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c)4gołl dlllej:
doDrze; jak przykrj) mi
~""o zWródló atę, z lem
pi'ost'1lo ..!lana
_ąa~<;!lrd l .\lIlI,; lli~IJIn..~-tem ~n'~~łtó i I:
,WfIlI, 1>~ilyclioil~ .t.yl~ '« IIllUI.\lIU pJloJll
~ai/l' tiotkr, ~tÓl" prZ)'pllaek. W!lI'Ol\'~
dZ11 fia lffip' tAk dl\J!9 1108zulCh"anll'ko oJca. Bo mialem zaszl!zyt" l."s))(I'iIl'6i eć Jl i'u,
'Że dwanaście "'ekslf \lię~(\)iiesięCTó - ft'Ąnko
wY&b, Cla'ilych nieśiiczę~ll.,ej Rozalii, było
l'(jdl1i~Anych' ti'azwjsllem Sica.rąqt. Rzec,
o' Jd:'órej nie {mlem stdzić! wytr~maczona
Zj'e'sztlł' żu}lel'hie w tep sttns~nem żYciu
pal'}"ICieth. Ale 'n'iepraW'cłllż ~e .pan Saccard moglby się pomylić co do ~hara)(terll
mojej intel'weneyi, dlatego te~ IIl'tchnient!l
j;,kie~ poddalo mi mYśl zobae~enia się
'przMe1l-szystkiem z pani4 i zdania się zulI~ln'ego na wS2ystko, eo . pani pnedsięwe
źmfe, Wi~D'I bowiem, jal blizko dotycz~
paHi "zystkie . Iiprnwy yaria Saccllrd'a...
Oto fs<tya!ko; znajtt: teraz nasź, tsjemnl,
g~, ćzy pabl SlIazi, 'że mam c1'ekać na. nie·
go i dziś jelzete mu to powiędzieć?
Cbrll'Z W7.I·'Vtajllce \Varnszellie ogirnillio
Po
, -

'ó11irh J)l1t~;eJi~-BuR,h
Ę'.()j.uylj~ }lilii

panię Karolinę.

-

Nie, nie,

\1óźniej

I

,

wfe\lii,ał&, co robił

z tlk dzi~~em ~wi\m;;lDTem. Buseh .oie ~ne8t&"ał
J8J obserwilwat: ZII(łowólClliY z jej wielkiej wrl'tliwo~ci, która dawala din nad
iii" tll'lelłli'gI);' iońll~1ł ' llhilóWę 8"ego "IaUU, pewny teraz, że otrzym& od aiej daleko więcej, nit 04 Saoc1lI'da,
Sama" nie

,

Adre. tel.gmliczlly;
DZIE~~IX u ŁÓDŹ
H

.Agencya IlÓln(/ona" Ilonosi z ,Petersbbrń.łl
v 1I,'BIDcaID1',
u
IlU owp1J U 11 1J
ga pod d. 8 b, m,: ' Arey\ f!lŻe Fł'anciszek
Ferdynand d'Es(e był wczoraj z Rodzin~
NlIjjaśniejsz)'e.h Państwa. na przedstawieniu
II.
w teatrze łIlch8jlow~kimi dl,isiaj byl Da
Pomimo pod\\'yi zeni~ w latach ostatnich
śniadani u w pałacu Ani 'zkowskim, l'OC'lem ull'yfy celnej rnskiej, łiiemgy zajmują cil)ua obiedzie familijnym n Jego Cesarskiej gle pierwsze miejsce pomiędzy krajami
Wysokośei Wielkiego Księcia Włodzimie- odnośnie przywozu 110 Rosyi.
N:l nW,agę
1'Z\\ ,Aleksandrowicza, zd wieer.oreUl wl'az szczególną zasluguje, między illIlemi, znaz Rodziną Najjatn'iejll'łych Państwll ' lida się eZll1l \\' artość przywozn do Rosyi wyrobów
H& przedi>tawiellie balet.owe, Jutro Arc;.y- niewieckifb w pOl'ównaniu z wartością wyku.że odbędzie pl'Zegl4d konuego pnłku Wo.xu wyrouów ruskich do Niemiec,
lej g"al'dyi • . zje goiadanie w konarach
Wyw6z ,,y,01>6w
PI"Zyw6z 1'I'yrobó..
tego pułku\ poczelll odbędzie prz'egl,d pnł......kith do Ni.miec
uiemieekieh do
ku P&wlowaklego, ~a obied!ie będzie ArRo.yi
eybi~'ie u Jego Cerirskiej WYloko.!ei WieI·
ID i I i o n!
r n b I i.
kl~go .Kaięcia Aleliilego Alek!sndrowioza.
W 1', 1885 - 2,8
40,3
Ullia lO. Intp~o Arcyksi,ża zwiedzi ukołę
1886 - 4,1
36,5
kawaleryi i bęcUle na. miadJ.l\iu u ambasal'
1887 - 3,8
30,7
do 'n austryaekiego, Nil tent. dzieli przy" I Są8 '- 4,4
36,2
goLowllno /Illlol\'.pie, W dniu 14 łutego
., IBli9 - 4,7
37,1
Willocznem jesL z Ulgo, iż otrzymując
Areyksi,*b wyjędzie do 1I0s'kwy, k.,u na
Wal'łZa'wę ud, lię 4.0 Pes~Lu. Arcyksił)te QII Ro .Ii zn~zue ilości mat~rYa.lów surQFr'anelsy-ek Fer4ynańd 1.03tal obd;'n:ouy 'gy' 'P i pólwyrobów Niemcy oddlljlł jej
oznakami orderQ. ś", Auar1.eja. i miaullwa- takowe już W postaąi pl-lerQ~iollej, przy·
iIy !zetem 26 bii'gslilego pulku grenadye- czem Ulusi ona I!.~nosić koszty tej pr~e''ów.
r~bki. ~cz podcz
,gdy f\iem,<;y zajmują.
pIerwsze n!i!ljsce pomię~zy krajami przy·
",pzu oJo Rosyi, ta o~ta~lIil\ Ilo~iada tlla
zbytu swych produktów rynki o wiele obszemiej ze 011 , nięmiecki9h. Ta.killl rynkiem
jest AngJia~ do IitóreJ RO$ya '9'wiozta w
1'. )889 \'óŻI}ych towM'ÓW zt\ 2ÓI,6 mil. l'ub,
Na zasftdzie p<lwyźszego, .NowCJ.ie wr m,,,·, d!,chodzi do wniosKn, iż zawarcie
\J(lIlit.;I,tu ban~lol\'ego 7- Niemcami nhL ,ocl·
1l0w)Bt!a bynl\Jnll~iej interpsolll ekonomicznym ~Q.si. ,Podstawą każdej _1I1r0dy hanclIowej Jeat cały ,szereg ustępstw IV celu
zllbezpieczenia większych korzyści 20uopólPych. ~e względn jeduak na sam chara.
klęrl wywozn rnskiego do Niemiec Rosy a
ustępstw żadnych z ich skony nie potrze·
bUJ#!; do tych nstępstw ~ieUlcy .będl) zmnSzone na,wet bez żadnego trakt.'\tu hamllo·
wego, gdyż do obniżenia ceł od pl'zedmioŁów wywozu ruskiego do Niemiec zmusza
koulecznollcl. przeciwdżiałauia drożyznie ma... , 1- _
tpl;yalpw ,spożywozych, coraz dotkliwiej da-

Tn . &ttyłi ~':

2

10 kOll

I~

kol'.

ogłoup.uil\

...1r...

mie!itl~1Uiq.

Od ur,totłcl prz."lż1t.ahol""

HANDLOWE l LlTERACKlE.

I II.IV ~ I"~~ " Ż JYI.~1' IDll ~ IWr 51-1

, ..

\VI.~64 ,1060" o 11 ..... ' 7 la. '49. 7,ĄIlJ,601 . .... ,1% .. 5 .. :!
Dłu10.6 illlia. i Ua ... "9 asI. 34 Pnyb,l. lłHi a. Illllh:. l ut. 56

u

l i.

"ierJl~

.. i ....

r.bli natOp.two rlo\ll.t.kowe

o~rllue

IQ

5

pfl-c.

IIi

IU,KN/lAR7.Tl .
D.iI; LUCIU".

5~

C E;U O GŁ OS Z E Ń,

PRENUMfRA TA ,
no~n.ie

.YILI,

1',-. Ho

,· ...U ł

",I)I!lll

, ••

..

Orlo".o"

1""]blo"aD.

"4""

A"llliuiotraeli

"D.i.IIDik~'

o,.... binra"', 0llln •••(, ltr,jel"n,"& i Frcn"ler. " Waran .. i.
i .. t,od.i.

fi,

jącejsitUC7.ii\vfć w Niemczech,

n,ltnpi"J 11 • •lcsł&Me be:6 Y.ulrzeżeui a. - ui. ł.ltd ~z"rae"De.
I

0'/

n tal<,;,e, 'sMt ą ,

I 'i.

,..

z~e C7.ęsto przez szereglafSprze'

wymagają tego interesy niemieckiego prze· dawaue jest na rynkn wszecMwiatowym
mysłu Ill'zetlVól'czego, potrzebującego I'US- niżej kosztów pl'odukeyi" byle tylko dojść
kic)l materyalów surowych i półwyrobów. do gQtowizny, IV wiec7.uem oczekiwaniu, ii

u.stępstw zai ze strony,Rosyi nie wymaga
tadna konieczność; je,;,eli l'rzyznanoby je
lila wytwol'ów l'l'zemyslu czysto niemieckie·
go, znpelnie identycznych z wytworami
(lrzemysln I'nskiego, to oslilbiłyby on6 0clu'QIl'; udzieloną tem~ ostatniemu przez taryfę celną. i w~trzYl1lalyl>y rozwój prze·
myslowy w Rosyi, Ustępstwa zaś Zd stJoo·
ny Rosyi tylko "la towarów, względem
których 1\iemcy odgrywają tylko rolę pośrednika, odb,ilouy się znown niepomyślnie
na I'oz,,"oju ruskiej marynarki IlI1Iu\lo,,-ej i
na dochodach dl'l\g ,;,elazny ~h ruskich, d\l'
chodzących llo portów. 'J.'ak w jednym jak
i w d.'ugilll wYI)adku, kończą .NolVoje wre·
miau, traktat handl owy z NieUlcami, nie
przyllo~ząc Rosyi żadnych korzyści nowych,
WyOlagalby mniej lub więcej znacz\lych
ofiar z jej strony, które uie doprQ\\'adziIyby llo ,;,:ulnego celu,jak o tem llwiadc;zy
vrzebieg ogtilny stosunków handlowych RQsyi z Niemcami w latach ostatnich,
,
Z po\\'odll powyższego al·tykulu pisze
.Bi,irsen COllrier:" "Uwagi II'Kzety rU8~iej
.Nowoje wremia" nie SI} zUl'elnie tl'afne,
gdyż istnieje ba~tlzo dut.o dowoclólV, że
cła , zbo,;,owe niemieckie silnie zaszkod7jły
iote.'esom ekonomicznym Rosyj. Ze strony
mil)isterYIlIll I'llskiego usiłowano niedawno
zba(l,,~, j'lki wpływ materyalny wywarly
na Rosyę cIa zbożowe nięmieckie.. PI"Y
tej s(losobnośd zauważono, że polowa su·
lIIy oplaconego clll za zboże l'nskie, 11oda.\VRnęj na 48 mil. rubli rocznie, uwaŻĄII/ł
uy~ mQże za ciężar ponoszony przez Royt). WyuosiłJuy to 24 m)l. rubli. PomiJajljC to, sama wartość wylVozu nie m\lże
być miaro(iajnl} przy ocenianin sytuacyi,
gllyż bardzo ważlUj. w tym względzie jest
także ilość wywo.m, lub lepiej, ceny placoue za pewne kwantnm. Przy obecnych
bowiem stos~oliach IV Rosyi zboże będzie
st'lmtąo.l wywożone nawet gdyby ceny
sprzedażne nie pokrywaly i w przybliżeniurzeczywistych kosztów IU·odukcyi. Rolui·
ctwo IV Rosyi Iu'owadzone jest Ctęsto ze

1'0 latach chudych nadejdą znOII'II tłuste.
jednak nie n"ąejl!ą, wówez"s rolni·
ctwo bywa prędzej czy później porzucane,
majlłtek wysta\viony na sprzedaż i t. d.
Je$I~ zatem cia zbożowe niemieckie nie
zmuiej qły 'łfywozu, to PQzostaje jedoak
do rozwilłzanill pytanie, o ile niel,omyślnie
wplyUęły one na poziom cen zboia w Rosyi. ZI'eszt4 Ojlillia gazety .N"owoje wremia," że traktat halldłowy między Nicm·
carni i Rosn, tyłko. piel'wszej zyski \lrz)',
niesie, a drngiej !ame st"aLy, jak nilm
lYia~mo dostatecznie, nie jest bynajmniej
ogólnie l)odziel~n~.·
---PRZBIYS~U l'
ULI n
II
!lI'
,
DROGI :tIELAZN"E.
X Towarz)fstwo popiemnia handlu i
przem>:~lu, na ,;,tilanie {,lbl'.Ykantów mosltiewskic~, stam się u rządn o n regn ló·
l\' n n i e ta r;l f k o I ej o w y c h z Moskwy
dp glówniejszych l'yoków poTudniolYych.
Jak!, motyw tego żądania, pl'zytoczono, że
obecne t.'\ryfy dla towarów idących z Will'·
!Zllwy do Odesy i Tyllisu,!~ o 2 '/. rata
niż~ze od taryJ dl'l towarów id~cych do
tychże punldólv z Moskwy.
_ X -a zjeź c\zie pi"Zell!t~\"icieli dróg ~ ..
laznych w Moskwie, ·pomip'l\r.y i.lnelUi, 1111
być ro_ ł....Ygllip,t.J~ l<\I1~ ty..o m'~g:I1I",
'"
i nstallo'łfienil\ jednakowego spo~ob ll Ojliczania opiat za przewó7. mi Qs
wagon lich speCJalnych i zwyczajo'ych.
X Departament kolejowy polecił z rl'}'
dowi kolei dIlbrolVskiej ollłożyl! lt\ll.'\rcie
umowy o ekSllloatacyę bocznicy l staryi
Ostrowiec do cukrowni częs tociC"1 go to·
w4rzystwa fabryk cn!.;ru, aj: 'lu <>tr7.yOl. nia
odpowieduiego rozpol'%~dzen i",
X Przy inspekcyi kolejIJwej >R War3zawie utworzony będzie .pecyalBY komitet
dla spraw czwartego międzynarodowego
kongresn kolejowego, któl'y odbędzie się
Yf caerwcu w Petersburgu .
X Prz,Y budowie d r o g I ż e I a ~IlBj 51Jeśli

ZDZIHMllly

szepną, że należy co§- fl"l\lI ·ów, podpisanych przez hraGregou a ni~ wypytywała go się o to.

postauowić.
- A więc, pójdę , tak, (l~jdę do tej dziel·
nicy, zobaczę pauię Mechain i dziecko. Daleko lelliej będzie, jak sama sobie zdam

sprawę ze wszystkiego.
Myślala gło~uo; postanowiłll [lI'zeprowa'
"zil! staranne śledztwo, znnim cogkolwiek
wspomni Saccardowi. Następnie, skoro
się już o II'szystkiem przekona, będzie czas
o wszystkiem zawiadomić go. Czyż nie
mial a Olla obowiązku cznwać lIacl jego lO

mem i spokojem?
- Niestety, rzecz to pilna - zaczął
BU8cl!, doprowadzlljl)c ją powoli do swego
celno - Bledue clziecko cierj.i, znajduje się
w ohydnem otoczeniu,
l'ani Jea olina wstala.
- . Kladę kapelusz i idę natychmiast.
Busćh wstał również i rzeki Iliedbale:
- Nie w,spominam już o drobnym rac hunku, jaki lI'zeba będzie uregnlować.
Dziecko, natnralnie, koszLowalo, trzebl\ by·
lo również pożyczyć p ien iędzy (lIa matki
jeszc7,e z~ jej życia. O I ja nie wi1lm do·
kladnle ile; nie ehcialem się niczego podejmować; Wszystkie (lapiery s~ tam,
- Dobrze, zobaczę ,
Wówczas Busch ada t również WZt'IISZ0nego,
- Ach, gdy,by pani wiedzhila, jakie to
d7iiwne nieraz rzecz! apoty.ka się lll'zy illterpsach. Najzacniejsi ludzie cierpią później skn.tkiem swoich namiętności, a co
lI'ors~!\1 za IIllmiętnośd swoich rodziców.
Moglbym pani zacytować przyklad, NieI\Zczęśliwe sąsiadki pani, te panie BeauvilHers,
Nagtym ruchem zbliżył się do okna
i nllhvi,ł pallljące ciekawe spojrzenie w SI)'
IIjedni dgród. Niezawodnie od chwili przybycia obmyślał ten sposób wyszpiegowania,
pragolłc zaw!ze znać gl'unt, lIa którym
walcxyl.
\V slu'lIw ie owych dziesięciu ty8i~cy

Leonii Cron odl!'s(ll 11I'awclę; wiadomości
(lrzyslaue z Vendome [lotwierdzily 11I'zewidywaną historyę , Dziewczyna uwiedzionl\,
bez gl'osza, zostala po śmiel'ci hl'8biego
z t.ym ~wistkiem bezużytecznego papieru.
Pożerana cłlęcią powrotu do P!u'yźa, ~astawiła w końcu papier u lichwial'Za Charpier za jakie IlięćdziesiIlt frauków Oloie.
Jeżeli jednak odnalazl natychmiast Beauvilliers'ów, od pół roku zato 1dechainow&
szuklIla daremnie Leonii.
łutyla ona do
wszystkiego u jaki~goś woźnego i szukano
jej kolejno w trzech miejscach, następnie
wyl'Zuconl\ zostala z powodn złego prowadzenia się, zuikuęła, a on napróżno we
wszystkich rynsztokach starał się ua ~Iad
jej natrafi ć. Dopl'owl\dzalo go to do I'OZpaczy, temb!ll'dzlej, że nie mógl niczego
przedsięwzią ć przeciwko hrabiuie, dopóki
nie będzie miał pod ręką żyjącej grotby
skandalu, ' ie kacił jednak nadziei i szczęśliwy byl teraz, stojąc pl'zed oknem i przypatl'ując się ogrodowi pałacu, który dotąd
widywal tylko od frontu,
- Czyżby tym paniom groziła ró"nie,;,
jaka przykrość - zapyt:ll~ pani Kllrollua
z pełnem syrnpl\tyi zaniepokojeniem.
Busch IIdał uiewiunego.
- Kic nie sątlzę; cbci'llem mówić pOpl'O
slu o Smlttuem I'olożeniu, IV jakiem zOstllIy Z powodn zlego pl'owadzellia się hrabiego. Mam \1I'zyjaciól w Velldilme i znllm
historyę,

Gdy zdeeydowlll się ołldlllitl od okun,
sztuczne wzrnszenie, jakie udawIlI, ogarnęlo go rzeczYlvi§cie.
- Gdybyż lo jeszcze chodllilo o mnl',
jakie zadają jlienilldze, ale skoro śmierĆ
zajl'zy do jakiego domul
Tym razem prawdziwe Izy ukn1.llly się
w jego oczach, Pomy lal o bracie i jeisnęło mil się sel'Ce.
Pau i Karolina stdziła, iż rzeezywiście
stracił kogoś Zi swoich i przez Ilelltatno~ol

H1'1lDLU

Dotąduie

myliła. się co do nizltich zajęć tej osobisto·
ki, sądZ4C ze wstrętn, jaki w niej IVzbn.·
dzał; lec~ te Izy niesIlodziewane zllecydowalY jł więcej, ni* najmądl'zejsza taktyka.

Natychmiast zapragnęła pobiedz do tej
dzielnicy neapolitańskiej,
- Mogę zatem liczyć na pani~.
- Jadę natychmiast.
W godzinę później (lani Knrolina blą,\zila jeszcze w dorotce za wzgórzem ~lollt
martl'e, nie mogąc zna.leM poszukiwaoej
daielnicy, Nakoniec w odleglej nlicy, I~·
cZ4cej sił) z uli~ Marcadet, starll jaka'
kobieta wskazala j4 stangl·elowi. Zfl.raz
u samego wjazdn ulica wygląllala, jak
droga Ilodmiejska, pelno. wybojów, ułota i
"ręcących !ię włóczęgów, toną; wllrM pustych pól; przy bliżs%em przypatnenin się
dopiero rozróżuić możno. bylo najnęllzniąj·
sze lepianki, zrobione z gliny, starych (lesek j kawalków stal'ego żelaza i wyglą.ltI.
j/łce jtlk slos ruin, wznoSl.4CY się dokoła
podwórza, Na nUcę wycho,l7.lł .lllm jall·
nopiętrowy, zbudowany z cegieł, Olll'lll:lhco brudny i III\Wpót Z.\.patlly; \"ywieral on
wraienie więzienia i 5tllj~c u wejścia, p~.
nował nad cał~ tbielnicą .
I totnie tu
mieszkała Mechain'owa, j ... lw niellodtielOll
II'laścicieJka, sama \IiJnuji}c porzą,llm i
eksploatuj~c cały uhlll' $lfi~tek swoicb lo·
katorów.
Skoro tylko pani K'\i'olli ll:l "y~LI,l Z P wozn, ujrlala n~ progll o ! bl'lylli~ Iiobietę
z obwisłom i I)iel'sillmi i brLu~helll, ukryte·
mi w starej niebieskiej sulini jedwabnej,
!płowi&lej IV f!lldaeh, p~pękanej w s~waeh,
z poliezk&mi tak Husl.emi i czerwonemi, ,;,e
maleliki no!ek wygl4<1. ł ji\k gdyby się gotowl\ł "rozpalonym pieen. Wahala się,
przejęta. tV trętem, gdy Alo,l!il, I,i!kliwy,
nziecięey Illosik don II jej nieco otuchy,
- Achl to pan Bu!ch pl\nię [l1'''YAlal!
pa.ni prOlycllod,i zoball.llyó Wiktorka ... Proszę, prGlz, "ejtć. Tak, to ta dcielniea

DZIENNIK ŁODZKI.
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b e r y s k i ej projektowanym je t, jak donosi .Swiet", wspólndział zeslańców w robotach.
X Wedlug projektu magistralnej linii
d rag i żel a z II ej syberyj sk iej, roztrząsanego w radzie pań$twa, linia za Uralem ma trzy ramiolla: pól nocne wyjd;,;ie z
Tinmenia na Jalutorowsk, j 'zym i '1'iu za!isk do Kainska, będzie przedłużeniem dl'ogi ul'lllskiej, 1\ przy pomocy nowej drogi
z Niżniego cia Permu, palączy bezpo§reduio
Moskwę z nową dl'ogą sybpryjską; drugie
ramię środkowe wyjdzie z Ufy i połączy
drogę samarsko-ufańskl} z Kain kiem, guzie
zejdzie aię ta linia z tiumeli ką; linia ufań
sko·kaiuska pójdzie na Czełabę, Mios, Kurhan i będzie miała króciutk~ oduogę do
Omska; ze wipólnego dla obydwóch linij
punktu-Kainska-pójdzie dalej droga na
Maryitisk i Krasnojarsk do Wiel'cbnieUlliń
ska (z Maryiliska pójdzie mala odnoga do
'l'omska), rrrzecie ramię poludniowe pójdzie z Orenburga przez Ol'sk, Atbaz8r, Akmoliilsk, Pawłodar, Bijski Minusinsk do
Niźnieudiilska, Z Niżnieudlli ka pójdzie juź
jedna tylko linia najprzód ku połndniowi,
uo Irkucka i Wierchniendlńska, stąd dalej
ku pól nocy lIrzez Czy tę, NerczyiIsk, ~rje·
leiIsk do Chabarówki, a z t~j ostatniej do
Władywostoka.

HANDEL.

X Na targach tutejszych popyt na zbojest ciągle mało ożywiony. Wczoraj
sprzedano lIa stacy i towarowej: pszenicy
300 korcy po rs. 6-6.20, żyta 300 korcy
po rs. 4.70-4.80, a na Starym Rynku:
pszenicy 350 korcy IJO rs. 5,90-6.15, żyta
200 kOl'cy po rs. 4.65-4,75.
iano sprzedawano po kop. 100-120, słomę po kop.
85-90,
X Z Charkowa .10noszą , że j a l' m a l' k
k I' e s z e z e ń s k ł \lrzedlużono do 2"2 lutego,
Na jarmarku pojawili się nabywey welny,
ale dotychczas żadnych zakupów nie po·
czynili. Wełny mytej dowieziono okolo
10.000 pudów.
X Kijowski policmajster, opierając się
na postanowieniacb administracyi wyższej,
wydal polecenie, aby od 13 łutego 1'. b.
kijowscy ż y d z i k u P c Y I g ił d y i nie
trzymali więcej jak po jednym subjekcie
ży(lowskiego pochodzeni!\ IV każdym z u ·
trzymywanyclr przez nich bau<lIów lub zakładów przem y słowych. In tere owani zaskarżyli to postanowienie do senatu , któl'y
orzeki, że rozkaz policmajstra jest zupelnie zgudoy z prawami i przepisami obo·
wiązującemi. Ponieważ jednak termin, wyznaczony przez poJicmaj stl'a (lo usunięcia
zbyteczuych subJektOw - zytlOw, przypada
równocześnie z terminem otwarcia kontraktów, przeto, jak również i dlatego, że
w I', b, spodziewany jest znaczoy zjazd
kupców, źydów na kontrakty. policmajster
postanowił przedłużyć poprzeduio oznaczony termin do doia J 3 marca 1', b,
X Wskutek Slal'au utworzonego w Anglii
towarzystwa akcyj nego przygotowania wieprzowiny ruskiej,ministel' dóbr państwa przedstawił w komitecie
że

się przedewszystkiem rozmówiĆ,

A to takie smutne i przykre, Dlój Bożel
Pani Karolina przyjąć musiała podal'te
wyplatane krzesło IV jadalni czarnej niemai od brudu gdzie czerwony piec roztaczai upal nie' do zllleslenia. Mechain'o wa
rozwodziła. się teraz nad szczęściem, jakie
miala, zastawszy ją w domu, bo je t tak
zajęta zawsze na mieście, że nigdy przed
szóstl} nie wraca. Tl'Zeba było wymowę
jej przel'wać.
_ Przepraszam panię, ale ja przyszłam
zobaczyć to nieszczęśliwe dziecko.
_ Bardzo dobrze, w tej chwili je pani
pokażę.,. Wszak wiadomo pani, że matka
jego była moj~ kuzynką, Achl mogę po·
wiedzieć śmiało, żem spełniła swój obowią.
zek .. , Oto są papiery i rachunki.
Wydostala z kredensu plikę akt IV 1'0rządku ułożonych, owiniętych niebieskim
papierem. I znów mówić zaczęła o biednej Rozalii: naturaluie, że w kOJicu prowadzi!a życie wstrętne, zuikając na tygodnie z Ilierwszym lepszym mężczyzną i 1'0wracając z takich wycieczek pijana i 1'0raniona, Można jej to było jerlnak przebaczyć, bo byla dobrą i pracowitlj. dziew.
czyną, zanim ojciec małego zlamał jej ra ·
mię; a przecież nie mogła żyć porządnie
z tem kalectwem i ntrzymać się ze slll'zedawania cytryn na targu,
_ Jak pani widzi, pożyczałam Jej 110
czterdzieści, po sto sotu. A oto ~ą daty:
20 czerwca _ 40 8ot<8; 27 _ jeszcze 40;
3 lipca sto 80U8. A w tym czasie Dlllsiała
być chorą, bo po sto 80tW bez końca zapisywane na rachunku. Potem ubierałam
Wiktora.. Napisałam W przy wszystkich
wydatkacb, jakie dła niego ponosiłam, ..
Nie mówiąc już o tem, że jak Rozalia
umarła, ol paskudnie umarła, zgniła za. życia jeszcze, on został już zupelnie na mo, , ł
Jej asce.
(D. c. n.)

mioJatrów wniosek o udzielenin temu towarzystwn pr:\wa pI'owadzenia swoich operacyi w Rosyi: I) ek ploatowania szlach·
tuza w pobliżn tacyi Griaz i drogi żelaz
nej k ozłowsko· oronesko rostow kiej, w gubernii t mbow kiej, powiecie lipeckim, prze·
chodzącego w dzierżawę towarzystwa na
mocy kontraktu regentalnego, 7.awiązanego
, dniu 22 sierpnia 1890 r. mię.lzy miniteryum dóbl' pańs ~wowych i poddanym
angłelskim p. James Cocs; 2) handlu przedmiotami hodowli bydla w Rosyi i za granicą·

PIENL\DZE l KREDYT.
X Grupa finalIsistów frallcuskich, pI'ojektuj4cych różne IV i 61 kie p l' Z e d s i ę bi e ri t w a w W Ił l' 8 Z a w i e, wyjechała w niedzielę za granicę, Niektóre 7. wielkich
projektów upadly, ale grupa, jak donosi
.KuI'yer wl\l'szawski" jest niewyczel'paną
w wynajdywaniu nowych. Zarznciwszy
projekt założenia banku akcyjuego w Wal'·
sza wie, zamierza zalożyć bank kredytowy,
który udzielalby pożyczek odpowied niej
wysoko§c1 na nr, 2-gi hypoteki po towa·
rzystwach. :Myśl ta ma być tak szcz'lśliwą, te grupa, zaledwie ją IJodjęła, spotyka
już konkurencyę poważllą ze strony innych
towarzy tw kapitalistów zagl'l\Ricznych,
X W pierwszym dnin ciągnienia l klasy
166 loteryi kla ycznej, wyszly nastęjlujl}ce
główniejsze wygrane: !Ii 22797 wygl'ał rubli 10,000 n Bogomolcowej w Warszawie,
1741 rnbli 4,000 Ił Dzel'Owiczowej w
War zawie,
11641 rubli 1,500 u Niuee'
kiej IV Warszawie, lU 16379 ruhli 1,000 o
kÓl'zyi,skiej w Warszawie, lU 4196 rubli
500 u Lubiedie\\'owej w Warszawie, ll1 115
rnbli 200 u Atrya kinowej w Warszawie.
Po rubli 100 1IilU: 849, 925, 3522, 6357,
8661, 98551 10709, 12606, Hi389, 15416,
20185, 228/S1.

N. M

gniott'wałych

T. G, Bahajewa" urządza
konkurs na najlepszy wynalazek
w dziecIzinie mięszanin ogniotrwałych. Pierwza uagroda wynosić ma 10,000 rs" druga
-5,000 rs, i trzecia-3,000 rs,; nagrodzeni
obo.vi4zani będą oddać swój wynalazek naturalnie na pewnych warunkach - wyląc znie "towar'zy twu·. Główne warnnki
konkursu: absolutna ogniotrwalogć, taniość,
trwalość i dogodnoić używania.
X W petersbul'skiem stowar'zyszeniu budowniczych odczytano ci. 10 lutego referat
[l. Killakowa o n o IV y m mater y al e
b u d o w I a n y m .ksylolicie· i za~tosowaniu go do techniki.
X- Komisya parlamentu niemieckiego
d oł ączyła do l'apol'tn swego o projekcie
reorganizacyi pl'awa fab,'ycznego i rzemie~Iniczego ciekawe daoe statystyczoe o ru·
cho l'obotnic7.ym w Niemczech w latach
ostatnicb, Z przytoczonych danych okazuje si~, iż w okresie czasu ocl l stycznia
1889 l'. do I kwietnia 1890 r. w gl'anicach
paliitwa było 1,130 strejków ze współu
dzialem 394,4<40 robotników, Z tej cyfry
olbrzymiej na Prusy przypada 289,283,
Alzacyę i Lotal'yngię-32 ,390, Hamburg26,002 i Saksonię - 22,8 18 robotników ,
W pozostalych jlrowincyach Niemiec bez·
robocia nie pl'zybiel'aly więk zych wymiarów, Z cyfry ogólnej 394,440 rol,lOtuików,
264,407, czyli, 67"10, przerwaniem pra~y narU~7.yło knntl'akty zawarte z przemysłow
cami. W samych Prosach i!o~ć uczestni·
ków w takich be'll'obochlcll wyno i do
2 10,664, czyli 73%; przerwało pracę , mając
pl'alfo 110 tego, 46,299 robotuik6w. W cy·
fl'ze ogólnej strejkujących w ' iemczech
okolo 43 ,420 rohotników przypada na uiepełnol" tIIich. Liczbę tych ostatnich oznaczono tylko w pl'zytrliżeuiu, z wielu bo·
~elll fabryk nie można było z iągnąć
cyfl' jll'awdziwych o wieku robotników, Co
się tyczy rezultatów wzmiankowanych 1,130
strejk6w, to wiadomo, iż w 187 w,ypadkach
stl'ejknjący wywałczyli w zupelnogci postawione pl'zez siebie żądania, w 408 wypadkacll - częściowo, a w 420 żądania nie
były wcale uwzględnione,
tosownie do
rodzaju przemy In, IV powyższym okr'esie
czasu w bezrobociach wzięlo udział: 190,357
górników, 72,186 kamienialozy, murarzy,
cieśli i zdunów, 47,166 robotników w za·
kładach
bawełnianJ'ch prz~dzalniczych i
tkttckicb i 58,06!! robotników I'óżnych pro·
fesyj ,

BaJ . dzladowskl.·

to!owDie do trady-

cyi, żebracy tutejsi urządzili IV niedzielę,
w szynku S, w pobliżu cmentarza, zabawę,
lIa której liczne ich grouo hasało przy
dźwiękach harmonijki i bębna, racz4c się
wódką i piwem do syta,
Karnawał tegoroczny Łódź zako(lczyła
bardzo wesoło. W ciągu ostatuich tl'zech
dni prawie w każdym domu rozbrzmiewały
tony skocznej muzyki
Ujenllla stl'ona npojenia karnawałowego
u wydatnila się także do§ć jaskrawo - w
Iwięk zonej znacznie liczbie bijatyk i awantur.
Ofiara karnawału. Na zabawie tanecznej
u pp. G. urządzon ej onegdaj, p, W. M,
tańcząc mazura, zawadził o tren sukni je.
dnej z dan erek, skutkiem czego stracił
równowagę I npadł.
Podniesiono go omdlałego z silnie zranioo'ł glową,
Po tym
wypadku zabawę przerwano,
Pożar w fabryce wetny czesankowej fil'my • Leon AlIal't i S-ka", o którym dono·
siliśmy wczoraj, zrządził strat na sumę 0koto 70,000 TS.
K.adzle!, Wczoraj, na placu targo•• ym okolo ko·
ścioła św, .Kroyża, skrad.iono pani L • ki .... ni
portmon etkę , kilku robl.mi.

• Jak donosi pól u rzędo wy • Wilenskij
wieiltnik," wkrótce komitet ministrów bę
dzie roz tl' zą al starania niektórych zgromadzeń deputatów szlachty: l) aby
na przyszłość szlachectwo dziedziczne mogło być nadawane tylko za specyalnym
na każdy raz Najwyż zym rozka~em; 2)
aby zgl'omadzenill szłacheckie miały prawo
p''Zyjmowl<ć do swego grona osoby pochodzenia nieszlacheckiego, czyuiąc zauo§ć
pewnym ustanowionym wal'Unkom.
• Prace komisyi, wyzuaczonej do zreformowania iatuiej4cycb obecuie prze pisó w
o wysylaniu przeltępcóW, sI} już na
PRZEl\fYS~,
ukończeoiu.
Skazani na zesłanie będą
X W tntejszym przemyśle wełnianym oli
o iwlani na pogl'alliczach państw a w celu
pewnego czasu ruch ożywi! się znacznie,
icb kolonizowania,
kazani na zesłanie do
'l'owary welniane letnie odch ollzą IV zua·
gubel'nij ruskich w Europie, oraz do mniej
czuych pal'tyach, W ostatnich dniach baoddałonych
gubel'nij
Syberyi,
będą, wzglę
wilo kilku kupców z Cesarstwa, którzy zadnie do stopnia swej winy, pozbawiaul
kupili sporo towaru. Wogóle przemysł
wołności na c ....as od lat 3 do 8, lub też
wełlliany w Łodzi w tych czasach idzie o
skazywani na roboty przymu.owe w tawiele lepiej, niż bawełniauy, dla którego
kimże przeciągu czasu, Projekt ten ma
obecne taryfy p,'zewozowe na kolejach rubyć wniesiony do rady pań.twa jeuc:1I
skich stają s ię prawdziwą klęską, FabryIJodcZ1\8 obecnej sesyi.
kauci tutejsi wYI'obów wełnianych od pePiotrków. D o Ces ar s t w a p r zes iewnego czasu stałe urządzają w zakladacb
d I aj ą się ze wsi Zofirówka, gmioy Dlutów,
swych wal' ztaty mechaniczne, gdyż tylko
guberni piotrkOWSkiej, Fel'rlyualld FI'ydenna takich WSI' ztatacb wyrabiane towary
STOWARZYSZENIA,
uą poszukiwane, mając tę wyż zość nad
X Stowarzyszenie spożywcze urzędników bel'ger i Jan Doumel, obaj z rodziuami.
W,lr"lliej polowie zeszłego mieaiąca zdarzyly slO
wyrobami warsztatów ręcznych, że 8ą rów· kolei nadwiillailskiej osiągnęło w I'oku 1890
w gub, pIotrkowskiej n"'\ol/ujące wypadki: Dni .. Ul
_e sprzedaży towarów 26,033 rs, 60 kop. etyoznin.,
no utkane,
,., oltad.aio Żarlll powiaw bvdzińskiegol
>< Dnia 17 marca 1'. b. odbędzie się 0- z rabatem [7 ,539 I'S. 25 kop., razem 43,572 zmarla od z.aczadzenia pO·letnia wlodcianka. Magda·
gółne zebl'anie akcyonaryuszów towal'zy- I'S, 85 kop" a zysku czystego na. skJepie 888 lena Wojt ... ik;-15 styczni., w oBadzie Czel.d!, w
stwa. akcyjnego wyrobów bawelnianych Ju- I'S, 29 kop" na spI'zedaży rabatowej 971rs. kopalni wOgta .Saturn", ponióBl 4mier4 robotnik,
(gnacy Gad&czyk, 4t lat; - 16 Btyczni.., we WSI
liusza Heiuzla, na którem rozpatrywaną 19 kop., ogółem 1.859 I'S, 48 1.'. kol'. Od- Swie
....yny gminy Zapolice powiato ła.kieeo,Em..rbędzie kwestya odbudowania zgol'załych by te w tych dniach ogólne zgromadzeuie, la od popaneni .. 3·1etni.. dzle"czyn"" Rozalia Grogmachów fabrycznych,
'
zatwierdziło w tych dniach nastę pujący po- bla; - 20 .tyczni., "e wsi Podiar. gminy Dzbanki
X Otwarta w roku zeszlym nowa fa · dział zysku czystego: 3"10 podatku docho- powiatu laskiego, .kotkiem nieoB\ro,nego obchodzenia .iO • broni'l. penlÓ8ł śmierć Jan Szubert, lat
bryka wyrobów welnianych (korty i towa- dowego, 100;. n!\ kapital zapasowy, 10"1. 4IJ,-21
stycznia, włościanina "si Krere, gminy Ma·
ry konfekcyjne) jl, Markusa Kohna przy na tantyemę dla zarządu, 15% na dywl- .łowice, powiatu noworadomakiego, lłarcina Fiazera,
ulicy Łąkow ej (pod lasem konstantynow- dendt} od wkladów i 65./0 na dywidendę pode .... pracy VI lesie kłoda drze". z.bila na miejskirn), zatl'udnia obecnie 160 robotników. od zakupów. Krerlyt zmniejszono stowa- 100;-:23 atyczniA, na folwarku Niesulków !,owiatu
koło ro.~ow. od młoekarru zabiło
Z duiem I paździel'Oika 1', z, puszczono w rzyszouym o 2% miesięcznie w celu po- buezlńskiego,
Magdalenę Antosiak, 2Ó 1at;-26 Btyoznia, wy,trza·
ruch tkalnię o kilkudziesięciu warsztatach kl'ycia niedoboru rs. 4,275, jaki na nich lem z, rewolwe~u pozbawi! się życia " Będzinie
mechanicznych"
ierlaw,no znpełnie ukoil· ciąży Do zarząd~ stowal'zyszen!a wybra- IDzJ1l1er·budWD1czy, sekr. kole~, Włodzimierz Ja·
eenko; - 13 stycznia, w Pabiarucaeh, Da. ple.cu tarczono urz~dzellle fabrykI, . kt?rą rozdzielo- no p~. Ol zewskle~o, \~ ołowskl~go, . Ko- gowym,
znaleziono zmarznięte zwłoki dzieckl\, mo-no nll dWIe CZęŚC I: Lkallllę I przędzalnię walsklego! ~oroz,ow!CZ~ I Jagodzlńskle~o, g'ł"e~o ~czy4 miesiąc od przyjl!cia n. świat; na ślad
wełny o 6 ~sortymenta,ch. G:nach fabrycz- a ,do k,omls~1 Xe,!lzYJneJ,PP. VOI'hotha, Wle- matki we na.trafiono.
W tymie c...ie były w guberni następujące po·
ny sk!ada ~Ię z 3-ch pIęter I partern; sal~ wIórskIego I Zehsławsklego ,
ł~y: Z p~wodo ni60strożnego obcbodzeDl& Bi~ • o.
są WIdne I wygodne. Wnętrze fabrykI
TELEFONY.
gruem, dma 19 stycznia, we wsi Parzniewiee po,",.
wieczorem oświetlone jest elektl'ycznościl}.
X Kopaluię węgla IV Niwce, pod Sosno- piotrkowskiego, Bpalił si~ oom dr.orniany, Btodola l
Wszyscy I'obotnicy ubezpieczeni sI} od wy · 1wicami, w tych dniach polączouo telefonem obora, nieube.pieczone, ",łodeianina TomaB'" PauIladkóll' w towlI,rzystwie ubezpieczeli .Ro- z ogólną siecią te l efoniczną w o~nowi ta; dnia 20 BtyCmia, we .,BI Ryohlew gminy Wio
sya·. Dyrektorem fabryki jest syn p. ~Iar- each. Przed ięwzięto również starania o dz.ew, powiatu łaski ego. Bpa!ila Bi~ stodola wIoIgna~o GraOOW8i. lego, Ubezpi8CJ:ODa. na
kusa Kohna, Gmacll fabryczny budowali połączenie telefonem Sosnowic z Bę,lziuem. ścianma,
BWDg rs. 210; dnia t r) stycznia, we w.i Jaro.ty gmiprzedsiębiercy tlItejsi, Nestler i Feru·
WYKSZTUCESIE PRZEMYSŁOWE.
ny .~dl6 .. pO~&tu piotrkowskieio. spalił Bię dom
bach,
X W Rostowie nad Donem, podlug tam- dreW111.ny wlc>.!ciaruna Krzysztof. Krenca, ubezpie·
X .Kuryel' warszawski" dowiaduje aię, tejszych gazet, projektuje się zal ożenie czony n. Bnmę rI. t~-. powodu wadliwego ur...
dzelll& komina., dnia 1'{ stycznia, we wsi Winowno
że towarzystwo fl'alłcusko-włoskie "Huta a k a d e m i i ha Ił d I o w e j.
Opracowany gminy Kozieglowy powiatu ~dzi6.kiegQ, spalił aiV
bankowa", z uastąpieniem wiosny, zamierzl\ przez jednego z działaczy miasta plan bę dom drewruany Józef" Pro8 t.o,nkiego, ubupieeso-natychmiast przystąpić do budowy wielkich dzie w tych dniach przedstawiony (Iumle ny n. B~ę rs. 40;-;-Z puyc.yny niewiadomej, dnia
25 etycZl1la, we wel Faustynów·S.czur gminy Wypieców i wal co wni na poludniu Cesarstwa, m, Rostowa.
giełzów: pow. ł....kiego. ,.p~li! się dom drewniany,
w miejscowości polożonej nad Dnieprem.
obor!, 1 stodoła. ",lo'clallln& Jana Ktdziermeso,
Potrzebne pod budowę fabryki grunty, naoceruona na rB. 160, straty w ruchomościach i mWiadomości
wentarzu wynos'ą ra, 100,
by te przed rokiem 7.& cenę dwudziestu kil·
ku tysięcy rubli, zajmują około 9-ciu włók
Popiełec . pziś w tutejszych ko~ciolach
Wa~8zawa. ~ekal'ze warszawscy oprapowierzchni. Roboty dokonywane być ma- katolickich nab'Jżeństwa popielcowe odpl'a- cowalt no,,:y proJe~t n oc ny eh d yż uró w
ją pod kiernnkiam inżyniera huty bakowej wione będą w zwykłym porządku o godzi- l e kar s k I C h. MIasto ma być podzielone
w Dąbrowie, p. Edwal'da Lipkau'a,
nie 10 rano.
na 20 oddziałów lekarskich, w których
X 'l'enże dziennik dOlIosi, że budowle i
Teatr amatorskI. Kółko osób w naszem mają dyiuI'olVać kolejno wszyscy lekarze,
ustawianie maszyn w olbrzymiej p l' z ę· mieście, IV połowie wielkiego postu ma zamiar obowiązani udawać się do chorych natychd z a I n i i t k a I n i w e I n y firmy fl'l\ncu- urządzić teatr amatol'ski, z którego dochód miast, w razie zapotl'zebowania ich po.
skiej w Częstochowie, są już na ukOńCZtl·1 ma być przeznaczony w jednej p ołowie na mocy,
nin , Fabl'yka I'ekrutuje obecnie robotników opłacenie wpisów za niezamożnych uczniów,
W niedzielę POWI'ÓCi! do Warszawy p.
do maszJ'n i grempli, które już z dniem I w drugiej zag na jlI'zytnlek położniczy. Adolf Dygasiński, opuściwszy Brazylię
marea majll być w rucb puszczone. W pierw- Piękny cel niewl}tpliwie znajdzie należue wcze§niej, niż zamiel'zal początkowo. Zwieszym roku fabryka zatrudniać będzie okolo poparcie.
dziwszy wszystkie okolice, w któl'ych 03ie·
900 robotników, lecz już z nadchodzącl}
Zabawa na lodzie w niedzielę na placu dlają się emigl'anci polscy, p. Dygasiński
wiosną projektowaue jest znaczne rozsze- cyklistów przyniosła 130 I'ubli straży ognio- doszedł do pI'zekoDallia, że nasz chlop tam
rzenie bndowli i zakresu działalności fa- wej, ua rzecz której była urządzouą,
nie da sobie I'ady i zginąć musi. Do tej
bryki. Dotychczas przybylo do fabryki
Slyszeliśmy, że druga taka zabawa, na pory wymarly tam już wszystkie dzieci
przeszlo 20 rodziu francu kich, Dyrektorzy, tenżesam cel, ma być nrządzoną w Hele· naszych włościan i przeszlo 10./0 starszych,
oficyttliści i starsi robotnicy, są wyłącznie nowill.
Władza zatwierdziła profesorów noi wer·
z nad Sekwany sprowadzani.
Zabawa taneczna. IV pouiedziałek u pp, sytetu warszawskiego pp. Azal'ewicza, EfreX Pomiędzy .newską" fabryką nici a B. IV nasze m mieście, z początkowania p. mowskiego i Zygla nil stanowiskach człon·
takiellliż fabrykami angielskiemi nastl}pilo S" odbyła się zabawa taneczna, na którą ków sądu uuiwersyteckiego; Lubowicza,
porozumienie.
zgromadziło się bUzko sto osób. Bawiono Potylicyna i Simonenko, jako kandydatów
X .Najwyżej zatwierdzone to warzy twa się wesoło od godziny 10 wieczorem do na sędziów.
wyrabiania i zastosowywania mi~SZllllin 0- białego rana.
Liczbę adwokatów pl'ly.iUłych
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ogólne.
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izby sądowej warszawskiej zwię
k-zyli (lp. Leonard Zaluska i Heuryk Cederbaum.
Warszaw kie towarzystwo farmaceutów
liczy 45 członków rzeczywistych i 93 honorowych; zbiol'y nankowe w końcu I'oku
ze zlego przedstawiały wartoś6 lł,802 rs.
W ciągu tegoż roku towany two przyznało sluchaczom farmacyi uniwel' ytetu warszalvskiego pię6 sLypendyów (240 rs.),
miało docbodów 2,120 rg. 72 1/. kop., a wydatków 1,612 rB. 88 kop. Kasa wsparć
podupadlych farmaceutów wydatkowala r8.
2,036 kop. 80, a miala dochodu 1,'75P rs.
20 kop. PI'ezesem towarzystwa wybrano
na ostatnie m zebranin p. Henryka Klawe,
a wiceprezeaem \l. AntonIego Mandnka.
Według nowego projektu, m o r g a, czyli
dom pl'zedpogrzebowy dla zmarłych śmier
cill oienaturaluą i niezuanycb z nazwiska,
ma być uloządzona w środku miasta wraz
z salą sekcyjną do użytku wladz sądowych.
Podług sawi&t.lomJenia w warszawskiej .Gue. ie
poUeyjn"j ", dni i go.wny p"yj~ interesantów u
,wie.. chniiOw rozmaitych wlado ''''Idowych w WarIzawie są n&stępuj~ee: J. E. wa"zawlki Generał
Gubern.tor dowod •••y wojskami przyjmuje: w poniedziałki, środy i piątki wojskowych, we wtork!,
czwartki i soboty cywilnyoh, oraz wojlkowych, SłJ
mujących pOBady cywilne, w drody przyebodącyeh
• prośb&m1; - n....laik .. tabu wojennego cod.iennie oprócz 'mąt i ni.daiel, od godziny l do 2-.j
po 'połndniu;-gubero&tor war8&l\w8~i codzienni6: o
godzinie 10-1j rano; - prezydent miasta: VI. ponIedziałki, 4rody, e.wartki i soboty, opróc~ dWląt, od
godziuy l do 2-ej po .po~dniu; - at r szy prez .. I.•by
sądow.j, w 'rody I Plą!-ki, od goda!ny I ~o J;eJ po

czenie telefonu z mikrofonem w tym celu, aby
motna było cbwytać dtwiVki oddalone na wodzie. J~1i pomieścimy mikrofon w pudełku
metalowem i poł,czymy z telefonem, to przez
ten ostatni molna będzie s1ysze6 ze znacznej
odle lości kaMy szum, powstały na powierzcbni !Jody. Tym sposobem lodezas mgły oaj.
silniejszej motn.. będzie słyszeć zblitanie siQ
okrętu,
szczególniej zaś sygnały podawane
przezeń gwi zd ką, co zmniejszy znacznie ilość
wypadków rozbici I okrętn o W tensnm sposób .trat przy latarniach morskicb w poblitu
skał niebeopiecznyell bodzie mogła zawiadami.ć
w porQ .Llitaj,ce .ię okręty o grot~cem nieb.zpieczeń,twie przy pomocy sygnałów alarmo·
wycb. Ró .. niet motliwem je.t oznaczeuie kie·
rUllku dt .. ięku. W tym celu naloty Ilomieścić
blaszkę mikrofonu wewn,trz grubego cylindrn
ołowianego, w którym
wybite jest okienko i
do tatecznem jest obracać cylinder tak długo,
dopóki otrzymywane dtwięki ule dosi,gn~ maximum swego. Wówczas pozostaje tylko oznaczyć kierunek okienka, aby się dowiedzieć, z
jakiej strony zngrata niebezpieczeństwo. Doświadczenia dokonan e d.ły rezultaty w zupeł
ności zadawalniaj,cc.
CiężkI nIeboszczyk. W Brooklioie w
Ameryce pó łno cnej . umarł niedawno Jerzy
Sohacbtel, w wieku lat 39, który watyt 410

***

funtówamerykańskieh, równych 11 pudom naszym z gór4. Byl to najciętszy czlowiek Ame·
ryki .
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Plon jednego ziarna. Pp. Gl"I1ndean
południu;
prokurator Izby .. dO waJ, cochieoDle, od i Tbiry, dyrektor szkoły rolniczej w DombasIe
go.rnny 1 do a-ej po południu: - pr.... lądu okr~ we Francyi, postano'llili w roku Z8.1)rZeszłym
gowego. w tejsamej porze eodziennie; - p~okorator uczynić doświadczenie, zasadziwszy w naj przylądu okręgow~o, w dni bi~rowe, od I(odziny ~2 do
2-ej po połudwu: - pr.....)udu IJ9dal0W pokoJu m. jtltniejszych warunkach jedno ziarno vs,enicy
Wua.zawy, co Izienwe, oprócz Ih.ląli j niedz.iel, od i boduj~c je najtroskliwi&j, aby si~ przekonać
go.rnoy 1 dc b-ej i>O południ".: :- prez~ z~ ..du .~ jaki będzie wówczos jego plon maksynlalny.
dziOw pckoju gnb. waru_wakle), codzIenwe od go- J k
.
1889
k
d T
a ot. w sierpolU tegot
ro u zasa ZI I
dainy !l-ej rano do l-eJ po południu; -k~tor !,h~.
gu n&ukowego: ur.ędnikOw okr~gu w ponIedZIałkI , kilka egzemplarzy najlepiej dobran ego zinrrrn,
środy i piątki o lI0iWnie 7.ei Wleczarem, osoby pry- Z których l<atdy minł dla swego rozwoju ka·
watne w poniEdZIałki i piątki o godzini.e 11 ....j. prz~d wałek wybornego gruntu, maj,cy 50 centymepołudnip,mj-preze. izby obraehunkow8J, eothleOUlE". trów w promieniu
i sterkoryzowali t~ pl"7.e.
od godziny l dn 2-ej po południu; - preze. izby
daj,. gruntowi wszyst .
.k.rbowej, codziennie, od godzin:!, 12 do .l-e) po po- strzeń )'nkna)'umiejotniej
v
łudniu· -.. rządaaj'l"Y w.r...... skim oddZIałem b.n- ko tOr co ziarnu pomocnem być mote.
Obee-ku p.fistw., codziennie, oprOu lobót i 'wiąt, od nie uczeni ci przedstawili towarzystwu agronorodziny 11 do 2 po południu; - ..,ąd.a~ący akcy- micznemu próby otrzymanego ziarna, fotografie
z," eodziennie, o godzin.ie l -ej po południu ; De.czeln.k okręgu celnego, codzienni., od godziny ll....j do rośliny w r6tnyeh epokach, oraz sztzcg6łowy
l-ej po południu;;-pr.... ko~.yi emery~alnej, co- opis: całego doświadczenia. Ot6t ziarno posia~
dzienni., od godZIny 2 do 3·e) p~ ~udnlU; o~er ne w sierpni n 1889 roku, wydalo pełny i najpoliemaj.ter m. Warszawy, codzlenwe, od godzmy
12 i pół w południe, a w razio pilnym o każdej po- świetniejszy plon, który zebraoo dopiero w
rze;-dyrektor kaneeler,; oberpoliem&jltra, .e.,;wen- końcu 1i[lCQ 1890 r. Wtedy kłos jego wydonie, o sodzinie l.ej w południ~; - naczelnik "!,~r byto z wielkA ostr01ności' wraz ze słomlł i
...
uawskiego okręgU Ż&nd.rm.utego,. przedBtaw.alą korzonknmi z.
ziemi. Sloma była tak tęga, 1e
.yeb si~: w. niedzlel.o ~ gO~lwe 9. I. pOł zran~, "! oieledwie przypornin:>ł.. trzcinę i minła przeponiedZIałki, drody • pl.ątkl o go~e \I rano • b-~)
po poludniu, we wtorkI, c.wartki l .oboty o godzI' ciętnie długości od osady korzenia licz~c do
ni. 10 rano i 5 i 1101 po południu, o.oby prywatne: kłosa 1 metr 56 centymetrów. Korzonki wrow poaiadzi"łki,

środy!

cliwa.rtkf, pil}tki i loboty o
sły w ziemiv oa 40 centymetrów blisko. WreszgodzinIe J--ej po połUdlliu. .

Wilno. Sąd okręgowy wileilski oglasza cio sam kłos rozpinał się
czyli kł09ków pomniejszych,
o wllkującej posadzie uotaryusza w mie- · I d
d .
.
l ICzy
oczter zlestu zmro,
~cie Oszmianacb.
ciVciu jedno zi.roo posiewu
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R OZ lł A l T OŚ Cl,

Kraków. JÓzef Maj er został "boooris
cansa" doktorem prl1w uniwenyteta krakowIkiego.
*** Wiedeń . W doiu 7 b. m. ogloszono
wyrok w sprawie wadowiekiej. Zbrodnio dezercyi z wojska i ograoiczeoie osobistej wolności ucbylone, inne potwierdzone.
Klausner
skazaoy na półtora roko więzienia, Herz na
dwa, Loewenberg i NeumaDn na trzy, Wasserberg i Ehrlicb na rok, Iwnolcki na szesnaście
miesiQcyl Kostecki i Księtarczyk uwolnieoi.
• ". Paryi. W pił1ell, w szpitalu św. Jakóba w Nantes, lekarze Bertin i Picq ponowili
opcracy~ transfuzyj krwi koziej trojgu dzieciom
dotkniętym tuberkułami.
Asystowato przy oporncyi kilkndalesi9Ciu lekarzy fraucuskich i
'agraniCZllycb, wi ele znakomitości cywilnycb i
wojskowych. Nie m01na jeszcze nic powiedzieć
o doniosłości tego środka; dalsze eksperymenty będ, prowadzone.
.:* Król Kalakaua oawet po śmierci nie
m01e znaletć spokojno Ciało jego zabnlsamo"lane w Sl\lI' Francisco, złotono do trumny metalowej z zamkni~ciem bermetycznem i przy
wielkim nntłoku publiczności zaniesiono oa poklad okrętu "Charleston", który minł przyszłego zwyci~zeQ wysp Sandwicb zawie'ć do
Honolalu. :#a schodach okręlu jedoak usun~
ła si~ ongle trnmna • ramion nios~cycb I
wp_dla w wod~. Gdy przy pomocy kotwic 0kr~towych wyci,guięto j"
dostrze10no z przemumiem, it król Kalakaua pozostał w wo.we.
Zamek hermetyczny obluzował się znacznie.
I1iewiele brakowało, a król Kalakaaa byłby
znal azł zimny grób na dnie morza.
.."* Mody. Ostatnim wyrazem mody s'l
OBrzutki balowe, tnk zwane rsorties de bal
•.•. ogonami. ,Sortiel" maj, wi~c wygl,d
królewskiego płaszcza, a złudzeoia dopełnia
obszyoie z gronostajów, które 82anuj~ce siQ
modnisie stanowczo obowillzuje.
..". Bagaż Sary Be r nhardł. Z New·Yorku donosz., it przybył tam na parowca .La
Bretagnc" bagnt Sary Bernbardt, wybieraj'lcej
się w podrót artystyczD~ po Ameryce. Bagnt
teo składa sig z 123 kufrów, zn ieraj"cych
kostyumy ter.tralne i inne przybory toaletowe
znakomitej artystki. Impresaryo Ably ma ...płacić za te baglLte 5,000 dolarów cła.
Nowe zastosowanie 1111krofonu. Elektrotechnik francuaki, Cb '1e, projektujo poił"
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llZIENNIK ŁÓDZKI.

12

;t;:ęgu

w 82 rozgalę~feń,
z których I",tdy
l·
czy I, 1e w przednło okoto 3,280

ziarn plonu. Ziarna s, pelne, prześliczne.
Plon teu kaźdego ziarna waty 164 gramów.
Pp. Grandeau i Thiry postanowili prowadzić
dalej swoje ciekawe do~wiadczenia. Doda6
.
d b
wypada, te podł ug powyższe) oormy, g f Y
cały jeden hektar ziemi w podełmy sposób
nprawiono, to wyd~łby przy posiewie 20,000
ziarn plonu 666,000,000, wagi ogólnej 32,800
kilogrnmów. B ył aby to prod uk cya 468 razy
więklza od normalnie dobrej,
która w nojlepszycb departam.nta$ Francyi wynosi 110
hektolitrów plonu z 15 bektolitrów nasienia.
Podwójnie zamężna . W Wmlesbnrre
*
k 1883
w P8nsyl"aDl~ . w lesIem ro u
, . p~nna
Margaretta Wdhams wysztl1 z:, pa~a Wiłh:un~
Evansn. Nowoteńcy załotyh sobIe maleńki
sklepik, ale poniew,," nie szlo im szc~śliwie,
wi~c EV&D8 zostawił tonQ na miejscu, a snm
ud ..ł liQ do Kolorado dla wyszukania sobie
lepszego zaj~cla. Przez dlugi czas pisywał do
tony .regulaTnie, potem jednak listy przestały

**

..

...

I Karki

T E L E G R A M Y.

Petersburg, 9 lutego (Ag. p.). Wczoraj
dyrektor kancelaryi mini teryum
spraw wewnętrzuych, Pazucbin.-Depal·tament medyczny ostatecznie opracowal projekt prowadzenia bandlu towal'ami aptekar kierni; zaprojektowano: wydawać pozwolenia na handel rzeczonerui towarami
tylko kUJlcom 2·ej gildyi, ustanowić baczną kontrolę, wydać dokladne przepisy, pociągać winnych nal'uszenia tych przepisów
do surowej odllowied;"jalności i wzbronić
zupelnie handlu temi Illozedruiotami w miejscowościach i miastach powiatowycb, liczą
cych mnjej jak 3,000 ludności. Do Pl'ojektu dołączono nową taksę.
BerlIO , 9 lutego (Ag. p.). Dziś w "Re idenztheatel'" ul'ządzouo pOI'anne widowisko
na cel dobroczynny. GI'allo komedyę br.
'l.'olstoja "Owoce oświaty". Sztuklł. miala
powodzenie zupełne.
umarł

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI.

MaU.oIstwa zawarta w dn'n 8-9 lutego:
W paralll katolIckieł. 4 Stanislaw Jurclyński z
Olimpią OI..ew8ką, Julia. HoWman I Eloonorą SlowacKą LUdwik Kazimierz Karc.yń.ki I Florent,.,..
Bors&,' JO..,[ Y.jman s Karyą Kagdaleną BaslJun.
W paraftf ewangelickIeJ. 7: Fer.lyn_nd H"bhczek
z Pauliną Lawin, Rudolf Weilb ..h z P a nllną IVitt·
mann, A.ugll3l FreM,el z Karoliną Pobl, Jan Franzmann , Emmł Hornnng, JOzef Beno Opitz , Bert..
Ann.. Klo'!, Jan Otto Ffeischer z Karoliuą Boblk.
Leopcld Eleinrich s Etnilią Eberhardt.
SIarozakonnyoh. 1: Szym5iol Z.lceru&tajn • Nacbł Korpel.
llftarl) w dwu S-9 lutego:
Katolloy: d" ł.t 15 tu .un..rlo 7, "tej Hez.bio
~' hł"pc6W' 2, , ł~ie.oz.ąt
6, doro.łych .lt 1'f tej
je/ bie 1I§.iczlzn 1, kouiet a mianoW'lc18:
Karol PIu., lat 32.
E"aagelloy: '(0 lat la-tu Imarl·, 2, .. toj Iic.bio
j'h!opcó,," 2, dzi.owez')t - .Jorostych 2, "teJ
lczllie mVl..cz1" 1, kobiet 1, .. mianowicie:
Pauli•• lVemer, lat ~6, JnIlu.. Ber"b_rd ZilIte1,
lat 23.
wiadomości
StarozakonnI: <uioei do Illt 15-tu sm ,rło 2. w toj
War ..a"a, 9 lutego W. k.l. krilL. "r",. n,: I.... bie e"top.Ow l, <Uiowe.~t J, doro. łych l, w
Berliu (~d. ) 42,60 tł,I .. 4240, a7 1/., 35, 32 1/" 37 1/1 ..j lil!zbie m~i ZIl>D - k.obi"l' L, a mianowicie:
klII"; I,OIl· IYII (a lU.' 8 61 i~,I .; P .. yl (III d.) :14.40 Hawa Blaukiet, l.t 70.
'~I " 34.20, 17'1., 16 kup.; W,.,le6 (8 I\.) 75.80 iłl1.,
75.75, 60 kup.; 4'i .• U," I,k ..id.cyjne Kr~1. " "I, ki •.
LISTA PRZYJEZDNYCH.
go dute 96.6V ż~d., 96.10, 25 kup; d.robue 05.75 ił 1.;
Grud Ho'el. J. T.",els s I"r""ła ",ia, A. GAr;)11 IJ łlZ.ycżka. " .. ~Ił łł- Ilłllt l 8Ulisyi 103.15 żtd- U
toer
•
BerlinA,
G. IV .rnor sToatanaw&, Pągow
emisyi IOJ.75 ląd., n[ omi.yi IU5.75 <",\.: 5% ruska poi. prom. • l86i r I 8m. ~36.50 kup. takJJJ .ki i J . .lUec'. uikow.ki , Warl.a"y. Et Adler s
• 11>66 t . II emilyi 227.110 kup.; 4
'""y••ka ....- Ludwi,!".balen, G. TUJebmał.w s K •• doka, J B.il er z KijowL
""~l""K • 1&7 roku ~5 10 .~,J.. 95.20 kup: ,.,
Iłotel Violo' la. Friedle.der z Wtawy, Weiber I
Ii~fl ZIl'4tt\\'fue I lelU';' '1 8 ( "'ł'! r1i 100.65 H t., 101.35
knp., m leryi lit. B 9 '.65 iąU ., !!9.25. 30, 36, 40 Siellnic.ki E WtU"iZ& Wy, Ha..k.J ze Zl"ierl ł, Gra! a
kup; ')",. li .. ty za.... t.awue m. V"r<tYoA " " lUO.50 t.~ I. TOm&3Sowa..
II 100 00 tł,l., 11 99.6V tą<!., 99.40 kup, I V 99 50
'ąd, V 99.30 *.,1; 5.,. lilty ",,,ta..,ue mi .. ta Ł0ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW
dzi l ....j lery; 99 00 iłd.. I -ej seryi 98.00 l Id,
ur-ej Beryi 97.50 ląd.., 97.25 kup., rv·ej myi 97.00
t 'ld. f)Y8kllllltJ : Uł"rhu 4'':,.. JJo 'II)' 11 a !.) P&..
GODZG'IY i HINUTY _ J
rys 3"'/.. , \Viellell ,I/' ."h Pel uhnr1; S.. ·.•. \v&rtnA6
8 1iullOl151 41351 8 1:101 JOlaO
IInl)()UII z 'IOI.r. :)41., li.n r tl\.1t,,"wne I.letU1kl ~ b"2 O
w.r... I i II 168.9, t,o,iZ I 129 \,
lik .. i lacyjne
118, poiye.ka fl r.",," '" I 31.3 , fi 1112.6.
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Warua"a, g·go lutego. OkO\VI~. Hurt. Ikład.
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Idy pani Evans odebrała szezególow~ i, jnk
'rELEGll.\ lIY Gl HOIH\ E,
siQ jej, praw.ww'l windomość o śmierci swego męta. Wł01yła więc ubiór hlobay,
ZoIuin9 1 ZIluiĄ10
a po kilku miesi~cach wsulPiła w .willzek
Glełlla Warszawska.
maUeński z panem Ibon S. Jenkins.
W poło
wie ubiegłego mi.si'lca powrócił nogle uznnoy
ZI1 umarłego m_łtonek.
Żona dwócb mę1ów
la wekale krółk,ternllnow e
p.dła zemdlona,
dwaj maUonkowie patrzali na llerliu sa. 100 lOr.
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lobie przez pewieo czas lodowato w oczy- liS. Londyu za. l Ł ..
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Wi.tłe6 z. 100 H.
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postaoowili ci"gn"ć losy o łonę. Uci~to dwa
kawałki drzewa, dłutszy i krótszy i p. Jenkin.,
Za papiery paolst"o" •.
I
wyci~gn"wszy ten ootatni, oddalił slQ spokojnie,
l.i.ty likwid ••yjn. I(r. Pol. .
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.* Dobry pedagog. W jednem z min- UHLI zMŁ. m. Varsz. !ier. I . 10050 100.00
steczek niemieckicb nauczyciel szkółki elemen!'9.9lI.30
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99'tarnaj oiezwykł'l dla uczniów wymyślił kar~. l.isly z,,""ii. 10. fA~hi S"ryi l .
98"
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Ped.gog ów, oddaj'lcy si~ w cbwilach wolnycb
97.00
" III
deutystyce, wyrywal z~by uc:<niom odznaczaj,,cym 8i~ krn"brno'ci" i uporem. Stawiony
&Iellła Berlińska.
przed s~dem nauczyciel tlórnaczył si~, It wyj~1 Bauknoty rl1,kie zarf\Z • •
dzieciom z~by sprucbniałe, 20 przeto działał
"
"
Da IlO'JŁ.. ".
jedynio no. ich korzyść. Pomimo to, s~d ska- ny8koll~1) prywa.t.ue. .
zał zbyt pomysłowego pedagoga na pa~ mi&sięr1 wi~zienia za znęcanie siV nad małole.
tnimf.
Mo.ety l banknoty: Not. 1I",~,1
l.
Imper1a1y i p6limpery.lyl sr.
EmisYI 17 grudnia 1885 roku) PGtimperlaly staro
Funty aterlin. w banknotaeh
zdawało

I

*

nemieckie . . .
Arutry.ekio banknoty. .
Franki . . . . . . .
IVllrto.t ru b!a kred. " s1ocio
Kupony eelne. . . . . .

W· l'

O"r~eżełłfe.
-, ek.8elln Blanco na rs.
JOO. wystawiony przez Jakóba
Groąmana, dany Abramowi Gw·ta
ze Strykowa, dla wręczenia Grosmanowi, nie został wręczony. Ostrzega się pn:eto aby nikt wyżej wy-

mienionego wekslu nie nabywalgdyt
pociągnięty zostanie do odpowiedzialuości

sądowej.

Z, Mordkowicz.
284-1

racownia SITKIEM l okryć Rwllch

P

przy nIlcy WólczahkleJ rOg B.... dykta li 31, drugie ~i~tro. Wyko-

nywa wszelkie s&m6wunia akuratnie
i po cenach umi.rkowanych.
Z uuaDowu.irm

C.ZAWAD~e-

Dwa pokoje
osobnem wejściem do wy._
jęcia w każdym czasie pny ulicy Piotrkow kiej
Oferty pod lit. H. 10 przyjmaje
Admini>Jtracy& ,,Dzit!onika" .
Z

28O-a

DZIENNIK ŁÓDZKI.

4

o
Teatr

G

Łódzki.
o dwa pókojach w domu p. C,'ylivis-a-vis pałacu Reinzła. Wia~~liIómo:gć. up. Majetvskugo, na pierwpl~tl'Ze,
282·-3

VI 'l'OltlA.
We czwartek, ,I. 12 In Lego 1891

BENEFI

Poszukuje się od l lipca r. b.

Tytusa Ołsz&wsłtfego

drtJ~'ł loJtałi,

Pecztylj.on
Z Lonjumeau
Opera komiczna IV 3 aktacb,
pp, de Leuven i BI'ItIlSwick,
ka p, Adolfa Adam,
Akt plel'w/lZY,
OSOBY:

wraz z
Inl""'J11rrJł~

ceną
urzędnikowi

ulica

POdztękówanie.

mu.zv·I~Iti>A

uprasza się
Akcyzy p .
W61czllńsk/\

275-3

L@d~kitlj

Ch.pelon, poczt)'ljon p, Olszew,ki
Bijoq. kolodzitj
p, Mareeki
11argrabi.. de Corey p, ·"'Inkler

Magdosia, włdeicielka
oberLY

..

.'n",.. :I~~

p-ni Drolliko".k"

Wieśnh,lcy, wieśniaczld

Akt drugi i trzeci.
Chapelou, pierwszy
'piewal< opery
po Oluewski
Bijoo, pod jm.ienlem Al·
clndorał
chórzysta
opery
p. )[ueeki
Margrabia d. Corey p. Winkler
Boordoo, pierw~zy eh6·
rzysta
p, Z"bonki
llagdu.i.. pod imieoiem
p-ni ncuDikow.ka
pr.ni d. Latour
Rózia, służąca pani de
Latonr
p·Da Piebor6Wl1a
Sąsiedzi

i p.'zyjaciele paui de
tour. sierżant, :i;()lniel'ze. QOInOlY",'~
Rzecz dzieje się IV l akcie IV
,
sce I,.onjUlheau IV obel'ży pocztowej
IV I'<!lr:u 1765. /\ 2 i 3 u p, Lotour
w

Btrazy Ogniowej Ochotllicz'ej, jal\ l'ówlliM W-nyill, pml m
Karolowi ISch'eibler i Miw'l'yCelllu
POzllflńkle'mu,"zfi icb szybkie pl'zybycie na tnle.fS'eos podczas gl'o'źllego
pożaru powstałe I'~ w fubryce 1I1lzej \V nocy d. "8 b. m" wyl'ażllmy
łduioj zem ł1:ls~e . el'doozue podzię
ko f:lnie.
•

Leon Allart &.C~

281-1

Sala Koncertowa.
W NIEDzn:LE, d. 15 lutego 1891 r.

Jedyny Koncert '
aQst1'y.ol<i~go

oe.arokiogo muzyka Da·

d!rorncgo, .knypk"

l"l'Hllciszka Ulldl'icek

wyj echa t.

Dr.JakółiK-ohn

Henryka Schreter
Leon Pillchowski
7.ar~CzeDi.
ŁlJdi,

Pabianice.

~r~!iPalement
pour ~Ja~"'~:~:~~,~:~III.'IIi• • • • • • • • • •IliiI....III.ii.i
lion. On veuille s'adl'esser
journal sous chifl're nA. En.
272-3

W·lad~ła

ra

Adwokat Przydięgly
zamieszkal w m. Łodzi, przy
Nowy·Rynek eR 10. Pl'owlj,dzi
wy Wll wszystkich ins,Łvł;nc·VlU',h
dowycb.

Za wiaatJihiehie.

Od lat lO-ciu istniejący u mnie Ifol e, ·lfam&urski wydzier'ża
wiouy był pp. Burech & :Memc \11 l' zy ow ' im. POlli\lIyai:
z dniem l lipca 18111 1'. uplywa ich kontrakt, przeto ogłaszam
niniej8zem, że po dniu 1 lipca 1891 1'. hotel istnieć będzie
nadal i pozostanie pod t-lł samą nazwą: .. Hote'~de Hamburg".

Ch.

wszelkiego rodze,iu wykonywa
PR!COWM1 POZW1NICU

Wilkoszcwski et J. \lnhnh.,iI••

Bławat.
1i11;.;..3

06'bnB.1eule.
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rop. 1I0)l,3b, lIuBapn 26 1891 r.
lllfBapll 26 )lUli 18)19(0)'.IIr:9·UU(:K.lHIEI~!:~~~~'~~
CYAe6. llpuCTłl8'1> Ry;t31Bu1H, CYAe(!nuO JlpaoTan

I

~~~~~~~~~~~~~~~~279-1

aaDuoLa

TOBł'p;oO'r np&llu ~e.I,J

"~UTOąIl1T.lu~. oG1.

'11<'

8.u.... 801 .I0A9L Xam.·
on 17 n .... pSl 1.891 r"
#

41aOpaQgo.·

~.Bł]'eq"1I,

.e--

.....11 }'UO

uax.uAuol eQ_l'aeJ''Io

257--1\

