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DZIAŁ PRZEM YSŁOW Y
ŁÓDŹ, unia II/X . 181l1 1'_
Z dniem 13 b. m., jak wiadomo, zaczyna obowiązywać w Królestwie Polskiem prawo fabryczne z dnia 3 (15)
czerwea 1886 roka. Jelluocześnie powię
ksza się skład inspekcyi fabrycznej dla nadzoru uad pracą j nank/) maloletnicb pracających w fabl'yltaeh i znklallach przemysłowych Królestwa Polskiego, ktÓre, pod
względem nadzoru nad wykonaaiem przepisów o pracy i nauczaniu Ipałoletoich,
podzielone jest teraz ua dwa okręgi:
warszawski i piotrkowski. W skład o1crę
gil warszawskiego wchodzą guberuie: warszawska, płocka, łOmZy1lska, siedlecka, suwalska, vi skład zd okrę u piotrkowskiego, gubernie: piotrkowska, ratlomskll, kielecka, kaliska i lubelska. Inspektol'eJD
okręgu warsza wsk iego pozostaje dotyehczasowy inspektor fabryczny okręga warszawskiego, p. W. W . Swiatłowskij, a Ins ektorem okręgu piotrkowskiego jest dotycbczasowy pom'ocnik inspektora fabrycznego okręgu warszawskiego, p. Rykowski,
który otrzymał Dominacyę na nową pOSIIr
dę w dniu 1 (13) wrze§rlla 1'. b.. Inspektorowi okręgu piotrkowskiego, p. Rykowskiemn, dodano 3 pomocników-inspektorów,
mianowicie pp. Inżyniel'a 2lekowa, Sietnickiego i B UI'cewa; inspektol'owl fabryczaeDiu okręgn warsza wskiego dodano również
3 pomocników-inspektorów, pp. ioż.Musato
wa, Dabowa I Koszłakowa . Inspektor fabryczny okręgu piotrllowskiego mieszkać
będzie stale w Piotrkowie, dokąd zakUka
dol w'yjetdża. Trzej pomocnicy podzielą
pOlJliędzy sobą okrą/r piotrkowski w ten
sposób, że panu Sietnickiemu przypadnie
dozór nad fabrykami i zakładami przemyslowemi miasta Łodzi, do p. Żekowa należe~ b~ą pOlj'iaty: łódzki, brzezińs~i I
rawski, dozpr za§ nad pozostalemi powiatami guberni pIotrkowskiej, Ol'
nad gu-
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Szanowuym czytelliikom naszym wiadomo : dobl'ze, co to jest .tajemnlca fabryczna~. ' Otóz po)ęcle tej tajemnicy tak się w
mieście ' ńaszem rozszerzyło, że np. najniższy wasz słnga aie wie już, co nie jest lw
Łodzi l ~'jemnicą fabryczną - świętością
JJMrej oczy profanów widzieć, uszy 8ły sze~, . a usta wyratacl nie powinny. Z dziedziny; Jw której podobnlVtajemalea jest konieczoośclą, . slUllznem wymaganiem, przeniesiono' owe pojęcie fabryczne do innych
dziedzib, do życia publictbego,I nsitnją zabić niem jawność zbawienną i opartą na
niej opioię · pnbllczną. Usiłowańla te są
próżne: " życie, postęp , cywilizacya , robi
Bwoje i bez cl!remonii wyprowadza z mroku na światło dzienne wszystko, co winno
być dla dobra ogólu o§wietlonem, zdziera
zaslony ze wszystkiego, co wiuno być odkrytem. W pracy tej wielka potęga, ale
l wielka grzesznica, prasa, nieraz popełnia
błędy, niewiele to jedoak przeszkadza do
spelnienia zadania, cbyba te, jak w Łodzi,
wszystkie stosunki miejscowe tak ogamia
owa .tajemnica fabryczna", że nieraz najpierwszy I najważniejszy obowiązek słowa
w'ukowanego - infol'mowania dokładnego
swycb czytelników, napotyJi;a tradnoSci oie.·
przezwyciężolle. Sza, sza sza I szepczą
wszyscy naokolo, a gdziekófwiek spojrzysz,
czytasz: .EintJitt verboten", • Wstęp wzbl'oniony". Organizoje się np. kółko ludzi, celem powolaoia do żyeia. jakiej instytutyi
lub przedsięwzięcia, zwilłzanycL z interes~m społecznym, nie ml\iąc.l'cb nic do czyDlenia z 'I'ybami I k olami maszyn paro·
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bernlami: radomską, klelecką,- kl\lislq i IU-, Ju I id~cą za nią drotyzną. - W kODklllZyi
belską, sprawować będzie p. BUl'cew, oraz departam~nt wyraża życzenie, aby zarzą
Bam inspektor fabryczny, p. Rykowski. dy przy stosolV'ania środków pomocy z&Pl'zytem, p. Sietaloki mieszkać będzie sta- chowaly właściwą segregacyę, dzieląc ogół
le w bodzi, p. Żekow w Tomaszowie a p. urzędnikólf aa Ilrzy kategol'ye: ,obali4zoBDrcew, taksamo jak inspektor fabryczny, nych rodziną, żonatycb, ale bezdzletnycb i
w Piotrkowie.
wreszcie kawalerów. Zapytane rządy, jak
X P. Stanisław Km'owskl, b. obywatel donosi .Kuryer warszawski," stanowczej
ziemski z gnb. łomżyńskiej, powziął projekt decyzyi dotąd nie powzięly) apl'awa sama
przeprowadzenia regulamej komńnikacyi wszakże jest już dziś ua porządku dzienkolowej na dłagości O z o l' k ó w- Z d u ii- nym, a rozstrzygni~ie jej w dacha dla
s k a W o l a. Wedłag projekta p. K., prócz ogóln pracujących prz.yehylaym IlIe da
omnibusów pasażerskich, miałyby kursO- dłago czekać na siebie. Z licznych też
wat frachtówki dla pl'zew02enla towarów. poruszonych w tej mierze wniosków, najObliczywszy dokładnie wszystkie koszty, więcej, zdaje się, szans ma za !!Obą wuiop. K. doszedł do przekonania, że nawet sek udzielenia potrzebującym odpowieduieprzy bardzo umiarkowanej opłacie za prze- go subsydyum pieuięznego, ozuaczająceg~
wóz, projektowane przedsiębierstwo opla- dla pierwszej z wymieuionych kategoryj
całoby się ma doskonałe, gdyby zyskał zapomogę roczną w stosunku 15%, roczpoparcie przemysłowców miast fabl'Ycz- nej pensyl, dla di'agiej 12'10, dls ostataiej
nych na powyższej dłngo§ci (Zgiel'z, Łódź wreszcie w stosuakn 100{..
i Pabianice), powierzających obecnie przeX Inspekcye kolejowe wydały rozporząw6z ładunków pojedynczym Tarmanoo/.
dzenie, aby naczelnicy stacyj adzielali
DROGI ZELAZNE.
wszelkiej p 6mooy osobóm przewoX Uwzględniając przyjazne stosunki ż ą c ym c b o I' y c h, t. j., gdy cho~y dojet18tnlejllce pomiędzy rządem ruskim i fr&u- dża do stacyi wł&aoiwej, a bez pomocy
caskim, jak donoszą gazety rnskie, w ce- klika Indzi uie może być ~ wagouu wynielu poczynienia alatwień pasażerom fran- sionym do I)OWOZII lub pokojów pnsażer.
cuskim na drogach żelaznycb raskich, po- skich, naczelnik staoyi obowiązany jest na
stauowiono wnieać na porządek dzienny, żądanie delegować służbę i udzielać od pomającego się odbyć w dni u 27 paździerul- wiednich nosz lub fotelu, jei:ell są na
ka r. b. ogólnego zjazdu Jirzedstawicieli stacyi.
dróg żelaznych ruskich, projekt o b n i li eX W węgiel'skiem mioisteryum Landlu
n la taryf pasażerskich dla po- zestawiońo dwuletuie wyniki strefodróżników francaskloh, jadącyoh ,vego rucha kolejowego. W tych
z FranCJI- na zllSa1łzłl!-zniżonych taryf, u- dw6cb latach przewiozły koleje węgierskie
stanowIonych przez założoną w 1889 roku dwadzie~cia jeden milionów osób więcej,
we Fraacyi agentarę tanich podróży.
majl!c przytem dochodu takie o 5,6 mil.
X "Moskowskija wiedomosi" donoszą, guld. wIęcej. Zwir; kszenie -wydatków wy~e ogolIla rewizya taryf wszyst- Ilosi 1.5 mil. gald., zatem system taryfy
k i c b d l' Óg et e l a'z n y c b będzie ukoń- strefowej powiększył docbody węgiersklcll
czona' niewcześniej, jak w jetlieui 1892 1'. kolei państwowycb prze zlo o 4, mil. guld.
X Departament kolejowy zwrócił się roczllie.
w tych dniach do zarządów kolei w Krih
!IAJ."IDEL.
lestwie z zapytaniem, o ile wzięly one lIa
X DziennIki peterllbal'skie dowiadują
uwagę wyj'ł~kowe waran ki roku bieżącego się, że w nowyc~ t rak t a t a c h h a n d l oi w jaki mianowicie sposób uwzględnić wych z Francyą i Włochami, Rozamierzają polożenie urz~dnikó w ko- sya uzyska znaczue ulgi dla wYlfotonego
l ej o Wy Illr, dotkniętyc zal'ówno z Inlle- ua rynki fraucuskie I włoskie zbota, promi W1tI'8iwami ludności klęską nieul'odza- duktów zwierzęcycli l t. II. Wzamian JJo-
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czynione będą pewne ustępstwa dla pl'zywozu towarów francuskich i włoskich,
z uwzględaieniem interesów przemyll'lu krajowego; ml9dzy inaemi są w projekcia pe·
wne ustępstwa celne tI1a poniźsuch towa·
rów, dowożonycb z Fraucyi; jedwab w' po·
stacl pólwyroMw, wyroby bl'oInowe i jubilerskIe, przedmioty galanteryjne i zwl81"
ciadla.
X .Birżewyja wiedomosti" donoszą, Iż
ministel'yam skarbu z.jmaje aię obecnie
opracowaniem nowycb przepisQw o wywozie towarów za gl'auicp; ze zwrot em akcyzy.
X "Peterb. wiedomosti" donoszą, że
wydelegowllOY przez miui teryam stal'bu
rz. 1'. st. A. N. Kozłowski, dla wypl'acowania projektu klasyfIkacyl zboh., wr6ci
wkrótce do Peterdburi{a. dla przedst&w:ienia swych prac i zebranych maberyałów.

PlENL\DZE I KREDYT.
X Bank 1111.ndlowO'przemysłowy
w O d e s i e, jak donoszą "Moskowsltija
wiedomosti," nie niegnie Iikwidacyi, lecz
będzie nadał prowadził sw/) działaln~ć
pod nowym zarządem.
PRZEMYSl;.

X Inspektor rolnictwa przy minist8ryum
d6br państwa, p. W. W. Czeraiajew, zwiedza z polecenia rządn zaklady fabryczue,
a w szczególności fa bry k i ma szya i
narzędzi rolniczycb. Oględziny fa·
bryk takich w Kr6lestwie Polskiem p. W.
W. Czernlajew jaż ukończy t i opierając
się \la swych poprzedulcb sp08t1'z8żeniac/l,
za by ta ości swej w Króiestwie Polskie1ll
w latach 1876 I 1885, zanotował obecnie
brak postępu w tej gałęzi jlrzemyała. J ako inicyator pl'awidłowego saszenia owo·
CÓIY i warzyw W Cesal'stwie, oraz autOl'
książki o tej fabl'ykacyi, zwiedzał też p.
Czerniajew fabryki w Kazimierza Dolaym
nad Wisłą i w Radomia.
X Cukrownia ~ z i e l' z b i n, czyli Olimpia, w gaberni kaliskiej,jak doaosi" Wiek,"
Jirzeszła w tym czasie z rąk spadkobierców Aatonlego Stępkowskiego na wlasność
pp. Repphanów, wł~ciciE\lI cakrowni akcyjnej Zbiersk I okolicznych majątków, 00-

wych, ani przypuszczasz, że to także .ta-I dażo potem kosztuje truda, aby jej przy>-, \Vi iwiona, chodzi mi bowiem o to, czy
jemnica fabryczna", popełniasz nieZl'ęcz-, wróci6 kształty prawdziwe. Natul'alnie, winę łodzianie mają teraz pieniądze, czy też nie?
uość, pisząc o tem, i wnet słyszysz naoko· przYllisuj& się pismo, które jasnowiduniem Sił, co prawda, optymi!lci, którzy twierdzą,
ło szepty: .sza, sza" I gniewne wyrzaty, powinno ' odgadywać pl'awdę. B~ jedao- że w Łodzi oigdy icll oie brak, ale ja je•
że fałszywie informnjesz opinię pnbliczną. oześnie - o kousekwencyol - wYlDaga się stem inoego zdania:. brak icll w Łodzi czę
Tak~ ama burza. w ~klance wody po- od teg~ pisma ~.pi.erania wsze!kiej dzi~ sto aa 'potrzeby ogółu lab naj~ied~ej6zaj
wstaje, gdy zdanie swoJe, a naWet cudze 1&lnoścl zbiorowej I Jednostkowej, dąż/łCeJ ludnOŚCI. Oto dlaczegD obchodZlmme stan
tylko wypowiesz o .spra.wacb podobnych ku I,lożytkowi og61uema I jest się oiezmier- interesów łódzkiob, spodziewalIl się boinstytucyj lub przedsiębierstw, albo o dzia- nie czulym na slowa uzuania I pochwały, wiem, że przy ich stanie pomyślnym, nałalMści publicznej jednostek, o rzeczacb o którycb zapomina Bil) jednak natycbmiast, wolywania do przyjścia z pomocą potrzewszędzie gdzieindziej< luż/łCych za prZlld- gdy tosamo pismo i1echoe mniej przycbyl- bującym trafią łatwiej do serc czułycb.
miot dyskusyi otwartej W szpaltach gazet. uem słówkiem zdradzić swój stnsunek kry- A. cllwila obecua jest tak cięik&, że \farDrażliwość iśeie prowlncyonalna wybucha tyczny do obserwowanyclI objawów życia. to nie ludzió się piękaem, dłagotrwałem
wtedy ku tobie płomieniem nienawistnego \V ostatulcb cza.saeb nie brak było wy- .babiem latem" i pomyśleć zawcznsa co
oburzenia za naruszenie .... tajemnicy fabry · bornych iIIuattacyj do tego cb:iwnego ato· poczną w zimie głodae i zziębnięte tłumy
~'Znej·. Ptay Lakiem powszechnem' oaokoło sanku w Łodzi do PI'UY, waicząrej z za- najnboższej Ladności pracującej, przll stra.krycin w8zyslJtlego 'pod korcem, łatwo starzałemi pl'zesądami, zamiast spotykać sznej wciąż wzmagającej się dl'oiyinie
zrozumieć, jak trudno dla organu słowa! się ' ze współdzialaniem ludzi, należącycb chleba, kal·tofLi i węglal Ogólny Ilieorodrultowan~go zdobyć dokla\lne iofOl'macye, do sfery iuteligentuej. Postęp ZI'obi swoje, dzaj odbija się uatul'a1aie i na Łodzi,
Gdy się wyda sąd aa podstawie takich świat pójdzie 8wemi torami, nie pomogą gdzie podrożał, jak w~zędzie, chleb, a karfaktów, które mimo 'Wszystkicb usiłowań na to dąsy zaścil\ako ve i guiewy, czas tofle wkrótce sprzedawać będą chybA na
ukrycia przeniknęły jednak na z8wnątrIL zgmcbocze wasze ,tajemaice fabl'yczne" w funty, skoro jaz teraz cena korca prze.
(lewaego kola ludzi, ściągasz piol'uny i wy· dziedzinie życia społecznego, cbyba, że się wyższyła 3'/, rubla. Całą pl'aą zajmuje omysły, wgród którycb uiel'l\z doplei'o od- postaracie, mol panowie, o otoczenie mia- becnie iście irlandzka klęska kart~H&lla,
grzebad się wreszcie daje ziarno wiadomo· sta rogatkami z napisem: .Eiutritt verbo- brak bowiem do cyfr, niezbędnej dla wy§ei o istotuym stanie rzeczy. Ile wtedy ten,· • wstęp wzbroniollY· dla wszystkicb żywienia ludno!lci 106 mil. pudów, albo
narZekania na 'zle informacye i uiby szame- co nie uznają lódzkiej • tajemuicy fil' przeszlo 17 mil. korcy tego pl'odukta, t. J.
rowanie ludzi, ile gniewu, obnrzenial brycznej.·
'I. przeciętnego roczaego spożycia, a na
Dopiero wtedy POI'osza się wszystko jak
Co prawda ciekawość dziennikarska po- zastąpienie tej ilości kartofli, potneba
w ml'owisku i jak w gorącej wodzie wr- Sllwa się czasami zadaleko. Ja np. ko- przeszło 5 miL J)Ildów zboża, w które r6·
kąpani znoszą stróże ,tajemnicy fllbrycznej· niecznie cbcę się dowiedzieć, jak miauowl- wuież kraj nie obflt~e. Połoienie zatem
(w stosankach niefabrycznycb) szczegółowe cie idą w Łodzi obecnie iatel'esy, źle, czy je t całkiem poważne i powiano pobudzić
wiadomo!lci o tem, co dawno wiono być uobrze? A w zalt to już wkracza w sfe- do przedsiewzięcia jakuajllpiesznlej rodogółowi wiadomem. Do takich dowcipnych rę tajemnicy fllbryczuej rzeczywistej. Dla- ków zaradczych, zauim klęski nie powię
środków uciekać się masi w Łodzi dzien· tego może IV ~1\den sposób dowiedzieć się kszy zima wraz z drożyzuą węgla.
nikarz, aby zwalczyć maniję owej "tajemnicy nie mogę. Każdy bowiem twiel'dzi inaczej_
l znów polotenie rzeczy I&mo.sza mnie
fabrycznej, ~ nigdzie na świecie Iliepojmo- Jedni głoszą, że pr'tesilenie minęlo i iute- do przypomnienia, po raz uiewiem jui kw.
wanej tak szerokol Naiwni stróże takich resy przemysłowe Idą doskonale, drudq ry, te doLlld Die po iadamy ani kache. Latajemnic wyobrażają sobie, że ukl'yjll, co powilIdają, żA tell pomy~iny stan rzeczy niclt, ani IlrzytalkólV noclegowych, po4czu
według iClb zaAci&llkowych pojęlt wiuno być- jest objawem chwilowym,-prawdzlwe .ba gdy oiedaleka Wal'suwa kr'lłta ię Iyeiąt
ukljtem; w rezultacie, wcześniej, ezy pó:i· bil! lato" przemyslowe, po którem nasLllpi energicznie około sLworzenia i ntrwal.eoia
niej, .tajemd1ea" wydobywa się aa śWia-1 niezawodule zima zastoju i Diepowo'lzenia, tych instytucyj, które jednak mogą stl.notło dzienne, ale, dzięld
niedorzecznym a więc uależy oględuie przygotować si~ wić tylko cząstkę pomocy, jaklł nle84 poI'zesądom, \ IV tak wypac~llej postaci, że do tego. Ale moja ciekawo§ć jest uapra- wiaai lamow .bogim "tak wyj.ttkowycil,
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ległych

o kllkrmU od DzIerzbina. 'adchodząca kam~nia będzie prowadzoną w
Zbiersku I w Dzierzblnie oddzielnie, gdyi
kaMa z tych cukrowni ma swe plantacye.
W przyszlości jednak zapewne fabrykllcya
w Dzifrzbinie, maj~cym niewielką nOl'mę
produkcyi, będzie zanlecbaną, a normy obu
cukrowni będą złączone.
X Fabryka _c ukru i rwelya ,,Konstancy a" udzielA swoim akcyonaryn8Zom
za rok 1890191 dywidendę w stosunku

choćby

powyższe, VI'ÓCZ obietnicy budowy domów
familijnycb, innego rezultatu uie osiągnęło.
Obecnie, jak ~ię dowiadujemy, urzęduicy
kolei łódzkiej wyst'll'iIi ponownie z podaniem do l! ez a, gdyż, skutkiem znaczne·
go w czasach ostatnich Iwdrożenia arty·
kulów spożywczych, skromne pensye nie
wystarczaj~ im na zaspokojenie najpierwszych n wet potrzllb tycia codzieunego,
Podanie zlożono w tych dniach n8 ręce
dyrektora drogi, inżyniera p. Knapskiego,
który pl7.yrzekł podobno przedstawić je
niezwłocznie prezesowi i popl'zeć życzliwie
słu zne ze wszech mial' ż~dlłnia. swoich
podwładnych. Ze względu na. istotnie ciężkie warunki egzystencyi wobec dl'ożyzny
tegorocznej, spodziewać się należy, iż tym
razem zarząd drogi lódzkiej przychyli się
do prośby U1'zędników,
Wiadomości osobiate. S~'lzia pokoju 3
rewiru m. Łodzi, ". Boczkow, po wie$ięcznym urlopie, powr6cił do naazego miasta.
w pi~tek wiecz6l'.
Sądny dzień (.Jumkipnr), uajwiększa uroclystośt u źydów, pl'zYl'a<la w I'rzyszly
poniedzlalek, a rozpoczyna się dziś 110 PQ-
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ogólne

Ćwiczenia straży ogniowej ochotniczej
oddzilllll I i II odbędą się dziś IV niedzie·
lę, o godzinie 7'/. rano, przy wlasnych domach rek wizytowych tych oddzial6w.
'lapad. Przed czterema dniami, na dro·
dze do wsi Wiączyn, około karczmy Augusta Barcz&, pracujący IV lesie wiączyó ·
skim: Wince1lty Gfuer, Audrzpj Zielióski,
Stauisław Jakubaw ki, tanislaw Pozder i
Jclzef Kl'nkiewicz - wszyscy mieszkańcy
Łodzi, uapadli nil trzech mieszkailców wsi
LillOo, powiatn brzezińskiego: Franciszka
i Michała Maciakclw i Grzegorza Sosinę.
Obaj Maciakowie zdolali wyrwać sil) z rąk
napastnik6w i uciec lekko pobici, lecz Sosina, otoczony przez drab6w, uległ ich przemocy. Zadano mu dwie rany w glowę i
odebrano 8 rubli gotówką. Dwu rabusi6w
Krukiewicza i Pozdera, aresztowano.
Wypadek. Jednemu z kolonistów w poblizkiej wiosce Nowo - Solna, skradziono
nie dawllo dwa konie. W cełu zapobieźe·
uia skradzeniu nowozakupiouych, syo ko·
lonisty z parobkie m sypiali od tej chwili
w stajni, doz o rując koui, koloui ~ta zaś od
kilku nocy pilnował , gorliwie ogrodu, do
któregQ często z,,"cJlOdzili a.matorowie cu·
(\zych śliwek . Nocy onegdajszej do czatującego w ogl'odzie kolonisty nagle strzetono z rewoiweru, ran iąc biedaka w głowę
tak nieszczę~liwie, iż przybyiy n i e~długo
lek'arz ,skonstatował siloe WIzkodzenie ua.szki. Sledztwo 8~dowe rozlloc~te.
Niedoszła kradzież. Onegdaj w nocY,1>omiędzy godzi.u'ł 2 i 3 ci~, na ulicy ZacJIOdniej pod ~ 2-!, korzystając z braku lufcika, wyjętego na 1I0C <11& uaprawy, Z&\u'allł
się do mieszkania pailstwll G. złodziej,
który zd ola l otworzy~ szafę, stojącą nawprost okna:. Z powodn ciemnogci jednak
zawa<lził o .kll\tk~ z -kaoarkiem, kt61'a spa.'
dla na ziemię, PomilllO to, pani G. byłaby
się uie obud~i1a może, gdyby nie płacz
najmlodszego dziecka, spowodowany b61em
zębclw. Sploszony złodziej umkoął tl!S&mł
drogą, jaką wszedl, nfe przyczypiwszy iadnej szkody.
Kradzież . Przed kilku duiami, rzeziwieszek ja.kiś dostał się do mieszkania p.
Wenske w domo p, Bireucweiga na rogu
lllicy Zielonej i Spacerowej I z pokoju, w
którym lIIieszka aktor teatru niemieckiego,
p. lłol'1l ~ s~rą4ł kosz li gar4eroj)/ł, Za·
wiadomioua o ~em ppli~ya I'Qzpoczęlą ponukiwania i one&daj w pollj z!lala~ła skrądziony kOIlZ, lecz oprpżQiony z 'ial'derobYi
pozostawiono w nim tyiko przelImioty nie
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wewnętrznych przepisów, kobiety, które
weszły w związki malżeńs kie ?- poddanymi
zagranicznymi, tracą p rawo d o p odd a ń s t war u s k i e go. Oprocz tego, z poddaóstwa rnskiego usunięte być winuy osoby, które, bez zezwolenia. wladz ruskich
wstąpiły do 61utby zagranicznej, które ni~
stawily się na wezwanie władzy i t. d,
• Idąc za wskazclwk&llli udzielonemi
przez radę państwa, ministeryum spraw
wewnętrznych zamierza wprowadzić zasadę, że grunty wlościań/lkie, pocbodzące z uwlaszczenia ns. mocy prs.wa z r.
1861 oraz pclźuiejszych , nadto działy leme
będące w używalnoCci wlościan b, pa.ństwowych z mocy pra.wa z 13 (25) czerwca. r. 1873, wreszcie grunty nabyte przy
pomocy kredytu banku włościaóskiego,
skol'o cala pożyczka. banku jest zapłaconą,
uie mogą w żadnym razie IITZechotlzić
z rąk. gromad wiejskich lub włościan pojedynczycn do osób nienależącycb do stanu
włościali kiego.
i ~rzedaż, aui darowizna, aui też Inlla jakakolwiek forma
przejścia darmo lub za got6-.;kę, nLe będzie dozwoloną. Na grunty włościańskie
nie mogą spadać pretensye osób postronnych ani . te; osób staou włościali kie)!'o i
grnll rzeczone nie mogą być .gru4awane ani z wyrok6w sądowych, ani inuą
drogą ns. satysfukcyę wierzyte\nóści tego
rodzJ\ju.
Wreucie gruuty wło ścia ńskie
nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek
operacyj; jak haudlowych, zastawnych
i t, p" ani też służyć za hypotekę dia zoł)owiąz&ó, zaciągni ętych Pądź przed snrbe,m, , bądź 'Przed Instytncyami publicznemi
lub osqballli prywatnemi.
... Ruąskaja. żiz6 ' dodosi, ;;e rozp'oczęto
w y s i e d I & n i'e ż y d 6 w z tych miejscowości, 'IV kl./lr.yCII władają oni gl'Untami
wlościańskiemi 11a zaaadzie rozmąitych um6w nieupl'3wniopych,
" ,
'
• Departameot lOedyczny przy ministe...yum Sllra.w welYlIętrznych opracowuje
kwestyę z~(lro1fadzenia n o we g o n a dz o l' U S a n i t a. r n e g o
miastacl1 Rosyi, I)rze:l zasto~owaoie we wszystkich damach książeczek sanitarnych, w któl'ych
będą wpisywane wszelkie skargi lokato,
rów ua niewykonywanie przez wJaścicieli
dom6w tych postanowieó osanitarnem .trzymani)! dOlDclw, które na~azane są przez
prawo i pl'zepisy obowiązujące, Rewizya
~yclj ksią~ecze k pąwi~r~ona będzie lek;ar~olll rQiejakim hl~ OSQQOIll 8Ilecyalnie dq
teio wybl'allym 11r~ez wlaściwe iQs~ytQcya.
.. W gazetach s~wajaal'8kich pojawill'
si~ oglonenia zapraszające lekarzy-kobiety
do zajęcia posad ol'IIYJlatol'clw w ko~iecyoh
oddziałach szpitali i pl'zytułków w Bośni
i Hercegowiuie. Kaudydatki słowiańskiego
pochodzl'nia będq. miały Ilierwszeństwo.
M.ahome~anki w Bośni i Hel'cego;winie, trzymaj'lc siQ ściśle przenisów religijflych, nie
chcą za.sięg&Ó porady n lekarz,,-mężczy-
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. X Kilku fabrykantów papieru w Petersburgu zamierza wyznaczy ć premium
za wynalezienie środka, usuwającego łamliwość papieru, wyrabianego z drzewa.
X W "Zbiorze praw i I'ozporządzeń
r'Lądowych" ogłoszono zatwierdzoną przez
ministra skarbu i n s t I' n k c y ę d I 8. Z arząd u g Ó rJl ie z eg o Ros y I po I u d n i 0wej i podział podległego temu zarządowi
terytoryum na. okręgi g6rnicze, stosownie
do liczby ustanowionych Inżynier6w okręgowych, W8~ystkjch okręgów lItworzono
cztery.
,
WY.fITAWY..
X Podczas bieżącej jesieni i nadchodZił'
cej limy otwarte będą w Petersburgu w y- łudoiu.
Cmentarz dla Izraelitów. Z~kupiony przez
s t a w y p s Ó w, k o n i i P I' Z Y b o r 6 w
m y ś I i w s k i c h.
p. hr. K. Poznaliskiego 16·morgowy ob·
X Petersburskie towarzystwa lekanlUe szal' gruntu od I). Juliusza. Heinzla ua fol·
wyzDaczą us przy8"łą wystawę elektl·y~- warku Marysin, obięla w posiadanie lu·
ną w PetersbUl'gu kilka premiów za Qowe tejsz gmina i·t1·aelicka przeli kilku dn iap l' zy rząd y ele ktro-te I' a p e u t y cz n e. mL Jak wia.domo, obszar ten przeznaczoX W celu poparcia h o d o wll k o D I ny jest na oowy cmeolal'z. Onegdaj raw Rosyi, gl6wny zarząd stadnin pali~ bio tutejązy, p,Meiz~I, w a ystencyi trzech
stwowych projektuje urządzić wkrótce I swych pomocników i wobec człouków (Ioszereg wystaw wiejskich koni roboczych, zorn boźuiczntgo, tudzież licznie. zgrom&·
dzonych o ób wyznania mojżeszowego, dq·
CIo
pełnił ceremonii założenia cmentarza, o\)..
WI•
~edlszy gl'anice jego i odmówiwszy prze·
Zarządzający kancelaryą NaijaśnleJlIeJ pi ue rytulIIIIm modlitwy, Uroczystoś~
Pilni, rz. 1'. st. Ladow, zwiedzać będzie trw1lh~ blir.ko godzinę.
wkrótce wszystkie szkoly i instytucye»eUpadłości . Wy{I7jal Gy\\' iiuy ~~(Iu okrę·
dagogiczoe, pozostające pod zarządem i gowego piotrkowskillgo oglosił upadi ość
kontrolą tejże kaneelaryi. Prócz tego, nie- kupca. m. Łodzi, .\1eudla Pacanowskiego,
zależnie od p. ministra OŚWiaty, p. Ladow oru firmy ł6dzkil\i _Lipszyc i Lubliuer".
zwiedzi inne zaklady naukowe, jakie po
Poklltnl doradcy. Dobl'owulue załatwia·
drodze swej spotka; między Inuemi zwie- oie 8pl'S.W we Wiliach okolicznych uLI'udniadzi szkoJy J6dzkle, o czem tutejsze wladze ją wielce pokąLni doradcy, którzy, pozyskanaukowe otrzymaly odllowiedoie zawiado- wszy zaufanie wło~cian dl'PIPł podzjw wzbumienie.
dzlljących IIzałbieratw, podbUI'zaj'ł ich do
Zmiany w duchowleńltwle. Wikaryosza oporu. W pewnej wsi, która 04seperow,.
parafii 'l' uszyn, ks. Antouiego Kellera, Ilrze- ła się od dworu prud kilku laty , zły 4uch
niesiono na. taką samlł posadę w parafii włolician-pokąLuy dorlldca-umy~lił w)'Dobra, pow. kolskiego, do 'l' uszyna. za~ ciągnąć korzyści z nleświadomo~ci chlomianowano wikaryusza parafii 1'arzno, ks. I)ÓW i zacząl w nich wmawiać, że mają
JÓzeta. Szymanowskiego.
prawo do pasania bydia lIa dworskich paW kościele ewa.ngielicko - augsburskhn Iltwiskacb, Nie 1'0mogły przełożenia wła·
aw. Jana ks, pastol' Angerstein odpl'awi ~cieleljl. p. R., chłopi wygnali bytllo IHL Il'
we wJiorek, o godzinie 10'/. rlioo, nabożeli- ki i wYPUjI.\i ,rawę. Kres temn polożył
sLwo z kOlDunilł św. IV języku polskim,
dopiero wyrok ~4dowy, skazujący winnych
Petycya urzędników . .Niedawno donosili- Da d ość wy kje kił'"
i odszkodowania,
śmy o zbiorowem podaniu urzędoików 011'0- W innej miejweowoścl z plll!obnej przygi żeiaznej fabryczuo-Iódzkiej do prezesa, czyny przyszlo do zajgGla z wllłd~4 gtnino
z prośb/ł o podwyższenie normy na miesz- nł, ~ które odpowiada<! l>ęUł przeł! sIł'
kanie, a zanim to na.stąp i . o udzielenie dem zarówno wł ości auie, jak i wichrzyciel,

adomos'

,I

~------=-----------~----------~--~--jednorazowej zapomogi. Podanie doradca
pokątny z Konstantynowa,
I dJng opracowanych "W -mhiłilteryom spraw

I

/IIające żadnej wartości.

,* .Peterb, wietlomosLi" dOIlOSZlł, że podczas przysziej sesyi rady palistl'>'a rozpatl'zon6 będ ą dwa pl'ojekty do Praw wniesione przez minist~ryum ą prawiedliwości,
a dotyqzące I' e f o l' m y są li u n a d m a I 0jlltuimi i zmiany systemu kar dla nich.
;t . U!lsski'", lViedolllosti· donos~ą, iż we·

jaJ()fToku- bleź/łcym okolicZno~c1i\ch. - cr.łowy l~zki erZUa lazło ' się jednak do§ć Tl3)
Jeżeli uawet klęska kartoftana nie PQ- kupc6w Z&III!>żoych I miłujących wiedzę,
'
ruszy serc nieczułych, stracę wiarę w re· którzy zloiyli blisl4> ~ miliony koron na
Florencya MRrryat.
zultat dalszych nawoływań w tyUl kie- założenie unIwersytetu, ~z~łlł tkactwa
runku. Może przynajmniej bazar dol'ocz- w Łodzi o wiele mnlej,zaj wYlJlag~I~~?
DY, UI'złldzany starauiem towarzystwa do- ofiarności, a ogóiniejszej ia40sy4Qc~Ylljll\i)y
-M.I".
I
• •
bl'oczynnOJici, ~eszyć się będzie tem wlę- potrzebie. A może urzeczywlstnleulem te·
bzą popnlarnością i zwjększy znacznie za· go P10jektu zajmuje się już oddllwua W \lI'l'łoll! .....n; •• &II.iolskjegR,;
soby środków rozpotządzalnych to warzy- cholc1 serca jakie kółko ludzi 1D0tuych, s,.
stwa, narażonych ns. nybkie wyczerpanie dobrej woli1 ,Moźe to wlaśnie jedna z 0D 18
.
patn
w tym ciężkim wyjątkowo roku.
wych "tajemnic t4brycznycb," osłaniają{ a 'ZY Ciąg Nr i25J.i
Lorlzianom nieraz brak pieniędzy uietyl- sycll niepoll'zebnie dziala)ność spoleczn'ł,
- Jakto, nigdy tn lIie wl'óci? - uwoko dla biednych. aie i lIa własne dobrze ktclra zyikalaby tylko na l'qzgłpsiJl I po · łała Ewelina, ockn~wszy się z zadIlWy.
zrozumiane potrzeby. Odkąd to nawołuje- pularności, jeduaj.Jl <lIII popiel"auej myśli
- Na,tul'alnie, chyba ze zechce byt! 11my wraz z calą prasą do stworzenia 8zk6l lub idei większe zasoby .ił i śl'odków, luii' wię;tionym za oszustwo. Wydauy jest '?fyzawodowych w kraju; od ilu to już lat, te, jakie w zamkniętem kółku zua)eż~ się rok n, u!egQ, waillY zawsze, kiedykoł?łieK
mówi &ię, pisze, dyskutuje o potrzebie mogą. Dla bonorn Łodzi wol~ przypn.cit, poka~lł.j:by się tuta.j. !Jec/: uje mówmy' juź
szkół takich, zwłaszcza w Łodzi! W swa- żę się coś w tym kiel'unku robi (choc! to O. l.Iilll, Radbym zapolllnieć, ill Istnhll kjeim czasie zwr6cilWnY uwagę na. anty·bu o doLąd
"tajemnica fabryczna"), auiżeli dyJwlwlek I gdybym mógl odl\br~ IDU ua.
manitarne hula, jakie się slyszeć dały ze wierzyli, że nawoływania bez koilca zwl8ko Cs.I·yll'ów, uezynilbym to z ca.łego
specyalnych tego rodzaju zakladow zagra· żadnego dotąd nie oduiosły skntkl!. Moźt! serca. .Starzeję się jut bardzo, miss Raynicznych. Czytelnicy przypominają sobie owe k61ko, o ile istuleje, skorzysta z po- ne, a te. OSi atllie wypa.dki wstrz,snęły' mną
zapewne artykul w Dziennikn p. t .•Ans· bytu p. ,ninistr.. oświaty IV Łodzi i. I'e- tak, że, postanowiłem opuśti4 dot1cbcz&.!lorutten," gdzie mówiliśmy o zamykaoju organizacyi ukoly rzemieślniczej, bo prze- we- zajęcia j lustąpić z firmy. Niepo!.rzepodwoi szkół specyalnycb niemieckich pned cież o resztę, t. J, D ~undnsze chodzić nie bujp, ' zresztą jU)! pracować, wiele ,. wJę~
cudzoziemcami. No\\'e fakty z tej dziedzi- powiouo.
,
mam j~ż pieniędzy, nbi mogę potl!zebowa~,
ny przypomnieć .Dam powinoy, że cz&8
Inulł ' kweltyę, związaną z o'w~łtłJ pod- & uiedołęztwo moje zaczyna mi już ci~yć.
wreszcie pomyśleć na. seryo o szkole tkac· Biósl pl'zedewnIJ jeden z ojców 1'0dżlYf' Riatego tei; zdecydowałem ~ię wY.llieść
twa dla ŁodzL Jak bowiem doniósł gwie- Jest to włlUlciwie propozycya pod adre- m,ęi :~i,fij ~iJ!j posiadłości. Może pa.ui slyżo "Dziennik" szkoła tkacka. w Cl'efeld zno- sem naszego teatl'u. Ow ojciec I'Qdziuy 81.a.ła~, mi.s,s ~ayn,~, j~ II1a11l ,,.dnll wieś w
wu odpowiedziała kandydatom na jej wy- zapytuje, czyhy dyrekcya uje n\ogia, bez HaJ1lpshj~·~ zwaną Mobnt ~dell .
- Czy slY81.3łaol o niej, Dll'. Cal'yllcbowa.Jic6w z Łodzi, że niema tam miejsca. uszczerbku dla lVłasnycb ioŁer.esów, dobie·
dla cudzoziemców, i podobną odpowiedź rać na pl'zedstawiellia sobotnie l\lb nie~z!ąl. zawołaia miss Rayne z ęntuzyazmem-któzdala. szkoła fal'bierstwll w MiUhnzie. Wo- ne sztuk takich, któreby z opel'etką, 1I\<.le- py pili slyszał o Monnt Eden' lel Pl'Zy~m ·
hec pl''ldów, które calkiem słusznie wply- tem, a także nieco piepl'znemi flll'sami vY kiedyś, J)1'~e4 la~Yl ~lożylalJl ci , pauie, wiwają na ograniczenie udzia.łu żywiolu za- bardzo cdległeDl pozosts.wa.ły pokrewieli.- zytę, taio . z moiill Qi~4nł'ł/ł bt'a~elJ1, ojcem
granicznego w miejscowym przemyśłe, 010- stwie, a to gwoli niellozbawienia młodzis. lilw~llIIy-1 zawsze wspolljllla am ~ ql'qc~,
że w Diedalekiej przyszłogci nastąpić chwl- ży szkolnej przyjemności i wpływu zdl'o- mi'sJscolYQ!l4, jlł'llwdziłl'Y uj, l)iepl'alVqa~,
ła, te brak nam będzie dostateczuej liczby wego teatru. WJadza szkolna i I'odzlce zmu- Ewo?
fachowo wykształconych majstr6w i oficya- szeui są wzbraniać młodzieży tej uiewln- 'l'ak, w istocie, jeat to piękna miejlistów pl'ze,mysłowycIL Nie należy takźe nej rozrywki, je~1i dawane Sil nieodl)()wie- sce, lecz niezamieazkale od wielu Jatpomijać tej okolicznośc~ że w Łodzi nie dnie sztnki w jedyne dni, w których u- rzekł mI'. CaryU, wzdychając Giętko.
m&llly zaDadto zakładów na.ukowych, ani częszczanie dla tej młod:&leży do . teatru
~ Nie mialem odwagi tam zamieszkać,
miejJca. w nich dla naszej uczącej się mlo- jest dozwolonem, Nie wiemy, o ile żado· lecz tel'az, gdy czuję hliakl już mój kodzieży. Dziwnie odbija ta DUza obojęt- syćnczynienie slnsznemu temu żąda.niu da niac, chcę spędzi6- resztę mych dui tam,
~ć Da tak ważną *prawę, wobec t.ego, się z interesa.mi tea.tru pogodzić; może je· gdzie, ~yłem ta.k szczęśliwym. Udaję się
eo &ię dzieje Ił' innych wielkich ogoi*acli Gaak 40bre komedye znanych dramatUI'- tam JUz wkrótce, lecz nie chciałbym być
b&Dd.lu i przemy.lu. 'jedawno naprzyld.a gów .oai'łg'!llęłyby ~u cel, 'ciągając licznie ta~ o~amotniollym i dlatego pragnąłhym
dollOlily WAysU:je piama., że w handJowem ata.rsz;yolI, a uie .szl[\H1w: ,J/l/sl~szym.
./
WUIIĆ . t~m. to dziew07Al, 1'eil!li pani nie
ł portow8IU mieście IZwedlkiem Gotbea/A sprzecl~1 SIę temu. Wyda e się una tak
berro, którego lnd1Iość doSięga ledwie JlOHO})lIY/1o.Vl.lii.
.~.9Jir,? ! I~~o~ b?dzie mia.la o mnie ata-

IrauJe i- UPI'zYJemn.1 ,m • mol'! s al'o ć~"""Czy
~el!~~!, slQ val)i rą~atiłć' z ni~l .
'
Miss lłlr.)'ne kla.snęlą " <Jto!\ie ' i z!\
lała t ' wdzJęczuo~cią:
' . • ..
Obi mI'. Cary11, o tó wlaśnie prosiłam zllw~'ze Bogal Serce mi llię krwa.wiło~
gdy; widziałam jak bbdarza.ł ś 'wzgl danii
(eio niegodnego Williama, zapominając o
s~leni" jedyn'J c~l'ki tlfej siostl'y. A, OUll
jest tak dolil'lI 4zie\Vc~y\j/ł, '4ig4» ąill Q4płaci ci si9 niewdzięcznością, Z3l'ęc zalll.
Wychowałam j'ł od Ó3mei.Q I'okn życia i
zuam ją dobrze. Ctll.lę siE} dbmną, fe omogę cj jlł oddać taką, jaka jest, Eweliu,o,
czemu uie dziękujesz wujowi za jego wspanialomyśln'l propozycy.ę?
' .. I .J
r Lec~ Ewelina jI~ała zdzil"ionll. i qslupijlł,. , pnwie. ZlIredwie zdołMa ~'Ojlumięć !
ałolfą JII!'. Qaryll '" ggdcza.s gdy ciotJj:a IIW.!

I
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odpowiadał" Wiąo!l uią c~!ldziło; wiąla
8Pllści(\ miejsce, ppnul'e wpl:ę,wdzip I' nie...
ponętne, lecz bęliąće jej , schroo.1eniem gd
IIAt dzlewięcin. Wszak tnt&j ol]udziła sił}
jej p.i~rw~za J!Ii19~~, tutaj dozna~a pier.!V.~

azego $mu~ku, Miala oddlllis\ slę ' Ojl gl'~il\l
uko,chllnej mllLki, l'O~tać się z ciotką, Jqóra. cboÓ' jlł czasem łaja.ła, IIlę ..była. dla uiej
nigdy złą i niespraw.iedliwI}. il Mi;l.l,. i{j~ "'"
obce strollY, pomiędzy oboych , lul!iii' ze sta-,
rym posępnym ,wuje,n, o I't6ryoi nie w1e' i
4zia,/& nic, pI'6cz tego że był -nienrzyjaIIleiel)l WilIialllll. Miala :iy4 w domu, gdzie
W'iIJ 'bigdy nie m~glby zua.te~ó . ~!llikawega
pI'zyjęcia, Oh) nie, ' niellDoie zgQdzić się
nil to.
I I '
By/o to jej pierWlze wrateuie i ' upa411ł Il'acząc q& szyję ciotki.
.
=' lJiqcią, J~ Qi~ cllcę fOZ5U,Ć lIilJ; t~:
bą, Pozw61 1111 tlj [iO~ilstl\~, Nie ó4da\IIJ
mnle od aiebią.
.
MIs,v RaYD8 oburzył niespodziewany OPÓI'
slostrzenillY, J razpaeą prawie myślała,
że piękne zawiary mI'. CaryllJa pierzchną
bezpowrotnie wobec Lego, co nsłyszał i
Ewelin ... utraci ilIazawsze jego laski.
~ Ewelino, zawstydzasz mole. Co twój
wuj pomyśli ó tobie, chyba. tylko to, że
IV iył&eb twoich płynie również niewdzię
CZIlOŚĆ, jak j u twego niegoduego kuzynka.
- 0Il nie, ciooiu, nie jelitem niewdr.ięC~1l8I. Pn:8b&e~ mi pauie - nakla, zw .. ,,-
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zoy. skutkiem czego choroby między InZ lowlcza donoszą nam: Przed kilku dobl"Ze tylko pierwsza. ua tytułowej strondnością hercegowińsq są silnle rozwinięte. tygodniami właściciel dystylarni w Łowi- nicy. inne wiele pozostawiają do życzenia.
Pensya ofiarowywana lekarzom - kobietom czn. Hatys Banm. kazał snbjektowl swe- ale pochodzi to zapewne z powodu podosięga 1.400 guldenów roeznie, 1Ilezalet- mn. Izraelowi Freitagowi. odwieźć kilka- czątkpwych trudnogci techuicznych. Treijć
nie od praktyki prywatnej.
set fiaszek słodkiej wódki szynkarzom IV literacka za mało jest obfitą w stosunku
" .Nowoje wremia" donosi. ił w sferach łupcy. F. pojechał wraz z woźniCl). lc- {\o formy zewnętrznej pisma. kt6rejtobejdecydujących postanowiono ntworzy6 stałe I kiem Rotszteinem. który po kilku dniach JIluje. Zasługują na nwagę: 'Yielce obieposady.inspektorów lekaraklch. których o- powrócił sam i objaśnił. że subjekt rozstał cujący poczlltek opowiadania historycznebowlązkiem będzie cznwanie n' ad pry- lę li uim w Koninie. mówiąc, że powrooi go z dziejów Warszawy. przez W. Gomuwat n e m I p r z y t n łka m ł d la p o l 0- do domu koleją pl~ez Kutno z obawy. aby Iickle~o-rzecz trzymaua w nader orygiż n i c. Inspektor obowiązany będzie pa- go kto nie 'tIapadł-wiadomo bowiem było nalnym stylu I formle- i artykuły: • W 0ryodycznle odwiedzać takie przytnlkl. u- wielu, że jedzie z pieniędzmi. Nie mogąc bronie Ojcowa." dziekaoa Ja:rkiewioza i
trzymywaneprzezosobyprywatne.azwłasz- doczekać się powrotu Freitaga. Baum 0- "Odlot ptaków." W. Umlńskiego. O klecza akuszerki i odbywać rewizyę. W ra- skarżył go przed uaczelnikiem straży zlem- runku i programie pisma z pierwszego nuzie wykrycia naduży~. inspektor ma prawo ski~j o kradzież 500 rnbli. Obecny przy meru trudno nam wyrokować. a nie lubizamknąć przytułek i wytoczyć proces są- zeznaniu B. strażnik ziemski. Dechterew. my sllllzić o tern z prospektów. To padowy osobie utrzymuj,ciU.
powziął podejrzenie. że do kradzieży mu- wna. że nowa. a raczej odnowiona i po* .Nowoje wremia· donosi, że ruscy siał naleteć jako wspóluik woźnlca R.; a- większona ilustracya uasza sprawia symwlaściciele Itatk6w otrzymali w tych dniach .·eszlował go przeto i zrewidowaŁ Na wo- patyczne, całkiem dodatuie "rażenie.
zaproazcnio od rządu francnskiego do wzię- zie R.. pomiędzy galganam~ strażnik zna"Bq7,." kalendarz utyl·yczno - humol·y,
cia udziału w k o n g r e s i e m I ę d z y- lazł 165 rubli gotówką. Pochodzenia tych styćzny ilustrowany na 1892 r .• wydany
narodowym żeglugi wewuętrz- pieniędzy woźnica na razie nie mógł wyj a- przez St. Sado\lskiego, zawiera wiązkę nn e j. jaki Ola odbyć się w Paryżu.
śnić, a badany później. powiedział. że do- tworów wiel·szowanych, szkiców i powiastał je od Fl·eitaga. Sprzeczne zeznania R. stek hnmorystyczuych, dobrze dobl'anych i
nasunęły policyl domysł. że tenże sam. łub okraszonych niepoślednim humorem i doMajątek Kały pod Łodzią. własnogć daz pomocą czyją zabił Freitaga i pieniądze wcipem. "Bąk" we wstępie zapowiada. że
woieJ p. Glilksmaua. obecnie p. Janasa. zabrał. Między innemi Rotszteiu zeznał. że .gl·yzie•.. ale sercem gryzie " i rzeczywiście
obtlJniujący 400 morgów grnutów. rozparpomiędzy Kłodaw!} a Goliuą zabrał nieja- stal·a się utrzymać na poziomie poważniej
celow no pOqlię dzy kilknnastu właścicielI. kiego Ejklera, mieszkańca m. Kłodawy. ~zej ,satyry s\lółeezoej, co mU się w znac~
Przy ' foiwarku Ilozostaly zabudowania i którego jednak w Klodawie uie zualezio- nej części udaje. Mniej tu.· nii w Inuych
włó~a ziemI.
no. Sprawa zuajduje się obecnre u miejsco-I podobnych wydawuictwach. płaskich. i nleWarszawa. .
wego sędziego śledczego.
smacznych konceptów. a wiele prawdziwej
Insty tu t 'ł' eter ynaryj ny warszawPetersburg.
ironii! z.astosow8nej. tl·afnie i gryzącej rzeski w roku bieżącym przyjął 30 nowych
. .
czywu!cle serp.em. rue wą trobą. Do lepszych
r~kn
ble~ącym
podano
3.000.
pl:ośb
o
uLwOl·ów w kalendarzn należą: .Uady dla
kandydatów. Było ich 75. lecz z powodu
przyjęcie
do
I.n
s
t
y
t
u
t
n
g
Ó
I
ni
c
z
eMichałka,'
"po wiedź współczesnego."
braku. miejsca 45 prośb musiano pozostag o. Do egzamlUów prób~yc.h stallęł~ 216 "Myśli ciężkie ... • "Z melodyj ulebibJijnych."
wić bez skutku.
Do wladzy nankowej wuiesiono podanie. kandydatów, z których PiZYJętO do IUsty- i iOlle. Szata zewnQtrzua, drak. papier i
podpisane przez Anielę Ku"pczyńską i Sta- tutu ty~ko 47.
_.
.
. wcale przyzwoite j·yciny zalecają również
Xomltet org!\nlZ8cYJny proJe~towaoeJ kalendarzyk.
nisławę Wojciechowską. z prośbą o dozwolenie otwarcia s z koł Y b o n. Ma to być wystawy śl·odków zapoblegaJą"króUlwę ś-lIiegu," jednę z naj piękniej.
zaklad z d wnletnim korsem. przeznaczony c y c h ~ o ż a.r o m roze~lał do zar~ądów szych bajek Aaderseua. opracował dla nawyłąctuie do kształcenia dziewcząt, posia- wszystkich mlast~obel:Dlalnych ~8yl. kwe- szej młodzieży p. Iguacy Matuszewski.
dających elementarną nnukę. na niższe ~tyonaryn,sze w ~pra.wle gasz~Dla pozarów Jest to łlistorya Janka i Marysi, dwojga
nauczycielki. czyli t. zw. • bony" do dzieci I środków ~ap~bJegI\Jąclc~ poza~om. w'raz tCo~~ających się dzieci. lIełna głębokiej
od 3 - ch do 10- ciu lat wieku. Obznajmie- z za~l·oszen~aml do wZięcia udZiału w' wy- poezyi i znajomości serca In4zkiego. oponie się z metodą froeblows
będzie sta- stawie. Tak,iesame kwestyonaryusze. wkrót- wiedziaua Z tą nieporówuaną prostotą.
nowiło glówny program szkoły.
ce będą rozesłane do zarządó w l/Uast po- 'l'dziękiem i rzewnością, jakla cbarakteryWydano pozwolenle na urządzenie p r y- "fIiatowych.
zują wszystkie bajki niezapomniaue~o piwat n e g o p r z y t u !kin p o ł o ż n I e z eW Odasla zawIązuje się towarzystwo fo- sarza duńsKiego. TcllUienie oryglDa nęj
g o pod J6 44 - ym przy nlicy Żelaznej w tograficzne. którego z8(1anlem będzie po- poezyi północy, pogodna jakaś wiara w
Warszawie.
pierauie rozwoju fotografii. Ustawa tOwa- ludzi w wyższe ideały na ziemi i serdeczW pi'łtek. jako W' drogim dnln cią rzystwa zyskała już zatwierdzenie rządU., ue cIepło. przejmują ten drobny ntwór. wygnienia 3-ej kłasy 156-iU loteryi klasy1)ornie się .kwalifikujący dla młodziutkich
cznej. główniejne- wygrane padły Dr. naZ PIŚMłENNICTWA.
cz~~lnikó~. K~ilłżeczkę zdobi Ilcllka występujące numery: rs. 10.000 na 16 11201
l·azUJe odbitych I dobrze wykonanych ryu kolektorki Skoczyńsklej w Warszawie.
"Wędrowiec." zapowierlZiawszy ostatnią cin; drllk jej wyraiQY. litery lipol·~ a ję
rs. 2,000 nn XI 14292 u kolektorki Popław- swą. jedną z wielu. metam olfozę, ,w pier- zyk czysty i progt.y. zastosowany <lo pojęć
sklej w Warszawie. rs. 1.500 na XI 7807 wszym numerze rozpoczę tego kwartału młodocianych.
H.
u kolektol'ki Karwowsklej Heleuy w War- przywdział jnż nowe sza ty. Pod wzglę
szawie, rs. 1.000 na ](a 4456 w kol. towa- dem typograficznym pismo przedstawia się
rzystwa Czerwonego Krzyża w Warsza- rzeczy w iście bardzo pokaźnie. Doskonały
TEATR I MU~Y KA.
wie, po rs. 500 na XI 7796 u kol. Jurkow- papier. ładny dmk, piękne czaru.e ryciny.
; Dzi~ oa szenie teatru Victoria ' wzuoskiej w Łasku I na XI 13704 u kol. Ossow- wybornie odbite. wywieraj, wrażenle pierw- wioną będzie dawno oiegl·ana .Zemsta z&
skiej w Warszawie, po rs. 200 na XaJ6 824. szorzędnej w rodzaju zagranicznyoh ilu- mnr graniczny." W. próbacb ~najdnje sil}.
1651. 6210. 10171, 17963. 14430. 19251, stracyj. Co do rycin kolorowanych- spe- obecnie komedya o~yginalua w 4-ch ak21523 i 22326.
,cyaluie zapowiadanej nowości-udala się tach Maryana Gt.walewicz& i Ant. Zale-

w:

cajło sil} o mr. Caryll'. i Ole myśl ź e o \ jedna n e nazwa mnie niesprawiedliwym.
mnIe. Zyłam z moją ciotką od dzieelń- Jeżeli więc Ewelina zdecyduje lIię ze mnIJ.
stwa. była oua dla mnIe drugą matką. a jechol!.
jetelibym ją teraz opuściła. któżby pOma- O. panie. to już zdecydowllnę g ł jej w gospodarstwie I opiekował się "przerwała miss Rayne. Za nic w świ~cie
uit. gdy będzie ltarszą I słabszą?
nie pozwolę jej odrzucić tak szlachetnej
Te ~ słowa ułagodziły trochę obm·zenie propozycyi.
miss Rayne a tlkżII i mf. CaryU wydawał
- Lecz ja przymuszać jej nie chcę.
się wzruszonym.
pragnę uazanować jej wolę. Jeźeli jednak
- AeIJ. Ploje drogie dziecko - mówiła zgodzi się żyć ze mną, postaram się. aby
ciotka -!. praw ' a. że byłaś zawsze moją tego nie żałowała. Ułatwię jej dokończepomoc Ił i pociechą. nie Japrzeczam temu i nie edukacyi I zabezplellZę jej przyszłość.
przyznaj~. te brak mi będzie ciebie bar- gdy mnie już zabraknie.
Wzamlan wy:;dzo. Lecz to dla twego dobra. Ewelinp, magam jej towarzystwa. ot i wszystko.
musimy się rozstad. Mogę joż niędługo Pxzeżylem już tych. którzy mogli mnill
umrlteć;' a ty zostaniesz sama, zam!oda na- kochać, a wiem. że mił08c:.l i przywlązania
to. aby§ mogła dać sobie radę sama na nie można kupić. ani zjednać pochlebstwaświecie. Wierz mi. moje dziecko. te lżej , mI. Cd do mojej slostrsenlcy. to o ile ją
mi będzie nljlie.... ać, gdy pewoą będę. Iż poznałem. Sądllę. że nie odmpwi memu zątwój los jest zapewniony.
danłu.
- Czyż naprawdę ciociu będziesz szczę- Będzie cię kochała. panie. z calego
śliw&Zł bezemnle7-d141kła Ewelina ae la. I6rea.-zawołała elotk.a z przękonanlem.
mi w oczach.
Lecz Ewelina milczała.
- Nię mówilj, tego, moja droga, lec;J;
- Ewelina uJe jest pewną tego - zaubędQ spo);ojoiejet.. o twoj!} pJ'ZY8zło§ć. A waźył mr. Caryll smutnie_
co do gOR!1odarstwa meg • nie obawiaj się
Dzlewczyua podniosla na niego swe słodo linie. wezmę drugą slużącę j zobaczysz, kie oę'y jeszcze zalzawione i l-zekła.:
że będę miała dużo swobodnego czasu do
- Nie mogę w tej chwili zdać sobie
gawędzenia z tobą. gdy przyjedziesz od sprawy z mych uczuć. Tak to wszystko
CZ&lll do czasn mnie odwiedzieć.
jest dla mnie niespodzianem. Lecz j~tem
Ewelina stala milcząca i zamyślona.
ci wdzięczną. wuju. za twą łaskawo~ć na
- No, więc jakże będzie?- zap:ytał mr. mnie i ndam się z tobą do Mount-Edeuu.
Caryll. Nie cbciałbYIII brać clę przemocą. jeteli takie jest twoje życzenle.
lecz myślę. że byłabyś zadowoloną z Mount
- Tem bardziej sobie tego źyczę. że
Eden·u. Nie wygl,dasz zdl·owo, świeże tak mało zachwyca cię ma propozycya.
powIetrze doskoualeby ci zrobiło. Czy In- Długo już żyję na świecie i .traciłem wiabisz wieś, moje dziecko?
rę we wszelkie zapewnienia. Jeteli sprQ- O bal·dzo - zawołało dziewczę. oży- bnjesz cznć się 8zczę§liwą u mnie, zrobrę
wiając się - przepadam za zielono~cią ł wszystko. aby ci to ułatwić. Mydlę opukwiatami. Lecz chciałam zostać w Li- (jcić Liverpool przed tygodniem jeszcze.
verpoolu dla tego, że tu mieszkam od tak czy zdlłźysz lię wybrać. moje dziecko?
dawna.
- Achl panie, ona biedaczka nle ma
- Lecz nieodpowiednio zupełnie dła prawie nic do zabra
z sob,. Nigdy nie
ciebie - wtrąciła ciotka - cóż robić je- była ani odziana. ani nakarmiona tak. jak
~nalr, przy mojem nbóstwie nie mogłam ci wymagałoby jej urodzenie. łecz to nie 010dostarczyć odpowiednich wygód, zrozn. ja wina. Pr~y takich małych fnnduszach ... '
miesz muie. panie CaryU'u i Wybaczysz_
- Rozumiem to-przerw&! trocbę znie- Ależ pojmuję to zupelnle, miss Ray- cjerpliwiony .mr. Caryll- już teru ta odne. Co do muie zaś. mam opinię ponure- powiedzialność spada na mui~. BlJdź pani
Iłę tent, teby Ewelina
go I .aro". Cliowieka J UIIqaję 11& tak doilrł
nlą, uczynił mnie takim los srogi, nikt miała w zystko, co jej potrzeba tymcza I

saJ,.

sem-mówił-dalej~1IIi\dąC zw te

pieuię{\zy

stole - i żeby była gotowa jechać ze
muą do Mouut-Eden 'u za' tydzień. Gdy tam
pobędzie jakiś czas. opisze .pani jak się
cZIUe- Jeżeliby uiepodobał się jej ten rodzaj życia. pomyślimy o innym. 19Ćz mam
nadzieję. że wiejskie przyjemności będą
mialy dla niej urok.
Mówiąc te słowa. mr. Caryll podniósłsię nieco z trudnł/ścią z krzesełka. BZyknjąc się do odej§cia.
- Starzeję się -jnź ogromnie l słabuę
rzekł-czas mi już odpoczlJĆ. No, Eweliuo.
czy zechcesz mnie pocałować j zapewnić.
..te ślę mnie nie oba,wiasz?
O. nie. wujn. wea.le nill boję się ciebie
i DJam nadzieję przydać ci się ua coś.
- Bądź rui pociecllą, moj e dziQcko. i 0slodą moich smutnych dni - rzekł mr. Caryli. wzdychając - oto. czego się po tobie
spodziewam. 1)0 widzenia, mis Rayoe.
dam pani znać. kiedy masz mi dostawie
IU\

Eweliuę.

. Gdy tyl).:o d.rzwi zamUęły słę za nim,
RaYlla powróciła do atolu i obejl·zała
zostawiony przez niego pakiet pieniędzy.
- Achl moje dziecko-zawołlla-jest ta
trzydzieści funtów s~terlingów. Jakże hoj·
uy jest twój wujl I1et ładuych rzeczy możesz sobie za to kupił!; będziesz wyglądała
jak królówa. Czy oceniAsz należycie swoje szczęście, Ę\Velinn?
- Nie mogę jeszcze rozejrzeć się wtem
nowem polożenlu, dlatego nie mogę się
olem ci_yć. Wuj bardzo wspaniałomyś1nie ze mną postępIlje. przylllaję to. lecz ty.
ciociu, tak dobrą byłaś dla mnle i choć
sama mi&!aś niewiele. dzieliłaś się ze muą
od dzlewięclu lat_ Jakże ja mogę zapomuieć. Ile ci winoaUl.
- Dajie pokój, moje dzier.ko; był to dla
mnie obowiązek i plozyjemność z~mować
się, t.obł- Bieduy mój brat nie miałby ipOkOJu w grobie, gdybym mu uie była pl-zyrzekła. że zaopiekuję się jego córką. Choć
mi teraz pl-zykro rozstawać się z toblh nie
miałabym c~yba sumienia. gdyl}ym chciała
cię zatrzymywaG przy sobie. .S"ietuy los
cię czeka. Ewelino. wuj .zapisze ci z pewo_h. CIIlly majlJtet. Dlaezeg6tby nie
mial tego zrobić? A jak zostaniesz jl.'go

ws

skiego p. t. • Wieś do sprzedania." Premiera ta bndzi wielkie zainteresowanie w
warsz,awskich 8fer~ch dziennikarskich. które mają wysłal! na dzień przedstawienia
do Łodzi swe celniejsze siły krytyczne.
WśrM warnawskich gości będą i autorZy sztaki. Opel·etka lIróbnje obecnie .Narzeczoną Vert-Poteaux" Audrana.
: Na przysdy czwartek zapowiedziany
jest koncert słynn~~ wirtuozki na skrzypcach. panny Metaury Torricelli, oraz śpie
waczki operowej, p. Angell Kastellari i fortepianisty, p_ Jerzego Buddt!us. Koucert
Ola odbyć s/e w sal! koncertowej.

***

ROZMAITOŚCL

Maksymilian von Sc:hlegel. W tych
zakończył tycie w Doberanie jeden z
młodszycb. B głośniejszych niemieckich romansopisarzy. Makaymilian von Schlegel. urocbony w Monachium pierwszego kwietoia 1840
roku. Z Iiozoyqh po.... ieści tego adora najwi~ksz1lll cieB", alO ,0zgI0/llllll: "Rycerz teratd niach

niej8zojci' c,

uDllSZ6

ogoiate", "Dzicz w

społe

czeństwie H •••

,.** Gazeta Inie1ycz..... sobie pOIYskAć no"ycb abonentów, jest istotni. rzadkośoi, w
czuach teratcieJszycb. Unikat tego rodanju
istnieje w Gumbinie; jest to organ Ilr%~dowy
nie ~ przedsiobieflltwo prywatne. Jeden z mieazkańców Królewca zaabonowa1, w tych dniach
pnez pośr~dnictwo miejscowego Ilr%~U poczto"ego. ,;(rrz~do"y organ królowski " Gwnbinie" na k"artał czwarty roko 1891. W .ki1ka
dni potem otrzymał od redakcyj pdpo!fieclt
następuj,...: "Wydanie w crJoś!'i rOlebrane.
:Rowe nie wyjdzie. slmtkiem tego zamÓwienie
nie mote być wykonane" . Na almtek reklamacyj orzOdo pocztowego w Któlewco w dnio
24· z. m. nadeszł,.' odpowiecIt powtórna treści
Ilastopnj'lcej: " Administracya miejscowego orglno o~o"ego odbija corocznie 250 egzem·
plarzy dla bezpłatoych abonentów; drugie wydanie nigdy nie wychodzi. Ponie"at wymienion, Iicz~ egzemplarzy rozebr&llo oddawna,
p~eto zamówienie wykonBnem być nie mote.' ~

E L E G R AMY.
Szczecin. 7 p&Ździernlka. Zmarly tu kupieo Karklltseh. _pisaŁ miastu 300.000 m_
n,a cele dobroczyune. 300.000 01_ na zało
teuie muzeum. a rodzinnemu swemu miastu Koszalinowi 400,000 m. Ila dobroczyuny faklad Karkutsch&.
7 października. Na zebranlu
nnli libel·aloej IV Newcastie Gtadstone wystąpił w mowie z uowyu. progl·l1mem politycznym, który zyskał powszechnie uzn""
nie. Program ten zawiel·a pomootenie pra\v
dla mas, ograniczenie przywilejów klas
wyźszych. obciąźeuie podatkami wielkiego
dochodu. reformę Izby \fyźszej. zmierzają
cą ku zniszczeniu tejże, reformę fendalizolU rolnic7.ego I zolesienie pl-zywilejów

!-:I'"dyn.

su eesor ą. Ole zapommsz o starej- crotCe;
jestem tego pewnI}.
- Nigdyl nigdy - zawołała Elfeliua. 0bejmując ciotkę·

Widzisz. moje dziecko, że i ja mogę
na tej zmianie twego losu i zai swoje w dostdku. Teraz zag
obowiązkiem twoim jest podobać się wujowi I zadawałniać go_
Myśli Eweliny pobiegły tymczasem za
oddalonym Williamem. Jakże szczęśliwą
byłaby i dumną. gdyby mogła kiedyś powitać go w swoim domu i podzielić się z
nilll m~ątkiem. który bez niego nie miałby
dla niej żadnej w~tości.
Te piękue marzenla, a przytellI młodo'ć
i ciekawość nowego życia, osuszyły wkrótce łzy Eweliny i gdy nadazedł dzień odjazdu. w pożeguanln jej z ciotkI}. jakkoł
wiek peloem gorących uczuć. nle było jut
cienia rozpaczy_
-

skol-zystać
kończyć d

ROZDZIAŁ

00

IX.

MounŁ-Eden'n trzeba było odby(\ n~
dośĆ dłun drogę koleją II Liverpoo-

prtlld
lu !lo Sto Mary-Otter)'. poatimo jednak wygodnego w&łOłłU plerWI~ kI&!\7 i *sn
humorystycznycb pism. w jaki wuj zaopatrzył Ewelinę. zuudziła się oua i zmęr.zy
ła. Mr. Caryll był wciąż milczącym, a ona
nie śmiała zwrócić się do niego niezapytana i bud.&ić go II jego półuśpienla_ Odetchnęła dopiero peło'ł piersią. gdy oa najbliższej stacyi wsiedli do oczekującego oa
nich powozu. Balsamiczne powietrze sierpniowego popołuduia ożywiło wkrótce lica
Eweliny i obudziło w niej zainteresowanie
dla okolicy. dostarczającej coraz to pr;r;yjemnlejszych wrażeń. Ciotka Marya oie
przeSadziła wcale. nazywając Mount-Eden
prawdziwym rajem, piękność okolicy usprawiedliwiał& w znpełuości tę nazwę·
Ewelina wstrzymywała oddech z podziwu,
wobec tylu cudów przyrody i nie wiedziała. czy 01& sil} śmiać. cz.y płakać_ Gdy Ali
powóz skręcił w obszerny park, pełen
świergotu ptasząt I od wiecznych drzew.
nie mogła powstrzymać okrzyków zachwytu i Jwróc.il alę do mr. C&ryll'
.
go za rękę.·

(D.

Co

tL).

DZIENNIK ŁODZKI.
N.226.
, (uol~
... kor_, lat 23, Belena Xli)o".b tat 19, Ł1ib!i M:iICii:
zlemaklcb, zniesienIe kokioła cypaluość Dublina wysyła na pogrzeb swą 780, oUkJow,
rek 60 lat
państwowe~o tymczasem w Walii I Szko- reprezentacyę. PrzypuszczaJ' A, że teraz obie baca jaglana - - - , olej ..ep~k.,,,, - - ..
lniao, - - - n pad.
Ew••••II.y: DsIeel cło lat 16-tD .marło 2," tej
cyi. Ograniczenie czasu pracy zaleca. frakcye stronnictwa Irlandzkiego zleją się no"iesiono p..elli., 300, ł,ta 100, je....i•• i. liabi.
ebłopeów l, dzi.WCZ4t 1, doroslyeh 2,
program takte, ale z wIelką ostroż razem.
-, O".. 300, groeho polnego 100 koro,.
w tej Iie,bie ~TSD I, kobie' 1, • mi&llowici.:
nością.
Na zewnątrz chce utrzymania
Valparelao, 9 października. (Ag. p.). Rząd
WI!IlIWI, 9 p&td:tiemilt&.. Oko"it-.. Hort. .klad. Krystyna Tkacz 68 lat Józef Tomu, lat 26.
Slarozakoul: Dziee.i dO la~ l/;-tD SIII"rlo 9, w tej
pokoju, radzi zmniejszyć wydatld na argeutyński sprzedał br. Hirszowi tysiAc 1& w.~o l<!O"= -.--1l.9"l; la 78<: - .--9.30. Iiosbi.
eblopc6" 7, dsi.wc....' 2, doro.lyeb _
wojsko I marynarkę, opuaclć Egipt I mil kwadratowych w prowlllcyl Szako, po SsynJd
9.36. A ,,'wo 100": - .--12.00; n 78<: -.-- " tej lJezbio m~.JSl1 - kobiot - & mi&Dól'ficie:
nie mieszać się zupełnie do spraw kou- 1,000 pazos milę, na urządzeule żydowskich
os
tynentalnej polityki.
kolonij.
WIedeń, 8 października. Baron Hll'sch
Allloy, 9 października. (Ag. p.). W cbiń
LISTA PRZYJEZDNYCH.
TELEGRAMY GIEŁDOWE.
zakupił 3 i pół miliona hektarów ziemi w skiej miejscowości, odległej o 40 mil od
H.tel "ol. kl. M. PaskaIJki • Radoml.. R. Wiettrzeczypospolitej argentyńskiej na koloni- miasta Amoy, wyn1k:ł buut. Pospól8Lwo
.blejski L. Ohmnr.ki s WaTsz,,,y, Mrowi'okJ &
zacyę żydowską. Galicyjskie komitety bę wzburzoue ókradaniem pnbliczuych kapitaGóry Bałdrz,eb......ltiej, E. GaJewski s Praszki,
Zdni&9
;l
za"i~10
Giełda Warazawska_
Kuruatow.ki s Woli Ktoltoclriej, K. Starczewski
dą co tygodnia wysyłały po 300 koloni- łów, napadło na rządowe składy solne, zas Złoc.e"L
stów.
Hohl Victorii. Borcban JaJmbowi.. • OzormordowaŁ. kilku mandarynów i wielu z. wek.I~&:::~::or .. l.. wo
ko .... )(ont.ag s Kallou, Gmb..g z Plocka.
Budapeszt, 8 października. Wczoraj mi- muiejszycli urzędników. Bunt, po krótkiej na Berlin Zł. 100 rur. . . .
4695
1
1685
uliczuej
ntarczce,
uśmierzyły
uadeszłe
z
nister finansów, Weckerle, przedstawił izna Loudyn za 1 Ł. • . • .
bie budżet wykazlljl}cy 21 milionów prze- Amoya wojska.
Da Pary 1 za 100 fr. . . . .
37.80
37.75
ROZKUD JAZDY POCIĄGÓW
wyżki i oświadczył, że głównem zadaniem
Rzym, 9 października. (Ag. p.). Z mo- Da Wiedeń sa 100 ft. . • •
81.70
rZl}du będzie przeprowadzenie reformy ad- cy dekretu królewskiego, datowanego z
Żądano z kolleelD gieldy
I
M
ŁadA
GODZINY i llINUTY
minl.ttracyjnej I uregulowanie waluty w Monzy doia 23 z. m., plęelornblowa rnska
Za papiery pd.twowe
I
przyohodz,:
81
łOI 101 151 41301 8/50110/30
celu dokonania projektowanej konwe\'8yi.
moneta złota, czyli t. zw. pólimperYllły, ma- LilIty likwidacyjne Kr. POI. .
97.75
97.90
]lOiycska w8eboolli" .
102.- '10'2.50
Bruksela, 9 października. Be1gljską eks- ją prawo obiegu we Włoszech po kursie RU8ka
4"1.
poi.
wow
....
r.
1887
96.35
9635
1.s110/ 71 45 1120 1 51 55 / 91ao
pedycyę, wyprawioną nad K6ngo pod do- 20 frank6w.
ilI~y z... ~. ziew. Seryi
I.
11,1.101.t
wództwem Jaques'a, wymordowano. Trzyl'
100.40
10040
prz,chedzą
"
"
")t
V
LilI~y .ast. ID . Wa,. •. Ser. r.
stu ludzi zabito. Ekspedycya ta zamierza102.2i; 102.25
1040
do
KolllBzek
7
10
8
~6
705
230
10030
1u04O
Ostatnie wiadomości handlowe_
ła przedostać się do Kongo przez wscho"
"
l!
V.
Li8~, .ast. ID. Łod,i ~ryi l
820
" Skierniewic .
4 16 824
dnio·afrykańskie posiadłości niemieckie.
WlruaWl, 9 p&tcbiernika. Wek,l. klOt. t.rul. na:
n
625 102(1
,t \Va.rBZlł.wl 10 ~:;
lU
Petersburg, 9 października. (Ag. póln.). Berlin (2 d.1 46.96, 97'/., 47.06, II!, 15 kup.; (,ondyn
J 35
355
n AJeuautlrow&
Rozporządzenie ministeryum skarbn: Mini- (3 m.) - - -i l'ar,l. (W d.) 3'/.80, 85, 95 Jrup.;
Giełda
Berlińska.
Wiad.A ( d.) ~L70 Jmp.; 4", u.~, likwidacyjn.
952 401 10 ao ł2 41
łt Piotrkow&.
uisŁer wyj~nit, że wytłoki nasion oleistych KrOL Pol 'ego do" ~.90 qd; tak!ei m..~e 9?.6<!
22'> 9 t5
450
n Granicy
. •
213.-· 213.50
stanowią jeden z rodzaj6w otrębów I dla- i~' 5'/, maka poły.ak.. ...chodrua I-eJ emJ8yl Banknot, ruskie zaraz
450
»
»n& dos taw .
245 "'-7
212.25 212.li11
" Sosnowca.
tego narówn! z otrębami nie wolno ich W2.00 i~., U-ej emlayl 103.00 i~; 6'/, I,oiyooka Dyskonto
pry"atue
.
.
.
.
..
t tO
l'/.'!.
5'1,'1.
10
15
"'''.tIU.'' s 1887 roku 116.36 qd.; 6'1, 1I0,y ,a" Tomaszo,", •
wywozić za granicę.
.t""D' .1••• kie J-ej leryl lit. A B 101.10 i\d.,
448
2 01
"Br.ina
Krążą pogłoski, że niebawem rozpatrzo- m..j ••r,IIJt. .A B l00.łO
100.15 Jrup~ 5'/, li·
6958
"l.ugr. } I ......
ny będzie projekt budowy nowych kolei I aly lula""e ",iuta Wa......' I..,j aeryi 102.25
n D..bro", 0 ,,'0.
8 2J
102
innych robót publiczuych, aby już w tym ••d., n-ej aeryi 102.00 "'!'l. 101.70 Jrul'~}ll-ej ....
1II0 •• ty I ba.k.oty: Not. nrx~ 1 1
Nllt. nienn
~l IV-j .eryl 100.60 .'!'l., 100.30 kup..
" Peteriburga .
10 38
roku otworzyć źródła zarobku dla ludno- 111101.70
• .
4fj'I,
V~ seryj 1w.lO qd~ 100.10 Jrup. lJ,akOllto: Iler- Karki niemieckie
1058
Mosk"y
4 03
Anstryaeki. baukuoty .
ści dotkniętej klęską nieurodzaju.
81
liu ł'l" Lolld,n 3"" P"rył 3'", Wiedeń ~'I., fe- Franki
"
532 752
•. . . . .
4 35
" Wiednia
37'1.
Paryż, 9 października . (Agen. półn.). :MI- t.roburg 5".. Wutoó6 klll'o" , Ilotr",eruem .'1.:
152
li Krakowa
527
752
n.łA""e .i.... ki. 141.2, "AT". I I fI 10.6, Kop""y celne
nistrowie: Freyciuet, Constans, Yves Gu- IJ.~,
Ło,I.i 208.5, 1i8ty likwldacyjue 135.1, poiyczi<a pre9 i9
n \Vrocła wa
10 16
yot, Jnies Rocbe I Ronvier Pl,zybyli wczo- ruiowa I 113.5, li 3ł .3.
5 43 6 13 6126
" Berlini
raj lljI. uroczystość rozpoczęcia rob6L ase" 35
Waru,wI, 9 patdziemika. Tu" Ul. 1,lac. WilJlo,,DZIE,.NA
STATYSTYKA
LUDNOŚCI,
nizacyjnych. Ludność urządziła ministrom .kiero. PueuJea 810. ord. -, p8tra i dobra - UWAGA. Cyfry ozna..one grubu,," drnItiem
ZlI.rll .. dni. 9 paidziernlka:
"yrażaj. Clas od. godziny 6-~ "ieezorem do goowacyę. KBka osób gwiżdż'lcycb
al'e- - , biała 796--810, "yboro"a 820-850, .yto
Kltollcy: Dzieei do la~ 16-~n smarlo 11, 'fi' t.j dsiny 6-~ rano.
",boro". 690-720, .redni. - - -, wadli ...
sztowano.
Iic,bie
cbł0'pcól'f
6,
dzie".c.~t 6, dorolłyeb 4,
jtclllllieó
2
I
...
fS'td.
,
owi
••
300
Londyn, 9 października. (Agen. p6ł.) 346, g.,ka ł5.0-500, ...pik letni -, siln.wy - w tej liczbIe m~czyzn 2, kobiet 2, & mianowicie:
Ciało Parnella spocznie w Irlandyi. Muulł n.epU: rap •• hlł. - - - . fl,o~b 110lnv 600Leokadya Grąbeze...ka, la~ 65, O~ylla Bnki."i ..
wła.1cie1eli

..
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MU
' 9IJJlrh.l' l' Ś~l'Upwu p~:;:m:~:~:~~~~~lę~.~~~ą~8:~~_
mn~ U6r'ł

k., atolow4
i w.zel"wykone.a
elegancko,
be. rótnyeb Ol",·obów
cheb
~
F'lh
n' c e mieznyCJI' po oenach przyatęp.ych
- pro esor
J anno l,zn - ·
1994 3 •
go Towarzystwa, uczell M,
Rubinsz\ajna
1000

Z bgu
paszport,
i. śpit\- :yj~~Źi~~~,~~s:!~It!:a~:

"K RAJ"

.t
i lelle
l i terae ki c po d re dakcyą
PIsmo POlityezae, sp ....
cezu, ek
ODom
Eruma PlIIu co tydzień w Petersburgu wychodzące.
Wobec coraz większego rozpowszechnienia "Kraju" w miejscowościacb Cesarstwa i KI'ólestwa, dła okręgu fabt:ycznego
Łódzkiego rynki zbytu stanowiącycb, nstanowiliśmy z dnia 1

wrze~nia b'ageJ'&torę

udziela lekcyj. muzyk!
1'.
ogl06fJ11eó
wu .o.razl. teoryl muzyki I har- z gmioy ŁAkowa pow. piotrkow~
do Kraju w ' Łodzi, do przyjmowania ogłoszeń po cenach redak~
tod
k
Komedya w 4 aktach wierjlzem mon II naJJ10wszą me ą
IlU- skiego na imię Hamy Wolfa GlikscyJnycb i takową powierzyljgmy Panu ZYKmuntowi Jóhl'. Aleksandra Fredro.
'serwatoryum St. - Petershur- man~. Zualazca r~czy złożyć w
zetowi Naimskiemu tamże przy nI. Skwerowej NI',
O S O B Y:
skiego i Warszawski,ego_
tnteJszym magistraCIe.
2019
1113? zamieszkałemu. Cena. ogłoszeń znajduje się na nagłów:
c ••śnik RaptllBiewiCll p, Dobrza'lIIti
Adres: Ewangelicka ul. dom Zarząd DrogI Żelaznej lIabryczku pIsma.
Klara. J'e<>o Iynowica p-na Bellina
.
~ód Id ,\
1843·3-1
"'dministracya Trraju.
Rejen~ Milczek
p. WVgrsyn
W-go Nelsnera, pierwsze pletro
no-ojJ Z eJ
....................
:;;d:~lin!ego syn
p. So_".ki
od frontu.
1936-25-1 podaje do wiadomofci, że w dniu l

ii.·.......-• •••

r~T.fi~;~o

-. - ~)t~a:~~~rta.{;,.~oJdr~~~~:;~

Bona polka

Mł~~J .człowl·ek

Papkio
J)yndaIJlri,mars'·le
..- p. Glogar
Z powodu zmiany interesu Jest do się b~l~ przez publiczną Iieyt&cyę 3
,
Swigalski, dworz. ani.. p Roman
t.:..
•
b b 'li
b I 8 20l
.
I I
sprzedania
'",O)'l' suc yc rOD D .przy y •
( znaiAC& siA na krawiecczyźnie życzy
•
Perełka, ' __ L_'_. ka
&OWWWIIP.Wi'Ockwr"Aniar.). 'przYIiś\"efrachtowymx.bal"·Y·OA··\TJ·dś·
1-8~YII murarze
p. Ceremurzyftl~
20097 .e otae)'l SosnowIce A. Hamburg•. 80 e PIZ,!J'l" uueJ.sce. ..1& o m o " .
.
2-gt
p. Buto....,,11ri
l
ra d1~ okaziciela.
2013-1 U S. Schutz, uL Piotrkowska lit 43. mogący złozyć 2,000 rs. kiltU. Cyl Inb
Murarze, hajduki, pacbołkI. Scena
r
---1973-3 więcej, w miarę potrzeby, posiana wsi
.
ZGUBIO~O
d .
.
k
d 1
i
.
k
steCAlIla Szubert, uczen- aJfłCy powazne re omen acye
Bronisław
40 łokci szeroko§ci i 90 dłngOści,
a r ę PO"'9 tO
nica G. D. Lampertle- znajomość język6w polakiego, rus- '
..
położony przy szosie KODstanty- wydauą :I. tutejszego magistratu
11'0 w Draznie,
kiego a w części i niemieckiego
•
"
rr..~r:W~coki~.i: ~~\er~;)~rkp;:~~lnoWSkiej. Wiadomość, uli~a Kou- Da. Imię Dawida Hersza l'okrowió)' śpiewu poszukUje odpowiedniego zajęcie..
v
moje !oilgodz 7'/ -10 rano i od 3-5 stantynowska lit 39 U Michalow- ski ego. I
J,
' O t t dl u , TI
Adm1nls
po poło C chor~ba.l iol.dkl I kluok. skiego.
1986-3
Łaskawy znalazca raczy złożyć Adres: n Rejenta Kamockiego, Noer ~ ~ m. U. w
trają W tutejSzym magistracie.
wy Rynek, dom Kamińskiego.
cyl "DzlenUlka".
1954-3
1459-30-1
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Bandelsman

....

udziela leko

PitiA tÓDZKA

arszawskiego Akcyjnego Towarzystwa
przy ulicy

Zachodniej Nr. 55

(nowy

3t),

dom D-ra Golca

(LOMBARD)

udziela pożyczek na zastaw kosztowności, oraz na niewielkiej
z opłatą na administracyę w tym stosunku:

objętości towary. Od pożyczek na kosztowności pobiera

od pożyczki rs.

..
..
..
..
..
..

• do 100 jeden i trzy ezwarte,
..
101..
11' po rs. l kop; '6 bez zmiany,
..
118.. 600 po póJ:tora,
,. 601..
800 po rs. , kop. 60 bez zmiany,
.. 80! .. J,OOO po jeden j ćwierć,
.. 1,001 .. 1,080 po rs. la kop. 60 bez smiany,
.. 1,081 I wyżej po Jeden i jedna czwarta

czyli 14°10 rocznie.

Markę skarbową opłaca dłużnik. Żadnych innych opłat nie pobiera się. Pożyczkę można spłacJ;lć częściowo i w miarę
bierać.

Oplata przy wykupie liczy się za każde rozpoczęte 15 dni. Można zalegać w opłacie cztery
Billro otwarte od godziny 9 rano do 4, po południu prócz niedziel i świąt uroczystycb .

•

DZIKtiNIK IJODZKJ.

r:s:-z::z::z::z:z::z-z-z._.z-z~z~~
ZAKŁAD
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~Yb~~~i~~~'polity,
świeżo
m"t~yl'j

t

ftanele

M
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BOGATO

~AOP .A'rR~ONY

W pło'tna J"arosławskl"e

ulokQwania Da pierwszy nu- na
Florentyny Wojewoda.
po
znalazca raczy
M u W-go ajenta G,usz~~fo. go w magistracie.
2023-

Ił

'r~,!arzystw~e. Wi&;do~ośi! Łaskawy

Obwieszczenie.

złożyć

MEBLE z salonu

r.~ DyrekCJa Towarzystwa .KrcdJtOWIIO mało używane

...

l" belgiJ"skie

W-go Hacka obok

~ 10,000 rubli wYda~:~i~~!!S~:r~~zt~iegO,
imię

Ii.a' do

Dych

~:;;;;~W~Z;;:Z;;::;NE.

t5, dom

Przyjmuje zapi y codziennie od godziny

i"~ mel'

a wa ny,

ulica Zawadzka Nr.

hotelu Manteuffla.

na sezon sprowadzo·
jedwabnych. f"ularów i
weł:nianych na, suknie I okrycl/l. korty francuskie i bajowe na
8iłknle I okrycia. plu8ze. aksamity. brocaty na pokrycia salop,

Zla
OL

w łlODZI

3 po południu,
~
1179-0
rM~ (f(:xx>e:~OOO~~0004OC:>C:;)ł)

zagranicznych,

Magazyn towarów bławatnych, obicia na meble, dywany
M

Celiny Bronowskiej

rM~
na sezon biezący ~~

świeżo sprowadzone towllry
pierwszorzędnych fabryk krajowych i

Poleca

,H

s

dla
dzieci (froeblowski) z ogródkiem

~

' tf,

miasta

tom.

M'DS:W;'~~d~j:~~i~o~~~e~ePwi~
~ domo§ci, iż zażądane zostały po-

do sprzedania,

Ulica Dzika 523-a parter.

OB'MIBJIEHIE. 2011-2
06UlWleTClI, .. TO 8 OllT86pll
f,j~IŻYCZki na nieruchomości:
1891 rO.l.8 C. 10 "liC. yTpa lI1> rop.
M Inlet zagraniczny f krajowy, stołową bieliznę I materyaly baweluiane, kołdry piko, ~ l) pod Nr. 1433-0, przy nI. Skwe- JIO.l.Słl nO.l.1> KI 1437 no BU.l.SeB·
.
j d b I el I
sl
k'
I
I I'd
d"
~
rowej, pl"Zez Leopolda I Zofię CKOIt y~, 6Y.l.eT'L np'l,I.:lBaTLClI
M
we, watowane e wa ne w n aue, awue III, p usze p al y po rOZUll,
iM
m.alżonkólY Ingerslebeu, po- ,I;~II"IU'oe lłJ(y~ecTBo, upuaaucł'
najróżnorodniejszych materyj od naj- ~~
życzkIl pierwotna rB. 7000. ZlIIl\ee Bo.lleC.uBylKpacoBcKoKy eof
O 1
ff,j'
.' .
CTOlIlI\ee as. Ke6eJIH, mBeltlloli KR..,
, tańszych no najdroższych jako to: :"~. 2) pod N!' .. 769: przy ulicy ~IOtl'- mllllLl, Koza, .lOma)l.lI, 6pa'lllK II
~!1
1Jtredlty, plusze. brocatelle. juty.. bllretty. cretony etc. etc.
~
kowskieJ, plzez Jakóba I An- Bosa OnflHeHBoe AU TOprOB"L B"L
riM!\
n. ę małżonków.
Frischmaun,
po- 103 py6.
we wszystkicb deseniach i wielkościach, chodniki ~'M
k d
bez k
pIlI8zowe,~jutowe. tapestri l koko o-! ~
:jfZr8~ 3,800~lona
ouwer- CYAe6mll! Upaou" OCT~~~1ił.
M
we, 8erwe&y I kapy plu8zowe. jutowe i ; burettowe,
3 pod KI 1418-f, przy ullcy KaOB'.MIBJIEHIE_
·
d·
zk
~ mienniej, przez Mordkę RodOM,
§pr~ed a~ po w/lig cennI ~ a.
..., pożyczka pierwotna rs. 13,000. Cp;e6BW! UpUCTIUI"L UeTpoKoB•
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.
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Złe.
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;:~~~:~
P;~:;c~~:k~e~~~t~~ CT.;~~flYJI::;!
;OI~::~~!o~~K~o~o
rs 65 000'
OT. rp.
06"LaBJllleT"L no

1· Ra~p

Z

WY~ie~~faWlenia od clni~ 1. (13) W Piot~~:~i:.t ~;~j!~~

'

spra-

ep ort

IL

IIlIJI

!J Wszelkie zarzuty przeciwko udzie- 3epKan, .I3HU"L, oO,l;cBfl"~IIKOB1>,

~ ~'~~~e~~ż~a;::~I"Z~~k~~~ ~~r~:: u;!~:~!' "~~:;~BH:~~Te;~~"~o;

II
C'y1 w przeCIągu dni 14 od daty wy- rOB"L B"L 313 pyCi. 50 KOO.
M drukowania n1niejszego ob wieszcze- Upo)l.SlKll 6y,l;eT'f> npoK3BO,ll;UTLCll
~ nia.
II"L rop. JIO)l,SH UO,ll;"L :M 1441 no
Ł6dt, d. 28wneśnia (lO p&ździernika) 1891 BH,I;SeBCliOIi y.IIH~fl.
•
"J
Prezes: E. Herb.l
rop. JIO,l;iI1>, 23 CesTJft!p" 1891 r .
~~;.p~~
Dyrektor Biura: A. Rosicki. CYAe6BHii UpHcT3n By,l;UBKU.
Z
Z .......~_Z 7.
20182021
~!'I

•

w

FLA KI GAR NU SZK OWH .ł:u-

~:~:~}~~l~~~;~~!f~l ~~: K I i krymillaiugea3~~~'
łożonej.
~.d&nie!
a osze gllmowe :
plnscYIł,

;:w!fet'ne
deuskieJ Myszków, uad szos/} poNa
razem z pr?wyd"zlertawlOny byó moze
..
browar piwa bawarskiego z chmiel- z fabryki Petersbarsko - lIIerykIII·
1łik.lem, fo~. l dysty1a:rnI1J, ra.- Sklej. po cenie l'abryezDeJ, w magazem lub kazde osobno. WIadomość zyuie OBUWIA
bliższa na miejsen 'W Zarządzie
dóbr Żarki? przez , Mfszków, sfa.
• eJ~erm3:n.a~
cya pocztowa ŻarU
1868-0
Ploltkowsk& li ł. dom WI§lickiego.
~___
1945-10

1l0KTs6ps 1891 rO.1l.a B"L 10 "SCOB1o

l

.., .~_-..
' __- ___
Z
Jan Strahler
w NJE~:r:O~~~~ARTKI
Z

oYA.

.,.

p?~ NI:. 1410, II1'ZY. ul. .Wsc~o~- yTpa 6Y.JlQT"L UpOB3Be,leHa uyCi.luq-

,H Olej, plzez EdwRlda KlUoli- npo)l.aza .,lBlI.aKaro DHy~ei~ nę małt~nków Baumann, po- CTBa DpBHa,l;.lez.a~aro HoaaKy KOBH' życzka plerwotna rs. 12,000. relixy COOTOJI~aro BB"L loIe68.1I1 ,

ulica Piotrkowska
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CENY STAŁE

~" Hel"Zenberg
It

H

restauracrl, l'fZY botclu Manatcur202D-3
c

• Kilkaset f'ur
Gliny
1· Zl· eml·

wyłączając

Wychodzi codziennie, uie
niedzieli, _ _
Istniejący rok setny dziewietnasty
Dziennik Polityczuo-SpoleczRo-Literacki

i='

~ GAZETA WARSZAWSKA" ;
..'
'"

'i

i

"

z

~

bezpłatnym dodatkiem tygodniowym pod tytułem

. H dl . P
orespondent RoImuzy
an owy l rzemys ł"
owy

K

.3 Je~Jw-... łększy dzleDnJk U7Ye~Od"'." eodzłe.ule zral& I WVSf'raI
.
.
.,.
I
/
"/
"""./
,"/
ogrodoweJ ~ą bezpłatnIe do za- 'E oy Da pocztQ przed pOladalell-jest wlę«: plSIlCIl oajll'czesalej dobrania u Adolfa Bechtolda na nI. : ebollzłUIl oa prowlJer~ I z wlel~cll guet warszawskich Dljtaósze.
Wschodniej Nr. 43.
202~
~
T R 1: S C P I S li{ A:
______
i! Artykuły wstępne, poświęcone sprawom krajowym i zagl'ani~~""'"
~~OOl => cznym. Artykuły luźne z dziedziuy objawów życia społeczne'.
,
- j
'
go, ekonomicznego rozwoju kraj n, rolnictwa i top. Korespon• "
<
PlerWIlIZR w kll/l)" 011 1850 roku Istnie łlca
,
";; dencye z różnych stron KI'ólesLwa Polskiego i Oesarstwa, kop
A
A
"S respoudencye sŁMe z Krakowa, ~wowa, Pr~i, Wiednia.. Ber.~
ił Hna, Paryża, Rzymu, Londynu 1 t. p. Felietou, poŚWIęcony

NL'

.

i

, AROW F,A BRYKÓ
CZBKOLAD"Y, CUKRÓW, BISZKOPT W ANGIELSKICH
;, .
:i• BIERNIKÓW
'. .
,

E WEDEL W Warszawl'e
•

"

Ol'~olł~elllc t~c!,.as~~ę.

~ ifl~::~m ~i~~ł~~~n:~l>c::.y:r~w~~~:~ S~r~~~~d:~~i~~:
=>

::~
..

~

-:

!-_..
Niniej8zem ",nm hOllul" zalYi3dom~ó HZ:I1\o\ylIi
' I\ubliczllośd, r~ pragnąc zaiJość uczy~ =>
llió żą(l~niu Ii\lzl\cj Il\oiej tątej!l,ej !,HenŁcli oraz w celu udogodnienia ogółowi Pll- ...
bUcin/nki Ilahy,~altia wyrobów mojl1i fabryki, wkrótce otworzoną będzie, przy ulicy
i::
~
PiutrkowskleJ

FILIA

która codzielllaie świeżo zaopatrywaną będzie we wszelkie gatunki

czekolady, cukrów, karmelków, biszkuptów i pierników,
które po tych saruych cenach jak

IV

moich składach w Warszawie sprzeą!\lYane l!ędą.

B. WBBBL.

clll\ ~iężkowego i literackiego w kraju i zagl·anicą.. Notatki
literackie jako wskazówki dla chcących się zapoznać z ruchem
literackim. W felietonie powie§ci i nowele 0!'Yginalu~ i tłómaczoue. Kronika 8/}dowa. Telegramy: własne 1 Agencyl Póluocnej. Sprawozdania z ruchn handlowego i pl"Zemy łowego. Ceuy zboża i produktów rolniczych ua rozmaitych rynkach Kr6lestwa, Cesarstwa (Odesa, Libawa, Ryga) i zagranicy.
Warunki pren.eraty "Gazety Warszaw klej".
w W""u&wie: roczaie 9 rubli. p6ł:roeznie rB. 4 kop. 50, kwart&lru.
ra. 2 kop. 25, mielięeZllie kop. 7So. Za odno...ru. do domu 5 k. mie iteznio.
Nn prowincyj i w Ceaa.rstwi.: roeznifl rB. 12, p6łrocsnio rB. 5, kw"".

t.a1nie rtI 3 - łąeznie • p~'ylk. pocsto"'ł.
Pr...dplata pl'1;llml\ie ai~ od Wdogo l-go miesi4ea wedlllg kałeuda~ rz.. uozweg~ 11:r1~ ł
.
.
l b
- •
a w\erlli ~ ouewa petitem u jego IIllOJ8ea 8 kopiejek Wiersz
reklYI\J 2& kopiOJek.
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• ADRES: Reutey. "Gazety Warszaw kicj", WII'SU\fI, Ilrakow- ....
::
skle-Prze.umlo ~, to
'J
RedoJ..-tor i lfYdau:ca S&. Le.twskl.
~
~
W cillłU roku wychodzi 343 razy.
s
WycllQtU etbIeDule, ale wył,.euJ,.e IIe4ziell.

.=

19B-ł -
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DZIENNIK ŁÓDZKI.

że

226

]i

Podajemy nlllleJ8Zem do wiadomości naszych Szallownych
w naszym składzie detalicznym

Piotrkowska Nr. 249 (6),
przeznaczoną zostala do sprzedaży pnrtya 31~
płócien z obniżeniem ceny

dwadzieścia

bielonych
o

proGent·

od cen w naszym drukowanym cenniku oznaczonych. Obniżenie ceny nastąpiło
tylko z tego powodn, ponieważ te gatunki płócien nje będą nadal wyrabiane.
Ofiarując wprost ten towar naszym Szanownym odbiorcom pragniemy, aby korzyści przy zaku pnie tegoż towaru wynikające doetały się bezpośrednio kupują
cym naszym.
Za trwałość przeznac.zollycb do wyprzedaży płócien, gwarantujemy tak
samo jak i za inne nasze wyroby.

2009

Zaną41 Stowan,szellła IbJeliWw

RAMY

Inkrasenta, B. WilkoszaVlsk et J. Schnbct
wnelkiego rodraju

PBAC8\VNll

wiadomogć \V kancelal·yi
, od 1'/, do !}.I/. po poludniu i od
9-11 wieczÓl".
2003--3

IIiellego i Dittl:icha.
Łodzi.
2007-3

Droga

Żelazna

fabryczno·

.I;ó.zka

p

Herzen~erg i Izraelsbhn
ulica Piotrkowska
JEie5)SSB

Polecają

Meyera, gdzie fotografir.
B. Wilkoszewskiego.
236-

KUflEO

Z powodu oświadczeni. wY8Jlaj.cego W sne wieku, ZDający języki: poJ·
Icz. Wald&, o zagubienin. ~nplikatn listu ski i niP,jDiecki, mogący Pi:zedsta·
fr&J'h " ..ego ŁOdj.B~rod.. eJ" lt ,j1917 • wl6 chlnbnl!. ~wiadectwa i poważne
dnia 25 ezu .. ea (l Itp ....) r. b. Droga Ż!\"
po"pczeni ·_pooznlrOJ· e posady
Jazu .. J!abrlesn~d,ka pqdo.J» do wiadł>-'~
, • ..,.
mo"'i, ż. pomieniony dUlllikat listu frach·
lnb
to...ego )lo U917 uwai za ni.w~":'3

23.

Droga Żelazria JabryezlIo,
.tódzka

~ !'Owodo .....iadueni wyayll\i~ego
hl U. Tl'(IIlBkiego •• agabienill duplikatu
listu fraChtowego Ł6dt • Wilno za N.
7l7172dnia.17wt....iar... Dr.~łeIasn.
l'abryczno-Łódska ~. do WIadomości
~. ppmie~iouy duplikat N. 71717 uznaj '
•• O1 . . .uny.
200ł-3-1

J

N. LEJSERMAN

Piotrko".ka lt 45, dom Wi§uekiego.

a

obecny sezon zaopatrzona

19t4·0·1 .

zagranIczne

w

~t~ry, ~ywany, cn~uniki ',

NV~'.

A

Ceny najniższe, lecz absolutnie stałe.
FABRYKA WYROBÓW KAMIENNy'CH
Iloloca:

Naczynia polewane kamienne dla fabryk, oraz ·
potrzeb aODlowydl, płyty kamienne na posadzki, chodniki i t.p., polewane rury kamienne, cegfę szamotową, płyty szamotowe dla pieców
piekarskillh, pieco glazurowane począwszy od
lIajzwycZIIjniejszych aż do uajwykwilltniejszych
jako to : majolikowych, jednokolorowych z prawdziwemi złocclliami i t. p.
- - l\"a wlelostreDae zapytywllnla nad.Ienlall uprzej.
.Ie, li sprudat (''7.Ą.~TIlO\VA uaezyń polewa nych ka.
IIle.l)ell OIlBf\H slQ KA2UODZ1E\NIK w tabryu 110'
przy IIley Wo4aeJ 7.1 GazowllIł IIIlej Ił.
1980

lodyktnłÓW

w polączeniu ZIl Skla'dem ,

Wynajem instrumentów. .'

Przyjmnją się zam6wi eńi a 1l1i'
~.,,1i1troJen1a 1 reparAcYę jako też

tran8port l opakow" .... e~.II·

m-o

I

.,

USŁUGA

Rudolfa Scholz

nI. PJotrkoW8ka 18.

fortepianów, pianin
ł

wszelkie inne matel.'yały w bardzo
obfitym doborze.

RZETELNA

Łodzi,

Skład

Flanele, kamgarny drukowane, Lamy
od 9 kop. za łokieć.
jakoteż

Fł~18
·I· warssawskwgo
· magazynnP.

najnowsze fasony, ceny naJ przy
z czem , poleca się
SzilOownej Publiczuo~ci pod gwarancyą trwało~ci.
Obstalunki I
reparacye wykonywają się akuratnie.

SUKIENKA damskie we wszelkich kolorach dekatyzowane.

FiranKi,

Łaskawe bfe~\y pod literami F.
W. przyjmuje Administracya "Dziel nika" .
[
19;29-01

stępoiejs,?;e,

WEŁNIANE MATERYAtY
NA .SUKNIE.
l

sobjekla halldlo
wego.

w wielki wybór obuwia
DąmnClo Ileziicgo i dzIECi!lRCgO I

swój klad bogato zaopatrzony w

krajowe

ykoll)'wa

POZtOT~ICZA

saż

kasyera

23.

-o

'ł.'4.NIU!

Uaodlowyeil "'. /Jodzl
POSZUKUJE NATYOBlIIAST

Bliższa

WYROBÓW ŻYRARDOWSKIGH

w

w.

z kaucy. w lIotÓ'Wce.

AKCYJNE TOWARZYSTWO

Główny skład

w guberni Warsz.aweki«U, po
ie Grójeckim. Włók 24
bez serwitutów, z inwentarzem żywym i martwym, me·
blami, powozem, amerykanem i t. p. Wysiano oziminy
korcy 240; plantują się buraki. Cukrownia od legła o wiorst
8, skład dla buraków o wiorstę. B1~8Zę azc,;egó!y jIldzieli
Przezdziecki, Weterynar~ Gobernialn w Piotrkowie.

~

Tabela wygranych

w 1 dniu

ciągnienia

m-ej klasy 157

lO~eI·yi

'"

klas,okej dIIia

{

łl'"

października 18~1 1".

Gló Ile wygrane: Ba. 5,000 N. 2826, rs. ,000 r. 1'7715, r .
1,000 nr. 1.,5935. Po rs. 500 N.N. 7796, 21935. Po rs. 200
NN. 1690 '4115 9459 10096 11941 12054 18624 18676 19342
20885. 28047. Po ts. 8Q N.l. 57 1235 1641 2703 4327 5359
5438 5925 7040 7256 7395' 3796 8555 9803 11773 .lJj)jlO 12838
12840 { 16067 19129 . 97~iJ 19997 208M
6 1 ~~1l} )/)458.
Po TS . 60. N.N.

91

2 62 121 93 229 8ł. lIG 3!Ił W 30 78 692 761 69 78 937 57 98 1026 46 110 W
76 9ł 415 40 61 M. 96 98 523 713 56 8'.1 808 2t 30 32 80 2018 38 M 79 91 111
40 42 314 29 40514 99 573 ~6 668 85 n3 93 858 m 37 42 3082.137 80 83 280
93 306 50 91 M9 61 7<1 92 506 637 712 53 888 1100 21 45 49 96 97 4027 60 65
cl.9 55 77 27 76 369 408 66 51ł 22 38 55 59 87 718 906 35 ł2 48 5028 118 37
60 234 42 66 324 98 402 23 (9 5ł3 72 85 624 43 '12 92 720 22 43 49 52 57 810
21 969 75 86 87 6038 126 34 70 233 330 9~ 408 48 68 553 63 673 710 15 80i 9
51 9ł 911 8'.1 7005 1~ 26 40 59 61 96 UB 213 68 376 8ł. 88 408 516 31 36 652
78 96 760 808 12 28 88 93 905 25 8143 220 35 37 81 335 79 85 97 837 42 82 534
49 608 32 łlI 60 725 52 821 33 ;;s 50 9008 S3 37 57 61 96 181 91 3U 55 462 88
96 532 ł5 611 73 7M 811 27 30 9ł 926 27 3t 87 10019 28 72 95 116 257 85
373 486 5O<i 7 14 664. 700 28 819 47 68 939 53 68 11000 32 68 151 79 75 204 26
33 49 96 99 301 ss 49 97 404 83 M3 625 '}f1 707 ł1 83 816 18 32 '937 79 82
97 1202ó 61 170 77 211 80 84 3M 410 510 78 609 28 62 8ł. 713 29 80t 952 80 86
13009 38 65 104 298 308 51 88 460 M 566 70 89 610 761 66 95 84t 90t 2ł 64 85
14013 83 St 100 68 201 77 79 ,S18 25 ~ 418 83 52J 57 łI4 78 707 73 77 848
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