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--.- - - - - -I że~użytkować drogę WOIl!lą

na "rzece Kil-I sKlelvsk iego, przy - ullziale ·IJrzedstawiciellf---=nIlD1Steryum komuni acYl , Ja donll~i
I ruDle, lecz poza tern znajdzie się znowu dróg KI'ólestwa, moskskiew sko -brzeskiej, ;3wiet" , wydalorozporządzenie, aby wszystw?bec potęgi wplywu ruskiego, który, jak r'iażsko - wiaziemskiej i departamentu kole- kie koleje w państwie zaopatrzyły swe poWiadomo, w kwestyi kolejowej ubiegł usi- jowego. "Kraj" pisze, że taryfy związku c iągi pasażerskie w hamulce systemu WeSzybki WZI'Ost wpływówekonomicz. ł owan ia anglików w Persyi i każdą budo· (ll"a wdopodobnie będą podniesione odpowie- stinghousa.
nych Rosyi IV Azyi środkowej mocno nie· wę drogi żelaznej, która mogłaby służyć dnio do szemtltu taryf wwozowych, choHandel.
pokoi I'y walizujących z ni,. na tem polu angielskiemu handlowi przywozowemu, po- ciaż przedstawiciele drogi wiedeliskiej wy- ,Peterb. wiedomosti" donosz/}; źe miAnglików. Podróż ministra skarbu 10 trafi powstrzymać.
stąpili z umotywowanem obn i żeniem taryf. nisteryum skarbn zwróciło szczególną uwachanatów zakaukaskich doprowadziła do
W danym razie, ważną dla przemysłu kwe- gę na rozwój rUJIkich stosunków handło
ostatecznośc i podejrzliwość iuteresantów anstyą jest nietyle zwyżka tal'yf, ile okolicz- wycll z Danią.
W tym cełu w Kopenlla.gielskich, kt1rzy obawiają się, nie bez
noś\!, że taryfy bezpośrednie nie będą wy- dze i IV innych punktach ministerynm zaracyi, że obecnośe ministrtl na widokończone przed terminem
prekluzyjnym kłada agentury własne, których zadaniem,
wni środ kowo - azyatyckicli działalności kul(20 grudnia), że zatem wypadnie ekspe· prócz zbierania niezbędnych wiadomości
turalnej Rosyi znaczne i trwale posunie
Cia.
dyować towuy wedle wysokich taryf 10- statystycznych, będzie ułatwianie handlnją
naprzód sprawę handlowego i ekonomiczue_ ,Kraj" dowiaduje się, że po po- kalnych. Stąd powstaje konieczność wyje- cym państw obu stos unków wzajemnych.
go wcielenIa Azyi środ kow ej do orga- \\'l·ocie ministra skarbu wraz z dyrektorem duanh\ prolongaty, o co winuy być Jlodję- Próez tego, zawarto ngodę z niektórełni
nizmu palistwa ruskiego, jak stało się llepartamelltu kolejowego, p. WiLte, do Pe- te IV departamencie starania tak ze strony instytucyami Danii i Rosyi, odnośnie do
to już dawno' pod względem politycznym tersburga, rozpoczną. się w tym tygodniu sfel' kolejowych, jakoteż pI·zemysłowych.
uproszczenia przekazów pieniężnych i ini wojskowym. Z jakiem powodzeniem dzia- obrady komisyi celnej, pod przewodnictwem
- Ruch na kolei warszawsko-wiedeil- nych operacyj kredytowych, mających nała w Azyi środkowej ruska polityka hau- p. Wyszniegradzkiego. Podstawą przyszlej skiej we wl'ześuin zmniejszył się nieco. de I' ważne znaczenie w sprawach handll>lilowa, można to ocenić choćby tylko ze reformy celnej będzie referat, opracowany Przewieziono towarów o 1,226,416 pudó w wych. Zawiązuje się towarzystwo w celu
sprawozd ań podr óżników angielskich, tu· w r. z. i w r. b. pod przewodnictwem dy- !Dniej, ni ż w tymsamym miesiącu roku ze- przewożenia na rynki duńskie wszelakich
dzież agentów kousulatów angielskicli IV Bu- rektora IIjina, w myśl systemu protekcyj - szlego, a dochód był mniejszy o 66,598 rs. wytworów gospodarstwa wiejskiego w stacharze, Chora ssani e, Afganistanie etc. Za· ne50, o wiele przewyższającego cła obecnie Natomiast z ruchu pasażerskiego osiągnię- nie świeżYl\l, przy pomocy parostatkówpotrzebowanie towarów angielskich i in· obowiązujące. Do udziału w naradach za . to wi ęcej o 10,36! rs., z nadzwyczajnych lodowni, które będą naładowywane w pordyjskich w Bucharze i Chorassanie zmniej- proszeni zostali przedstawIciele po jednym zaś wpływów o 29,358 rs. Ogólna zwyż- tach morza Baltyckiego.
sza się powoli, lecz stale, a miejsce ich od k ażdego komitetu giełdowego, w cha- ka wpływów w porównaniu z rokiem ubieKredyt.
zajmują ,antyknly rn8l(ie. Polityka celna rakterze rzeczoznawców, a więc bez pm- glym za czas od 1 stycznia do 30 wrze- 'l'owanystwo kredytowe m. Warszaruska okładająca wysokiemi opiatami wy- wa głosu doradczego; nadto zapl'oszono do śllia wynosi 200,080 rs.
wy przystępuje do ndzielania pożyczek na
twory obce; t. j. w tym razie angielskie , specyalnych kwestyj, jak np. do ceł od
- W tych dniach zarząd kolei waJ'szaw- domy drewniane, znajdnjące się przy uliprzyczynia się wiele do ożywienia i rozwo- chemikalij, kilku specyalistów.
sko·wiedeflskiej wyd ał rozporządzenie, aŻrl- cach, na których wolno wznosić nowe bujn handlu ruskiego. Także emir Afganistaby wszelkie należności, przypadające od elowle dl'ewniaue j restanrować dawne.
Drogi żełazne.
nu w zakresie polityki celnej i ekonomiczpas ażeniw za stłucz one szyby, uszkodzenia Pożyczki będą udzielaue w tycbsamycb Ii- Wszystkie nOrlnalue i specyalue ta- IV wagonach, lub dopŁaty do biletów, pod stach zastawnych co na. <lomy muTO........",
nej sprzyja więcej Rosyi, niż Anglii. Pło
U)' indyjskie, jll.k bęl' bata i indygo, taksa- ryfy, obowiązujące dotąd ,Ua towarów żadnym pozorem "1Iie były 11rzyjmowane w lecz termin umorzenia zmniejszony jest do
mo jak towaryallgielskie, według s'prawo- prze wożonych ze wszystk ioh sta-cyj kolei drodze przez konduktorów lub nadkondnk- 17'[. lat. Właściciele domów drewnianych
zdania generalnego konsula angielskiego warszawsko-wiedeński ej, z Łodzi i ze sta· torów, lecz podług obowiązujących przepi- płaci ć będą 5% na procent od kapitalu,
w Meszchedzie, generala Maclean'a, mogły cyi Warszawa kolei terespolskiej do wszyst- sów skladane na ręce zawiadowców stacyj, 4% na umorzeuie i 1/.% pl'zy pierwszych
by bardzo dobrze wytrzymać konkurencyę kich stacyj kolei poleskich, ulegają zmianie którzy ob o wiązaui są ni ezwłocznie przesy- 14 ratach półrocznych na administracyę.
lać je do kasy glówuej i przedstawiać kwit Wysokość pożyczki jest ograniczona do
towaró w r uskich na rynkach środkowo z dniem l st,yczuia 189 1 roku.
azyatyckich, gdyby emir Afganistanu nie
sumy dochodu rocznego pomnożonej przez
- , Kuryel' codzienny" dowiaduje s i ę, że naczelnikowi ruchu.
pobierał od nich tak nadmiernie wysokich w dalszym ciągu nowych linij kolejowych
- Główne towal'zystwo rnskich dróg 2'/., a ogólna suma pożyczek na domy
ceł (5 funtów 13 szyI. 4 pensy od każdego w granicach guberni p łockiej
i łomżyil- żelaznycb, powziąwszy zamiar nrządzenia drewniane nie może przewyższyć l miliona
ladunku wielbłądziego). Dlatego też ge- skiej, zami erzo n ą jest budowa oddawna na wszystkich swoich Uuiach żywopłotów dla rubli.
nerał lfaclean zaleca naj usilniej, ażeby han- projektowanej odnogi kolejowej z Nowo- ochrony od zasp śniegowych, przystąpić
Pieniądze.
del angielsko - indyjski z Azyą. środkową georgiewska przez Płolisk, Płock do Wło· ma w roku przyszłym do zaprowadzenia w
- Z Petersburga pisze korespondent .Kuzużytkował drogi paryskie, zamiast afgań  clawka. Studya rozpoczęte być mają. na różnych pnnktach w lasn~ ,szkółek drze- ryera warszaw~kiego": ,Oszustwa praktywnych", przyczem prOjektUje n!tttnowić uo- kowane przez dmbne kantory bankierskie,
skich, które staly się niemożliwe mi skut- wiosnę roku przyszłego.
- Dnia 13 b. m. l"ozpocz~ły się w Pe- wy urząd pomocnikólv dróżników kolej 0- które się ' zajmowały sprzedażą biletów
kiem nadmiernie wysokich cd tranzyt.o.
wych. Łatwiej to jednak powiedzieć, niż tel'sburgu obrady w przedmiocie reformy wych, których zadaniem bę<lzie nadzór nad premiowych na I'aty, narażały często mieszwykonać. Wprawdzie hand61 angielski DlO- taryf zwi ąz ku kołejowego warszawsko· mo· żywopŁotami na liniach .
kańców prowincyj i klasy rzemieślnicze na
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Od dzieciflstwa nie opuszczalam nigdy
ojcowskiego <l6mu - matka umarła nam
bardzo wcześnie, a jej miejsce zast~powała
mnie i trojgu młodszym rodzeństwu siostra
ojca, stara zakonnica. Zimę spędzaliśmy
w Wieaniu, a lato w majątku własnym
w dolnej Austryi. Nauk udzielali mi pl'ywatoi nanczyciele i nauczycielki, którzy,
pamiętam, dumni był! zawsze ze swojej
uczennicy. Będąc pracowitą, zdolną, a przyLem ambitną i nie mogąc zadowolnić tej
ambicyi słaWI} zdobytą na 110In bitwy,
chcialam ,W'zynajmniej dobremi stopniami
i postępami w naukach wzbUll.zać podziw
mojego otoczenb. We francuskim i ano
gielskim doszlam prawie do doskonałości;
z geogl'afii, nauk przyrodniczych i fizyki
plozyswoitam sobie to wszystko, co tylko
wchodZiło w zakres programu dla dziewcząt; ale historyi uczylam si ę o wiele wię
cej niż żądano odeOlnie. Z biblioteki ojca
Wyciągałam historyczne księgi i sp ędzałam
u~d niemi każdą wolną godzinę. Zdawalo
"!I się, że staję się zawsze trochę roznmnlejszą, ile razy jaka data, nazwisko lub
fakt historyczny ntnvalil się w moim umyśle. Z muzyką tylko prowadziłam ciągłą
walkę: nie mialam ani talentu, aui upodobania, a pl"zytem gra na fortepianie nie
zaWierała nic zada walniającego ambicyę.
Po dlugim oporze uwolnił mnie ojciec od
Uprawi:tnla tego talentu, kn wielkiemu niezadowoleuiu ciotki, w pojęciu której be~

mnzy i e u acya panny by a nies >ollczona. , przeni { iwie patrzącyc oczach - s owem, \ go oświa czel1la... ::lerce 10 mI gwa toDziesiątego marca 1857 rokn obchodzi· po zapytaniu jego: Czy mogę prosić wnie, milczałam jednak.
łam siedmnastą rocznicę urodzin. ,J uż sieel· o kotylio na, hrabianko? -:- uczuł am, że po- Na oślep poddaję się mojemu losomnaściel" - napisałam tego duia IV dZien ' l nad tryumfy Joanny d'Arc i Katarzyny są wi... - mówił dalej - pani lub żadnaJ
niku. 'fo .jnż" mi eści w sobie cały poe· jeszcze inne, również wzniosłe i godne po· odpowiedź twa rozstrzygnie. o mojem życiu
mat. Zostawilam je bez komentarza, lecz zyskania. I on zapewne, młodzik owudzie- lub ś mierci , bo bez paui nie mogę i nie
zuaczyć miało zapewne: , i jeszcze nic nie stoczteroletui, musiał doznawać podobnych ch cę żyć dłużej ... czy chcesz być moją?
zrobilam dla zdobycia nieś mierte lno ści I"
wrażeli, gdy w wirze walca przebiega.!
Na tak wYI'aźnie postawione pytanie,
Niemałą przysługę oddają mi dzi ś przy ·z najpi ę kniejszą z pauien salę balową (po należało dać odpowiedź. Szukałam w myspisywanilI wspomnień z całego życia t~ trzydziestu łatach można i o swej piękno- ś li dyplomatycznego wykrętn, kt6ry nie
małe czerwone kajeciki. Pomagają mi one ści trzeźwy sąd wy\lać).
odbierając mu nadziei, nie zobowiązywałby
odtwa!'zać Wmyśli z najdrobui~jszemi szcze_ Ależ, Marto I _ z wymówką szepnę- mnie do niczego, zdobyłam się wszakże
gółaml rozmo wy, obl"8.zy CZęŚCIOWO tam tyl· la ciotka, gdy bez tchu pl"8.wie up adłam tylko na drżący m głosem wyszeptane ,tak."
ko zachowane.
.
na krzeselko przy niej z oblokami tiul u
- Mogę więc j utro prosić cioci o rękę
Podc~as nast~p nego karnaw~łu miałam mej sukni \vi rującemi nau głową.
pani i pisać do hrabiego Altliau8?
,,:ystąplć IV roll pRn.ny ~Ol·osleJ. Myś l .ta
_ PI'z'\praszam cioteczkI}, przepraszamTymrazem "takn wypowiedziane było
me zachwycała mllle Jednak zbyteczllle, odparłam porawiając tualetę - to nie mo- trochę silniejszym głosem.
umysł praguął czegoś wyższego nad tl:y- ja wina. '
- Aeh! jakże jestem szczęśliwy l więc
u~fy balowe.. Czeg~ pragnąl ? OdpoWl~'
_ ~ie o tem też m ów ię ... ale zachowa. także ,z piel' wszego wejrzenia' kochuz
d~1 d~ćbym llle umlał~. Pl"8.w~opo~lob~le nie twoje z tym huzarem... któż patrzy tak mnie?
mlłoścl ... lecz ? tern Jeszcze n~e wle~zl~- IV oczy mężczyzuie podczas tańca? _ SponTeraz odpowiedziałam t.ylko spojrzeniem,
łam. Wszystkl? te tęsknoty.. . praglllel~la sowiałaO! ~ala. Czyt., zrobiłam cośl ubliża- lecz ono najwYI'aźniej zapewne odpowie*
sb.wy, przepeł~laJące w "!łodzle!'czy!" wle- ją.cego dziewczęcej godności? A może działo "tak'.
ku. ser~a ludzkl~, .które uJa,wnlaJ:J: Się. pod i ,o n" nabl'al o mnie złego przekonauia?
*
rózneml ~o~manll.Jako. za~llo.waDl? WI~~ZY, Obaw a ta rozwiana została tegoż jeszcze
w ośmnastą rocznicę nl'odziu odbyl 8ię
chę~ podl ózowan~a, pl ~gDlellle. dZlała~lli\ -:- wieczoru, glly ,on" podczas następnego
na z ślub; przedtem zos tałam w • wial"
są Jednak. po większeJ. CZę.ŚCI bezwledDle walca szep n ąl:
bndzącą Się potrzebą nułoścl.
..
..
..
. wprowadzQna i przedstawiana na dworze
- WJ •.ł!l~llaJ mllle P~IIl .... llle m?g~ . mil · królewskim jako uarzeczona. Po tilubitl
Ciotka moja jadąc IV tym roku dla kuracyi do Marienbadu, uważała za sto owne czeć.. . dZI >ł Jeszcze muszę CI pOWiedZieć ... udaliśmy się do Włoch, korzystaj~ :& 111' ·
zabrać mnie z sobą., ahym przed oficyaluym kocham .1JnIllI! I
. . ..
lopn, który w tym celu wzi\ł mój Amo.
występem nabl'ala pewnej wprawy IV r OzBrzmlalo to trochę maczeJ D1Z J oanuy O wystąpieniu jego z woj kil. i mowy nie
mowaah salouowych i IV tańcu.
d' Arc sła.wn 8 .gł.osy~ ...
'!'aniec nie po· bylo, bo cbociaż oboje byl~my bogII.ci, ..le
Ale cóż się stało zaraz na pierwszym ~walał mi ~~polVle~ zleć, 00 spostrzegł ~o mąż lubił stan wojskowy, a i j:t. CZIlłt.m
,reunionie' ? Zakochałam się szalenie, Ola- I z~tl·zY'!lah~my . Się w olld.alonym kąCie się dumną z plękn ~go huzara. Z radości,.
się rozumieć IV huzarze. Obecni IV sali cy- sah, -gdZie mogliśmy rozmaw iać bez prze- patrzyłam w przyszłość, gdy z kapita.aa. zowił ni wydawali mi się Ill'zy wojskowych szkody.
stanie pułkownikiem, później generałem ,
jak chrabąszcze przy motylach, a znów
- Hrabiauko! clLcit'J mi powiedzieć, cze- a kto wie, Oloże przeznaczonem DlU było
zostać wielkim wodzem i zably~ 11&
iniędzy wojskowymi najpięknie.isi huzarzy, go się mogę spodziewać?
karlach ojczystej historyj ", ..-.gach
między huzal'ami nakoniec naj wspanialszy
- Nie rozumiem Ilana - skłamalam .
hrabia Amo Dotzki, mężczyzna wysoki
- Może nie wierzysz pani w milość sławnych mężó w ...
(D. c. tł.).
o kruczych wlosach, czamych wąsikach, bia - , z IJienvszego wejrzenia?- I ja dotychczas
łych łJo l:yskujących ' zębacb i ciemnycb, tak uwatalam to za l1ajkę, lecz dziś z własne-
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znaczne straty. Ucząc się z tym faktem,
a nadto wobec ezęstych żądań nabywania
biletów premiowych za pomnrą miesięcz
nych opłat, gl·ono kapitalistów ruskich
i francnskich zamierza otworzyć wkrótce
w Petel·sbUl·gll większy dom bankierski,
który, gwarantując zupełnie bezpieczelistwo
sum lokowallycll, będzie głównie ułatwiał
nabywanie ratami biletów premiowych banku szlacheckiego, oraz innych papiel·ów
wartości owych. Bank ten wniesie w dzień
otwarcia swej działalności do instytucyi
fiuansowej, wskazanej przez ministra skal·bu, 250,000 r8. tytnłem kancyi i otrzyma
kon cesyę pod warunkiem nievrowa!lzenia
żadnych opfracyj gielrlowych na wlasny
racJlIluek. \V razie Ilrzekroczellia tego
warunku, ministeryum sknł"lm zatrzyma tytnlem kary 100,000 rubli z sk ład ającej się
kancyi. Koszty administracyjne mają być
jaknajskromniejsze, połowa czystego dochoclu w ciągn ()ierwszych kilku lat będzie
włllczaua do kapitalu zakładowego, Iikwidacya zaś lll·zellsiębierstwa winna nastąpić
z chwilą zmniejszenia się kapitału zakła
dowego () '/3. Nowa ta instytucya baukowa powstaje pod firmą M. Delafarre i Sp.
i zamierza otworzyć kilka agentur w zna·
czniejszych miastach Cesarstwa."
Poczty.
- Główny zarząd poczt i telegrafów,
z nwagi, że przesyłki wartościowe i llieniężue do Austryi, adresowane wylącznie
w języku ruskim, częstokroć opóźniane bywają IV wydawanin na miejsce z powodu
nieznajomości tegoż języka przez m·zędni
ków poczt austryackich, wydał rozporzą
dzenie, komunikowane wszystkim kantorom
i oddziałom lloc.r.towym, ażeby IV przyszło
ści przy przyjmowaniu rzeczouej korespondencyi do Austryi wymagane bylo wypisywanie adresów w językach: ruskim i niemietkim lub francuskim.
Przemysł.

- _Gazeta losowali" donósi, iż skutkiem
wysokiego kursu rubla, wspólzawodnictwo
planta~or6w cykvryi w częstochowskiem z
jlroduktem zagranicznym jest niemal wy łą
czone; wagon korzeni cykory i, za który
płacono 800 rubli, dziś nie znajduje odbiorIlÓW vawet po 400 rubli. O ile nie nastąpi
podwyżka cła, plantatol·zy krajowi zmuszeni będq, zaniechać dalszej produkcyi.
- W mają.tku Blanowice, gminy Kromolów, powiatu będzillskiego, odkryto pokłady węgla kamiennego, na obszarze 406
""'~aó
1;;11 \,.·ętów. c,"yli 500,000 gąini
kwa'lratowych. O kon cesyę ua eksploatacyę tego pokJadu stanl się \Vspól\Vla~ciciel
maj11tkIl Rlanowice p. Jan Skwam.
Z Witebska donosi kQrespon<lenL • Wie ku": Według danych, zgromadzonych przez
in spekcyę fabryc zną, gubernia witebska liczy ogó lem 794 {abryki, zatrndniające
3,035 robotników i produknjące r ocznie za
• I's. 2,196,966. Z ogólnej liczby fabryk na
m. Witebsk przypadają 43, które zatru·
dniają 137 robotników i produkują rocznie
za rs. 150,667. Według rodzaju Pl·odukcy i,
fabryki w
witebskiej d
się po·
azielić na:
zwie-

Hrabia

Wodziński

CARITAS.
Przekłau

z frAncuskiego.

(DaM) ciąg---1JCłh·z N,·. 237).
Odwagi, matko, odwagi I Oto maleilkie wsparcie. Módlcie lIi ę tylko. No, do
widzęllia, hądźcie zdrowi I
Co wyrzekłszy; czemprędzej uciekał. Carita jedna znajdowała dość odwagi, aby
0(1 czasn do czasu przepędzić godzinkę
przy chprl\j. Kakazała staremu. marynarzowi , aby jej nic dokuczał i zachowywał się
spokojnie, a ten jej odpowiedział:
- Na rozkazy, panieuko; znamy swoje
obowiązki. Dobrze to wzrusza serce, patrząc na jaśnie panienkę taką bogatą , a
.

I

usluguj ącą nąjhiedniej szym.
Stary marynarz nie wiedział nawet, do
jakich uslug zdolna była młoda dziewczy .
na, do jakiego zaparcia dochodziła jej lito§Ć. Nie pozwalala mu towal·zyszyć sobie.
Sama jędna. przy chQrej, obmywała jej rany, opatrywała ją delikatllemi rf}czkami,
kładla na nią świeżą bieliznę; następnie,
z uś miechem, zapanpwując nad naturalnym
IV$tr ę tem, pr7.ytykala usta do tej ohydnej
tW,j\rzy, owiewając tę biednl~ wydziedziczo-

Ilą,
~cią·

swoim wdzitjkiem,

~wieżością

i

młodo-

- No i cóż, matko Kervoeuc, lepiej
WlUll jest?
Stara odpowiadała niezrozumialemi dźwię
kami, j1jC1.ąC dlatego już tylko, aby Cara
t!oLyka/ ' się swem i białe mi rączkami, aby
ouetcJloąć mogła upajającą wouią jej ust
Mwieżych.

A gdy pauDa Croixvaillant mówiła jej o
nie bie, guzie si'1 kiedy,. dostanie, ona, niewaryatka, otoczona chwał ą wie-

szc7.ęśliwa

ŁÓDZKI.

robotników 15. Garbarni 156, robotników
348, produkcya roczna 640,120 rs. Fabryk
świec 6, robotników 19, I'rodnkcya 25,340
rs. 2) Obrabiające produkty ro§linue: '1'ar·
taków 6, robotników 26, proclukcya l·oczna
6,900 r8. Fabryk świec wos kowych 2, (Irodukcya roczna 10,100 rs. Fabryka kartonu I, robotników J, produkcya 5,200 rs.
Gorzelni 39, robotuików 239, produkcya
rs. 425,960. Dy~tylarni 3, robotników 14,
pr"dukcya rs. 160,342. Fabryk tabacznych
lO, robotników 308, produkcya 137,740 r5.
Bl·owarÓw 26, robotników 106, produkcya
20,480 rs. Ilynów 186, robotników 344,
produkcya r . 253,980. Fabryk papier ma ·
clll! 3, robotników 27, produkcya 16,280 rB.
3) Obl"abiające lu·odukty miner alne: Cegielni 91, robotników 371, produkcya rs.
56,361. Fabryk garncarskich . 160, robotników 225, produkcya 13,300 I·S . Fabryk
wapua 21, l·obotllik6w 44, pl·odnkcya 8,052
rs. Fabryk kafli 2, robotników H, produkcya rs. 6,500. Fabrykll igieł l, robotnik6w 151, produkcya 65,000 rs. Fabryk
zapalek 2 robotuików 390 prndllkcya6l,500
rs. Fabryk politury 2, r~botuików +, pro dukcya 3,860 rs. Fabryka guzików l, ro·
botników 163, produkcya 67.500 r8. Hut
szklanych 3, robotników 109, pl·odukcya
51,950 rs. Drobniejszych fabryk wymieniać
nie będziemy. W ostatnich czasach po kilkuletniej staguacyi zauważyć s i ę daje w naszym
przemyśle pewne ożywienie. Przemysłowi
uaszemu daje impuls głównie Ryga, która
chętnie loknje w tutejszych lasach, ziemi
i fabrykach znaczne kapitaly. W ostatnich
czasach sfel·y gieldowe wzi ę ly ~ię do usuwania przeszkód do prawidłowej żeglugi
ua rzece Dźwinie; na uspławnienie tej ważnej arteryi komunikacyjnej nie żałnją one
grosza i trudu. Roboty prowadzone są od
Rygi w gÓl·ę rzeki. Są pewne obawy, że
gdy roboty dojdą do Witebska, to wody
w Dźwinie zabraknąć nam może: poniżej
Witebska rzeka usplawnioną będzie, powyżej nietkniętą. Bądźcobąc\ź jednak na
udział kapitałów ryskich w przemyśle naszym nskal·żać się wcale nie możemy. Nie·
dawno podwoily one w Witebsl>u obroty
fabryki papieru, przerobiouej poprzeduio
z młyna parowego. l'akasama f<lbryka na
st. Krynki d. ż . dynabursko · witebskiej,
zbankrutowała przed kilku
miesiącami.
W Witebskn koncentruje sil) handel mąką,
Mlyny miejscowe i okoliczne prodnkują do
4,100,000 pudów l·ocznie; sprowadza się
do Witebska 1,333,000 pudów, czyli lączuie
pudów 5,433,000. l!'ab ..yki w guberni witebskiej należą przeważnie (77%) do ży·
dów. Wśród robotników fabrycznych ży
dów liczą okolo 66%.
Stowarzyszenia.
- Z dniem I stycznia r. p. otwarta bę
dzie _ IV Sosllowicach filia sklepu spożyw
czego nrzędników kolei warszawsko-wiedeńskiej. Zarząd kolei oddał bezpłatuie lokai w budynku stacyjuym wraz z opałem
i światłem, oraz mieszkanie dla zarządza
jącego sklepem, Nadto filia otrzyma jednorazowego
a rs_ 500 i prawo przewozu 300
z Warszawy za
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cher t, za dłng w sumie rs. 4,430 7. Pl·O
-;;
Telegrafy.
- Glówny zarząd poczt i telegrafów o· tarni i kosztami procesu, należącemi się p
na stacyi Żlobin, guberni mohy- Juliuszowi Heinzlowi. Licytacya roz ll Ocz nl~
lewskiej, otwarto przyjmowanie telegramów się od rs. +,000, na kt6n) to sumę powyż.
szą po esyę oszacowano.
wewnętrznych.
- W biurze pocztowo - telegraficznem
(-) Z po~iatu łódzkiego . We wsi Gar.
Puszkino, gub. moskiewskiej, otwarto przyj- bów gminy Zeramiu, zgorzała doszczętnip
mowanie telegramów międzynarodowych.
osada włościailska, należąca do Mikołaja
Wystawy.
Borowskiego, ubezpieczona na sumę 2{O
- Cesarskie towarzystwo wolnIJ-ekono- rubli; ogół strat poszkodowany oblicza ha
miczne projektuje Ur1.lldzenie wszechl'llskiej rnbli 700. - Z przepro\\:adzonego ś ledztwa
wystawy przetworów mlecznych i zjazdu przez .wójta gmi~y .Ra~o~oszcz, okazuje się,
wlaścicieli gospod;"~rstw mlecznych. Do pm- że pozar we WSI Zablenlec, o którym nie.
gram u wystawy wejoą także narzędzia, dawno douosiliśmy, wynikł z podpalenia
slużące do określenia dobroci gatuuku prze- Podejrzaną o po(llożenie ognia sł użącą wla:
tworów oclonych.
Sciciel ki spalonej sto(loły i obory, Somer.
- Wkr6tce otwartą ma być w Mo· feldowej, niejaką MaryallllQ K., w6jt gmiskwie wystawa środkowo-azyatycka, któ- ny ~resztowal i spra IVę przesial sędziemu
rej zadaniem będzie obeznanie spoleczell- ś l e,lczemu. - W ciągu ostatnich dni ktkll.
st wa 7. bogactwami pl·zyrody, oraz przed- nastu zdarzyły się w powiecie tl·zy Wy.
miotami dowozu i wywozu A7.yi środkowej, padki nagłt\j śmierci, a miano~vicie: we wsi
jakoteż chailstw ościennych, oraz Persyi. \V ola-Kazubowa pod 'l'uszynem zmal"l naWystawa mieścić się będzie w gł~wnych gie, tknięty apopleksyą, 1'0 wypiciu kieli.
salach muzeulU historycznego. NIektóre szka wódki w karczmie tamtejszej, wło
oddziały wystawy poświęcone bę(lą. histo- ścian in wsi Lesieniec gminy Grabien, An.
ryi, archeologii, etnografii i szkolnictwu.
toni Belionek, 77 -letn i starzec; we wsi Pia.
skowice za Zgierzem, 18-letni syu gospo.
darzy miejscowych, Antoni Janiak i we
wsi Szydlów gminy PlIczniew, MaryallRa
Mmz, włościanka, 59 lat.
(-) Zmiany w duchowieństwie . • War(-) Ruch budowlany. Przy ulicy Dzikiej
szawskij ,lniewnik" donosi, że na wikal·Yu- zbndowano pięć nowych dom6w, z ktÓl'ych
sza parafii Pabianice przeniesiono ks. Mi- trzy są już znpełnie wykończone. Ulica ta
chab Borowskiego, wikaryusza Ilarafii Bu- staje się coraz ruchliwsz ą i okazalszą, głó
rzenin; wikaryusza kościoła poklasztornego wnie dzięki temu, że łlomieszczono Pl~y
w Bełchatowie, \; s. Bronisla wa Rokossow- niej binra poczty i telegrafu, dwóch sądów
skiego, przeniesiono na takąsamą posadę pokoju, binra parafialne i wzniesiono gmllCb
,lo Wieluuia.
dla gimuazyum męzkiego. Niezadługo do
(-) Sądy gminne . Na urzęd ·~ ie ławnika powiększouej przez dobudowanie jednego
sądu gminnego l okl-ęgu powiatu piotr- piętra i oficyn kamienicy p. FryszlDana
kowskiego zatwienlzono na następne tl·zech· wprost pasażu p. Meyera, przeniesioue bę·
lecie )l. Romualda Nagrockiego, wybrane- dzie biuro zjazdu sędziów pokoju 1lI. Ło
go przez gminę Podolin.
dzi. Korzystając z tego podniesienia się u·
Biuro sądu gmiunego VI okręgu powiatu licy, właściciele domów podwyższają opiaty
łódzkiego, przeniesiono z Babic do Kon- komornego; ceny placów dotąd pustych postantynowa.
szły także w górę. -Fabryka p. Silbel·sztej.
(-) Z poczty. Urzędnika oddziału po- na przy nlicy Pustej jest już wykończonI
cztowo - telegraficznego w Pobranicach, p. nazewnątrz. -- Przy ulicy Rad wańskiej staKazimierza Zieleziliskiego, mianowano urzę nął trzypiętrowy gmach fabryczny, zbudo·
duikiem VI rzędu kantorn pocztowego wany kosztem p. Zygmunta Rychtem, któ.
w Granicy.
ry zamierza urządzić w nim przędzalnię
(-) Radcą ubezpieczeń w rewirze Łask bawełny.
Zelów powiatu laskiego, na miejsce p. Ju(-) Polowanie. W majątku Sokoluiki
liusza Wera, mianowano właściciela mająt
pod Łodzią, należącym do p. Edwarda Herbku Przatów, p. Adama Hałaczkiewicza.
(-) Do Cesarstwa przesiedla się ze wsi sta, odbywało się w dniu onegdajszym poRozenów -Nowy, gminy Lućmierz, powiatn lowanie na bażanty. Ubito 80 sztuk bażan·
tów i l lisa. Szkodnik ten, najmniej
łódzkiego, wdowa Justyna Busse z rodziuą.
(-) Spadki. Wydział hypoteczny łaski dziewauy w bażantarni, padł od pierwsze·
go
strzału p. L. Naj większą ilość bażan·
zawiadamia, że ua dzień 27 kwietnia 1891
roku jest naznaczony termin prekluzyjny tów ubił p. J . v. K. \V polowaniu wzięlo
do uregulowania spadku pozostałego po udział około 15 myśliwych, którzy wieczo.
rem tegoż dnia powrócili do Łodzi.
śmierci Ksawel·ego i Maryanny ze Spion(-) Akt otwarcia szpitala dla izraelitów,
ków małżonków Majewskich, właścicieli
posesyi hypotecznej pod](2 19 w mieście fundacyi pp. Poznailskich, odbędzie się s~,·
nowczo w duin 29 listopada r. b .
Pabianicach.
1-) Sprzedaż nieruchomości. W tutej - (-,) Wiadomości osobiste. Bawią IV na·
szym zjeździe sędziów pokoju dnia 10 sty- szem mieście:
Znani przemysłowcy pp. Adolf Buchol~
cznia r. p. odbędzie sl~ sprzedaż publiczua
pod ](2 576 przy ulicy Pnstej, oznav. Kramsta.
na plauie lit. E . F. G. H. I., a nado Jana i
małżonków Wigłasza, że
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Z MIASTA i OKOLICY.

przez
ąca
wyswe u stóp tronu Przedwiecznego...
sumienny, odrazu zaprzerywała jej, wznosi/a z trudnością lIrżątyfnsem. Panował epidemicznie
cą rękę do góry i z ust jej wykrzywionych w całej okolicy; trzeba było przedsiębrać
wychodziły słowa:
przedtem wszelkie środki ostrożności.
- Ty, ty takżeł
Odetta, ogarnięta naraz miłością macieTo miało znaczyć, że dla niej niebo nie rzyńską, dostała kilka ataków nerwowych.
będzie pięknem, jeżeli nie znajdzie w niem Napróżno margrabia, umiejący lepiej panoswego anioła opiekm\czego, którego uśmiech wać nad sobą, starał się ją uspokoić:
i starania osładzały jej n ędzę na ziemi.
- Przecież choroba jeszcze nie rozwiW ten to sposób młoda dziewczyna ży- nęła się. Zresztą w jego wieku uatura
ła samotnie, w śród gwaru św iatowego ży- sama ma czasem takie dziwue wybryki, że
cia. Nie myślała ani o łowach, ani o zaba- jednego duia wybucha gorączka, a nazawach. Po odjeździe ostatnich gości, gdy jutrz już niema zuaku po niej . Doktor
zwykła cisza zapanowała w zamku, zmia- GuiUonais może się mylić. W każdym rana ta 'nie żdziwila jej. Smutek jednak ją I zie można będzie telegrafować do doktora
ogarnął na my ś l, że będzie musiała tę IIko - Boudreau do Paryża.
cbaną ziemię bretOllską opuścić, aby pojeOdetta uie chcąc s luchać żadnych perschać do Paryża. Znała swoje dz i ecięce o- wazyj, rozpaczała -- i słusznie.
Doktor
bo wiązki. Czyż mogła rozlączyć się naza- Boudreau po przybyciu s konstatował tylwsze z ojcem? Czyż nie uczynił jej wy- ko dyagnozę postawioną przez kolegę.
mówki, że Catilillę przeklada nad niego? Ukochane dziecko, nadzieja jedyna rodziWyrzucała sobie teraz, że ojciec istotnie ców, ostatni z Croixvaillaut'ów przez miemial słnszność.
siąc cały pozostawał między życiem i
Wyjazd już byłtoznaczony na pierwsze śmiel·cią. Ocal9no go jednak. A zawdzię 
dni grudnia, pomimo wszystkich wybiegów czał to uieustającym staraniom i pielęgno·
Gwidona, któryby pragnął do nieskoilcZO- waniu, jakiemi go siostra otoczyła. Carita
ności przedłużyć polowallie.
przywiązaniem swojem utworzyła niejako
Ostateczuie wygrał sprawę, ale za jaką mur ochronny przed śmiercią, dzieli i noc
cenę, niestetyl
czuwając nad każde m poruszeniem nad najPewnego· wieczoru, po calym dniu w ł e· l żejszem westchnieniem dziecka.
sie spędzonyUJ, dziecko uskarża6 się zaczęPrzedziwnym instynktem wiedziony, chloło na ból głowy i wszystkich członków. piec IV gorączce ją tyłko przywołYlvał.
Margrabiua nie zaniepokoiła się tem. Dzie- Gdy ją wielział przy sobie spokoj ną, z ucko, jej zdaniem, cierp iał o pl·zedewszyst- śmiechem na ustach ku niemn pochyloną,
kiem nil lenistwo i wstręt do szkoły, co gdy do palącego czoła przykładała mu
zresztą roznm i ała doskonale i w czem chę- chłodną rękę, nspakajał się I~gł e i DSytnie stałaby się wspólniczką, gdyby nie piał.
musiała z tego powodu poświęci ć kilku tyW egoizmie i miłości dla dziecka, ani
godni pobytu w Paryżu.
marg rabia, aui ŻOlla jego nie pomyiHeli o
- Żyć można tylko w Paryżnl-powta- poświęceniu młodej dziewczyny. J;'rzyjmor7.ała zawsze.
wali, a raczej wcale nie widzieli wysiłków
1'0 też, po-.:ałowawszy syna z roztargnie- jakie czyniła, starając się uśmiechem pokryć trwogę swpją i znużenie. Nie! ~ie
niem, JlosIała go spać.
- Połóż się, jutro zl!rów będziesz.
pomy/lleli o tych nocach bezseunie przez
Lecz nazaj ntrz dziecko dostało silnej nią spędzanych, o zarażliwości choroby, na
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też dziecko znajdowało
w stauie rekonwalescencyi. Na
dziewczynie znużenie i obawa nie pozosta·
wity głębszych śladów, tylko twarzyczka
jej pokryła się większą bladością, a oczy
większym blaskiem jaśniały. Jako nagrodę pragnęła jedynie pełnego wdzięczności
uścisku tych drobnych rączek i spojrr.enia
pełnego miłości, zwróconego na ni ą, gdy
malec szeptał pieszczotliwie:
- Zostali jeszcze, siostrzyczko, nie od·
chodź; tak mi dobl·ze z tobą.
Odetta, gdy obawa o życ ie dziecka jui
minęła, zaczęła być zazdrosną o Carę
przywiązanie syua do niej.
Pewnego dnia, gdy chłopiec spał na koląnach młodej dziewczyny, z głó wką opar·
tac o jej ramię, margrabina za uważyła I
goryczą:

- Biedactwol Kto wie, czyś my mu od·
dali przyslugę, wyrywając go ś mierci.
A gdy Cara podn iosła na uią pytające
spojrzenie, w k~órem malowały ~ię smutet
i zdziwienie, młoda kobieta qodała:
- :rak, ou będz i e bardzo nieszczęśliwy...
bo Jest nbogi.
.
l'egosamego wieczora, d~iwnylll zbiegIem,
ojciec, odsyłając ją do swego pokoju, aby
wypoczęła nareszcie, ze swej strony po·
wtórzył njesprawiedliwe slowa:
- Idź, moje dziecię. O~aliłaś go. Lec!
lepiej by może było, gdyby go Bóg byl zabmł.

Nie pytal:L już dlaczego, nie spojrzal a
na ojca; lecz w głębi duszy słyszała .!ego
odpowiedź: .bo jest bied\l.Y,· i traplO~a
nowym bólem, dotlała sobie: "on jest biłdny, a jam bogata."
.
.MyśL ta paliła ją odtąd nienstalllue; te·
raz tylko jedno miała pragnieuie: zostaÓ
biedną, aby oni byli bogaci.
. .
.Może za tę cenę będą jej wdzh)cZlll, ze
uratQ wala życie bratul
.
)

, (D. c.1I· '
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DZIENNIK ŁÓDZKI.
Caullier i Dela outre" W Roubaix. pp. Mot- dob~1i w. tych dni.a~h dwaj strażnicy poli- ,Km'yer codzienny" douosi. że w mi- Żłd., II emillyi 102.25 ż'!'l .• III emillyi 10!.OO ż~d.;
te i Meillasoux.
cYJnI. DZiecko OWtnlęte w zwyczajne szma· nistel'yum komunikacyj iużynierzy pp. S. i 4'/, I,ożyczka wewnętrzUA z 1887 roku 87.75 i4d.;
... Ia..... sie.. oki. [ ...,i 94.75 *~. lIT
Radca budowniczy p. Edward Lilpop.
ty. zakopane było w poln niedaleko skladu K. zlożyli projekt budowy trzeciego mostn 5'100 I"'ty
lit. B 9:;.25 żąd.• 93.10. 05, 93, 92.90..I''-lIP.; 6'/,
(-l W sprawie wodociągów i kanali- drz6cWI\ p. B1ocha. Zwłoki zabezpieczono na Wiśle pod Warszawą. . Przedsiębiercy "'\lyi
li'ł'Y z!UJtawue miasta \VU8&aWI l 99.00 .!łtL, H
zacyi ba \Vi IV naszaD\.. mieście p. Włady do sekcyi sądowo - lekarskiej i zarządzono żądają koncesyi na znanych już warunkacb, !l8.00 żłeL. III 95.00 *ąd.. IV 93,50 ą.L, V 9l.LO
slaw Malkowski. adwokat pl-zysięgly z War· śledztwo w celn wykrycia matki.
a mianowicie: prawa eksploatacyi mostu -ąeL. 92.75. 85. 90 kup.; 5·', obligi miasta War....·
dl. 90.25 żąd. Dyskonto: Berlin 5" .. Londyn S'/"
szawy.
(-) Pobicie. W szynku Sznmpicha przy przez określoną liczbę lat. z obowil}zkiem wy
Paryż: 3"/., \Vi&tlell 4°/., Petersbu.rg 6
Warto«ó
(-) Z koncertu. Koncert wokalno - de- u!i~y Kątn~j, robotnika PotaKowskiego po- oddania go na wtasność miasta po uplywie kuponu
z potr. 5 ł',: liHty zutawne ziemskie 155.7,
klamacyjny. dany IV sali Vogła przez arty- bllt okrutllle dwaJ koledzy. z których jeden, terminn.
"'ArSI. I i n 22.ł, ŁotIz, 220.3, list, lik "id. 144.6,
stów tutejszego teatrn. jeśli nie ndal się Ferdynand Swiling. zadał mn nożem trzy
- W bndżecie miejskim Warszawy na p ożyezka. premio". ( J25.3, fI W.2.
Petersburg.18 paźcbiem.
na Lo.,tyu 8O.g0,
świetnie pod wzglę<lem kasowym, to w ka- glębokie rany w głowę. Nieprzytomnego rok 1891 wyznaczono na nowe chodniki
n .poiyczka. wilclwtlUl& l02,.....lU poiy<,z.U. wilt!bo·
żdym razie zUliełnie 7.arlowolnił nielicznie P. odwieziono do lazal·etn.
rB. 27,655. na nowe bruki rg. 53.160 i na dnia
103, 4 1/,.,. listy ZUtaWll8 kredyt. ziewBkie
zebranych sluchaczy. Przyczyniły ~ię do
{-l K radz ież e. W niedzielę o godzinie naprawę i kOllserwacyę stlll'ych rs. 84,700. 132.00, akeye ba.uku rllBkiego dla. lJ&ndltl z&gr&uieztego nietylko starania i talenty koncertan- 5·ej po poludniu d waj złodzieje weszli do
nego 267.00, peterabur.ki.go bauku dyskonto"ego
595.00, banku mi~dslnarod.ow.go 480.60, "arszawtów. ale i wielce nrozmaicony progl·am. mieszkania p. Anieli Braun. w domu pod
aki.go bankn dyskontowego _._.
ROZiUAlTO CI.
po raz pierwszy w Łodzi stający na estra- Nr. 1364 pl'ly ulicy Dzikiej. na l piętrze,
BerUn, 20 paid%iernik&. Raukuoly rll3ki. zara%:
dzie koncertowej p. Chyrczakowski. zare- otworzywszy drzwi wytryehem. Dorożka
'U6.W, na tloiłt&wę m.5O, ",ekAle nI. \Varsz&wę
komendował się dobr7.8. Glos jego o sym- czekała na nich przed domem. Spakowali
x Przeciwko bilowi Mac Kinley'a pod- 245.50,
... PeterBburg kro 2.\S.OO, na Petersburg
patycznem bl'zmieniu, choć uiedostateczuie już wszystką pościel. bieliznę i garderobę. lIiosły protest mieszkanki Stanó" 7.jednodzo- dl. 242.50. ua f.ondyn krót. 20.33, n& Londyn oH.
przez koncertanta opanowany. w aryi z o- gdy weszła do pokoju p. B. powróciwszy nyeh. Według nowej taryfy pobieraoe jest 20.11 'I" n, Wied.ń 177.10, kupony e.lne 3t~.50;
pery ,Marta" Flotowa i IV odśpiewanej z kościoła. Tak byli zajęci. że spostt-zegli bardzo wysokie elo także od chemikaliów u- 5~/. listy zuta\"ue 71.00, 4,.,. listy Jikwitlacyjue
po. żyezka ruska ""/, z l88Jl r. 97.10, 4'1.'
IV zastępstwie niedysponowanego p. Ol- p. B. dopiero po pewnej chwili i wtedy ~ywanych do robieDia szminki i innych środ 67.30.
1887 r. -.-.6'1, reuŁazlOŁa 100.90,5'/, r. .t. z 111&\
szewskiego znanej aryi .Jontka z ,Halki". je<len z nich powalił jl} na ziemię silnem ków uJli~ks1.aj~cych, które skutkiem tego znacz- r.l05.30, Ilożyezk. w""hoduia II em. 77.75. IIf emi·
wykazał znaczny zasób śl·odków. które po- nderzer.iein w piersi. poczem obaj zaczęli nie podro?aly. Utworzył si@ tedy w Nowym Byi 79.40, 5'/. lia,y .... ta"n. ruaki. 109.10, 5'/, po·
trzebujl} tylko pracy i odpowiedniego kie- nciekać. Na scllOdacb jednak syn p. B. Yorku komitet artystek teatralnych, który życzka premiowa z 1864 roko - .- , taka" z 1łS66
r. 165.00, ..keye tlrogi żel warszawilko-wie>leiL.'łkiej
runku. Panna Morska z odczuciem i wdzię · przytl'lymał jednego rzezimieszka, wolając zbiera w całym kraju podpisy do a.dresu wy· 230.10,
a.keJe kreuytowe &UStr1loCkie 169.75. akeya
kiem natnraluym wypowiedziała piękny żeby zlapano drugiego. Nadbiegli z po· stosowanego do prezydenta Ha.rrisou' a. Że ta wal91.&wskiego hanka ha..lld\~we~o - . - , t1y:.kouwpoemacik Cbęcińskiego ,Zamki na lodzie". mocl} sąsiedzi. niebawem też zjawiła się odezwa do serca paua prezydenta b~dzie pod- wego - . -, dyskollW DI8lUleeklego bM.lłlu, lłau.'Jt\v ..
Panna CalOl'i z powodzeniem odśpiewala także policya. która aresztowała ptaszków pisaną przez olbrqmi'l liczb~ przedstawicielek 0'/, prywatne 5'1•.
l ondyn, 18 październ. Pożyczka ruska z 1R89 rokn
,Mnsica proibita" Gastaldona. Pan Janow- Pani B. rozchoNwała się skutkiem ude- pIci pięknej, o tern wątpić nie m02na. gdy'8m. 97'/" 1. 1/,°'0 KOU.9ole ft.ugielskie 9t, U/,i .
ski bardzo zgrabnie monologował w ,Op- rzenia i przes~rachu. - Z knchni p. Adama na śro dki upięk zajl\CC i przybory tualetowe, [[ Warszaw.,
20 paździem. 'ra.rg Da pltwu \Vitto,t'·
tymiście"
Gawalewicza. Pan Popławski Psarskiego. wlaściciela szynku przy ulicy według danych ur.~du. statystycznego w No· skiego. Pi~euiea.
SlD. ord. - , lJRtra i dobrtL pięknie zadeklamował wyjl}tek z ,Dzia- Zgierskiej. IV niedzielę o godzinie 8 wie· wym-Yorku. wydawaną jest corocznie IY Sta- I
biała - -565, wyborowa 58ó -6L5,
żyto
wyborowe ł55-ł85, 8redrue - --\35, wuliwA dów" Mickiewicza. Pani Bronikowska z czór skradziono bieliznę i garderobę sln- nacb Zjednoczonych suma 50 mil. dolarów.
- -,ję~zmieii 2 i 4-0 rzęd. - - -, o"ies 2"25rzadkI} ekspresyą. odśpiewała parę progra- żI}cej jego. w czasie gdy. wyszla olla na
250, gryka - - - , rzepik letui -. zimowy mowych i kilka nadprogramowych piose- chwil~ do miasta. pozostawiws7.y mn klncz
- I 1ZelJak :a.pll zim. - - - , gro.:b polny - nek, snte zbierajl}c oklaski. Pan Winkiel' od drzwi knchennnych. Drzwi otworzono
T E. L E. G R A M Y.
- , cukrowy - - - , (&801& - - - z& kor:tee,
kasZA jaglana - - -, olej rzelJakoW'J - - _,
z humorem wypowiedział "Myśliwych" Ro- wytrychem. WartośĆ skradzionych rzeczy
rd'·'k
(A
ł)
lniauy.- - za pud.
docia i parę dowcipnych'lladprogramowych poszkodowana oblicza na kilkadziesil}t rnPet ers burg , 19 p~z z.lel.m a.. . g.. p n..
Dowieziouo pszeniey 800, żyŁa 800, jęczmieuia
kawałków. przyjmowany. jak zawsze. go- bli. O dokonanie kradzieży p. P. podej- Dyrektor CesarskIej bibliotekI publtczn"J -, O"Ba 200. grocbu poluego _ korey.
rącO. Panna Trapszówna z milntką kokie- rzywa kilku mężczyzn. którzy grali w bi- Byczkow. mianowany jest członkiem l"ady
Warszawa, 20 październ. Oko .. it& 78'1, z akeyzł
terYI} wypowiedziala znanI} ,Śmieszkę". en- lard w jego zakładzie i po wyjściu slużl}' pallstwa.
~o k..9'/.'/,. Hurt.. sklad, za _'viaolro kop. 8\5 - 8\8.
tuzyastyczne zbierając oklaski. P. M. '1'ra- cej ulotnili się nie niściwszy uależności.
Petersburg, 19 października. (Ag. płn.) . ~.ynki za. wI&dro kop. 857 - 862 (z dodad. lIa
pszo wybornie wypowiedział "Kontredans
(- ) Koncert Józefa Śliwińskiego odbę Jnbilensz akademiKa Byczkowa był obcho- w~.ehl~· ~')"dzi
p
. 180 · 97
źd
francuski". a charakterystyczny dyalog dzie się dziś wieczorem o godziuie 8..mej dzony ' w bibliotece pnblicznej .. Minis~r 191).~~, n~a J::ll . .';::idz.B~88I~~. 7.-;i.~ 158a .!a ::
17
,Dziada i baby" Kraszewskiego. oddał z w sali kon certowej Vogla.
oświaty o(lczytal reskrypt o mlallowamn ua pud .. 178.57, ua kw. mj. 162.25.
łudzącym realizmem. Pierwsze jednak zajnbilata czlonkiem rady pallstwa. Złożono
H.vr., 20 paździ.rn. Kawa good ••• rago Sautoa
subtelne było na estradę. zwłaszcza w Ło
mnóstwo i nadeslauo bl\rdzo wiele telegm· na pudz. 110.25, na gnId. 105.50. "" marz.c 1891
dzi, kwalifikujl}c się raczej do salonu.
mów. J. C. W. Wielki Książę Konstanty r. 109.55. Spokojnie.
Wszystkich koncertantów przyjmowano naKoustantynowicz osobiście złożył jllbilato~lv.,p •• I. 17 paździ.ru. Baw.łn&. Spr&1t'oul&ni~
. .
'.
kOllCO" •. Obrót 10,000 b.l. z tego na .p.knl"",~ I
der przychylnie.
H.
,"Knryer warszawski" otrzymał \~ia
zyczema.
. . .
wyw6z 1000 belOspal.. łIiddliDg amerykań.ka:
(-) Zjazd sędziów pokoju m. Łodzi domoŚĆ z Petersburga, że lliezadłngo wej- WlPetersburg.
20 pazdzlcrmka. (Ag. pln.). na paidzi.rnik - - - - . naJ':idzi.rnik Iiato.
rozpoczn ie kadencyę w miesiącn bieżącym dzie IV wykonanie nowe prawo, mocą któ' Wczoraj powrócił do Petersbnrga minister pad: 5"/.. nabywcy. na liBtop
grudzi.ń 5'/..
dn ia 27. w któl'ym to terminie rozpatrzy rego spl-zedaż firmy handlowej, uznawaua skarbu
nabywcy. ua grudzień Btyczeń 5'/" nabywcy. na
. b
19
'd···k
(A" I) atyczeń luty 5'/.. nabywcy, na luty mars"" 5"1..
28 spraw cywilnych w drodze apelacyi. będzie sądownie za ważną. jeżeli w swoim
Pet ers
urg,
pa.z Zlelm a'
o· p n.. "przed&wcy. na marz. kwi ... 5'1. sprzedawcy, ua
W następnym tlniu. t. j. 28 b. m. osądzi czasie uczynioną byla )Jrzepisana liczba o- Według spra wozdallla kuntrolera panst,cwa I..,vi.cieó maj S"/.. nabywcy, na maj czerwiec 5"/..
prócz 8 spraw cywilnych apelacyjnych i 4 głoszeń w dziennikach urzędowych i gaze- za rok 1889, dochodów zwyczajnych uad nabywey, na czerwiec lipiec 5"'... nabywcy.
spraw kasacyj nych, a mianowicie: 1) z po- tach poczytniejszych. o warllllka<:h odst~ preliminowane budżetem było więcej o r8.
N~w.York. 1.8 paźohiern. Uawełu. 10'1" .,. N. Or·
wództwa Izraela Jeremiasza Lesmana pienia przedsiębierstwa. handlowego, o oso- 61,579.000, wydatków zwyczajnycll mniej l.arue 9"/".
,.
..
I
H.w,Y~rk •. 18 p&zdzlem. Kawa (Fa,,; Rlo)20 /••
przeciwko Markusowi Elefant o rs. 2:1. 2) bach nabywców. a nadto. gdy od terminu o rs. 3.074.000. dochod6w nadzwyczajnyclt
.
.
53
590
000
d·
tkó
ad
wyK
..
"a
FAll"·RiO
l
i
7
10
...
omur,
na
""rp.
17
.•
7.
Beniamina Brzezińskiego przeciwko Wa- spl'ledaży nplynął pewien czas. również WU}CeJ O • ~.
• wy ,l W fi Z
u& paidz. 16.37.
lentemn Kacała o rs. 5 kop. 50. 3) Anto- prawem przepisany. Po dopelnienin tych c7.ajnych więcej o rs. "'i0,751.00~. Prze~ ...""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~
niego Burda l1rzeciwko Wojciechowi Bur- formalności. w odpowiedni sposób rozstrzy- wyżka dochodów nad wydatkamI wynosI
da o rs. 25. tudzież 4) Salomona Woltera gane będą pretensye do dawnych właści rB. 47,843.000.
'rELEGUUIY GlEtDOWE.
przeciwko Edwardowi Keller o rs. 12 kop. cieli sprzedanego przedsiębierstwa.
Petersburg, 20 październik a. (Ag. 11óło.) .
75. - następujące sprawy karne: 1) prze- ,Peterb. wiedomosti" donoszą, że po- ,Peterb. wiedoDlosti" dowiadnją się. że miZ dui. 20; Z dni. 21
Gielda WanzawuL
ciwko Szulimowi. Elce i llilowi Szwajce- rnszono k westyę reformy wydziału nota- nisteryum spraw wewnętrznych pl'zystępn
~\dano z kolice.. gielrly
rom oskarżonym o zobelżenie małżonków ryalnego. Notarynszami mają.. być miano· je do !'ewizyi istniej ącyclt prZelJi8ów. co do
Zarzewskich. 2) tychsalllych o tOHamo. 3) wane wyłącznie osoby z wyższem wykształ praw cudzoziemców do posiadania własno
Z. wekal. krótkoterml,owJI
Józefowi Jasińskiemu i Łucyi Jakubojczyk ceniem prawniczem. przyczem IJobierać bę ści niel'l1chomej w Rosyi.
40.85
Berlin za 100 lD1'.
41.1S
Petersb urg , 20 paźrlziernika. (Ag. p6łu.). Da
o spotwarzenie Katarzyny Jasińskiej, 4) dą one pensyę od rządu. opłaty zaś od ak827
na Londyu za 1 l,..
8.22
Mordce Wollmanowi i Michałowi Hełmauo tów przeznaczone będą ua rzecz skarbu, Rozpoczęto budowę wązkotorowj kolei syste- na Par,i za 100 rr.
~2115
32.90
72.60
wi o zakłócenie spokoju, 5) Mal'yi Woline- przyczem taksa tych opłat ma być obni- mu Koppela od przedmieścia Petel'sburga Gro- na Wi.II.1i sa 100 H.
728"
szochata do wsi Iriuowka. Jest to pierwsza
rowej o pobicie Nichy Płocker. 6) Antoni- żoną ·
Z. p.plery pahtwowB.
- Na rok przyszły. jak donoszą .Peterb. tego rodzaju próba w Rosyi.
nie Retlichowej o kradzież n Zajnwela
!!S.30 88.Moskwa. 19 października. (Ag. p.). Uni- f..i,ty likwld.eyjn. I(r. Pol. .
Doktorczyk. 7) Ruchli Tilberbergowej o wiedomosti". wyasygnowano następujące
102.1~H5
1)j)l.nska ",,..:h,lui.. .
pobicie Leszczyńskiej. 8) Stasi Warszaw- sumy na subwencye dla teatrów: 18.000 wersytet mosl\iewski og łasz& konk'm's na RIIB'"
.. ~'I, pot. we\Onlz. r. 1887 .
I1M5
87.7 .•
9ł.75
9~.80
skiej o spotwarzenie Henryka Steinhauera. rs. (lIa gnbernij zachodnich. rs. 42.195 dla ułożenie podręcznika historyi ruskiej. za- f"ty ust. ziem. Seryi [ '.
93.t5
93.30
9) Lejbnsiowi Sismanowi o niewykollaoie teatru w '1'yflisie. rs. 30.000 dla teatrów stosowanego do IJotrzeb krajn północno-za"
..
..
V.
!ł9.~
99.poleceń
policy i " 10) Hilowi Majero- warszawskich. oraz rs. 8.500 dla. teatru ehodniego. Najtroda rl!bU tysiąc. Najgló- fJ~ty .... t.m. \Varoz.JW. [ .
93.10
93.25
wi Lismanowi otosamo. 11) Jllkóbowi helsingforskiego. Nadto otrzymają : insty· wniejsza nwaga powInna być zwrócona na . ['~ty •.;,. Ul. Łod,i . e~,i ~ :
95.9"~ .Kielanowiczowi o samowładuość. Hl) Jano- tnt muzyczny IV Warszal'fie rs. 7.600, kon- losy narodowości ruskiej w kraju północno.. "
..
.. J[.
9UN
.. m .
wi i Amalii Bittnerom otosamo. 13) Ada- serwatol'ynm petersburSKie rB. 15,000. Iron· zachodnim na jej nsilowania obronienia
mowi Rokacz o roztrwonienie pieniędzy. serwatorynm w Moskwie rs. 20.060. szk,o- wiary pra~'osł&wnej ~d wp.ływu po).sko-~a
1 uie/da Berlińska.
14) Wojciechowi Piukiewskiemu o nieza- Iy muzyczne w Kijowie. Charkowje i '1'y- ' ~Qlickiego. oraz s,woJego · J~yka l swol~h
2~6.25
245.30
rdzennych ruskich obyczajowo następIlle Banknoty rnskie zaraz . •
chowanie porzl}dkn przy sprzedaży mi!lsa. flisie po rs. 5.000.
24&.- 2~ .75
"
"
n:l clo8taw.
- Miuisteryum oświa~y wyja nia. że do należy dowieść faktami. że kraj t~n. I?igdy D,akou'9
15) Józefowi l Antoninie małżonkom Handprywata.. . . .
u'l,
kowskim o zobelżenie Maryanny Dut'deń os6b •. które nkończyły w uniwersytetach nie mial uic wspólnego z Polską l Jej. kaskiej. 16) Anastazyi Szczesicowej o zobel- kurs nauk wydział n fizyczno·matematycz- katolickiem panowaniem.
Sofia. 20 października. (Ag. p). Umowa
żeuie Maryanny Kopacz i 17) Moszkowi nego. zanim doń przeniesiono z wydziałn
~ot. uienrz.
Monety I banknoty : ~ot. I\rz~ , 1
Rnbinowiczowi o wykroczeuie pl'zeci wko historyczno·filologiczuego katedrę geografii handlowa pomięuzy Anstryl} l Bułgaryą
z r.~ .
i które pragnlł obecnie złożyć egzamin dla podpisana była wczoraj na tych samych Imp.ry.ly i pólimper aly l
lista wie akcyzowej.
Emis,i
L7
.........
Nit
).
(-) Targi zbożowe . W dniu wczoraj- pozyskania nauczycielskich dyplomów na wy- po<lsta wach i na ten sam okres czasu. co P~ł:imperyaly at•.re
szym na stacyi towarowej nie było żadnych kład tego przedmiotu w gimnazyach. sto- z lunemi palistwami.
Fnnty ot.rlil\, • b!!ltltgo\!Ocll
so.wanemi byt winny przepisy skróconego
Sofia. 20 paździel'Uika. (Ag. p.). Nowy Marki lle.mieekie
44'/.
dowozów.
,
poseł serbski Steicz objl}ł urzędowauie.
Na Starym Rynku sprzedano: pszenicy egzaminu specyalnego.
- , 'owosti" donoszI}. że kwestya. skaPraga czeska, 19 -października. (~g. p).
300 korcy od rs. 5 kop. 70 (lo rs. 51 kop.
DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI.
85; żyta 100 korcy od rs. 4 kop. 35 do sowania kwarantanny kerczeńskiej i ode- Komisya ugodowa prZYJęła ua p.osl~dze~u
IllItusiwa zawarte w dniu 20 pAtd~ieTUilla:
rs. 4 kop. 50; jęczmienia 200 korcy od rs. skiej. która w ostatuicll czasach była roz- wczorajszem z/\ zgodą posłów lIlemlecklch
W parali kalollckeJ 1: Gnsu.w Grund z Hartan·
wIlŻaną przez zainteresowane minrsterya, pośredniczący wniosek Matusza. który orze- nł llinsąr.
3 kop. 90 do rs. 4 kop. 5 za korzec.
Z.arll ... dwu 20 poidziernih
Popyt wogóle bardzo dobry. - Dowozy rozstrzygniętl} jest w sensie dodatnim. a ka. że komisya postara się o jaknailot'ędsze
Katolic y: doi.ti ~o 1", 15-.. o .. ..rl. .4, ... tej.
wypracowany w tym prze<lmiocie projekt uohwalenie projektu o podziale rady kultumałe.
cbłopę." lo ,Isą.. ~ 2. ~o~o.'11.b. Ceny siana od 90 do 95 kop.; słoma od wniesiono obecnie do rozpatrzenia rady ry kl·ajowej. poczem dopiel'o oznaczy. j~ki liczbie
VI' ~ej Hubie mei.I·~r%U .kolii et. - A 1Ulauo"ttle:--:
państwa. Kwat"antauna dla całego utorza dalszy projekt z szeregn ugodowego WZlę'
80 do 85 kop.
E....'1I01: dzieci do lat 15·tu ,marło 3, 1f tej
liczbie cbłopców dziewcąt
3, doroi!lyeh
(-) Pan policmajster m. Łodzi ogłasza. Czarnego będzie tylko Jedlla w Konstanty- ty ma być pod obrady.
Belgrad, 20 paździemika. (Ag. p.). W ko- w tej Iiubi. mężczyzn - kobiet - • miano"i
że na ulicy Piotrkowskiej znaleziono pasz- nopolu i podlegać będzie kOJltroli komisyi
,.
lach l-ządowy clt podniesiono kwe ~yę co do
port pruski. wydany dnia 22 lipca 1890 r. międzynaro <lowej.
LISTA PRZYJEZDNYCH.
- Spis ludności w calem pal1stwie. jak właściwości i nprawnienia Milana do wyza MI 33 na imi ę Cecylii Dukiewicz. a naHot,1 Plllki Halpernowa z Homl... H. Grnuh~
przeciwko fabl'y ki p. Meyera znaleziono donoszą "Ruskija wiedomosti." ma być do- konywa nia opieki nad królem.
z
Warsaawy...t
Otto z Piotrko...... Gorez)'1llk:l z Krospodnie i kamizelkę. Po odbiór wymienio- konany w grudniu r. b. Koszty spisn obli·
•• ew... B. Warobawtig • Augultow K...· r.kOWBk&
nych przedmiot6w właściciele winni się czono na. 3 miliony rubli. W tych dniach
• Tumu.
Ostatlli~ wiadomo' ci handlowe.
?ogłosić do kancelaryi p. policmajstwa w rozpatrywane mogą być niekłióre szczegóły
Br..d Hol.l. P Piel< • Berlino., B. XiUard • Lon·
wykonania tego spisu.
dynu, E. Mo~ o Bonb";". A. $piro • )d_wy, G.
ciągu miesiąca..
IIAbn.
Cbemni\.s. 1[. Heideaw~ A. ~tOl i G.
Wa
ru.w
a,
20
paidziern.
\Vek
~t8
kr6t.
ter
...
D&
Warszawa,
(-) Oświetlenie. Na ulicy Ewangelickiej.
ll.rHn rJ ,1.1 ł~. 5 ill'l., 40.45, 47 1'" 55. 60, 63 Herg.nt.hAler • Wu......."..
- Kierunek literacki "Tygodnika mM 'i knp,:
prowadzącej od Piotrkowskiej do ko ścioła
H.t.1
Vlt"ta. Ro.euborg z Pallianie. A., W...-·
[",,,uyn (3 'h.) 8.2"2 ż~,I.; Pary" 10 d.} 52.90
ewangelickiego św Jana. ustawiono cztery pow ieści" po ś. p. Janie Kalltym Gl·egoro· ż.d.; Wledeil (8 d ~ 72.80 *ąlL, 72.50 kup.; l, Ii,t, & ..."ig s Pi.trko..... W. Ni ......ki • WI ... I~wl<L
wiczu obejmnje p. Stanislaw HZl}tkowski. likwi(t.cyjne Kr61. PoLllliego d. .90 żlI'l:; ml\ł~
Hlt.1 11..1••••1. Lawi • Pioc:rl<o.... poolpo... cEllik
nowe latarnie gazowe.
8tI.30 żąol.; 5'/. I'.'yc&kft w...... toIuia l 6181 Y11.~2ó Kr,csy6ski i .l!erlllUl ~ WiH."y.
(--) Trup "Iemowlęcla płr.i męzki ej wy- literat i poeta.
%
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KRO NII{ A,

l

I ""/,

DZIENNIK ŁÓDZKI.

4

o
Teatr

Łódz

-o s z

G

E

OGRODNIK
ze wsi, uzdoluio,uy

·

poszukuje powarunkach.
, ulica Zachodnia N.
u Brndlińskiego.
1981-2-1

VICTORIA.
We CZWARTEK, dnia 28 patdziernika

w

CZYLI

słynnych śpiewaków

Zielona"Wysua

składającego się

Opereta komiczna w 3 aktach,
zyka Lecoq, 'tłóm. Pp. Clah'vil
Chivot i Dnru.

P-okój obszerny

J

~:ft~~e:!~at~~k~erka ~=~~ ~~,'~,:'d(;!~!I~:,11
p-na

p·U. Meszezerska

~ts; ;!!:f.ka

~~~~ ~~~~~ka

Wanda, polka
rosyanka
Katarzyna, lł'~gierka
MagdaJOIl, bretonka.

p-ni Zdzie"yóska
p·na Nowicka
p-na Prawdzie
p-ni Bańoszewska.

W

ŚRUDĘ,

dnla 22

..
ranom Fabrykantom Technikom!

----~-~~!""!I

i

Pol ....my

Id

gotowe krążki cellu oi owe

Rzecz dziej,e się w 1 akcie w
dynie, w 2 i 3 na Zielonej wyspie.
Rolę gubJll:natora przedstawi pali
'l'EXEL.

• Sala ~Ionccrtowa"'1' Łodzi:

Chór ten śpiewał przez 2 lata w Hippodromie pa·
ryzkim (Hippodrom de Paris), gdzie więcej jak
300 razy brał udział w palltominie " kobelew",
Początek o godzinie 8 wieczorem.
BILETY wcześ niej nabywać można w kasie Teatru "Victoria"
1979- 3
Ceny miejsc. teatralne.

od 1 listopada, z
<fsobnem wejściem
w domu W
F I" YSI:hnIanal
109, przy ulicy
nallrze- --------..:..::.:...:........:..--'11asażu Mayera. Bliższa wi:!i okryć
u wlaściciela. domu.

l Y31-3-·1

wyrobu fabryki

snUen
WALERYI ' ' ,

"

z 30 osób, dawniej por! dyrekcyą Mo/czanowa
obecnie J. A. l!jkalkion .

~
~

odnajęcia

OSOBY:
Sir Jonatan Plnperson,
gubernator Zielonej
wyspy
p Texel
Książe Anatol de Qnillenbois
Ił. Jarazewski
Oabryela jego iona. p-ni Bronikowsh
Pa.nlardet, byly knpieep. Winkler
Eglantyna., jego żona p-ni Solska
Brididck, sekretarz gubernatora.
p. Goukowski
Konstabel
p. Roman
Croklej, oberżysta
p. Marecki
Fanny jego sioatrzenicap·ni MiChałowska
Kapitan Thompeon
p Staszkow8ki
p. Tomaszewicz
Biter
KaJson osadnicy an-p Ceremurzyński
:Sriston gielscy
p. Zaborski
Jolicoc
p. Zdzieszyń8ki
DoIores, hiszpanka.
p-na Gerard
!---

Nadeżda,

ŚRODĘ, dnia 10 (22) kaździ~rnika 1890 roku

Wielki
Koncert
chóru

STO DZIEWIC

Paola, wlolZk&
Lisbetba, tyrolka

A.

I

N

ulica Spacerowa Nr. 766, dom
W-go Liil'kensa,
przyjmuje wszelkie roboty w
zakres krawiecczyzny damskiej wchouzą.ce. 'ramie udzie·
la się J J e I( c)' j kro j ..
uajnowszyrn systemem, 110 ceprzystępnych i w bardzo krót1929-3.1
czasie.

!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~IIi..

Magazyn TABACZNY
F I R 1{ Y

J. ROSENBL U M,
w IJodzi, ~ 6 Nowy Rynek N2 6,

polec. przygotow.ne ua specyalny obstaluuek w fabryce

DO SPRZEDANIA

FORTEPIAN,

,, 'iATUI~"

JEAN N.

PAPIEROSY ZWIJANE,
mocne i

do uszczelniania kotłów, m_szyn. rur
parowych I wodnych. Krą2kl cellol.l·
dowe są tlnie I Irwałe , zast~pują dron gumę i azbesL ]V arkuszach, które
przy wycinauiu dają moc bezuźytecz
nych odpadków.
Skład artykułów techniclnych
I ladmiui,;tl'a.cyi

BA..LLił!j

w St. PETERSBURGU,

średni e ,

w

bibułce biał ej

N~

w cenie rs;.2,

1.~0,

i lD l\iso wej

6, z.

1.20, 1.00 i 60

I

100 sztllk_
1855-10-1.1

..."I

STAJIIIIOWSKI I S·ka
w lodll, ni. Plot,kow"k •. dom S.

. Sk{a~ 'herbaty, cukru i towarów kolonialnych

pa.ździernika 1890 r.IL-------~=~~:.J1

F. Karwowskiego

Wi~lki K~nc~rt

nlica Konsłanłynowska Nr. 317,
poleca wszelkie to,vnry kolonialne, delikatesy,
willa krymskie i kł\nknzkie firmy Simoll i SlecJ.-i
111 Wa"szawle pr~ytem zwraca szczególną uwagę Ha h e rbatę
firmy OLGI KORESZCZENKO W Moskwie.
__ CENY JAK - AJPRZYS'l'ĘPNIEJSZE. "'ikI:

slyllnego fortepiaJlisty
Józefa Sliwińskiego

__ -BILETY 8ł do..ll!ll!ycis. w ~a<!ziel~:I!~t
nut i fortepianów Gebethnera " "ollTa,I;:,~IM;U,
ulica Piotrkowsko ]i 225 (18) nowy.
Poezątek punktualnie o 8 wiee• .
Program przy kuie.
1965-6-1

1892 -8-1

W administracyi "Dziennika
nabycia

Nauczycielka 1_ _ _ _ _ __

Łódzkiego " są

do

PRZBPISY O PRACY MAŁOLETNICH ROBOTNIKÓW

Ksi~żki

Nauczyciel muzyki
po odbytych studyach w WI""","
udziela lekcyj gry na
Wiadomość w zakładzie
licznym ,,8andmeer".

zapisywania
I~-'
ll~laB"eBle

Młoda
z palelte. Iastytut. '..... ,.• K, .... n""OV.e1'~
odbyciu wyższyell
IraaOlskleso w
pl'zyjąć miejsce
Wiadomość wadministraci Dziennika.
1963-3-1

Dla fabrykantów.
PoszlUjt towarów w k.o .is Jub

GRAND-HOTEL
otrzymał

transport

ładnych,

świeżych

naianWw
i poleca takowe po r lll. 5

l,ara.

małoletnich

robotników, orar.

. KSIĄŻl(l
Z:lllisyw3Ili:l dowod~\~ ~egitYIll:\(lyJllych rllho-

t/llkow.

Szematy do zapisywania
wypadków w fabryce,

1984-3-1
OB'bHBJIEHIK

fabryczne

oraz wsr.ellcie druki i książki

ala ~ąaów Dotoin i [lBinnycll.

agenturę, za k ..ty~. Bliższa
wiadomość, MarsZl.Iko,,,ska ł23,

lnieszkania 13 w Warszawie.
1953-2-1

Dr. J. Birencweig

ooo0001
łPNiniejszem
)l([OOooOOl
mam zaszczyt zawiadamić Sz. Pnb'llcznoś6 lU. ŁMzi

g ~ j"tw""PRACóWNiĘ
,~~~~!mL!~~g~!i~w~!~!!!~!t~jC
i okolicy,

iż

po kilkuletniej praktyce w

,,\v... . .

. stów, polecam sit}

zakładzie S. MA~TY
,I. ,,,.,. ., "" ••. Bt

łaskawym względom

Wikto,~ya Wi.'IieWMktJ.

Eboooooa)l(l~

