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W ~ych dnil\ch rada pąflst'Ya rozpaŁt-zy-

ła ostlltl~cznie lll'ojekt ministrów spraw wewnętrznych i skarbu, IV kwestyi ,~prowa-

lizenla do rus!degjl prawodawstwa fabrycznego stalych przepls6w w miejsce tymczasowych Ilostanowiell o pracy mllloletuich,
kobiet I wyrostków, tudzież r ozszel'Zenla
praw :~ o pracy maloletnich tauII na zakłady rzemieślnicze. Z kł6wneml 8zCl:eg6łami
I'rojektn ministeryalnego zapoznallijmy czytełników w swoim czaryie, dzi§ uznpełniamy
jP. wiadomościami, jakie podaj/} .Ruskija
w,ieclomosti" o zmianach dokonanyeh w pl'Ojekcie przez rad ę państwa.
Obecni chod7.iłd-pisze wymieniona gazet.a.-nie o wydanie jakiegokolwiek nowego ktu prawQclawCllJlIJOJ lj1aj~o na celu
7.abezplecaenle, aziecl, wyrostk6w i kobiet
Qd szkodliwych dla Ich rozwoju lub płci
warunków Pl'acy fabrycznej lub rzemieślniczej, lecz o Jlrze4lużenle, po wpl'9wadzeniu
pewnych zmian, obowiązujących już obecnie IV Rosyl, Najwyżej za~wierdzonych po". fanowieli tym~u yclr' 1 (I;)) czerwca
1887 I'. i 12 (24) .czerwca lSS4 1'. o pracy
maioletnich IV zakłada~h j1rZelllysłowych I
fal)J'ykach 1,,3 (15) czerwca 1,885 1'. o praGl' uocnej kobiet,.i WYI'OBtków; termin tych
w,s zystkich postanowień upłynął z dniem
13 ' stycznia 1'. b. Nie py~a)lawet poruszaną kwesŁya możliwości zniesienia któregokillwielj: li ,tych postanowień, tak widoczn/}
jest dła wszystkich niezbęduość icb i pożyteczllość; rozstrzygnięciu podlegały tyłko

~zę~ciowe Iqye~tye o rozDja.ltyełl .wyjątkach

i ' pbowiążującycp już przepisów,

(1. milłnomożna dopuszczać do pracy w
zakładach llrzemYsłowych, dzieci w wieku 10

wicie: 1) czy

!lp '12 lat; 2} o dopuHzczeulu do pracy nocDej małoletnich w wieku 12-15 lat; . 3) o
dozwoleniu małoletnim ~ tymże "vieku sześciogocjzinn - nie o:ęrwanej p~~y w ciągu
-r 9)~ - ,

-~
R E N Ę B A Z I N.

RODZINA NOELLET.
(Dalszy

ciąg

- pab'z N,-. .Q3).

VI.

1.1

... Rudawa sżybko uno~ i wózek 7. podl'ót.Obaj milczą. .Jul1l\lI zaj ęty koniem ,
Plotl', który wraca właśnie <lo kóleglum
l.e z~ykłej swej niedzielnej wycieczki do
Geninel'y, pogrążony w głębokiej zadumie.
Nagle ojciec, oorzucając starą jaką§ k1l.potę z nóg, Qdzywa. się:
- Zimno ci, chłopcze?
~ Nie, ojcze.
--o 'l"akl~ blady I Pociągnij t10 siebie 'nakrycie; mnie ona niepotrzebne .
. I ~n_owu milczenie. Rudawa pomyka, cienl(1e Jej uog! bez dźwięku stąpają. 'po pulchnym tlywame.
Piotr rzel:zywi§cie blednie, ale nie z zimna, -lecz ze wzru!zenia, które w miarę zbliżania .się do miasta, z coraz większą slłą
go opanowywa. Otóż i ono. Domy mkną ...
wózek zatrzymał się u wrót kolegium
.
Obaj zeskakują.
. - No, ,Ilrogi mój chlopaku - mó"ó Juhan,. po.da}ąc synowi szeroką Tękę-nie ,bę
dę Clę JU~ dlugo tak odwoził. Daleko' zamles~kasz w PI'zyszł~ roku.
Miał tu na myśli wielkie semlnarynm w
Angers.
Nie wypuszczając ręki ojca, Pi~tl' llochyl1~mi.

.".rJralł telegratirzlll:
•.DZI=:N'Ix:.... ~ÓDŹ_

dnia; 4) o ubl'onieuiu pracyliOcile.Jwyrostkom nieml\j~cym lat 17 i kobietonr 5) o
rozszerzeniu ogl'liniczających przepi ów , dotyczących pracy małoletuich, także na za-

Numer łlas1amy wyjaJic ll1e 1owrek.

zakładach

wier •• 10

~op.

kłady l'ZIlIIl.ieślniczj!.
ChaJ'l\kter tymcZl\~Qwy wyżej

wZllliankowauych po tan wleJ\ prawo,lawczych, wedlug zdania rady pailstwa, tłómaczy się
tern, że dążąc do ureguloWllnl. adxlału Dl:\łoletnich i kobiet w pracy f.'\brycz nej 0(\powietluio do l'leczYwistyclt kOl'Zy ' ci i ' (10tl'leb ludności z(Ltrudnionej IV fl\bry kath'
i zakłada.ch przemysł owych , I'ada pal\stwa
kierowała się tem I!I'Zekoualliem, że w Sp1'llwach przemysłu PI'l$iębranie wielkich
środków, zmieniających urobione w długim
przeciągu czasu warunki ekonomiczne, bez
7.astoSQWania niektórych przejticio\1{ych lagodnych Ilrodków, zawsze sp:\da ciężkielll
brzemieniem na pewną Cl:ę~ ludności.
Naato, ważną przeszkodą do ustanowienia
w prawodawstwie I'uskiem stałych, żadnych ustęps tw niedopuszc~jących nor11l
dla pracy fabrycznej kobiet I dzieci, był
~rak dokładnych i n a leżycie opracowanych
wiadomości oskladzie lndności fabrycznej
i wal'unkach jej bytu. Wobec takich okoliczności, wskazująeyob koniecnollć zachowania możliwie największego umiarkowa·
nia i nadzwyczajnej ostrożuoścl przy normowaniu pracy kobiet I dzieci, rada pailstwa, ustanawiając przepisy prawodawcze,
uznała za potrzebne na.dać niektórym z nich
charakter postanowieli tymczasowyoh, :~
odnośnie do Innych, pozo tawrll 1I'1;\Ilz)' a,lminlątr~<;sjJl~ - UlQżJl(lM. d Ił _
Ilu.,
Y
Fiągu pewnego przejtlclowego okresu, lI'yJątllów i odstępstw. których potrzebę ~vykaże praktyka. Przystępując do rozważcnia szczegóŁ6w pi'ojektu millls.trów spraw
wewnętrznych i skarbu, rada pallstwa nznała pl'Zedewszystkiem za nie7jbędlle zaznaczyć, że zawarte w tym Jlrojekcie
szczeg6łowe róż nego rodza.j u wiadomości o
warunkach IJraęy fabrycznej, tndz ież zebrane obficie przez Inspekcyę fabryczną.
daue statystyczne o ~kładzie . Iudno ści fllbryczuej w rozmaitego rodzaju fabrykach
i zakladach pI'Z"mysłowycb, ś wjadcz/ł o nlewątpliwej ko rzyści, Jaką. przyniosło utworzeDle Inspekcyi fa.bryc:zn.ej w sprawie zb.adania i uregulowania ruskiego przemysł u
pl'letwórczego. Obszel'1ly ten i cenuy maLeryał, wymżnie I r.ozświetlający potrzeby' i
właściwości przemysIu I'llskiego, usnwa

I

l

li głowę i rzekTStłumlOlIYIll - g1(lsem
:- - Ja nie chcę być księdzem. .'
I wnet rzucił s i~ w stl'on ę i znikt w gm;l.
cbn szkoły'.
F ermel' na I'azie niby skami eniał, llOLem
zaczął w'*eć na całem ciele_ .J,a lIie chcę
być księd zem.' ICO to znaczy?_.. Co ~a
zmora\... Cżyż Piotr mógł powiedzieć co~
podoJmego? Gdzie on?
ciekł, uciękt jak
występny ... To milczenie po nurę prz z całą
drogę, ta bladość... nialyżlly to być wyrzuty sumienia? J ten glos zdlawiony pl'7.e<1
chwilą ... wstyd mu\... ~ w~ęc to pmwda?
- Oj, - Piotrze, Piotrzer •
Nie czując , że śnieg 7..nÓW zaezął palIać,
nie widząc gromadki dzieciakIiw, 11l'7",glą'ł ,\jącycb się mu z ciekaw9ścią, staŁ biedny więśniak do gl ębl wstr7.ąśni ęty, ber. rucbu,
wlepiwszy oczy we w'zwI, w których znikł
syn. Wreszcie który~ ze znajomyc11 profesorów nadsz61U i 7-atrzymaŁ się ze slowami:
- A kogó wy gospollarzu " tak wyczekujecie?
_
Na wltlbk tej sutanny, obullzony z bolesnej zadumy, Juliau NoelJet ucz uł nagle"
że gardło ściskaj/} mu łkania, nie dając
słowa wymówi ć.
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Zawrócił s i ę bezwi~dni e

odszellł, powodowany InstynkLem d7jkieJ

dum~, która naka;uje ucieczk ę zwięl'zęc:(1
zranIOnemu .
- Hej, Rudawa, )Iej!-zawo~al, zllle4wie
wskoczywszy do wózka i Ruda,w;J. pomknęła jak strzala. Ktoś ze znajomych zdziwił
się rriezmiel'l1le widząc, jak fermer z Genivlery wielltiln galopem wjeżdżał na stromą
pochyłość. Rzuciwszy lejce, pochylony, t
czapką lIasunlęt/} na oczy, nie zwalnial
biegu konia ani na zak1'ętach, ani IV górę,

robli
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przeszkody, które dotyehczas nie dOPusz-1 mitetu miuistl'ów projekt llrogi wodnęJ od
czaly zupelnego uregulowania prucy fabl'y- jeziora Lacze do rzeki Szebny, za pomocznej maloletnich i kobiet i daje możność cą połączenia wpada,iących do jeziora Woprzystą( ien ia do okl'eślenia przepisów sta- że rzek Uch tomy i Waldomy z dopływem
Iych , bez obawy naru zenia zasługujących zeksny Pad mą, w pobliżu uj ścia kl\uału
na uwzgl ędnien Ie interesów pracoaawców Blełozlerskiego.
lub robotnlk6w. Zwracając się do samego
- ,Birżewyja wiedomosti" donoszą, że
projektu, rada plllIStlVl\, bez I'ozważanla, u- oddzielna komlsya, utworzoua przy depal'1.llllJa za lIiezłlędue utt-zymać obowiązujące tamelIcie handl~ i przemysłu, pod IJl'le)vodjuż zasaclllicze artyknły (1 13 i 114 ust. nictwem I'adey tajnego A. Bera, celem reIJrzem., wyd . 1887 1'.), że maloletni obojga wizyi przepisów o żegludze przybrzeżnej ,
pici 1'1'7.6,1 12 rokiem życia nie mogą być wypracowala projekt Ol'ganizacyi i założe
dopuszczani do pracy, a małble tni w wie- nia we wszystkich portach Rosyl biur klaku od 19 do 15 lat nie mogą być zatl'u- syfikacyl statków_ Każde takie biuro skladniani pracą dłużej nad 8 godzin na do- aać s ię będ zie z jednego oficera mal'Yll arbę, przyczem l'obota nie powilllla trwać dlu- ki i dwóch oficel'ów, zarządzających bUllożej nad 4 "odziny z rzędu. Lecz utrzymu- wą okrętów.
jąc IV' mocy te przepiHy zasadnicze, rad:, pailDrogi żelazne.
stw :~ nie uznała za możliwe zatwierdzić pro- Z dniem 13 maja 1'. b., t. j_ Z 110jektowanych przez ministra wyjątków, aże- wym letnim rozkład em biegu poc iąg6w na
by IV pewnych wypaakach db[lll$zczani byli kolei terespolskiej, wprowadzona będzi e
do pracy małoletni niemający lat 12. Pro- bezpośrednia komunikacya wagonllmi syjekt ministm skarbu mo tywowa ł takie wy- pialuemi pomiędzy Moskwą i Wiecll\iem
jątki tem, że dzieci 'IV wieku IQ - 12 lat w ten sposób, że podrÓżni, przybyw;l.jący
dopuszczane są do fabryk nre dla korzyści, z Mo. kwy, zaraz na dworcu terespolskilll
jakie l>rzynosl ich praca, leczjedYllie z po- przeSiadać się będą IV wązko-torowe \yablirlek ludzkich, w celu otoczenia opieką gony sypialne, któl'e przez kolej ob wodotakich małoletn i~hllozosta,jących bez dachu Wl} pl'Zyczepiane będą do pociągów kuryeri pożywienia.• Nlektórzy fabl'ykanci - po- skicl! kolei wiedeńskiej, a przy.jeżdżający
wiedziano w projekcie ministra skarbU z Wlędnia pl'Zewożeni będą. z dworca wieotwarcie OŚWIadczyli, że przyjmując takich deilsldego na kolej terespolską., gdzie przemalóletnich tlo roboty, powodowali się je- siallać się będ/} do szeroko-torowych wadynie Iito~ci~ nad dolą. dzieci i raczej goto- gonów kursujących do Moskwy.
\Vi "I} po!1da6 się karom za takie narU8ze- Kolej warszawsko-wiedeńska. z powouie lH'awa, ' l\lliżeli pozbawić opieki dzIeci tiu odpustu, przypadającego IV Zielone
~ 1'aL'I\jącyl:b 11 nich 'ludzi Inb nie dać po- Swlą.tkl, wysyła do Częstocho\VY pociąg
mo y 1<\111, gdzie to ókaże się niezbędnem. ~ specy8.lny, który wyprawlolly będzlll , z Warszawy IV pl'Zeddzleó odpustu, t.}. w dniu
I I
24 maja o godzinie 4 rauo. Opłatę ozuaPrzemysł,
I'
czono lIa rs. 3 za jazllę tam i z powroID
U
uu
tern.
'/! - W llniu 23 b. m_ zaczęto przyjmować
Drogi wodne.
~ wydawać towary na stacyach Ri azali-- Na ukuńczeni e llortu IV Jałcie rząd Oka kolei moskiewsko-riazaliskiej.
wyn~ygnował przeszło milion rubli. Po- Z SewastoPQla donoszlj" że krąż'ł
stanow iono \ll'zy~pieszyć roboty o ile moż- tam pogłoski, jakoby droga ż elazna łozo wności.
sko-sewastópołska miała być wykupiona
- Ś wieżo założon e towarzystwo akcyj- na l'Zecz skarbu jeszcze w roku bieżącym;
ne .Jelecko-rost(j wsk'o· tloiI9kiego tOIVarzy- termin koncesyi uplywa IV 1'- 1894.
s twa paro wej żeglugi i przemysiu," ro7.poHandel.
częło jUż swoją działalność. Nabyło ODO
- "Petersb. wieaomostl" donoszą, że
parostatek ' o Bile 120 Koni i 9 bark; z wio- kupcy, prowallząr.y handel z Persyą, zwróSilą t.owal'l.ystwo zamierza nabyć jeszcze cili się dp miuisteryum skarbu z prośbą o
dwa paro tatki I kilka bark.
przeds ięwzięcie środków, kt6re zapobiegly- Mini stu\' komullikacyj wni6sł do ko- by llalszelllu upadkowi stoslln ów handlo-

I

baD ,leI kOillnDl·kanye.

I

ani z gÓI'Y , nie d aJąc ani o rowy, IIni o nie nal K8ląŻ -ami, popsu o mil wzroK,Uo
spotykan e , 110 Qrouze nieliczne wozy. Wi- zieleni pól nawykły; komisYl\ go odrzllcila,
cher kręcil chmm'y śniegu, a on i nie my- podczas glly słabej kompleksyi i siabego
al ał o "~I1COllym ua lino wózka okrycill'l zdrowia Jakób' uzn:uty był za zdatnego do
_Ja \lie cllcę być , ks iędzem I .Ta nie chcę pełnienia służby żołnierskiej.
być k~ięllzel)ll" - brzmiało UlU wciąż w uCiężki tó ' był cios dla fermera. W jesieszach: tyl e klęsk tkwiło IV tych wyrazach. ni obaj syllowi& mieli opuścić Genivlerę.
1',)'le strat, tyle poś)!ięceil lIla jednego cc-1 aIatka tylko płakała, myśląc o biednym J alu- i wszystko na ni ą. I wstyd przelI calą kóbie, który więcej uiż ktok o ł wiek 'Potl'ze okol)cą, gdzie ws~ysilY wielIzieli, czem miał bował wygól1, opieki serdecznej, ciepl:\ 1'0by6 Piot!',.,h
dzinnego, łecz w duszy ojca coraz głośniej
Wi,zp'k, z;ltrzymał się w podwarzu fermy. odzywał się, prócz smutku, żal do starsżeZosta lV h~j 'lc I1llkryt/} phlUl} klacz na mroź- go syna u ' los młodszego.
nym wi ~tl'.ze, otworzył g~ałtownie dnzwl
- Gdyby Piotr siedział był cały czas
do i7.\)y, gdzie cala rodzina spok.ojnie go cze- w Geuivierże, zachowałby niewątpliwie llokala, uez słowa l/si adł na zwykłem ~wem bry wzrok Noelletów i dzIś zastąpiłby bramiejscu przy kominku, ukrył twal'Z w dło- ta; to on go wypędza I
niach i płakał z godzinę.
.
Tłumił jednak Julian rozclrażmenie, i
Dzieci osłupialy nąrazie, potem też ze podczas rzadkich wizyt Piotra w Genivlełr.ami w oczach przeszły jedno po drugiem rze pomiędzy ojcem a synem nie było ża
,lo ~ !~slednjego pokQju. bfatki!' 700 tała, ale dnyell !'ozmów o kwestyi lirażliwej_
na J1i e rw ~zą próbę wywiedzem/\ si~ o przy- Czekaj, nie pytaj go o uic przed pół
r,zyl1ie pt.\CZU, ,Julian odpowiedział spojrze- rokiem-powiedział proboszcz z VlIleneuve.
niem, które jasno jej pC!w,iedziało, że nie
I fermer czekał terminu, jak czekal pochce dzieli ć się sw oją zgryzot/}.
ry sianożęcia, żniw I wjnobrania..
Wiedział, że do tego czasu nowe postaVII.
nowienie Piotra albo się wzmocni, albo zniknie bez Illadu, jak mara senna I panowal
~a I;Ol'l\llą księdza HeurteJJiBEI'a, Julian nad żalem i niepokojem, do którego mimoNoeJlet odrzucit my~l odebl'allia syna pl'zell woli wkradało się trochę uadziei:
czasem, natyclllniast z kolegium i postano- Gdyby dawna my§1 mu powr6ciła wił ,nie pytać go o nic nned 1161' rokiem. myślał-ęoszliby tak samQ obll:i, nie takby
Zuajllowal pewną pooiechę IV tem, że gdy- muie to Jeclnak 1I01ało.
by ~iotr rzeczywigcie uie zechcial kształ·
cić się dalej na księdza, jako zw'owego i
siluego weZlllą go do wojska, co uwolni młoll
(D. c, 71.).
szego oc! powinności, ale l w tem czekał
ble(laka zawód. Piotr rzeczywiśc ie silnej
był bUllo wy, łecz kilkoletnie ciąglil ślęcze-

'l'
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trudnilIca się IV fabryce p. Bllumgartena-,--ea-n-e-p-ry-,,-a-t-n-e-od
-b-l-'w a-ć-s-iQ-bę-d-lI-w-G-r-and--dow 6d-z-t-w'4!m-J-.-B. -zp- i-n-dl-e-ra- e-kl;- p-e-d-y-e"i
skaleczyła sobie przy prllcy plllec przez hoUs)u od godziny ) O do J 2. Pomił~dzy go- celem pollliuQW głębin Caarnego morza.
zerwIlnie p~zllokcill. Podauo jej pomoc le- dzlną l I 2 fonograf będzie przeniesiony • - lIini teryum dóbr p ilStwa, po poro.
karską na koszt l'. B., lecz 7. uiewllldo- do sulizkoły rzemieśluiczej, gdzie pod zumieniu się z mlnl3teryum spraw we.
mych przyczyn pal c zagoić się nie chciał. kierunkiem nauczyciela odbęd _ ię dośwlad; wnętT7.nych, pozwoli! d t ziemstwu gq.
Robotnica ubezpieczoną była przez f.<tbr - czenla 'dla uczuló
wyższych kI
'te berni tauryckiej 200 dziesięciu ziemi w l ..
kauta w towllrzy wie ubezliieczeń od wy- szkoly i gimnazyum. Następnie od godziny wiecie melitopolskim dla urządzeula. kolonij
padków .PODlOC,· p. Baumgarten więc we- :~ do 6 trwać będzie przedstawienie zwy- roluiczej dla obłąkanych, pod wlu'oukielll,
zwal lekarz tegoż towarzystwa, który czajne w sali koncertowej, a od godziny 7 aby wszy tkie budynki kolonii były nko ·.
obejrzaw zy skaleczoną rękę Nisob kiej, do lO w Grand hotelu.
czoue przed upływem lat trzech.
zaopiniował, że kalectwa nitrna. Robotnica
(-) Koncert. Fortepiau' ta p. Alfred
- Ministeryum dóbr pailstwa wydelego.
jednak oie mogąc zarabiać na utrzymanie Reisentluer daje jutro drugi i latui kon- wać ma w lecie do stepów Kałmuckiel
w takim , to uDku jak dawniej, uznała się cert w ali koncertowej.
k.ilka o ób, celem zbadania t.amecznej ho.
za kalekę i wystąpiła przeciwko p. Baum1-) Dziś w teatrze Victoria wy tawio- dowli bydła i wypracowania projektu rod.
gartenowi z I\kcyą o ,·S. 200 odszkodowa- ną będzie po raz pierwszy wyborna kome- ków jej podniesienia.
nia.
prawa ta kilkakrotnie była nazoa- dya A. Dumasa (yna,) • Półświatek" (Le
ieznany 'Wynalazca obmygm aparat
czaną przez sę<1ziego pOkoju 4 - go rewiru demi-monde) w tłOmaczeniu A. Prieździec- automatyczny do liczenia głosów. Głosu·
w Łodzi, nareszcie w dniu 31 marca roku kie~o. Pr~edstawienie to dane będzie na jllcy musi uacisnllć jedną ze spręiyn, znajbletącego doczeka/a się rozstrzygnięcia . benefis artystki teatrów warszaw kich, II. dnjących Si, w głębi otworu i aparat no.
Pozwany, powoła\v8zy się na lekarz II, któ- LIide, kt6ra zakończy dzl~ szereg wystę- tuje: tak lUD nie, dając znać o podaniu
ry wydał już swą ek pel tyzę w tym wy- pów gośc innych na naszej scenie. W roli gło u dzwonk.lem, który nie odzywa się
padku, prosił o oddalenie akcyi co <10 nie- Oliwiem de J lin ma wystąpić znany ar- wcale przy nllci§nięciu obu spręz:yu. 'fo
go. PT7.edtelll zag II'. B. przypozwał towa- tysta teatrów warszawskich, p. Bole ław uni8Ol0żliwia niepodanie głosu, lub <1anie
rzy8two .Pomoc" jako trzecią o.o bę w tej LeszczYliski.
go dwom współzawodnikom jeduocześ nie.
~ prawie, gdyż ono tylko w razie uznania . ztukę IJrzerobioną z powieści ienkie- Właścicielem pateutu na wynalazek jest p.
kalectwa Ni obskiej, obowiązane jest ją wicza .Ogniem i mieczem" p. t .• Ewunia,
ikownlil.
wynagrodzić. Pr7.edstawieiel towarzystwa ujrzymy we wtorek. Benefisanci, pp. KnapZ literatury i sztuki.
w obronie swej potwicrllzlł opinię lekal'za czy,i ki i Mielnicki, 1>0 tarali się o o<lpo- M. D. Aleksiejewa otrzymaia pozwotowaT7.ystwa i prosił o oddaleule powÓl!z- wjeduie ko tyl1my i akcesorya SI>ecylllnie lenie 1180 wydltWlltctwo w Perersburgu IyPi eniądze .
twa robotnicy. 'ęllzla pokoju wysłuchaw. zy na to przedstawienie.
godnika artystyczno-ilustrowanego p. t.
- "H i rżewyja wie<1omosti" dono zą, że zainteresowanych stron, wYllał wyrok, IV
.~ycie peter burskie.·
Redaktorem zazaT7.ąd banku pallstwA. zawiadomił w tych którym zasądzJł nl\ korzyść Nisobskill,j rs.
twierdzono malarza, Jesipowa.
dniach i nstytucye kredytowe petersburskie, 200 odszkodowania, obowiązując do zapIJI- Wielkich wymiarów akwarelę' malarza St. Wolskiego p. t . • Zamek w Olyce"
ze obniża o '/ł"/' stopę procentową, pobie- cenia. takowes o towar7.ystwo ubezpieczeli
raną przy operacyl wydawania pożyczek od wypadk6w .Pomoc·, p. Baumgartena
Wanzawa.
nabył z pracowni artysty ks. Ferdynand
i od rllchunków Npecyalnych, ubezpieczo- zu od odpowiedzialności uwolnił.
- J. E. arcybiskup warszawski zawia- Radziwiłł.
nych papierami pl"ocentowemi, a mianowi(--') UcIeczka. Je<1en z tutejszych wła- ,Iamiając magi~tl'at o wyczerpani n się !!rod- Obraz K. Piątkowskiego p. t. "Draod pożyczek i do 6'/."1. od ścicielI szynków przy ulicy Konstllntynow- ków budowy dalszej ko§cioła praskiego, na mat IV hotelu", ukaże się za dni kilka
cie do
racbnnkó v specyalnych.
sk.iej, przed kllku tygodniami uciekł niewia- co potl'zeba je zcze 100,000 rubli, prosił o w salonie Krywulta.
domo dokąd, pozostawiając długoletnią to- wyjednanie n rządu zasiłku pienię-2nego
- Słynny obmz Corolusa M".Iu-a p. t.
Przemysł.
- Z Mitawy piszą do .Nowostl:" • W tych warzyszkę życia wraz z siedmiorg iem dzie- na wykOl"tczenle murów zewnętrznych ko- .Pochód biczowników" wkl'ótce na(iejdzie
na wysto.!.W!} towarzystwa sztuk pięknych.
dniach odbyło się tntaj otwarcie fabryki ci bez lIajmni ~j8zego utrzymania. Zbiegły gcioła.
wyrobów lnianych. Ktl\J nadbaltycki, jak podobno ma 10nę prawą, a La ~ którą iyl
- .Kuryer POrtUIOY" <1onosi, że p. Jan
- W operze madryckiej budzi zac!\wywiadomlJ, wysyła corocznie za granicę lnu w Łodzi jest jego kochanką. Wszelkie Blo~h zamle~a- ofiarowali niernchomość ty niezmierne JlIJiewaczka Arkiowa, 111'0za kilka milionów rnbll. Len ten wysyła poszukiwania w celu oolnalezlellitt zbiegtt przy ulicy MarHzałkowskiej w Warszawie wiauka, niegdyś śpiewaczka teatm Iwowny bywa z vor.zątku do fabryk anstryackich okazały się bezskuteczne.
na rzecz projektowanej przez niego wyż- skiego.
i tam przerobiony na pl'zędzę, wysyłany
(-) W starym piecu I t. d. W jeunym szej szkoły technicznej.
- ZamIeszkały .IV Nowym-Yorku malarz
bywa do fabryk płótna w Królestwie Pol- z sądów gminnych rozpatrywaną była przed
- Wypracowauy w radzie -miejskiej war- AnLoni Kraszewski , zyskał tam uznanie
sklem. Takle przeIV01enie snrowego ma- kilku <1niami sprawa doSć oryginalna ze szawskiej dobroczynności publicznej pl-ojekt najlepszego ,łlortl·eclsty. Artysta utrzymuktórej kształci ~ię
teryału z Rosyl za granicę i z powrotem wzglę<1u na pow6dztwo. ,zeSćdziesięcio- szpitala stałego dla cborób zaraźliwych, w je szkołę malarstwa,
zbyt dl'ogo kosztuje nabywców . Wobec letuia starll8zka, wdowa od 111 lat, zapra- tych dniach przesłany został do decyzyi stu uczni.
tego przedsi ęwz ięcie nowych prlemyslow- gnęla wyjść za mąż za 24 -letniego swego władzy wyższej .
- Dzieło Juliana BartoHzewlcza p. tyto
c6w jest bal'dzo pożyteczne i na ~zasie. }I'a- parobczaka, który zach~cony hojnemi po·
RozMAITO SCI.
bryk ą zarządzają specyaliści, którzy stu- darkami, zgodził się zostali dozgonnym jej "Kościoły wal'sz awskie ~ (r. 1855) podaje
dyowali p"llktycznie tkactwo. Budynek, towarzyszem. Nadszedł czas wesęlJl; sta- datę zał ożenia cmentarza powązkowskiego
X Pierwszy lekarz Itobieta w' Austryi,
w k t61'ym mieści się fabryka, zbudowany rucha przysposobiła wszyst.ko, co I'otrzeba na dzieil 4 listopada 1790 r., a poświęce
dr. R6ta KŃltschbaumer otrzl1lała pozwoleuie
jest wyłącznie z kamlenitl I żelaza i jest było, wyekwipowała n(ł.lv.eczonego w nowe lil a na dzieil 20 maja 1792,1.
oe!l\1!lkie
na wykooywllnie pral.-ty~i lekarskiej
zupełnie zabezpieczonym od pożaru. Wew- ubl'anie i j uż miały być ręce powiązane
- Dochó<1 z ostatnich dni trwania wynątrz fabryka ogwietlona jest elektryczno- stałą, gdy rodzice paua młodego, Ilowie- stawy rzeDlieś lnic?&j IV muzeum oddanr fi Salcbmrgn.
X Króliki w Australii. Amstralczycy wyścią. Maszyny są najnowszej konstrukcyi dziaw8zy s ię o zamiarze syna, przybyli, aby będzia na cel dobroczynny: dni 2, 3 i 4
l k osztuj!} okolo 100,000 rubli."
przeszkodzi ć niedorzecznem u związkowi. Sta- maja zllsilą fUlldu~ze towarzystwa opieki zDaczyli jut premiom ze 125,000 fr, wynalazcy
Jeden z aptekarzy wa,·s1.awskich ruszka widząc rozchwil\ne cudne swa ma- nad ubogiorni matkami I icli dziećm i. Cena skotecznego ~rodka •.aradzenia dziwoej pladze,
otwiera. nową fabrykę w Warszawie z mo- rzenia, wystąpiła ze ska rgą IJrzeciwko ro- biletów wejścia jeszcze się zmniejsza, po- jaka dotkoeła tę część ~wiata. Statystyka potorem gazowym. Nowa fabryka zajmie się dzicom, od k tórych żądała zwrotu wartości mimo zamia ru uleprzerywania obdarzania daje liczbę przybywaj"cych tam dziennie oa
świat królików na 100,000, z~ licZba skórek
powlekaniem cukrem (d rnżowauiem) }ligu- podarków ofiarowanych icb synowi w su- dzieci.
- Wkrótce w Królestwie Polskiem u- z tych zwiefZ4tek wywotonych co rok do Anglli
lek leczniczych, wyrabianych w tamtej- mie I·S. 50, za nowe ulll'anie, buty, czapkę,
szych aptekach.
k(Jszulę z gorsem rs. 35 i za PI'zygotowa- tw,orzone będą stałe inspekcye powiatowe z samego tylko terytoryom Otago wynosi 500,000
- Na gruntach olkuskiego ItlI!nictwa rzą nia do wesela rs. 28 - razem 113 rs. do rewizyi narzędzi oguiowych po wsiach, aztok. Niezliczeni myśliwi ~"bjjaj" dzienuie 1'0
dowego w p )Wiecie będz ińskim, odkl'yto no- Pozwani o zwrocie tego wszystkiego nie osadach i miasteczkach. Komisya inspek- sto sztok, drogie ' tyle królik6w łapi e si~ w
we poklady węgla kamiennego z początko chcieli nawet słyszeć, sy n jednak, który cyjna będzie s i ę kladala ze zwierzchności sidła, prócz tego na zgobQ ich rozpusl.czooo po
waniu. p. Józefa Lipińskiego, warszawskie- był obecny przy spI'awie, obo wi ązał się <10- straży ziemskiej, delegata specyalnego od kraju 25,000 tchórzów, a pomimo to jeszcze
go kupca II gildyi. Pokłady te znajdują browolnie zwrócić odebrane przezeil po- każdej gminy i miejS'co .vego wójta lub bur- jP"ot'l małe zwien,tka kle'~ głodow" całemu
się w następujących mi~jscowo§ciach: w re- darki, na co powódka zgodziła s i ę i 0<1 mistrza. Celem Inspekcyi będzie dozór nad krajowi.
X Stuletnia rocznica śmierci Benjamina
wirze Łagiska gminy Bobl'owniki pod po- skargi od$tąpila.
utrzymaniem w porządku narzęd"i ratunFranklina przypadł.. na dzień 17 b. Ih. kraj
wierzchni ą 61 stóp 3-ch cali, podkład gru(-) Zemsta garncarza. Na Starem Mie- kowych od ognia.
J
- Przy ulicy Chmielnej IV Warszawie rodzinny nosił po wielkim ·'obywatelu talobe
bości 2 3tOpy 2 cale; IV rewirze 1:lączew ~cie mieszka dwu garncarzy obok siebie.
tejże gminy pod powierzchnią 134 stóp 2 Od dawna obydwaj sobie szkodzą ze wzgl!}- powstała nowa czytelnia pp. Lichtal\skich. przez miesillc, a Francya, na wniosek il1'ir~bcau,
- 'l'eairzyk na Czystem w Warszawie przywdziała j, po wielkim człowieku ua tuy
cali poklA.d grubości 2 stopy 8 cali i IV re- dów konkurencyj nych. We czwartek jewirze ł-,agi~za 01\ obszarze zwanym .Psru·- deu z nich c hcąc, aby spółzawodn i k nie ma wydzierżawi ć p. Dębski. \V Promena- dni.
X Lynch. W Bndapeszcie poci,g kolei elekski las' p011 pOlyierzchnią 9 stóp 7 cali miał co sprzedawać na targu, uży ł na.stę- dzie Ula osiedlić się towarzystwo udziatrycznej 'przejechał na rogn..placn){alwafyJskicgo
pokład grubośc i 2 ~topy 8 cali.
pującego sposobu: wieczorem, ullatrzyw- łowe.
szy stosowną chwilę, w prowadził do składu ,
- Komora celna warszawska w uade- jak". kobietę. WypadeK ten wywołał wielkie
Telefony.
- Fabrykę papieru w Jezioruie połą gdzie mieści/y się naczynia gliniane, psa słunych !Jrzez pocztę dla rewizyi kilkuua- zbiegowisko tłumów , ~'tó~e odbyły są,d doraź ny
i kota. Wł~ciciel nie wi edząc o tem, zam- stu pakietach podejrzanych, a adresowa- nad .łutb, koleJoW1}. Dopiero silny oddział poczouo ? Warszawą linią te iefo nl czną.
- W restauracyi wila.llowskiej będzie u- knął dl·zwi. Na drugi ilzieu rano kiedy uych do kupców z Nalewek, znalazła oko- licyi rozMd1.ił tłum i przywróci ł porządek.
rządzony dla wygody spacerowiczó w tele- wszedł do składu, oczom jego przedstawił ło tysiąca biletów loteryi saskiej i brnnl"~
,
l I
fon, za zgodą właścicieli fabryki w ,Jezior- się straszny widok: na kupie skorup le- szwickiej, h:tóre skonfiskowala.
Według ostatnich wykazów, kasa.
nie, dzięki temu, że linia komunikacyi po- żal zbroczony krwią pies, obok za~ kot
oszczędności przy magistr-acie warszawmiędzy fabryką wymienioną a Warszaw ą nietywy.
(-) ZgIerz. Członkowie tutejszego teatrn skim liczy obecnie 43;564 uczestników,
przechodzi blisko \V i1anowa.
amatorskiego' nabyli na licytacyi w War- z ogólną sumą wkładów rs. 3,033,911.
Petershurg, 25 kwietnia. (Ag. p.). Zwia·
Wy,ttiwy.
Potershurg.
ny w ustawie o karach za uaruszenie prze.Kuryer warszawski" zawiadamia sz&wie po zwiniętym teatrzyku warszaw- Ministeryum spr,lwiedliwości cyrkula- pisów policyjnych sanitar-oych i wetel'ynaprzemysłowców oraz osoby interesowane, skiego towarzystwa dobroczynuo§ci biblioże otwarcie wystawy stałej prób i wzorów, tekę, składającą się ze znacznej liczby rzem wyjaśnia prezesom sądó w szczegóły I"yjnych, 7latwierdzolle zostały W. "drodze
stosowania rozkazu Najwyższego z duia 8 prawodawczej . Za pI'zekroczenia w tej
miesl'lczącej się IV gmachu muzeum prze· dzieł oryginaluych i tłómaczonych.
(-) Kwitnienie bzu. W niekt,órych ogm- (20) listopada 1 88ł! r oku. Niechrze~ciau in, mierze lllltanowioDe są kary do. 300 rb.
mysłu i rolnictwa, nieod Ivołalnie nast'l-pi
w dniu l majll I'. b. Przy tej sposobności dach t utejszych rozkwita bez zwyczajny. który był przedtem obroilCą prywatnym, lub trzymiesięcznego al·esztu. Pouowuie
karani podwójnie.
opóźniający się pp. wystawcy proszeni są 'l'aJ; wczesny rozkwit bzu nie zdarzył się lecz uie W7JIOWił swego ś wiadectwa przed przekracząjący będą
o bezzwłoczne !Iostarczenie zadeklarowa- 0<1 lat dawnycb. Inne <1rzewa, jak wiśnie , upływeni terminu wyznaczonego w· para- Obwinieni o dostal'czanie zepsutych lub
nych okazów, " w każdym razie przed od tygodnia są pokryte gęsto kwieciem gratie 406 . 0 ust. sąd ., może być zaliczony szkodliwych produktów, za pierwszym rarokującem piękny urodzaj, jeśli zmiana po - znów IV poczet obroliców prywatnych tyl- zem ulegać będą karze 300 rb. i trzymieterminem wyżej oznaczonym.
ko ua mocy rozkazu :Najwyższego z dnia sięcznemu aresztowi, za dl·ugim. - karze
- W tych duiach otwarto w Rydze wy- wietl'zll źl e nie podziała.
(-) Fabryka syropów. r\iezllleżnie od 8 (20) listopada 1889 r. Rozkaz ten za- 600 rb. i sz~ściu miesią~om więzienia, za
stawę robót tamtejszych terminatorów rze mieślniczych . Wystawa potrwa przez 2 cukierni tutejszych, w których wyrabiają rówuo winien być stosowany w wypailkach, trzecim-pozbawielliupraw'llliektórych. Nadsoki owocowe wszelkiego ro<1zaj n, 10/\ gdzie óbroilca prywatny niecbrze$cianiu, zór lekarsko-policyjny ma być jednoczetygodnie.
powstać w naszelO miegcie specyalna fa - posia!bjący jnż ś wi adectwo pewnego sąc1u, śnie wZlUoclliouy.
Wykształcenie przemysłowe.
Petersburg, 25 kwietnia. (ag. p.). Zaprosi inny o wydanie mu takieg02 świa·
- "Nowost" zaprzeczają pogloskolll, ja· bryka tych słodyczy.
twierdzony zostat projekt kurskiego ba.nku
(-) Wełna. Z niektórymi hodowcami <1ectwa.
koby ministery nm dóbr palistwa zamierZ i Zebranie ógólne departamentu pierw- rolniczego z kapitałem rb. 3,000,000. Głó
lo 7.aloźyć w Symferopolu szkolę wyższą owiec IV naszej okolicy agenci fir m kraj 0rolniczą: istnieje zl\miar ut wQrzenia tylko wych za wiprają trauzakcye na wełuę z te- szego i kasacyjnych senatu, na wn\\lsek wne ,zadanie \Janku stanowić ma udzielaniższej, z przeważn e m uIVzglęclnieniem 0- gfJrOCznej strzyży. Największe stada owiec ministeryum sprawiedliwogci, ma wkrótce nie pożyćzek na 2bQże i iune rolnicze prookoło ł"odzi hod owane są w majątkach zaopiniować, jakie grodki skuteczne mogą dukty, naładowane w wagony dł) wywozu
gro<1nictwa.
, ziemskich, IJowiatn brzezińskiego.
być stoso wane przez instytucye opiekuilcze do miast portowych, lub innych punktów
(-) Fonograf. W dniu dzisiejszym pan do 'Opiekunów, nie dostarczających racu un · :z;bytu, albo też na odstawioue do elewatorów i ,składów.
Schnabel nrządza ostatuie już doświadcze- ków z opieki.
Petersburg, 25 kwietl)ia, (Ag. p.). Pien,'·
nia z fonografem Edisona. Kto więc nie
- Zarządzający ministeryum marynarki,
(-) Z sądu. W roku zeszlym IV mie- poznał jeszcze zdnmiewającego istotnie wy- wiceadmirał Czychaczew, zamierza IV 'roku szy prezes kryminalnego kMacyjnego <1esiącu lipcu robotnica, niejaka NIsobska, nal/\zku, niechaj korzysta ze sposobno ści. przyszłym na m ies iąc czasn wysłać pod partall!eotu senatu, Roza.ng, mianowany
wycb pomIljdzy RoBY,. a Persn. Petenci
kładą nacisk na następujące punkty: zwrot
cła od bawełny przy wywozie towarów
bawelnianych do Persyi; zbu<1owanie linij
k olejowych do 'l'eheranu i Meszchedu;
'}'auutworzenie filij banku w TeheraBi
ryzie i Meazchedzie, oraz zobowiązanie
rządu perskiego do odpowied niego zabezpieczenia portów na morzu Kaspijakiem.
Właścicielka
klepu spotywczego
w Nowym-Yorku, p. A. Kraszewska, zdą
dala od jednego z warszawskich fabrykanWw pierników za zuacznlej zą sumę. Pierniki wysłano już do Ameryki w blaszanem
opak owaniu. Amerykanie podobno nIe nmieją robić dobrych pierników.
- Popyt na wina krymskie na pólnocy
Ro. yi wzrast.a coraz w i ęcej, skutkiem czego wysyłane są one z Krymu w coraz
więk. l.ej i1oSci. Znaczna część win wysyłana bywa na parostatkach ruskiego towarzystwa żeglugi parowej i handlu przez
zezególnlej dużo
Sewastopol l Ollesę.
win , jnk donosi "l\oworosyjskij telegraf",
wysyh\ją winnice, które należaly <1awuiej
do k si~cia Woroucowa; IJOpyt na nie wzrasta do tego topnia, że jeżell tak potrwa
dalej, to z czasem 0I0Ż nie starczyć ieh
dlA. poł u dnia Rosyi.

KRO NI K A.
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T'E L EG R A M Y.

Z MIASTA i OKOLICY.

/

DZIENNIK ŁÓDZKI.

N.94.
Plerwssym prezesem· ogółu.ego. zebrani.8 kasacyjnych departamentów l uJwytszeJ kal·nej instaneyi.
Peteraburg, 25 kwietni" Ag. p.). Od l
lipca zamierzono wprowadzić n ową ustawę
o traktyerniach.
Petersburg, 25 kwietnia. (Ag. p.). I tnieje projekt urządzenia w niektórych miatach i wielkich przemy łowych wio kaeh
wzorowych warsztatów rzemie !ni zych.
Petersburg, 25 kwietnia. (Ag. (l.). Krą
ży pogło ka, że wkrótce zebrać się ma
zjazd przedstawicieli dróg żelaznych dla
uregulowania warnnków przewozu robotników udających się · na robo
i z powro-

tem.

Petersburg, ~5 kwietnia. (Ag. p.). Obojaki majl} kousulowie na wschodzie,
co do składania corocznych raportów o
rachu handlowym towarów ruskich i zagranicznych w ioll okręgach, zamierzouo
rozciągn ąć i do kon ulów IV Europie i
wiązek,

Am~ryce.

Petersburg, 25 kwi tnia. (Ag. p.). Ogloszono postanowienie rady pailstwa o rozci~.gnięcin przepisów, zawartych w nwadze
trzeciej § 2i ogólnej ustawy o włościanach
l w dodatku do niej z 1886 r . i do żydów
rolników w razie sprzedaży ich majątku
za dłngi prywatne.
Belgrad, 25 kwietnia. (Ag. p.). Z urzę
dowych źr.ódeł potwierdza się wiadomo ć,
że w okręgu widdYllskim, we wsi Tyjanowcach, w pobliżu granicy serbskiej i rulDuński ej, ukazal się oddział powstailców,
okolo stu ludzi liczący. Wysłane z Widdynia wojska zatrzymały się we wsi Alwadżi.
W wioskach pogranicznych dopełniono licz-

o

Rz4d ,erb ki na swtU V 94025 i.,l.; 5'/, IiI" ...1&_ m. ~ _. [
•
o ł· """'al kord n
96.25 ąd., n 93.00 i.,l., ID 92.26 itd.!.,. tV 92.00
graulCy r ze .... _ _
o .
"'d. D)'IIkonto: Berlin 4'1., Loudy. 3'1., raryi a'/••
RzYII, 25 t,.-ietnl (Ag. p.) Wydatki na \\fied8li 4'1" Peter bur~ 6'/,. 'l',.,.~ kttpoun ~l'.tr.
annię zamierzają zmuiejszyc! o 9, n wy- 5',.: lis" ... tawne "oln,kie 16\l.3, WA"". I i II
datki ua. marynarkę o 5 milionów fl·nuków. 31.7, 1.(II10i 2"29.6. Ii.ty lik .. id. 152.-, poiycz"" ~r.. t .
D i' Uli • .,.. [Pł.6. /I liII·ł.
S llIIIar klIIlda, 2a- k wie
ma (Ag. p.).
z•
Pal... b.rg.1'l5 kwietu'a. Weksl. UA l.on'lyu !IO.OO.
ran b ~ iążę Neapolu dotarl do krailcowego n pożyclka ,•••hotlni. 100.55, nI l'O<y,·.k, ...oeb?
puuktu swej podróży w Azyi środkowej,l dnia HlO.25, 4'/,' li..y ~,,,,.e Iq 1to .,e~ ..
' d
143.12. ako,o b II rm"u.~ dla h&ndIU 'OP.lfraD,e<d · Na
pl"Z .bY":~~ d O amark 811~.
or~u no~o 258.00, pow bnrslrlel(o bauk. ,Iy.kout<lwegu
kolet k I 1& P "'Ita!a prawie cala ludno~ć 616.00. baukll lIu,dsyuar ,I ... ~ 498.50. w,. ......
ruska i krajowa., z naczelnikiem prowiucyi .kiosto hall~l ,Iy.ko.uto:vego ~9'.!.00
na ele. Obejrzenie taJ·otytuych zaby!;..
80rUn,2;).go kWlobn.. S.ukuoty rn,klo sar.
kó
. .
b··ed.z·
k r
2"24.55, ua d.. wo Itl4.5O, wekolo na War.... ".,
W
~lII~Jseow~c I Z~I
emB O ~ IC I~O- m.75. UA Peteł8bll~ kro 223.60. ,,1'... r h~r~
trw dru trzy I ran,o la (27) kwJeŁrua kSI,.- dl 221.75, 11& [,oll,ly. k~ 20.36 ' ,. 11ft Lon,lyn ~ł.
że wyjedzie z powrotelD.
20.26, U& Wiede" 171 .3~. klll'"!" oel"e. 3~4.50,
Nicea 25 kwietnia (Ao-. p.). Wielki Ksia- 5'" list.y ~&8U\"ue 65-70. :'I. lLitr likwldaoyJue
i Mik 'I . Mik I · . '" d . d ił
. . 61.60, pbir..kA ro"lr.a 4'/, I 18l!J) r! 90.4'J, 4'/ o
e
o aj
o aJ!,w.'cz o wie z pl ezy- 1887 r. 6O.25,6'j renIA . lota 109.50, 6'/, r. ,ł. z I 4
denta rzeczypo pohteJ. Generał Brngeres r ,l,0!L80, poiY"~ & .... I""lui. ~'\. G9.90. III eUli.
złożyl Wiel.kiemn KsięcIu Wj3ytl) w Imieniu .y\ GIl.Ta, 5"/, Iioty h' tĄ",ue rn.l';. 107.S0, 5"1. 'lO·
Carnota
iler.ko premio.... , 1864 rok'1159.25, taka. ,1800
: 2'" k . t· lA ~
·k n·
r. l 5O.00, I\koyo arogi t.l . w..,.o.lVok()o"i.,l.it.lUoj
Kazan,
u wie lila \ g. p.. e~DI " Ul- 196:5O, ak y~ k...dytowe a""tryo.k.i !58.60, all. ' .
sz
przybył "łZoraj d~ azama, In·ze- ...a..uwokiego b""rru ha\1,UGwO\(o 86.60, dy koulojeollaw zy n jednym i tymsamym kouin "ego sa.25. dyoko.to uiarui.eekioKC> ~ankll "lii.twa
w ciąg u 155 dni 6 787 wiol' t. Stad wyru- 5'/, prywatne a'/.o:... .
.
Llverpoll, 24.1'0 kW10t ..a Bawełn&. Sprawold'lil.
I.
'
.
$za da ej.
kolicowo. Obrot 10,000 bel •• to~", na 8p.knl...yę i
- -- wyw6z 1000 bel. Stale. Ui.ldlillg" amerykań,k.:
na kwiecieó' m&j 6! 'f". ~przedaWe.fł tUl-n~ "t erwieu
Ostatnie wiadomości handlowe.
6 11/n nabywcy. DR. czerwiec lip. Gtl/" nabywcy, na
Iip.ec oi er(!ioń 6'" nob,...cy, lIa aierpień
-r-uych

"

aresztowań.

Sień 6"},

sprz8dawl!y, na. wrZ63. -

w._

- -

-, ua.

Warazlwl, 25-go kwietnio.. \V ekiłle króL ~erm. na.:
llati •• 6 "przeda".y, ua pati1./<. Iiatop.d 5'(,
Berlin (2 d.) 44.90 *,d.• 41.60, IW/" 65, 67'/" 711 s\Yrz.
UR. listop. g rud. r,SJ/" sprzedawcy.
kup.: Loudyu (3 Ul .) 9.08 t ą,I . · I'Aryio (lU d.; a6 35 przo~lł\weYł
Now-Vo.1\,
w.' . O.·
i~ W,edoii (8 (L\ 76.90 bd;
li!lty likwidoe. lel\uie U J/Uj' 24 kwietnia. BowMooa II
Kr~1. Polsk. duie 89.60 .~d.: ",.Ie 89.W iąd.; 5'/.
!lIV
re.
25
kwietnia.
Kawo
good
~Ter&g. S.nt09
l)oiyern ,nchodui ll U emisyi 100.65 żlld.; 4°' 0 110.

tyc:r.ka w ewnętT%Da z 1 7 roku 86.85 iad.; 5°/d li-u)" n8. mflj Il u.OD. na wr7óes. IU5,50, na gtudz. 97.75.
SA8tAwne siellłskie r S8r. !J5.50 Ż~t1" lu seryi Ut. Stale.
New-York, 24 kwietnia. Kaw. (Fair - Rio) 20 /•.
A !li.3~ iąd., 9i, 9ł .05 kup.· 5'/ " .ty "'l4wlle "'. KM'"
'
F ..i~ll.io )i 7 low or lUu&ry 11& kwiac. 16.tr.l.
W., ..a .. , I 99.2;; i~,I.. 1f 97.50 Ż I<l.. Ul 00.40 lU\ czerw.
1680.
hd .. 95.80, 90 kup., IV 9U5 Ż'I'I.. 94.15. 10 kup.,

s z

o

Ł

Katalloy: 11Iieei do l at 15-&.0 zu..... rto '4. " tel
licxbie c błopeó \Y 2, dziewc.z,t :!, dorostlch 3,
W' tęj HelbiA m~teli1m 1, kobiet 2, & milł11llwjei e:
Pbtro.ela Woj ....oda, rat n. Cbry.tyau Rany. lat 42,
Barbara Sobolow.ła, la, 88.
Ewaagelło)':

E

N

Ruat \

Itołycl.k&

lłelD .

[jiJt1 aut..

lO

V.

952ii

rUI ·
.

94.93.25

n

Ił"

"I

lUBki!'

"

zaTai

~2

,

S OL E O

18

"

On

hotel, reata.uracya., po eena.ch D1zkleb.

Sezon od 20 maja do 15

września,

Droga do Kielc koleją, sk~d mil 8 k..et~ pocztową lub
NB. Do 6-ciu łazienek wsta",ion9 ..allIly emaliowane. .

dorożką·

9-506-2

<,

•

Hm, Piot.·kowsko. N~;2.~~l

....

u
88,11y
ClIHBTapObIX1> yo..OBIII He)l.Q3BaJlKTb
BbIBOSIlTb UeQaOTOTbI 113'10 aHfR8G ·
HHX'L R14'b B'L 06HKHOBeOllHX'L 'ho.
aax'b II . ueaaKpbI'rbIx·h qaou" u
60'łK8X'L, :I TO.lbKO u... BOB.(yXOO'łHCTlITe.llbO HX 'b :1l1napaTax
JI.IIII
repUeTUqeCKII 3aKpbIUalOlIlHxcB 60'1 ·
KRU..
1l0nl\ililleiłOTcp'L Kanuaa'L

zawiad om id ··
i okolicy,

w naszym

<I(

...
en nllrt~WJm ~kłauzi~ sllKna

łaJ

.J

Ros6ublatta
skiej .Nr.

przy ulic y

m (61)) ,

Plotrko\\"-

OTW ORZYLIŚMY

o

s~rz~uaż u~taliczna

>
Z
lLI

O

miał

lekką bryczkę
na r esorach (Węgierka) do sprzedania, raczy się zgłosić po iuformacyę do Admiuistracyi "Dziennika".
703-3-1
ZAG~

kal·ta

pobyłu,

wydana z tutejszego mng.i&~ratu na.
imię Antoniny Kolęda..
Łaskawy znalazca raczy zlożyć
takową w tutejszym magistracie.

\

761-1

ZGUBIONO

kartę

pobytu,

wydaną z tlltejsze!\,o magistl·atu,

na imię Arona 841ge!.
Łaskawy znalazca raczy złożyć
'_~~ takOWI} w tutejszym magistracie.

~~~

rrI

Fa~ryka

74f7~ 1

I

,

i polecaIDY wielki wybór krajowych jak również f·ranClłskich i ao",ielskich InateryMÓW w doskonalyc;JI gatunkach i w Rajnowszych deseniach.

HURWlrZ [ SYN
65 pjQtrkowska 6Ji.
563- 12-5

Tabaczna wPetersburgu

A. N. SZAPOSZNIKOWA

~

f.h.

• poleca

nowe

pa'pierosy

O

duzego formatu,

f.h.

z wyborowego tytoniu tureckiego w maissowej bibułce,

CI>

-I

>
I'""

fil

Óferty w AdministraCJi dla WPK.

735-3-1
Be,dJAC'l'lie aIRI.leat. TOBapo0I'Upa.KTe.I.

B. BUCIlepra _ ~ J1~""'V' Ra ·
....uuotl }io 12612 " .. ""."P'" oTIIj...eo"",I Ho.Gpa 1 (13) ,lUI 1888, r. co eT.

JIOA8L na eT. PeioBC~, tlpaaxeaie .D."0Aa•• •
~a6p.1jBOI lI[6.I.~uot AoporJl: O~:L
~y6J:1lII.1"1t
aaua,J;Hoł CQIlTĄeT'Io H8.l1JlcroKTULłłl:.IK".

CKol

oót.aus8T'b, .ro ynolUarJ'wl.

731-3-1

I

r-

'"

(

prasa bydrauliczna.
lIpaRIItule !IO!l.3IIRCKOli il\M. )l,Op.

~

.....

-<n
-<n

O

a~

729-3-1

Ktoby

~OTRZEBNA

NiJiiejszem mamy zaszczyt

w dolUu Jl.

)l.0~~1I11,

)I; A BIf" h 11YK1..

I

Szanowuą Publiczność miasta Łodzi
że

,IloyonJ8.1l1J1~eB'"

yo:płBUlOlIlHX'b

fSoooo~~O

1'. P.
l.I,j

22ji.~.25

a'/,"/.

3'/.°/.

1I0!l.:Ja.

I

Cl

22t.5ó
m.5O

nOllRIlli818icnpa rO'Oll.:l

llpomy rr.

•

Za o(lzyskallie skradzionych u muie w nocy z 22 na 23 b. m.
z wyłamanej kasy żelaznej: \V gotowiźnie rs. 1,600 i dwóch
sztUK 5% pożyczUpremiowej pierwszej emisyi se1·y'1 . 06961
.
_
_ _
_.
_ _
_ '" NJ 11 i seryi 15QiO MI 28, oraz za wylnycie sprawcy kradzie. ~. ~u.be.rJłI k~~leck.eJ pO"' lecle Mtopu.ck:"~.
'II ży, przeznaczam powyższą nagrodę. Celem ostrze~enia, aby
NaJ.ilni~J ••e 1 nai,knteczrueJszo ze ZDanycJi.. wody. 8Jarczau~ 8łone, Jo..ll brom
nikt ni e nabywał skradzionych premiówek pOCZylllOllO stosoZ&W1er&Ją. ce t klł~lele mlDernlue, mułowe, p1&SS&z 1 elektrotera.pIR. Lekarz .zdroJow~
k ' k'
,
,
WłonzilIlJftrz Da.niewski, asystent szpitala. ~-ka Je~n8 w. 'Varsz~wle,
Wlle 10 l.
,
Bale, renniony, czytelnia, fortepian. muzyka w 2-1m e~o~e. MieszkanIa wygodne,
J alf,ob GutU.fI'Iłłł~

O

. •

na dOIt .. " •

ot

A.

l-JbOGOGOoOOOG ,
•

95.25

96.25

DyHkOb to pryntno. . . •

I

3OOrs nagro dy

96.50

~.~

99.25

Giełda Berlińska.

Banknoty

LETNIE MIESZKANIA

'I

1>7.25

!li.30

LI.oty •••. m. Mu li Soryi I .

n"

1()O.65

86.S5
95.5O

.'J

tt

89.60

1 00.6.~

Seryi I .
U
V.

U.tyust. m. lVar... Ser. l .

·
AlfredaRelsenauera

wystawowem pan. W. Lis.ner. w domu 'I ow. Ake. Karol. chaJbl....

EOlUlo ~, VI t~ i

89.60<

"iebollnia .

., \'/. poi. W.W"". r. 1887 .

l

Cena ml68'1kan l artykttłćw r;,wno~el umr&"kowana..
..
-SI:5
Bliższych objaśnień udzieli włlLŚciciel w Łodzi zami eszkały }lrzy uliCY Zlel9- ~
nej}io 265-A. a widoki I~tni.h mie uafi .~ do obejrunia tamte.Jl\ko też w okOle

do lat 15-tu

Za wlkale krótltller.lllwl
na B.rliu .. 100 lUr.
ua Londy., za IŁ..
na Paryi sa JOQ fr.
na Wle<WI za 1.00 II,
ZI paplary pahlwowo.
Li'ty lik"idacyjue Kr. Pol. .

06'Lnumle.
061>HRlleołe.
Cy,lleGn1\l1! llpllo,',(O'L o-~'h3Aa ~[u
Oy)(e6HbIii IIp.\CTlIU'b C'\,!iS,l3 Mu·
pOBhlX'b ey Mil 3-1·0 rreTpOl<OUCK~rO pO,BhlX'L Cp.eli 3 ro IIeTpoKouoKMro
ORpyra 9. A. B1lJoyeml1" Jl(UTellb· OK pyra 9. A. B1lDoyeOU'L, lKHl'e.lbOTBy lOn\ili B'b TOp.. ł!l,ll,3 1r no BII- CTOylOlI\iU B10 l'Op. JIO~3H no Bu
____IW; ,11ge8(lliol! ynuIl'1l i\i 1437, .n1l 00110· )l.3eBOKOIi y.,01\1I " 1437, nil OCRO·
salliu l 03U CT. YC1·aoa l'P"JI()lRHCS. BaR!.\ 1030 OT. YCT:tBa rpalE.IlaUcK.
C)".Ilorrp., 06"'RBJIReT'b, Ql'O25 Aup·t.lUl CY.llOllp., 06 ... RU.IIROT'b, Ql'o 2 MaR
IS90 r, HL 10 'IaCou", yTpa, B'b 1890 r. B'L 10 '1a1l08'L yTpa, 1I'b
,110»11 no,ll,;' NJ 9ó uo ĄpeUHOBCKołi ,j\o»'h M 1437, uo BUAs8BCKOl! y.1U
y~ul\t n'b ro\>o,j\'II J[O)l.311 6Y.Il.e·r'b qoIi 0'10 rop. O)l.ilI, 6YACT'b upo ·
I upOHaueAena uy6J111'lhau opO,ll,nKa H8BeAena l1y6:luQllaa upO,llaza )l.nn·
t
eś . .
b
ć
··
ks·
· . p R Schatkego ,IIOHlEIlUarO H~lylllecTBa, llpUH:I,IIne· lKlIMaro uMYllleoTBa, npHOa,llllelltB
. . . . B·j
1 e y wcz lIleJ na ywa mo~ua w lęgalDl . . 745-"2~i Ealllll~O CTaJłHCJlaBy KBIITKOBCllOlly, lIlal.o ihyll p,lly Ił 3101HJ1ill oyop.
----------------------.--~=--=-___=_iOOOTOHII131'0 1I>l"J, Tpe:n, Ropom" 01\'11· .n;1I3I1epl., COOTOHlIlaro US'" loIe6eJlH
HeRHaro ,IlJlR TOprOU'b B'b 110 py6. II ,IlByX'b KOpOll'L, 01l1;ueuuaco )1..110
- KOli.
TOprOB'b D'b 102 Pf6. - 1100.
-.o. O ... ,...
•
Onuc., on·huKY u ca»oe npo,llu· Ouaob, 0111lH1<y II I)ll»oe np<))l.3·
,,~ ]fi O W -:aJ
. . , iIIU
nad rzek. :ł UiCIl· B3euoe IIMYllleo·ruo MOIlWO paaC>lo· ..aeMOC IUIYllleOTUO 1I01lIHO pascyo
odlegle o półtorej godziuy od T•• a".wa Rawak"a,. w I,!"aelt. L.boc. .. bklch TpflT,\ ll1. ,IIeu6 IIPOiV\;FIf.
-rpflTL 81> )l.eOb UpOAILEH.
~w:o Spały.. Położenie s:6n:y.te, otoezone I.. aml Igl.. te!'1!. ~ .. zk&1Ua o 2, 3
rOp. JIO,llSh, 12 Allpłu H 1890 r. r. JIO;{3b, 13 Allp'llltll AHR 1890 r.
CY,IIeOnuij 1l1l1l0'1'l1.U·b li·t.~oycolI".
CYAe6nNII IIpllCTUS-S 1l1l.~OyeoB".
, WlęCe,) ~okoJ.clo • kuc~",ą • werendą, umeb!o~V&ne. Na mieJscu. lehn, aptekJ'
.k1ep IPOZYw.czy, 10dowOIa,. ogrody owoco,,:e l.wanyw~e, d ow6~ w•• e!~lch art1k \
753-1
752-1
łów żywn06cl - poczt., gImnastyka kręgt.lwa, fortepian, kąpiel w Plliey. Komu~
nikacya ułatw}oua. . .
.. .

Lódzki dom Koncertowy,

tlslMi

m,."",..

liabie chi
.. 2. 4.i ."""~t doroolycb 1,
w Lej Ii....ie
l, Kobiot - a miall<lwicie,
Wilhelm hubert, lat Sł.

,.,.1,

4".

G

8ZIENNA STATYSTYKA LUD.OŚCI.
Z.arU w dwu 26 K...ietaia ,

a

I:!IDE-CIO sztuk 10 ~op.

. UD
I

5 sztul{ 5 lwp.

Nabywać można

we wszystkich
sldadach i.. magazynach tabacznych
w Warszawie i na pro\vincyi.

w handlu Win

I. Sprzączkowskiego .
13112 kop.
1
Mączka 12 12"
llSglOW Y 14 II
Kostki

1

756-1-1

QP~
~~~""-~
••

mia ta

Łodzi

już

i okolic, ie nade zty

w zy tkie nowo ~ci na

-SEZON WIOSENNY I LETNI.

Z bogato zaopatrzoneO'o sldadu na zego pQzwnlamy obie poleci ~ szczególni
bardzo wielki wybór zagranicznych i ruskich

~ateryałów wełnianych
gładkich

czarnych i kolorowych
Gładkie francuskie Foules i Belge

;

•

na suknie damskie

i wzorzy ·tych, zc . zlaknmi i odpa.·owanycb na suknie.

po cenach bardzo nizkich .

Mate ryały jedwabne na suknie damskie, czarne, kolorowe, g ładkie i wzorzyste .

I
'I
I

.

Materyały

jedwabne nieprzemakallle na płaszczyki lłamskie i ubrania męzkic.

nOUleliłle

tle L,lille 1, .#'ulat·y

\V lI njpiękn i ej

zycb

"reton w Btn naj nowszych wzorAch.
Satyny francuskic i ruskic
Mousseline "
"
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Aleksandra Przężdzieckiego.
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Towarzyst~o Przemy~łow,o-Leś 'ą

W ej'cie po rs, 1 od o!lOby.
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Dyrektor: R. Finster.
Dyrektor Biura: A. RoslcW\.
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