót do poprzedniego lVłtl~ciciela,
kt6·
z 6 morgo w .205 prętów; wzamlan za ~ę
parami IV milczeniu przebiegaliśmy " ulice Ifóle .sztu~a g~a~ą , byJa..
tak ,~o\lJ;:-e ~ ?lWa.- ry należ~, do stanu wło:jcia(l.s kie~o:
miastu. Na bulwal"Ze koło prefektury, sn o., Wd\ ze mlDlo\\oh zBI
~sadę }l. Hem~eł ?ał. d~ ro:porządzeDl~
byŁ~ taI.entó~ I ~I'I\We WSI Krą/WC, gm. Łaglelvmkl: osada Iz,dowl odpowIedmą
tykałem wtedy cięsŁo ojca AlinKi, który cy a~·tYjjtów na wykona.ru
Ilo~ć .gllllltn dwOltl pod'obUle. mąu· składająca się z 2 mOI'g6w 9 "I'ęww, skiego
szedŁ albo wracał z biura. Pomimo ukoń. dan.eJ roboty. Te~tl'
na. folwar~~ Gluchowl~. ..
by.'
czouych zaledwie lat czterdziestu szedł po ' SZQle benefisautowI n!l;łe. pełny, co SIt} siu· a należąca do iZl'llelity Abrllma Borkow.
We
W~I
Skoht!I.~,
~.
Łaglewmkl, Józef
~Bło,
I J 11.
skiego., przeszła napowr6t
chylony opierając się na dobr~.mi zna·
(-) Na ochronk~ lo;atolicką złoy.ono w włościan. - Ludwika Mailska,w pbsiadBnie lluer, mieszczanIlI, pOSiadał osadę 3 morgo
mieszczanka, 20 pr;,. k~rą. sprzedl\ł napowrót w ręc.e
nej lasc~ z gałką z kotlci słoniowej. Sppj' administl'acyi naszego
pisma.
rzeniem sznkał mnie zwykle ' w sze.. e~u twe m pani Emjlii Karczews za , pośl·ednic· posiadająca. w tejM wsi osadę 3 morgową, włoś~lan!l kie; co za§. do ?sady 6 morgowe],
,kiej,
opieknnk
i
i
mieszczan
in
Juliusz
Krenz,
posiadający naleząceJ d? ~loś~lank
kolegów i \fitał uśmiechem słodkim j smul.- tłll~e ocbronlti, ..rB. fI.
q
,
osad~ 'Z ? morgów 44 prę~ów, ni~ mogli spr~wa znajdUje Się l Auny B~ylskl<",
nym zarazein. Ze swoje) strony, ·odwiedza·
IV rozpatrzeOll1 sądu
(-) 1<1\" poiyczko wo· wkładowe gmInne. przedstaWIĆ dowo~ów D6byCla
osad I z tego gmmnego..
jąc rodziców, nigdy o nim lIilt zapominalem. W '119wiecie16dzkim
.
.
.
zllajduje się przy gmi. p?wodn sprawy Ich oddauo do rozpBtrze
·
Witany byłem zawsze serdecznie i z r,\do- nach trzyud<:ie kas
We
WSI
A7ItOluew S~/;(,wsl~" gm. Nowo·
pożyczkowo ~wklado- Dla ,s~du.
,.
ścią. Mieta prowa\ltl la mnie do ojca Alin- wygh, a m;t.nowi.e
s?lna,.
Abram
Łysek,
.. zl·ae.h~, był w po·
ie ; ~w gminie-illrus, Bel>IVe wsi KQnSw.nI.i1ul, gm. Wiskitno, WiJ.
ki, kt6ry pracował w salonie; pnyległy dów, Brójec. Puczniew
, Alekśandrów, Ba- helm Wutke. zaliczony do pruskich pod· sladamu osady w~ośclańskle) .1 morgo 66
pokój zajmo,wala niegdyś moja Olała, . n\e. giewniki, 2eromin, Gospodarz
prętów, lecz ~b~cn~e sprzedał Ją napo wrót
, ~ Wjskitno, danych, posiada bsadę ~lO · morgólV; 10 prę·
zapomniana ł przyjaciółka. Pewnego razu Nowosojna.,,RsZ6\V', GÓrki.,i
IV ręce w~o~clI~nskie.
.
zastałem drzwi do niego otwarte i nie 111,0' n te posiadają kapitału. Czarnocin. Ka· tów; Wutke przy osadzie tej pozo8tał, po.
We WSI Widzew, gm .. ChoJ"!: Jnllusz
zakład"we
go
ogóniewaf
\
lloltiódł
sądownie,
że
Jest
J:IIskim Kunlt~e!', .fabryka? t, .poslada. sledm osad
glem oprz8Ó-łlię pokllsie, j:eby
cbbć lem 1'8. 16,345 kop. 51;
ukrBdkiJlD uie zaJrzef; ojciec, !!postrzegł· tal zakładowy posiada największy kani· poddanym, mieszka 'IV kraju plozeszlo 20 wlo§clansklch, zawleraJą.cych razem 48 mol"
kasa przy, guiiuie lat i należy do stanu włollciańskiego.
szy to, zapytał:
gów.194 pręty. Wzamlan za ~
<;Hlrkt (rs .• 7,375 kop. 7), .ńajmniejszy zaś
1'.
We wsi Nowe
okicie, gm. B~IIS: li mor · Kumtzel' oddBŁ. ~runt dworsk! osady
- 1I10te chcesz wejŚĆ? ,
k8.8B 'jlrzy gllliuie RSJlew (re. 600). '- Nieł gowa osada była- Rpoprzedni
na .col.
o IV posialianiu warku GłuchowIe l wskutek tłll zamiany
WeszJi~my o}>adwaj. Bylo to w lecie, kIPre i1i kas w łlowiecie
Otworzyl okienuioe , a bl8.8ki słoneczne na· duży obrot pieniężny, łódzkim mają do~ć sasklegó. pCddanego Gotfryda Rempl!!., lecz po.został prz.r grun~ach nabytych ?cl wloa mianowicie: kua 'obecnle ~rzeszłB napowl'ót do rąk włościa.
pełniły pokój umBrłej. Jasue słllp.ko oblalo w. gD\inie ę6rki wydBła.
ś~lan.
w .ciągu T.OG sp" • uina Jana .Jerzego Hefnera, rUskiego poll.· klem~ FrancISzkowI Sende~'m(lnowJ, pru~·
p~omieniami awemi stary !lywILP ;wytartiy, . wo~awc~ego 1889 PQzyczek.
poddanemn, posiadaJącemu. w WI'
na
i-s.
'33,945\
danego.'
0sada
3
morgo
100
pr.,
należąca dzewle 2 osady po 6 m~r~ów kazda, sądy
lIII którym bawiliśmy się razem, łóżeczko kasa
gminy GospodBrz
w kt6rem widziałem ją ' bladą. tak strasznie ny Alek;8&ndrów na t$, Da rs . .20,929, gro!. do Frydl'ycha Wydlicb, prnskiego podda- przyznały pra.,,:o własuoscl. Osadę ~ow al.
.15,91.3 i kasa gm. nago, oraz o adB 9 mOrgo 17 pr. będąca
spokojną; -szitfkę ;v której miesżkali 110cz, Hazew wydała
ską Jau~ ".Kelioua, ~yrok sądn gm~nnego
pożyczek na 1'8 ' 114,875~ wlasnością także pruSkiego
poddanego postanOWił pl'Zywl'óclć do staun plerwo·
ąilyi wieśniacy 1 Mar~nI~ lalkę-. siedzącą. Najmniej potycze\<
wydała kasa gm. Czar- Augustll Reniga, p ~ dieg3ją sądowemu
dou~ sw~im fotelikn. z · oczami niebies.kiemi . J\O~iu ...,. p,1!\5.
rs. W;s~ystkie zaś k~sy chodzeniu.. Wilhelm ~I:an~ i Karol Hribt, tnego.
IVleczme otwarteml, z twarzą zawsze oś· gJllIIUle w .llowlecle
We wsi Za/'zew, gm. Chojnl:, osada. 10
jódzlUm wydały w Clą- fabrykll.nCl cegły, poslattali w Nowem - Romiechniętą ł. zl/:v.sze .1" tejsamej wi;i)'towej gu rok,q',- 1889
poiyCZllk. na 1'8. 150,331; kielll 'wspólnie 2 osady - jednę 10 morg., morgowa, należąca do spadkobierców Fel"
sukni.
'dynanda Pladek, przeszła napowró ~ w ręce
•l
.,
2< tego , Z~'ÓFCJDO w,
, - Czypamiętasz,jakją kbchałlrAlirrka?- dawczego rs. 63,081, ciłgn . ~'okll sprawo z- a dl'ugą 'T morgo 150 prętów; co do 'pierw. włościalI8ki~.
8.1 na długa-cil pozo· szej osady sprawa rozpatry
waną
była
w są·
mówił ojciec, pokazuj!ł.cmilalkę.-Czy wiesz, stało rs.
We wsi Zabimiec, gm. Ratlogoszcz: !,an·
87,250. , Na Jokatę bezpriocentpwą dzie gminuylrl 4 - go okręgu, lecz
t powodn ge i Stangert posiadaj'ł 30 morgów grun·
że mnie prosiła, żebym po ilmi.erci, dał jej złożono
w ciągu rokn
w rączki lalkę, bo chci&ła.by ją -auiełć 8ach rl!. 1,\)73 kop. 4li; w.e wszystkicil ..ka- zniknięcia jednego ze spólników, wyrok tu włościańskiego, który poprzedniO nale·
wkładów na Ill'o" sądu wstrzyma no; osada druga
przeszla ża.l do mieszkauca mia.~ta Łodzi,
~o niebB i llokazat mamie.
'eta chciała cen~ od Ol\ó\) prYWlltuyc:h wpłynęło 1'5. IV posiadani
e Henryka Resel i Franciszka. nina. Wilhelma Matza; sprawa mieszcza·
Ją z n!ą pochować, ale ja nie n1o~Jem. wz· 13,435 kop.
tera.źniej·
67; z kw' . ILdmin'istracyjllych 8iel'a, ruskiclI ]loddl'onych. Cp do
Alberta szych włailcicie\i osady znajdllje się w roz·
sta,~ Się ~ przędmiotem, do kt6rego. była i iIlnYllll sum
wpłynęło
tak przy.wiązaną. I znów miesiące mija:ły; kąpita\~w, na,leż/łcyeh ' 1'11) . 3,809 • kop. 4ą; Millst, zagrAnicznego poddanego, Właścicie· patl'zeniu piotrkowskiej komisyi gubernia l.
dl!. małoletnich, zło· 10 morgowej osail.l\ 1>raz Edmunda Belle,
wiele, Wiele zmian za~zlo · w tynt czwe. ŻOIIO w roku sprawozd
nej do sPI'aw wło§cJańskich. Osada. naleawczym ' w ka.· wh\~(liclelB osady, zajmującej 15 morgów żąca
~Ui po. raz trzeci od ~mie~~i A1illKi zbli· sach gmiunye~ rs.
do Gustawa Remusa, mieszczanina,
21138~ kop..
Z pro· 10"0 prętów, żarządz(J!lo dochodzenie, tyczą- zawierająca
zały Się ŚWięta Bożego Nw·odzenia . • ja ceutów ';od potyeZeki
w sobie 32 morgi 247 prętów,
J wplJlnęł ł w cią' ce się poc:hodze\:iia trep osób.
8aIII byłem jlłŻ-trzyll8.8toletuitrehłepeem, gu roku
wy~okiem
sądu gminuego II-go okręgu na·
rs. 7,265.. kop. }9, z kar za nie- ~.We wsi Difotmva, gm. Chojny:
August znaczona jest nB sprzedai przez pnbliczną
próbowBłel~ jnż ~nawe~ IlIIaku pierwsze.go regularn!\ s~ł~i!l
J!ożyc~e}l: . 1 111. 17 k. Schubert, pruski po~dany, posiadają~y 112'/.
p~pleros& l to w nlnblOnym Clgródku Alin· 86. ,Kuy ~yp1a~iJy
Iicytacyę; ~ecz właści.ciel osady podał apeki, n~e~al~ko szpaleru róż, gdzie szukałem wozdawCZ8go. . wkładóww CllJgn J'Oku 8pra·- pr. gruntu (który Jest w zastawie ~a rs. lacyę do Zjazdu sędZIÓW.
złożonyoh
.!
ńo.
"pro410),
nie
posiada
dowodów uaby()ia tej
dla D1ej pięknych, złocistych owadów, IIpią· cent rs. 3,14~ kop. 1l9,
\V mieście Łodzi, Szajndla "Pakuła, izraproceutów zag .od osaIy. -Również Wilhelm KerlE:\', saśki eUtka,
eych roskosz~ie na łonie królowej kwia· taitichźę wkładów rs.
ma. w posiadaniu 2 morgi 30 prę·
1,199
/top,
.,42.
Utrzy.
p
dł\nt,
Izrael
Chabera,
izraelita
i Frau· Łów gruntu poduchowuego. Sprawa co do
tów. W okOle pierwszego ~.wętra wi~iA• .mlmie k8.8 wraz z \fyi\atkłm
i
no.:
matel·yB4l'"fA!k
M.rUsi
austryack
i
poddany,
posla·
łem znów staruszkę o d~ugicb, angi~kiQu ły piśmienne kosztował
Łej posiadłości znajduje się w zjeździe sę'
lokach, al.e szyba zi~leń~za od iuuycb zuik· dBwczym rs. 1,424 kop.o : w rollu .spral\'oz. daj'łcy Włlp6łnie 75 pręt6w grnntu, oraz dziów pokoju.
52. Gotówki we wtdciciel ośmiomorgowej osady Ferdynan d
nęła. Znikn~łB też I Mieta.
W granicach miasta Zgierza 14 osad
wszystkich kasach potyczko wo. wkłado· Ke alg, mte.u&n iu, nie
(D. C. 'I.).
wych gminuych w powiecie łódzkim IV duiu dó\V w~ wlasno§ei )Irzedstawili dowo· włośeiańskich ZDajd~e się w nieprawIlem
. Ernest Leollhw'dt, posiadaniu; z tych 3 osady pneszly napo·
crjne br. K.

Poznańskiego, obliczają na klI.w~&jąca tak do końca,
że niema czas n
ogromną sumę, bo przeszło na 800,000 rubli. ua. Ul' tykę
dzialająoyc:h u.qb i sytQłcyj.
Fabl'Ika oraz urządzenia ubezpieczone sł Z tego pnnktn widzenia.
w następujących prywatnych rowarzystwach robić zarzut, że tre§Ćo . (ru(1no aut9towi
do 1: l'ąj' bierze

I
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wrót w ręce włokiańskie, a co do reszty rokn życia ś. p. Stanisiaw Pfeiffer, jeden permskiej, saratowskiej i charko",skiej.
przeprowadzone będzie wkrótce dochodze· z najwybitniejszych przedstawicieli war.
WUao Wystawa koni wierzchowych
.
ta. a'
nie na miejscn przez komisarza do spraw szawsklego pnemyełe garbarskiego.
l roboczych w Wllnle bęllzfe otwar
nla
wlościańskich.
- Zgodnie z przedstawienIem warszaw· 21 maja. Główny zarząd st&dnln rądo ·
W powiecie łaskim wszystkich osad wła. skiego oberpolicmajstra, rada lekarska mi- wych przeznaczJ~ na nagrody 500 rs. i me·
ściańskich niepraw nie nabytych było ra· nisteryum spraw wewn,trznych oznala za dal złoty a komitet 6 medali bronzowych
',,- .
I h' Wł ~. .
zem 15, zajmlijących 78 morgów 267 prę· możliwe zezwolić na urządzenie przy urzę' l. ki"'.
.l&<I
wotow pochwa nye .
OaClame
tów, a mianowicie:
dzie lekarskim m. Warszawy Il\boratoryum będą otrzymywali za swe konie 'Ilagrody
We wsi DhUów, gm. Dmtów: Lewek hygienicznego, w któreIII będ, dokonywane W plenlądzacb
Ode sa. Dnl~ 22 lutego rada miasta Ode.
Brajbart, izraelita, posiada osadę 3 morgo rozbiory cbemiczne i mikroskopljll6 pro.
81 prętów, przy której pozostał, ponlewat duktów spożywczych, z w&mnklem. aby sy pruznaczyla 300,000 rs. na 'szpltal dTa
jest zapisany jako wło§cianln I ",łdciclel wzmiankowane l&bor&toTyam pod katdym 150 obląkanycb I 120,000 na nrz'ldzenię
osady w tabeli likwidl\Cyjnej wli Czestków względem podlegało normalnej nstawle dla kolonii ua 200 chorych umysłowo. Robo·
B., gro. Buczek. Osada Lewka Simsiewi· podobnego rodzaju lD8ty~oeljl kt6ra to ty O!lpowlednle rozpoczną się niebawem.
.
InI
Kl' I
cza, izraelity, przeszła napowrót w posla- ustawa w kr6tkim czasie bę<Iz e opracowa·
KIJów. Zjazd ro czy w Jowe posta·
danie włościailBkie.
ną przez pomienion, rad, lekarsk,.
nowił 8tarać sl~ n rzfłdn o rozpo\'Z'ldzenle,
We wsi Dąbrowa gm. WIdzew: Józel i
- Zarząd kolei żelażnyeh warszawsko· aby dnchowleliatwo wytłómaczyło ludowj
Wilhelmina małtonkowle Kraoze, poSiadaj, wiedeńskiej I warszawska.bydgoskiej wy- wiejskiemn gnberni kijowsldej I podoWuej
. ki
.- ".:' ś'"
•
• .'
osadę składającą się z 4 morgo 295 prętów danym meto okólnikiem ponawia swoje w Ja
e w""""wle W1ę.... pracowa" we
i przy posiadłości tej pozostali, poniewat poprzednie rozporztdzenle, Iżby osoby, stn· wolno. bo praktyka teratniejsza, poświęcadowiedli, że są ruskimi poddanymi j nale· tące na linii tycbże kolei żelaznyeh, wzy· jllea bezrobociu 150 dni w roku, podrywa
tą do stann wło§ciańskiego. Co do osady wały do siebie lekarzy oddziałowych tylko dobrobyt Tndnoki wiejsldej
od
. . u k
5 morgo 158 prętów, naletfłUj do FranclllV w razie ciężkiej choroby. Ci zu, którzy
Moa kwa. P tezyden t mIasta mOS wy p •
ka Egera, ma być wyj&§nionem jeszcze, ja· są mniej chorzy, udawać się maj, po po· niósł '" radzie mIejskiej kwestyę nieslycha·
kim poddanym jest jej właściciel I do ja· radę do mieszkania lekarzy, a to w celu lIego nieładu w moskiewskim sądzie siera.
kiego stanu należy.
zmniejszenia wydatków nl\ opłatę Indzl, cym, który przechowuje 4.0,000,000 rB. fnn .
. t
We wsi Dąbrowa RI18eck4 tejże gminy: lUytych do drezyuy lub wagoniku, w ja· d nszÓ·WSIero
.
b. pisarz gminny Kowalikowski, posiadajll' kich wysyła 81ę lekarzy do chorego.
cy dwie osady włościańskie - 3 morgo 162
- Władzom policyjnym polecono roz·
R OZ MAI T OŚ Cl.
pręty i l morg 30 prętów-sprzedal tako· ciW'lć ścisły nadzór nad osobami zajmu.
we napoWTót w ręce wlościańskie.
jąceml się przewoteniem pll.Sażerów na
We wsi Jutrzkowice gm. Widzew: Fran· traktach pocztowych bez odpowleduiego
x Fundusz Peabody'ego, pneznt.CZonl na
ciszek Tindel, zagraniczny poddany. posia.- pozwolenia. W razie narnszenla przepisów wzniesienIe zdrowych I tanich mieukań roboda osadę składającą 81ę z 15 morgów 33 129 p. ust. T. XIV zb. pr., przygotowane tniczych w 4ndynie. wzrósł. dochodów proprętów; odnośne dochodzenie co do tej osa· do odjazdu ekwiPaże będą zatrzymywane centowych i komornianych w cl4gu lat 25 do
w miastach, pasaterowie ich wpisywani 994.789 fllntclw oterlingów. Budynki Peabody I·OZpoczęte.
We wsi Klllwerowie gm. Widzew: Ber· do protokolów ja10 świadkowie, a właści· dy'cgo zawieraj, w .obie dzi§ oprócz pralni I
nard Pindel, zagraniczny poddany, posiada ciele pociągani do odpowiedzialności sąda. ąpleli 11,275 pokojó..... w kt6uch mleszkaj,
osadę 5 morgową, co do której komisarz wej na mocy 29 artyknłu ustawy karnej.
20.374 08oby. Śmiertelność w tych mieszka·
do spraw włościańskich prowadzi odpowie- Gabinet zoologiczny ",ar zawski, o· niach jest znacznie mniejsza. nit w innych
dnIe śledztwo. Osada Henryka Markerta, t",arty z dniem 13 marca, może być zwie- cIzielnIcach. Lond,nu.
I\nstryackiego poddanego, przeszła napo wrót dzauy przez publiczność jak niegdyś w
X "Anloł pokoju", ;'Ielkiej wartoici lta·
do rąk włościańskic .
czwartki i niedziele od godziny 10 do 1 tuetkv o\rzymaq w spadku po gmier~ ~abk;
We wsi Probostwo-Łalk gm. Łask: Wo· po poludnin (z wyjątkiem dni uiepogo· cesarz Wilhelm II ofiarował cesarzowi Fr...•
lek J aknbowicz, izraelita, był posiadaczem godnych).
ciszkowi·JÓzefowi.
osady włościańskiej, lecz sprzedał takową
- Gabinet figur gipsowych przy uniwer·
X Pr.ieclw kremacyi oświadczył 8i~ .ta·
napowr6t w ręce włościańskie. Aleksy utecie warszawskim, dostępny jest dla nowczo Ojciec ŚwiVty. Arcybiskup Par)u, zaAsłanowicz, mieszczanin, posiada w tejże pnbliczności co pl,tek od godziny Ul do 2 komunikował pr.lbolZCZom ewej dyeerzy! rozkaz
wsi dwie osady, które pozostaly przy nim, po połndniu. Fignr posiada obecnie gabinet Stolicy Apostolskioj tym, ktclrzy Pntgnł. aby
gdyż okazało się, że należy ou do Btanu 804.
po 4miercl ciała Ich spalOtto. gdyt kremacya
wlośclatl.sklego.
- Cecb kucharski otrzymał kilkanaście s,Pneclwill si~ duchowi I tradycyom kościoła .
We wsi Proboslwo-Pa1nanice gm. Widzew: pOdań o urządzenie egzaminów na cze·
3 osady, zajmujllce razem 6 morgów 2 prę· ladników kncharskich i majstró",.
ty, należały do Rermana Kruscbe, miesz- .Knryer warszawski" donosi, te do
czanina, po którego śmierci sprawę oddano Warszawy przybył pewien knpiec z Tehe'ozpatrzenlu odnomych władz.
rann celem porobienia zaknpów dła dwqrn
We wsi TeJ,U/Oo tJ. Teklin gm. Widzew: perskiego, gdyż szach z nabytych podczas
Petersburg} 15 'marca. (Ag. p.). .Nowo·
Józef Prade, poddany austryacki, posiada swego pobytn w Warszawie sprawunków stl" donuszą , że rada pllństwa zatj\'ier~·
osadę zajmującą 9 morgów 281 prętów, niezmiernie był zadowolony.
la projekt ministra skarbu. regnlujący prze·
którą nabył na licytacyi, nie przedstawiw·
- .Knryer warszawski- dowiaduje się, piSy prawa co do pract dzieci, wyrostk;ów
zy dowodóW 8wego pochodzenia. Zjazd że pewien przemysłowiec wal1lzawski za· i kobiet w fabrykach i zakładach przemy·
sędziów uznał Iicytacyę za nIe ważnI) i ma knpiwszy pod Berllnem w lasku grun· słowych.
być wyzlIl\czouy nowy termin na sprzedat waldzklm kilka placów, do stawiania na
Roatow nad Donem, 15 marca. (Ag. p.).
publiczną. tej osady.
nich wiI letnich sprowadza Idlkunastu ro· Lody na rzece ruSzyly.
We wsi Urolu;ko gm. Dąbl·o",a· Widaw· botulków wra.z z majstrem z Warszawy.
Ryga, 15 marca. (Ag. p.). Dźwina ru·
ska: Szajnwel Lewkowiez, izraelita, mial
- Jeden z sędziów pokoju miasta Wal'· szyła.
w posiadaniu osadę włościańską z 7 morgo szawy skazał niejakI!- Domietlę Kowaleską.
Llwerpool, 15 marca. (Ag. p.). 50.000
44 prętów, ktÓra obecnie przeszła. na wła· na 25 rs. kary, za przyjmowanie dzieci robotników w dokach zawiesiło roboty.
sność włościanina ?tIiknsia.
.na garnuszek."
Obawiają się niellorządk6w. Rozkazano wy·
We wsi Szc.::,wy gm. Wygiełzów: Idei
- Oberpolicmajster miasta Warszawy słać wojsko.
Langnas, izraelita, ma w posiadaniu gron· zaleca łekarzom miejskim, ażeby świade·
Londyn, 15 marca. (Ag. p.). Wedle ode·
tu włościańskiego 17 morgów 75 prętów. ctwa na. pogrzebanie zmarłych wydawali branycb do tej chwili wiadomogci, w hrab·
Sprawa co do powyższej osady rozpatry· tylko po dokonanin oględzin ciala w miej· 8twie Laokastel', Jork I Derby, oraz w
waną była w zjetdzie sędziów pokoju, gdzie scu zgonno
północnej Walii 120,000 gÓrników w ko·
przyznauo J,. prawo posiadania osady.
- Warszaw4j wzbogaciło nowe dziecko palniach węgla zawiesiło roboty. Powodem
We wsi WolarMarzellska gm. Pruszków, cudowne. Zdzisław Birnbaum, syn grodultego była odmowa podwyższenia dziennej płl\cy.
dwie osady wło§ciausltie, należące do Heine zrobił. jak słychać, w Krółewcu .",ielką fu·
Kon,tantynopol, 15 mllrca, (Ag. p.). 'Por·
Brem, izraelity, polecono sprzedać napo· rorę BWą grą na skrzypcacb. Maty ar ty· ta polecila wzmocnić liczebnie garnizony
wrót wlościanom.
sta ma )Jrowadzić dalej swe studya muzy· przy granicy greckiej I gclsły nad ni4 roz~
, .
ZgruntOw dworskich, oddanych wzamian czne w Berlinie pod kiel·onki~.m Joachima. toczyĆ' nadzór.
za osady włościańskie przez niektóre wy·
- Blacharz, p. Makowski w Warsza·
Petersburg, 16 marca. (Ag. p.l. Ogło·
żej wymienione osoby, władza ma do tych· wie, obmyślił obuwie, chroniące robotników 8zono instrnkcye ćwiczeń pospolitego ru·
czas do rozporządzenia przeszło 200 mor· od upadkn z gładkiego dachu. Ma ono być szenia dD ~8tosowania przy przyszłem po.
gOw ziemi. Ziemia ta rozdaną będzie ma· poddane wkrótce, wedlug .Kuryer81 war· wolaniu. Cwiczenia rozpoczynają się od
jącym prawo do jej otrzymauia żołnierzom 8zawskiego," próbom.
dziesiętników,
którzy następnie uczą
swe dziesiątki pod nadzorem kadrowych.
dymisyonowanym, z któl'Jch wieln (prze·
Petersburg.
zło 60) podało j\lŻ pro§by na ręce komi·
- Ministeryum spraw wewnętrznych Nanczanie ogranicza się do z&8ąd słnt!>y
sarza do spraw włościańskich powiatu !ódz· wniosło do rady państwa projekt kasy frontowej, przygotowania do użycia oroni
kiego i łaskiego.
emerytalnej dla urzędników swoich.
pałnej. gimuastyki i ustnej nanki.
Moskwa, 16 marca. (Ag. p.). Z rozpp·
(-) Zbyteczny alarm. W niedzielę o ga.
- W dnill 13 stycznia r. li. zakłady
dzlnie 11 wieczorem zapaliły się sadze w wojskowo·naukowe w Rosyi Iiczyly 10.012 rzfłdzenla wymych władz administracyj·
w kominie domu p. Samuela. Rosena przy wychowańcOw, wtem 9,161 peusyonarzy i nych, na cmentarzu preobrateńskimsekty
ulicy Piotrkowskiej. Ogień stłmnili miesz· 851 eksteruów. Utrzymanie, tych zakła· fedosieje",ćów zamknięto pi~tnll§eie domów,
kańey domu przy pomocy stróŻÓw nocnych. dó\V w r. ~890 kosztować będzie 5,423.930 w kt6rych zamieszkiwały znane 'pomiędzy
Oddział I stra:ty ogniowej wyruszający z rnbli. z których 1,002.089 rnbli pokryją starowiercami gnślar-ki.
Berlin, 16 marca. (Ag. p.). Wczo·
domu rekwizytowego przy nIlcy Konstan· specyalne docbody. zakładów.
tynowskiej wstrzymano.
- W ministerynm sprawiedliwo~ci po· raj otworzona zosłała konferencya- w kwe·
(-) Zgniłe ryby. Przy rewizyi targu na wstał projekt powierzania obowiązków styi robotniczej. Delegatów witał minister
Starem Mieście w zeszły piątek, z polece· notaryuszów wyłącznie skoilczocym praw· handln w sali kongresowej pałacu kancie·
nia. weterynarza miejskiego p. Kw&Śniew· nikom. Egzaminy specyalne zastąpiłaby Tza. W przemowie swej zaznaczył, że roz·
skiego, zniszczono 1,200 funtów ryb uzna- praktyka dwnletllia u notaryuaza hypote· wipauia kwestyi robotniczej wymaga. nienych za nieświeie; winnych sprzedaży po· cznego gubernialnego, pod kontrolą preze· tylko obowiązek ludzkości. lecz i przezor·
no§~ rozumu stanu. Nil; prezesa konferen·
ciągnięto do odpowiedzialności sądowej.
sa sądu.
(-) Kradzież. W niedzielę około 5 po
- MiniBterynm spraw wewnętrznych za· cyi wybrano ministra handlu Berłepscb·a.
połndniu skradziono z bryczki Józefowi twierdziło projekt . przytnlkn dla dzieci Każda delegacya przy gło~owal1in uwabiła
Kabłusiakowi derki wartości rs. 5.
przy rzymsko-katolickiem towarzystwie do· będzie Zl. jednostkę. Przebieg narad w Ich
ciągn zachowany być ma. w t~emnicy.
(-) Dziś w teatrze Victoria powtórzo· broczyooości w Pe.terBbur~;
!
1 ___< _ __
ną będzie wesoła krotochwila w 3 aktacb
- "Petersb. wledomostl donoszą, że
p. t .• KBiążę Pan."
' istniej~ pr.ojekt rozciągnięci~ na .warsztaty
i
We czwartek benefis utalentowanegl) ar· rękodzl~I!llcze pr~",a o udZlelaDln pomocy
Osta.ńie wiadomogci· handlowe.
tysty sceny łódzkiej, p. J. CbmiellńBkiego. łe~~skieJ. robotDlk?m w fa.bryk&ch, z Łfł
-,
Danym będzie .Hemlet" Szekspira.
rózDlcą, ze wlaśclClełe warsztatów . będą
Wlr.uwa. 15-go mar.... W.k.le trot. terlII. II&:
musieli opłacać składę 11& ut.rzymanle leo BerlW (~ a.) ł6.30 i,d., ł6.15, 17 /.. :lO kup.; Lon:
karzy, którzy mieliby opowifłZ6k niesienla .dyn (3 m.) ~.16 ~d.; PUl •. du ~.)' ~6.66 ~; WI,:'
pomoc~ekarskiej uczwom i caela4n1kom. deń (8 d.) 77.50 4d; "t, Ulty lik"ld. Kr~l. PpIa,..
',kt dule 89.80 t\d., g9.60 klip., małe 88.00 żąd, 6'1.
• ,_,
. a. pań s t wa •roz~_'Ve . Pnij
poiy••k& "8Gbodnia n ~m . 100.75 t\d.; 6'10 rUlka
Warlzawa.
ustanowIeDla InspekCYj wlęzleDneJ llber· pot.....eh"""i•• r. 186ł I ' em. 2łO.00 i~., tilitu
_ W piątek zmarł w. Warszawie w 70 nialoej w gubernich: wileńskiej, ldjowaklej, .1866 l. ' n om. 225.00 i.,L; ,,'/. poiye&lla . """

1" E l E G R A M y,

l

KRO NI KA.

lu

61

1887 roku 86.75 • .,L; 5'1. liU1 a,ta."!H ... m~"; I "O!, 97.~ ą.l., 97.30 kup, ID I.r.
li&. A 116.3<> ..d.' 0'1, li ty autaW1l" m. Warna"1
I 99.~ił'l, II ils.tiO *-1'1.,96.25 kap., ITI - . - i'!'l,
IV 96~ i4d-. (15.75, 95, 96 klip .• V -.- ~ 6';'
obligi Dl. wu"!'''1 da.t. 91.25. ił'i-; 5'-. Uat1. ••
I ~ ....... ID. Łodzi ..r. I 96.50 ~, !l 9ł.00 .'!'I.,
ITI!I3.2ó ~ IV lJ2.!iO ąu~ 6'1. JUty • tawne
miOlta KalllU 102.25 itd-. 101.76 kup, taki.. m.
Lublinr. 101.50 i"'-, tUi.. DL Płocka 101.00 i~.
tAkiei 5"10 wileJb"kie kr6tki. 9'1.75 t~. Dllkob'"
Berlin 5.,.. LoDdyD 5',., Parlł 3'/., Wlede6 6'1., .PeW1I~~

=:t

".

&J~..l~.r:~· n~21r~: J!:d~

176.8. &tl lik". 109.8, 'po.!uka .r.",io"a 'I 81.8.

n 2.6.
hIt,... , •• 15 uw:ca. Wokil. Ul Lon~yn 91.!IO,
n poły.m ......odn,a 100'1,. ID PO.lI""O ..6cll..

tWa lQj!'l.. 411,'1, tiar. IUta.fnUI Kredyt. siemaili.
1{3.li(t, alJy6banku rniki ..~ tlIA hodlu, ~anicz;.
D.go 273.00. pe~.burUi.lI'o bsnkll dy.kDlIlOw"l.'O
663.00. banku lIl1§doynr.rodowego MI.OU, ."a..~aw·
..... ego ~AIlkn dluODtoW"110 292.00
Berlla 1~·go lI\&rC&. BaDknot1 ruski. uras
221.76. ~ d..ta .. ~ :m.5O, w.k • u Wa ...."ę
~, Da P.te.nbnrg kr. 22O.óO. Da P.Ier'burf.
dł. 21~.OO. Da Londyn król tOM. na Loudyn ,I •
1O.lJ1I nr. Wledei 170.95. kuponl .elD. 3t.ł.70.
5'4 Iistl suta".. 66.30 ł..'I lilt1 likwidacyjne
61.00. połyem ruu. "~I. s iSHI) [. 9ł.óO. 4',• •
1887 r. - .- . SOI, r.Dta do ta. 112.25. ~'I, r. U .• Il!-S.\
r.l05.76, po!les.la mebodDla li ."". 68 90 • .lO ero.:·
I}'i 68.75. ~ l, lla ll suta ..ne r.skl. 100.00, 5'1, P"
ile&k& premiowa. 1864 roku 16l00. t&W • 1866
r. - .-. .....ey. drogi hl. ..argsaw.k....i..l."'lUej
192.00, ......,. trodylO ... allJul&ekie 172.70. akcye
wa18uWlkiego bauku balldlowego -.-, dy.koDIO..... - .-. dlRont.o n.i.m.ieokiego .....u paó.$t....
5"J. prywatn. 3'/"1..
7
Llldy.. lo marca. PotI..... rnua • 1889 roku
n .m. Sł.'/.. 2'1.'1, K011l0le augiel.ki.97'/...
Wa,..awa. 1&marea. Targ na pl...,u Witko,,·
1lkie2o. P...,.;u l.,. ord. -. poua i dobra - -, "'DWa 6łO-6ł21/z, w1boro"'.. wyborowe - -505, .raduie - -

-

- - , syto
- , W&llliW8

-.j~'D leń 2 i ł-o n:~d. 450-530.
3łO. (fIka - ~ - . nepik letni - ,

o.. ie. 300 simo .. y -. n.p..... 'ps sb • • - - -, grOCh polnrSW900, oukrowl - - -. (uo1!l - - - za konec.
It...... jaglanr. - - -, ojoj rsepokowI - - -,
lniany - - - 1& ~ud .
Dowieliotto P""",ol 500, żlta 40, j~.'lUieni~
100. OWI& 50, ~u polDego - korer.
Wa'lława, 13 IIW'CA. Okowita 7ij',. • &kcl'~
po k. 9"01. 1l"'i1lllok garnea do wiadr.. 100-407 '1.
Hnrt. .1cła~. a "ia.lro kop. 8..1'-826~_ Z~ garn. ~6li
-269. tfs,uti 201 wi&dro kOl" 835'-8~'! sa gł\rui~D
21.2-215 .kop. (. dod. Da "'!lCb 2"0)'
BtrU •• Iii muca. P ... ni" 180 - 197 na k ..i ...
mo,j 1Sł..16, na ........ pudz. 18ł.2j. Żlto 167-

175, Da ....ioe. maj 169.50. Da ••. lip. 166.00.
lIavre. 15 mar.... Ka"a good average Santo.
na marzec 111.25. n. maj 111.75. 1111 "neg. IW.50.
StaJ ••

N.w·y.,k. 14-go marca.

11'/ ... "X. Or.

Bawełna

leani. lO"'...

New·York. Ił m&rea. Ka ... (Fair· Rio) 20.50.
Kawa Fair·Rio lfi 710" ordinary Dl marzec 17.77,
nr. maj 17.ł7.
GlEłJDOWE.

TELEGR1MY

Giełda Warazawska.
:!:łdanq , koń.em giełd!

Za .ektl. k,itk.t., .. I.lw.
na Berli", sa 100 !Dl. •
na LoDdya .... 1 Ł.. .
n1. Paryi .a 100 (r. .
tt& Wled.f1 sa 100 11. •
Za papiery plhlw.w•.
LULI Iikwida.yjDO Kr. Pol.
Ru.k~ ~p.yc&ka ".ebOłlnia

~

. •

l"J. poi. "e"" •. r. 1887 .

LUty .ut. siem. SerIi I

Z dnia 151zdnia17

ł5.30

I

9.16

ł5.27

9.16

77m

36.65
77.50

89.1lO
lOO.7G

1/10.75

36.65

89.75

84.-

8~.75

.

97.45

V.

9635
9950

."
"
V
tJ
V
LUty_t.
m. ....c.oali
Seryi
I ,r

ll:l.~

00.50
96.25
96.50

9U5

9ł.-

93.50

93.25

l.

l'....

Li.ly_t. m. waru. Ser. I .
""

""

""

"

II.

"m.

97.l5
96.35

GIełda Berlińska.

Boklloty r\llkie .....
l'

"

. .

ns. dostaw.

Dllkoato pry ..atąe •

•

221.75
220.60
221.60 , 220.25
3'/,"/, 3'!,'/,

DZIENNA STATY-STVKA LUDNOŚCI.
lIaltthlwa zawarte w dnin 17 Kare.:
8Iaronko,"ych. 4: Iesi: Kae_ngold z Hana Rud·
nik, Cale S.tark z BaJlt 8ooh,e,ew"'" .H.nd"1 Kal·
.ki. Ha.. CY.fI, WIJ land, Ieek Major Rosenw.tter
• Neehum\ Hamburlk,..
Z.lrll w dmu 17 Varca :
KatoUoy: d,ieei do lat 15·,u Imarło 1. w' tej
li ••bi. cbłop.O .. 2, doie ....., b, dorosłycb 3.
w tej lic.bie moicslll1 -

kobiet 3, a mia.now'ieie:

IItleDa Plaj,er lat 20. Antonina KosiJbk&, lat 74,
Julianna Skobe,t lat' 45. •
.
EWlOpHoy: d.;.oi do lat 15-tn .mArło 6," tej
i~lbi. oIił!>pc:ów -ił, cbi."Clllt a.
dorosłyeh 4,
.. tej li..bie mv'csIID 2, kobi.t 3, a m~&jIOwi.i.,
Fryd_r!J: Bnrg. lat ł5, Albert Zi.lke, lat U, Fry·
deryka JakullO"'ka. l.t 4.5, EmeJtyn.a Zoli, laL 24.
Kryltyna BI.rku.ben, I.t 71.
. Slaruak••• I: doleci do l.t lii·tu om orlo 3.
.. t'Ii li•• bi. ehlopC:Ó.. 2. dsl.we.~t 1" dorotly. '
1, w tej liczbi-e mvtezyzn - kobiet 1, a .mianowicie:
B.jl& • Tuk.Ow Z_ndberg. lat ~7. ,

LISTA PRZYJEZDNYCH
Holel Pol. kl. Lange z Wronia. Na.iorowlki z Wio
tu.e"ie. ŚI6 ...nki • tont • .Hoslcw7. Goldmann.
KrylZ....ki, Wołkowdi i Lip.ki z W&rIt...y. J.
Adłer s Kalia .... St.okoorsld z Pi••ko"i., F. Ode.·
qal s Cboros.~y. S.id_maD z '.rJfti.u .
Hllel lIaatiull'el. Barbey i' lllaeho ....'ki z War· '
...wy, KUlk_ .e Zd-.Woli. Czynkel • K.li.sa.
,

,.WYKAZ DEPESZ

fliedQr~tmych' przez II/kjszą slacyę

•.

telegra·

{W;,zIUJ Z powodu nieoWnalezienia adtresaww.
Ko..ek ~b Begal. KOIkwy.-Hotel moskie"ski
Wilenkinowi z .Hou..y,-3uonn.r. WilIIt.;-MArIroJ
L0lllt z Grsbiuy.-Za..el"ska 1067 Iliwertowi • K..
lIopD1ey.-)[aiii.o'lri Br.ndldlerowl s Pradowa,,alUtowl z Tyrun.

DZi i~_,NIK

ŁÓDZKI.

5

N

A• Szefnera

w

A.

I

Łodzi

przy ulicy Piotrkowskiej Nr. 254 (16), na IIlEZON
LETl'II. zao p atrzy ła . sw6j magazyn w na.jświeższe

parasolki paryskie, parasole, krawaty

TBRq. Z czem poleca się Szanownej P ubliczności. Ceny
466-5-1

oraz . . . . . . G.&L
możliwie nizkie.

Od Redakcyj ,,6azety Warszawskiej."

OBr.:bHBJIEHIE.
dziła

w
ci4gu kwarta1u II r. b. Gazeta Warszawska
w tym
formn.cie lecz dla uczynienia
satąym

będzie wycho-

zadosyć żądaniom

YllpaB.leuie JIO.l.3HIICXoiHli8GpU1JBoli ze311sHolr Aopora .l.OBO.l.DT1> .1.0 BceoGIl~ar(j cutdnrid, IrTO lIua;enO~floIe prenumeratorów, będzie poświęcona., o ile 1Il0~lIa, najwięcej sprawom
BOII&HBye ueoOCTpe(!oB8BHI>Ie noayq:lTellSKH no MupTa l (13) ARB 1890 1"0.1.:1 TOBtlpbl, o... MJ'Iat tJl iejscO/tym społecznY1ll i el~O'Iwmic:mym.
BelOKH B.lI8.1.U1>l\eO"L OOYX"L B1. Teąeuill epoKa, yK:lSURU3"O Bb CT:lTbt 90 B l~ e o 'I a li m e yT8eplR.Ile RBa~0
Nie idzie jednak za tem, aby na tej zmianie miał dział polityczoIllI\lfo YCT8sa poeciilcxllx"L lI<ellt3RblX" .l.opor.... 6YJ\yT1> upollaubl c.. lIyGlIu'IB:lro TOp,·" 11ft CT8HI\IH ny ucierpieć; bo chociaż dział ten pod względem rozciągłości będzie
JIO,J.SL, no BOTe'lelliH co .lUK d8CT08lł\eil UyGlIHK3l\iu TpeX"b »t.CHlleOl>.
trochę u zczuplony, co do swej wartości jednak na tern nie straci.
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nowocze.oej hlgleny staWlanym oudynlrn PrzyjmUje chorych pboJeJ piC!
ua wszelkiego rodzajo choroby, wyk~nia oper&Cyj itp., l wykluozehlBlII ~
chor6b zar~llwycll I u.. yałowych. Pokoje dl. chorych Ilal~cie węnlylowane, ob.zerne, lIkomfortem ur~one, Kory~arz. i schody zim,. opalane, Czytelni... Osobo....la operac,jiJ1lll. W lęci~ , ogr6d s~ • .,.erowy dla
ehorych . ,!Hara.... a .plJk, I ...nlkle wygody zapewnioM. W~felk1e-l""
piele ..eJlou. Ceny 'uu z opiell, lekarek, I zupelnem utrz~arianl.'Ii ,
aptek, i kOBztaml opatrunków ohlrurg., od 4 zlr. d. 7 zlr. na dobę .
ł'rOSPekty n. ż~d./I.nie przesyła się. Ustnych wyjaśnień qdziel"lla. miej- •
scn lekarz i wld.i~ z~.
490r~1. __

..oOC>+C>OIOOOOOOI
I

'1, I"

BI. H,a.~lticych i OltabiOłł1J

EKSTRAKT tKAHMBLKI

Koocesyonownne przez

,

Władze

~
EO:;

Lekanltie.

Fil YKI

Leliwa .w

WARSZAWIE
Wyłączna sprlledaż w Aptekach i Skład ach aptecznych.

od tt<legram6w Agencyi Północnej •
~ie my 'limy wszakże o usunięcia listów naszych korrespondent6w, zwlaszcza z Wiednla, Rzymu Inb Paryża, które sobie wyrobiły
ogólne u naszych czytelników uznanie.
Ponieważ, Gazeta Warszawska jest Jedynem pismem poramuiIll,
llrzeto jej prenumeratorowie prowiucyona.lni otrzymują. naj wcześniej
SZli wladoU)nści. gdyt jedynie. tllisze pismo jut tO!fsyłane z Warszawy

pociqg(Lmi (/róg

~elo.zllyc", wycllOllzącellli

"ze

miesiąc".

13
6

2~

27

1
5
2
141

10
:lO
4
10
6
'15
30

30
33

daje do wladomoscl. lZ na czlonków Rzeczywistych 'fowarzystwa
zapisali się: Ks. kan. Edwal"{1 Pawłowski dr. 'Bronisław Gnt owski,

bie;;qcym

lU

ganowskl Jan Rudomyski, Wlad ł
Li'ń k' ~.. . żek CI .
y av.:
pl S l, lanCIS e
nowski, Łucyan !hrzaI\OWslt'i, J~
z~ Clu'zauows~b Lud,Vik Wapińs· ~Vacł'aw ~aty kL wiaz IKuiI f 'O t·.
ki ... · h ł ,,',
.
mlęl z s l"p' vS , Jlll~ a '1.ZlI ł' Ce.I,
Jan Woydyga, Feliks Clcliockł
ilIlellll: eel, Feliks .Jasieński,
ta'nisław ł.'redźwieck i, Leon Szeliski, KarOl Rudzki, Francisze ol
Lanci', :m!lward Żywanowski, Je.q
PilItowski, Gustaw '.FchinkeI, f ew.e
r)lll 'l'ymieniecki, Władyslaw Ru~
duicki, Jan FesJecki, Roman

•

uie 3.

491-1-1 .
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męzkie

Rnt cryaly na obrania
.
"
" 8akl
Szewiotowe lIlateryał:y na Kalsermantlc
<:zarlla Matilla I Brlstoll
"n8znliry CZIlrue i kolurowe jak rówuież ko101"0we materyaly w deseniach ua na soknie dalDlOkie
~ ~ posiada w du:ilym wyborze i poleca po cenach bardzo vrzystępnych

~

~tł

~M'

J. W.
WAGNER
Poludn,iowa 27 nowy

1!4'
MJ

~

vis-a.-vis

składu

'§la;w Woloszl~, ~

tOll1 Ro1lianowski, Stefan Zycl1liń
ki, Władysław Grosslleit, Bol~t&\vl
Ch'1lie\ecki, Gu~~aw Ken, Konstanty _WeI'ner, J 6zef '.Femier. Sts,ni'""CI taVt1 Konsbńty
Gul" ilIki
Bole•~
w Brodzki, Augllit Repphllu.
~ ObowIązki czlonków korea~uden
;:;. ~ów,jlł'oW8\'zyśtwa J.lrzyją!\ 7~czyli,
~ pp. Edward ,' Januszldewicz w Li?'Idzie, Leon 'Brutyński' w Ołyce,
1787-0-0 Feliks Pljgowski i Władysław Wił'.
Il.Qwicz w Wal·BAWiII.
476·1
/

iIai~

M

M

460-3-3

drzewa pana Salomonowicza.
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NIE MA BÓLU ZĘBÓW
K'ro UŻYWA

Eliklifirll 'łI ielebnycll 00. Benedyktynów
Opactwa w SouJac (Gironde)
wynalesiony
~r.ez przeora
... roku
PIOIl"a BonrBand
Nagrodzony zloleml lIIedal'l.Il1l \V Brukselll ł880 r. 1 \V LODd)'Dlo 18$-1,
Codzieune użycie kilku kropel tego
zbawieunego eliksiru zapobiega próchnieniu zębf/w, którym nadaje alabastrową. białość, nmacnia dziąsla i odświf<
Za wybornie usta. Jest to jedyne lekarstwo, ld6re skutecznie leczy ból

'313

zębów.

Oddajemy prawdziwą. usługę naszym
czytelnikom, zwracając ich nwagę na
ten starożytny i użyteczny prepara.t

Dajlepszy z ISlDlejllcycb środków leczni·
ezye~, zapoltlesaj~e,. ,,·szelkl. clerple·
010. z~b6w.

uza:-

'

fU południe.

Wreszcie stamć się będziemy o ożywienie naszego bezpłatnego
tygodniowego dodaIJm pod tytułem Kortespondent Rolniczy, Handlowy
i Przemysłowy, i do współpracownictwa w nim zaprosiliśmy grono
lIietyJ1!:o teoretycznie wyk~ztalcouycb, ale i praktycznych rolnik6w.
łeu:l Ilreu umeracy]ua: Rocznie rs. ł2, półrocznie r s. 6, kwarta.l-

!~~~~~i~~~~:~l\~~r.~,1t

k~,

:; rana albo

Dla ut\1!YUlania cią.glo§Ci wypadkóW politycznych i zapobieżenil\
temu, aby nillvał materyału bieżącego nie skupiał się w jednym numerze Jlo~wią.teC'4nym, bęf!zjemy wydawali pWnw /ak jaJ, dotyclu;zas
1,1.~ni niedzielne, dzięki czemu czytelnik: odb ierają.c codziennie pismo
cOll7jenne, nie będzie dOZRa.wal przerw w śledzeniu rozwijają.cycll się
wypadków politycznych.
Dolożymy wszelkich starań, aby nasz felieton ożywić, a zachę
ceni do~re\n przyjęciem, jakiego doznała powieść Klemellsa . JlłlW,Sr:y,
postaraliśmy 'ię o nową. pracę tego autora, którą. rozpoc::memy Jesz-
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zawiązania

zagranicznemi, mamy zapewnione dostarczanie nam wi(l(lollwJ/ci te1egrafU;znych z Berlina i Wiec/nm, które będziemy podawali nieza.leżnie
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Oprócz eliksiru, wyrabiany jest jeszcze przez OO.BenedyktYllów proszek
i pasta do czyszczenia zębów, kt6re
i·ówlli.eż nabyw8.Ć można we wszystkic.łl· znaczniejszych perfumeryach, avtekach i składach materyałów
apteemyeb. A,gent gł6wny l!Ielfllln. Bordeaux 106 & 108 Croix
~r;;;.

- . . . . ~~

.4} ""
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Z dniem I (13) marca r. b.
ł
otwieram.w ",oda" na rogu ulic: Pio&rkowsklej i
8w. Benedykta, w do~u Rosenblatta
~

ł

.pr~eda~

rłl

ri

M płótna i bielizny stołowej
z zakładów' wyrobów luianynli "ClhOIOClhOW81de.oT0j~
• ~a~zys~,wa J1licyJnelro w WlellkoJe pod Ja- ł

~

rosl'awlelD.
I

,

BAI BBAVEB.
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Przy wynikJym 1V dniu 15 b, m, pożarze, stl'aż ochotnicza miejska jak i straż ogniowa Scheiblerowska raczyly pospieszyć z pomocą i -tylko dzięki ich usUowaoiQm, a zwla zcza
energicznym i umiejętnym dyspozycyom panów kierujących temi strażami, zawdzięczyć należy; że nie było wypadkn z ludźmi i że klęska ogniowa umiejscowioną zostala.
Za tę obywatelską uczynnośG, z narażeniem życia świadczoną, Zarząd 'fowarzystwa
Akcyjnego ma zaszczyt wyrazić szczere podziękowanie pp, kierującym oddzialami straży
ochotniczej, W-mu Karolowi Szeibler komeudantowi straży ogniowej Scbeiblerowskiej, jak również wszy'stkirn panom w pomienionych strażach ogniowych udzial mają ym,

Zarząd T~warzy~twa Atcyjne[~

Poznan~kiego.

I. K.
·e.t do

VICTORIA.

wyn.J~eia

o 6 wiorst od

Ło d.i

kOI.DllliSm~~I~i~MI~~~I~a

przy •• 0.1.
Kal;r
domuAlekaandryj.kieJ
lI& 1 u J6z.(. ..
n,iedzleki&Dom otoetouy 0rodem. Znakomita
ódJana
woda
do
ber
aty.
601-3--1
We wtorek d. 18 mnca 1890 1'.

Pan

I(QI'ą';P
I
al iJV
Komedya w 3-ch aktach.

1:'

,~

dnia 24 marca
1890 I'llku.

WOKALNO-INSTRUIRNTALNY

KONCERT
Ma.ryi Krzyszkowskiej,

~~

k urs tanca
'

mieści się przy ulicy CegielnJanej
1437,n"przeeiwkoW.goStrengego.
_ _ _ _ _ _.......:4:,::3.:,1-.....:,:12:.---.:,4_ ViI tym sezonie rozpoczynam wale-

__

ł8lł-~1

I'

Francuskich:
Gro.illo Un My.~re.
n.lpi& Commo dans la vie.
Cluetio l'ieril1e.
1JamjJtoll Aide Prteentłe.

Ma)ll honot zawiadomi
ż
otWol'zoną zostala przy ulicy
Dzlkisj Nr. 523-A. dom paulf
RSl'mąna .
:

pod każclyn\ względem zadowolnJć Szanowną Puzaraz po otwarcin cukiernJ zająłem się, między iunemi. wys?,ukanlem dobrej wody na herbatę. Po licznych próhach przekonałem się. że a~lepszeJ wed, aa berbat@ dQstarczają
żródł:a w lasku ftll8cha (Waldscllllssehea), skąd też
tIodziennle wodę sprowadzam.
• Cukiemia moja wyrabia cOdziennie świeże elastka
które

były

EIFEL I STEFANIA

PRACOWNIA

sukien damskich

.

tak rozpowszechnione na wystawie paryskiej.
wypiek Blllllkatllea6w, które sprzedaję. po
60 kop. za funt, i od 1'8. S za sztukę.
Rozpocząłem jnż

J. 8Z11EAGIEB.

':

JM. .IW~AIWW@AlWYI"WW~łAN:?!Ał«!l

.Hl1louplte O'lIIeeno .aaY+&IAdolf Lipiński
TY'" IOIIyea felBl1e.ll1l
Nauczyciel tańców I glmnutykl.
461-3·1

Sosllowiee.

Chcąc
b)..iczno§ć.

440-1

Wydawca St,łu Kauuth.

M.-xa1boJn.. Tau.
Iby. aKa, JlK)"'B T811Hwe.
UtrrpoB"L, n"'Lle li: qepHble.

CUKIERNIA SZMAGIERA.

W nied.&i el 9 i ~ .. i~t&

dzielę, 41. 23 .uea r. b.

w.g::

Szannwnc damy m. Łoazi!

g - dwa przedstawienia
l-o o ł.ej _ 2-e o S-oj wieczorem.

.. NI 9.285.340. "WAlKK'" lIoABacaoJO Gi,n'ł"6tyka,
KORTOPOIO Pocil.,.. .... (}(J1lI....... orpuo- dl d
ł h d
. h.ad·
uai. li rp.B.uopupo •••i. UlAet,.... !ł oros yc o bywa~ Się "'i Zje
2 Bili_U .UlHY.UTYPllaro TO.'pa d- wieczorem - dla dzieCI za§, w poeo"," 17 II 31 ... napaU"R""'" ... biedzi&łki, środy j l!oboiy o 5 po
reoprl• .., ...... Ba . . . . IlPO,l"~.""J[ ....
poludniu.
TAoIl\lL O.w..eBRU unalUll. . . . ......,.
Z I
.
. j
dz' "'_:
••,lU.U""'.. BOIO "I .u. yoołlUJTar<!
g oszerua. przYJmIt ę co Jewue
(}(JIlIO...Aa B.. ha.u_aolO.
od 12 do 4 po połuduln , n1. !>lika
r. J!O,l.'. 25 ••• pu. 1890 ro,la.
](a 516.

Polskich:

Ruskich:

CYRK

Q

i nowo'eiaml
zostal ...

Oom.licki.go, Nowelle 18!lO.
BIblioteb rodzlnDO tom I i

Zaręczeni

HOlIcke ·et Gaberel

Maksyml.'I 8aruchal'·--·o·\.l·"~r·.A·rl'·lN·I---·ICl
YreOJIHU KBBraHuiH

Przybyło
Pru''', Lalki>

kartę Ilobyt·,,,,

WIBLKIE PRZBDSf! WIRNIE

p. Ad lVokata Przysięglego

8kompleto*,aną
dopelnloDą

Józef Bergmann

wydan", ztntejszego Magistratu na
imię J ózefy Drozdowskiej.
Łaskawy znałazca zechce go zło
l.yć w magistracie łódzkim.
500-1

[ulic. Zawadzka. plac W-go Str.nge
ŚPIEWACZKI,
DZIŚ i CODZ1EN.'iJE
z łaskawym współudziałem amatorów, artystów i chóru męskiego.
Poc~ątek o god7. 8.
__ Bilety nabyw&ć można w kBięz nowyru programem.
garnJ P. Fiszera.
484-5-1
POCJIłtok o god•• S wiecaouem.

KANCELARYA

L. FISCHERA

Balbina Guttmann

Victoria.

poniedziałek,

CZYTELNIA

liSki, Płllska. Nlellleeka. ftan'
easka I lllglelska
Frzy bięgami i sK ładz ie nut

BllE;G~B~~~~ OWY

zielony. wydany przez p. 'aczelniAdolfa ka powiatn piotrkowskiego na imię
Abramowicza i Ryszarda Rusz- Szczepana Błll8zczyk.
kowskiego.
Łaskawy znalazca raczy takowy
------~---- złożyć w Łódzkim Magistracie.
502-1-1
ZGUBIONO
W

WyroMw ·Bawełnianyc~

Redaktor Bol..ław KnlohowlfOk"

I
I

KAPSlILKI MATlen
.

PP. GRXAULT 1 X' w Pal'yżu .
w łeczeniu ruiqczek bez ulrodzeDia
które zawsze pociąga 1& sob, utycie kapsułok z kubebą

BkutecJnOŚć niezawodna

tółl!dka,

11' płynie.

W

. ta.kową kierować bę[lzi e panna,
P. Buchowaka dawniejs7.1\ krojczynJ zwiniętej pracowni w..PasailU Meyem. Roboty będą
wykonywane jak najakuratniej
i jak najnowszej mody, .. za·
da.nJem pracowni będzie, zado.
wołnić jllk "ajwyb~'edniejsze
gnsty.
324-4- 1

Paryżu,

8. "lica Vi..e.ne, i w g16umycli opIekach.

1ll0000000eBO neBarPOIl II .Ma lITa 1890 r.

!

Znnbinno kartę pobytu

wydaną z tutejszego magistratn na imię Andi·zeja.
Ochmana. Łaskawy znalazca I'aczy złoiyć takowa
w magistracie.
409-1 .

Wdrukarni "Dziennika

Łó~lkl.UD".

