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(przekła.d z"Russkich Wiedomostiej)."

(D(/IIt'Z!I l'iąg - patrz Ali'. 264).
Ze względu na nadzwyczajnlJi szybkość
. swego wzrostu, J::,ódż jest jedyną, nawet w
c~łej .Enropie: l'ak. nagle powstałe i do.
sl~gał~ce ~ CIągu kIlku lat olbrzymich wymlarow mIasta przemysłowe, można zna.
l~źĆ tylko ,w Ameryce północnej. Za wybItny dowod tego szybkiego wzrostu może
słnżyć już sam ten fakt, że w ciągu dwóch
lat 1884-1855 w Łodzi powstało 40 wieIkich fabryk parowych! Taka ilość za kła·
dów ~r~emy~łowych może powstawać w naj.
bardZIej kWItnących ogniskach przemyslowych,chyba tylko w ciągu 10 lat. I te
40 fabryk powstały mianowicie w tych la.
tacb, gdy nasz przemysł wewnętrzny w tych
samych gałęziach, wielce się żali na zastój
a. nawet na kryzys, jakiego dotąd nigdy
me było 7). A przemysł łódzki wcale nie
uważn: za potrzebne powstrzymanie tego
szybkIego ruchu; nie doświadcza. on nic,
coby wymagało pewnego zatrzymania się!
Tylko jednego doznaj!! obecnie fabrykanci
.łódzcy braku, w celu dalszego niezwyklego
powiększania swej produkcyi, _ wody i w
Łodzi myślą już O konieczności wielolllilio.
nowych wydatków na sprowadzenie wody
o 100 wiorst z Wisły. 8 ) .
Caly ten niezwykły rozwój przemysłowy
przypada na wcale niedawny czas. Chociaż
przemysł fabryczny zaczSIl siA w Łodzi w
~

l7) I w 110dci produkcya w 1584 rokuznacE'
nie 8 I;l zmniejszyła, skutklem przesilenia.
(Prz. red. Dz. 11.)
8) Do tej pory niewiadomo jeszoze, skl!d bildzie woda sprowadzanlj, jeżeli projekt kanalizaoyi
i, wodocllłgów przyjdzie do skutku. Stndya poro·
biono w różnyoh kierunkach, leoz o Wiśle nie by·
(Prz. red, Dr:. Ł.)
lo nawet mowy.
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trzecim dziesi!1tku wieku bieżącego, lecz gll1du zewnfJtrzne"o. Lecz prócz swej wieI· wielkości i piękności budynków mozna po·
ob ec~~ch swy.ch wymla~ow
"
d
'
ł' y - "
k'
. t> ta k • BZy b ko rozwjn~ ł 0., równa.:,
~.'Je śl'l me
. z N ews k'lm P rospekt em,
oSI\lS~l1. ~le K04Cl,
tora Się
dalej Jak w cIągu ostatmch lat dZH.lSI/Jcln. Łódź zasługujo jeszcze na uwagfJ w wyso· to z Twersklli w Moskwie. Lecz charakteBardzo dobrze pami~tamy, ~e na głównymjl kim stopniu swą charakterystycznościl!! i rystyczuą wlaściwości/b Łodzi jest .to,. że o·
n~szylll t.argu, Jarn~al'ku. ll1żno-nowo g rodz.\ t'ypowoścj~.. Ch.ociaż miasto to. pod wi~lu prócz budynków fabrycznych, zna.JduJ&cych
klm, gdzIe teraz cl/bgltl słyszymy tylko o względaml Jest Jedynelll w SWOllll rodzaju się tak w samem mieście, jak wokoło nie·
konkurencyi łódzkiej, pierwszy ruz zaczęto I może hyć, że i jedynem w całej Europie: go i domów właścicieli fabryk, niema ża
mówić o wyrobach łódzkich dopiero w 1879! lecz jest ono czystym wytworem współczes- dnych innych budowli. Liczne domy fa·
roku, gdy sprzedaż ich wystq.piła tu doŚĆ ł nego wielkiego przemysłu i winno być u- brykantów są to prawdziwe pałace; nie slJi
znacznie 9). \~ s,zystkie o~inie, słyszane znane za lIiezwyl~le typowy objaw ruchów one zbyt wielkie, lecz bardzo piękne i zbu·
p.rzez Das na mle.lSCU~ zgodme p~zyzna.wały, I tego przemysJu l cech życiowych, wy wola· dowano w guście naj nowszych budowli BerlZ obecny ruch przemysłu łódzkIego rozpo·' uycb przezeil we współczesne m życiu histo- lina i Wiednia. "\V tym stylu zbudowane
czął się ,d?piero. od ~o.ńca ostatniej \!oj~y rycz,nem. Łód~ ni.:: innego nie pamięta w Sił w Łodzi wszystkie domy; niema tu wea·
wschodmeJ, a lmanO\~lCIe od ust~nowlellla I swej 'pl'l.eSZ~OśC1 i nie lIla żadnej innej hi· le zadnych starożytnych wielkich budynków,
opłat celnych,,! :doCle, od tego plerwszego! storyl - procz rabą/ki, fILbryka jest jedyną to też niepodobn:Js jest ona do żadnego in·
kroku wzmoclllenia naszego systemu cel,' istotą, jedyną, dnszl!I jej istnienia: w prze- nego miasta: rosyjskiego, polskiego lub nie·
prote.~cyjn!ch. N.ast~P!lie· przemysł łódzki szło~ci, w terażniejszosci i w przyszłości, mieckiego. 'Vyglikda ona, jakby jll! całl!t
rozwIJał S((~ }ll'ogresyJDle rownolegle z dal.! Oprocz produkcyi fabrycznej, niema nic zbudowano w tych dniach. Pomi~dzy noszym rozwojem tego systemu. Nie podlega, I ani w pojCj}ciach, ani w podaniach ani w wami wspaniałemi budowlami llrawie wszę
zdaje s~~, ~a~nej. wątpli,,!ości, i.e temu sy· wierzeniach mi~szkańców Lodzi, ~d góry dzie pozostały jeszcze ma.le mizerne domki
stemowl najwIęcej zaw(lzll~CZaOplS3.ny przez dodolu, od największych kapitalistów do starej Łodzi, które codziennie s~ rozbiera·
na,s kr~j fabrym;ny swój W.Zl:?st ·~olos,~ln~·lnajbiedn.ie)szych robotników: Podobnhi, jak ne i prawdopodobnie bardzo pr!;)dko zni·
,~le .moz~a tu Dle wspomlllec. o lrOllll hl' w,d!1wmejszych czasach hlstoryi europej- kną. Wsz~dzie leżlll miejsca próżne, które
!;tor~czneJ, która połq,czona Jest, z na~z!j, Sklej, gdy żywioł wojenny i prawo pięści S'lI nabywane pod nowe bndowle. Jeszcze
hron l1 celnlJ,:. o,chrona t~, o !(tor~ z, ta· pa~~w.aly n~d wszelkiemi innemi popędami nawet .w środku miasta pozos~ały pola, pok:m ogólnym. JękIem wołah nasI. fa?rykan. y; zyclU ludow, powst~wały lIIiasta. których przed mo gru~ty orne, które me tak d!!,wno
CI dla ocalema przemysłu rosYJsklego od Jedynem przeznaczemem była obrona WO'I zajmowały wlększ/b część obecnego mIasta,
konkurencyi zagranicznej, stworzyło im we· jenua, podobnież panujl1cy w obecnej fazie Wszystko to nadaje Łodzi zupełnie odrę·
wllf1trz państwa konkurentów bezporówna- knltury europejskiej wielki przemysł fabry. j bnll fizyognomi!;); gdy przypatrujesz się jej,
nia. niebezpieczniejszych, aniżeli wszelkie czuy stwarza miasta, nie mające innego to mimowoli myślisz o dalekim zachodzie
fabryki zagraniczne!
znaczenia i innego celu, jak produkcyę fa· Ameryki północnej, gdzie prą.wdopodobnie
Bardzo niedawno temu Łódź, czyli "Łucz" bryczn~. Właściwością Łodzi jest tylko także szybko kolonizuj!Jl się nowo miejsca
(Lutsc/t według wymawiania. północno.nie· niezwykla szybkość jej wzrostu, oraz wybi.\ i powstajl!! nowe ogniska ludności. Wszędzie
mieckiego, oraz Lol'.;c1t po austl'yacku), i.a~ tność krańcowa tego typu w porównaniu z 1w ;t.odzi budujl)s si!;), co przypomina, że lu·
nazywajlJl to miasto niemcy, a nawet mIeJ' innemi miastnmi fabrycznemi, które miały dność ta nie skończyła jeszcze swego rozscowi jego mieszkańcy 10), była nieznacz- jednak w swym rozwoju historycznym i in· woju, że dotychczas jest ona. tylko im We/'·
nem miastem powiatowem, którego nikt nie ne pierwiastki. Tu jakoby nie bylo ani w dell, w chwili procesu swego wzrostu.
znał. Obecnie zaś to miasto, chociaz urzę- przeszłości, ani w teraźniejszości, najmniejJako o dość charakterystycznej cesze
dowo ciągle jeszcze powiatowe, jest pierw. szego śladu żadnych innych pierwiastków Łodzi, winniśmy wspolllnie(:o na.d~wy()·i,nj
szem miastem po Wa.rszawie w kraju nad· życia-prócz fabryki.
małej ilości świ/btyń wszystkich wyznań,
wiślańskim i jednem z najpierwszych miast
Widok zewnętrzny JJodzi wybornie przed. które to świ!1tynie s~ tu jedynemi b~do.
Cesa.rBt~va Rosyjskie~o pod wzgl~delll wieI· stawia od llierwsze~o rzutu ok~ calą jc~ wlaOli, !lie majlJlcemi n~ celu pl'odukc~l fa·
kOŚCI, lIczby ludnOŚCI I całego swego wy· treŚĆ wewnętl'zn~ l szybklJl lustoryę tej bryczneJ. Przy ludno§cI, pl'zechodz'JJceJ 160
miejscowości. Łódź wywiera. wogóle wra- tysięcy, są tu tylko dwa kościoły rzymsko·
żenie miasta tak \Vielkiego i zarazem tak katolickie, dwa lnterańskie, jeden prawosła·
t) Juź w lB7!i r. fabrykalIci llloskiewsoy zwró·
N
. kt'
cili uwag\) na Lódź, choć wyroby ródzki.e już od no~o zbu.dowaneg~ w. najno~szym ~tylu. ar· wn~ i jedna syn~goga 11).
awet me or,e
1870 r. ady na jarmark ni7.no·nowogroclzk,.
chltektoUlcznym, JakJego me wywleraJ/b u I z Olch wcale medawno zbudowano. NaJ"
.
(Pr~, red Dz. ?)
nas największe miasta, oprócz stolic, a na~ wspanialsz'JJ jest synagoga, jeszcze nieukofilO) !lhe,9zkau~y ŁodZI ,nazY'.nJIlt ~we IlI1ilstO: wet tylko oprócz kilku nowozabudowanych
polacy Łódz, a mamey Lodz, . Dazw. lias przrtoczo· . Ś • p
.b
. M
G " D
..
. .
nJch przez p. Bozobrnzowll Ulkt Ule znn.
CZ!;) Ci ~ters u~ga I . osk wy.
10'Y & uIt·
II) Synagog w Łodzl Jest trzr. me hez'lc ezwar·
(Prz. rerl Dr., Ł.)
Cli), m.aJlJtc~ osm WIOrst długośCI, co do tej niedokończonej.
(Prz, 1'0,1. Dz. Ł,)
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niozno§liCburłacy, -jifl]as prze.-we m fjiiie,

a serce

wciąż powtarzało mfle-PosliichajTylko, co a-powiem_ -A wy ZIIOwu, choć odetchnl}ć mi pozwólcie, ho taka·
zniknął mi z o· ście mnie ściśnl;1ly, że uduszl.) się chyba! Sia·
czu. Jedną tylko myśl miałam w głowie dajcie koło mnie i słuchajcie!
i jeden żal w sercu.
Posiadałyśmy i słuchamy, a. mnie aer- Córeczko ty moja, co sil.) tobie sta· ce tak bije, że ledwie z piersi nie wyskolo? - pytała mnie matka w oczach czy.
mi marnfejesz, moja dziecino!
- Dowiedziałam się, skąd ci czumacy
A ojciec, milcząc, przyglf1dał mi się pil. rodem?
nie.
- Oj! - krzyknl.)łam - a. skądże?
Dziewczęta otaczały mnie i pytały:
- Oni wszyscy z Mazowiszcz....
- Czego ty taka smutna? Co ci leży na
- Skądże ty tę wiadomość wzięłaś?
duszy? Milczysz tak ciągle, jakbyś wodl.)
- Z morskiego dna zaczerpnfillam ....
w usŁach trzymała. Może na ciebie kto
Była ona istotnie, ta Motra, tak&, że i
zlemi oczyma. spojrzał? Może zły wiatr na dnie morza znaleźćby potrafiła to, czego
cię owiał? Czemu ty tak wyglądasz, jak. jej bylo trzeba.
byś z obrzydłym zaręczonI!! była? Powiedz _ Ten, który udawal si!;) do Damaszki,
nam tJrawd5h Domaszko·sorce!
nazywa się Danilo Dończukj a ten, który
A Ja mlJcza~a.m: lę~alam się, aby mi mnie podobał sięnajwi~cej, Kiryło.
prawda? u.st n~e wylcCIała..
_ A któryż z nich był Kirylo? - za.
-:- vyldzlSZ. Ją! ?oczy Slę od nas!
pytała Olena Jakóbienk6wna _ czy ten
gmewme mÓWIły dZlewczt)ta.
biały wesoły?
- Cóż ja wam mówić hfJdę, siostrzy·
'Pewno' J a nie dowiadywałam się
czki? m tak,. jakoś niezdr?wąsil.) czuję! na~t o teg~ białego. Jego już Pan Bóg
~oua\~ SIę tylko z n&!Ul!
.
dla ciebie przeznaczył, siostrzyczko. Mój
I b~alr SH~ za rę,ce, mD1~ porywaJąc. z Kiryło to czyste złoto. Brwi ma gęste i
SO?lJ: l blef:?ły ,z ,glos~ym śmiechem, az Zle· czarne, ciągle fajkę pali, chmurny taki,
mm PO(~ lllel~l Jęczała.
.
jakby szedł z turkiem wojowac,a nieru- EJ, dZiewczęta! - rzekła .raz Mo· chomy, jakby te złota wykuty. Raz on
tr~ , - Do~naszc.e z.abawy nasze. nIe .w gIo-1 tylko przemówił do nasj żadnej z dziewWIe . .Ja wjem, J:lk~ ~o smutek J'IJ UCIska.
czlJtt nie zaczepiał,namnie tylko parę raDZlewc~ęta do mej p:zylgnęly.
zy spojrzał i to tak jakoś wypadkiem, ni. - Powl~dz, Motro, slOstrzyczko.synogar. by niechcący. Takiego-m to ja sobie ptahczko, p~w1edz!
.
ka spodobała, ale cóż robić? Byleby tylko
- Pokochała naszn. Domaszka czumaka prędzej wrócili oni z Krymu!
młodego, wędrownego...
•
d'
k' d
?
- To, to, to! tego śniadego, wysokie- I cóz bę Zle, le y wrÓCił - zapy.
go? tego, którego buty tak skrzypiały? Oj, tała.m..
piękny-ż bo, a jaki żartobliwy, wymowny,
:- Swa~ów do ~a~ przyś11L - .odpowIe.
ze zlotemi ustv!
dZIału. - l w.ysw!ltaJI!., A .teraz, dZ1ewczęta,
Mnie płomieniem niby oblewało.
DOlJlaszk~ pteśD1'JJ uczęstuJmy! .
- W stydż si!;), Motro, \vstydź 8i~!
I zawiodła:
- A czegóz się ja mam wstydzić? Szczerlt
"Jaśniała gwiazdka, ja.śniała .••
prawdl.) powiedziałam. Może nie? Pobóź
się, źe nie! W idzisz! li ust nie otwiaraB~!
Z kim ty, Doma.szka, z kim stała?

lękliI _. mówią dzieezl.)ta.
czumackie słowa.
- Słuchajcie! słuchajcie! powitajmy czuOd tej pory świat cały

maków! - zagadała Motra Czemerówna,
dziewczyna czarnooka, żywa i śmiała.
I wnet zawiodła pieśń o czumakach,
któr/b dziewcz!;)ta wszystkie podchwyciły i
Przekład z rUBińskiego
razem śpiewać zaczlJly; czumacy zaś idl~
sobie, patrzą, a potem jak rzucl~ sil.) na
Elizy Orze szk uw ej.
nas,-my w nogi! Oni nas dogonili i oto·
czyli niby wielką chmurlJl.
- Pozwólcie nam przejść, panowie czu·
(Doko1~(Jzenie - patrz Nr. 264).
mMy, bl!dźcie laskawi! - prosiła Motra.
...• d
. l
- Oho! - huknął jeden z czumaków,
. ..
StOję J.a, mby wyzeJ ~IZ o p~sa w Zle o· jak d!1 b wysoki, nieruchomo stojf1cy, z roznem zbo~u; dok?ła.l!lme psz.emca wyplY'Y a postartemi ramionami i fajklJl w z~bach w kłosy l czerw:e:ueJą makI,.a naprzeCIw chyba ty, dziewczyno moja, zwyczajów czu·
p~ynl}. dwa kS1f;z~c? w p~łDl: . Je~en z mackich nie znasz!
lllch lasny, a ~rugl Jeszcze Jaśn~eJszy l ~b~
A drudzy żarty z dziewcząt stroić za·
wprost ku m~le pły~ą" ale.JaśnteJ'3zy WCllj,Z częlij ja zaś ciągle 'chowała.m się za Mo·
przode?l płyme, płyme -: lot, do. samych trl1.
Wtem, z gromady wyszedł jeden
rlj,k mI SIę stocz.yl; d~gI zaś, zDlkn~l za pi~kny, śniady, z orIemi oczyma; wyszedł,
chmurą· O.bud~lWSZY SIę, zaraz ten dZl\vny \V boki wziął się, przedelllnll! stanął i
sen rozpOWIedZIałam.
prawi:
- Dziwny-ż, bo dziwny I - rzekła ma- Dzieweczki-gołąbeczki, a któż to jest
tka i uśmiechn'i)ła się·
ta dziewczyna, do jasnej gwiazdy podobna?
_ Czego już te dzi~wczęta llj~ '!I'!' IGdyby o~a po . błE;)~it?eł~l morzu rybką
śnią! - odezwał si~ ojCIec. WIdz1cIe plywda, Jabym JIll SIeCIIb Jedwabn'JJ złapałj
ją! Księży.c rlilk~ uchwyciła, jak wołu za gdyby: ona ptakiem pod niebem. latała, jarogi. Ot, śpisz, to i śnisz.
bym J~ zlot~m p1"O~eU1 przyw~blł; a ter,az
dokończyła tylko zapytuJę: JakIego ojca Jest ona cor·
- Sen marat Bóg wial'a!
matka
I ką?
•
Dziewczt;)ta na to chórem krzyknęły:
III.
- Iwana Samusia! Iwana Samusia!
Wtedy wziął mnie za rękę,
- Dzieweczko-czarownitzko - mówi
W niedzielę uprosiłam jakoś ojca, aby
pozw?lił mi pójŚ? na z:;bawę· W J:szlyśmy czy można mnie llwatów przysłtl.l: do cie·
za wleś, na mogIłę; śple'!lamy soble"1 8WIl:~ bie?
W oczach mi pociemniało.
wolim; wtem, jak kl'zykme ktoś: uheJ .. hej.
hej!" to aż echo po wzgórzach ponloslo.
Wzdrygnl.)lyśmy się ~ale, patrz~m, ~ to
IV.
czumacy z góry schoazll? . woły ICh SIWO'
".
" .
płowe, z krętemi rogamI l w wy:zyn~ny.c~
}?ozno dnta tego 1?OwIOClłyśmy ~o dojarzmach pni zaś sami słuszll1, slIm l j mo!", a c~ulllacy w SWOJIJ: ilrog~ poszli .. ęen
lnlodzi •. '
. IUme odbIegł, w uszach sZUIUlałO nu Jak
.No~ela. ~rk;a. "V\To~czka.,
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DZIENNIK ŁOnZKI.

I

czona.J en z .tutej' szych· naJ'większych i t. d.) kosztuje 'fabrykantó,w łódzkich ta-} rynku ,paPaiłeyrÓUw8POPS~~;~c:[;~~b:.uC~0~~~z~~i~:c~!~
PRZEMYSŁ
I, lIANU EL.
.,
., l'
R
lS) Ż
zwyczaj m ,
. k
-magnató fa~n:cznychl ,z. bezstrollllością j , mej, amze l wewnątrz . osyl
; e :7,l]a~z· 'daie trudnQ było pomieścić po 90,3/, ,- 99; pozy~z. l!
, . ; " ., ','
toleranc)i, z ktorych tu' slynął, uczynił nie tariiej kosztuje ich ~akże pali~?, węg~eI premiowe, nabywano po 239'/ł i239 r~, za em~5:~ I Warszawa. f08ze~zenze sekcyl 5,tej toh.oJ'n.' eo al'y'p~en.'.iężne,'·na ·bud.owę .i, prze- kaniienny, znajdujący SIę' w pobhżu (zre- pierws~~ I,PO 221 1/2 l 22,1 rs, ~~ Ilngą:" :'hl~~o_!wal'zystwa poplera~la przemy~łu i.halldlu,
_
k h
t ' bF' n cI 100 wiorst 1'1) N 'lko' CYC mH'jskle p{,tersl:mrskIn nItbywano, po 93 la!
'odbvło się d 23 lIstopa.da.
róbkę
dynkow ·kośCIelnych wszyst lC wy- 8~ Q/ Dl~ ,lzeJ . a .
" . "
skiewskie po 941/g, listy zastr.wne charkowskle" po
J',".
d
tk .założenia.
6
znań, z wyjątku 12). Tym także chara- Olec ,1l1?w.lOno, nallI, ze. rO,botlllCY .~o~zcy, pc: 10P/21 petel's~ursk(}-tulsk~(' po 100 /s· D(}5Y~ ~- ~ 8zk~l,a., 1ZeJnlOól ? "pocz~ u,
ktery je się panujący duch tutejszego spo- przewazme lllern"y (o tem Jeszcze OlzeJ po~ żywiony popyt mlaly tylko .lIsty ~astawne towarz}-,do dZ1Sla.], wydała sWl<tdectw z zupełnego
lecz. stwa, .. Wspomniony ofiarodawca po- mówimy) są znacznie lepsi 18) i pracowItsI Istwa wza} Innego kredytu ZWTIlsl'leg",
nabywai6 po, jej ukończania 49.
'
1
8
!l
.bezw
..
~itpi,.e
.
ni.a
,b.
ard,
:.~Q.',
humanitarnie,'
o.d
na.szy'ch
robotników
pOdmoskiewskiCh,\IHi2
~a
metll~iczne
l PhU 94 'h zal.:;,i[r:~.p\?~i:'!
Listwy
do
ram
zloconyl~h
znalazIy popyt
st '1l
~
. , ; ,
'h'
. IV dZIale akCYJ banko,"yc ruC U9~ '"
',' I
I h O
t
le' zarazem i rozum'nie, albowiem wpo§l'ód ze wreSZCIe w fabrykach łodzklC Jes~ zna- ceny chvla się ku zniżce. NabywRllolylko rosJJ- na ryn mc
esars wa.
•
ących' W' jego wielkich zakładach fabi'y~ cznie mniej świąt, aniZeli u na~" 13) l b~z-! skIf; dla" h"andlu zagr.n.ic7,?eg~ po' ~2U rs., ::~ołzko-! Spółka ,mleczanka na d.uz,! skal~propo~
ych znaJdują się ludzie wszystkich,wy- porównania w mniejszą; ilość dm robotlllcYI,kamskie po ó63 rs., tUlskle zJeJUsloe pO,slDII r:s"'nowau'! Jest. w .Warsz.awle. KapItał. za'k
niestawiaJ'a si . . 'do pracy z własne 1 winy, bes~rabdsko-t~ury,ckl~ lPk~ 435 It'S, .Z~ ~kpOe~.VtJ r~bbuel:sPl~~~: kładowy ma dosięgać do 50 tysi~cy tubą
ań: b ez wYJąt u.,
~"
~ J
"0)' c' en o GlTlllfl meWIe 1 popy mla~}" ~
b ć b"
d
Kwestyą, najbardziej in,teresującą co do przy zupefnem meIstmemu. tupIJanstwa~. '\po 407-4i2 re. i północne po 245·rs.Akcy:, to';Fundus,z ~owyzszy ma y ze Iany~ .. ro·
Łodzi publiczność rosyjską, jest następują:
(Dokończenie nast . i).
warzystwa "Rosya" ofiarowano nag~~co, po 3,,3 ~s, gą udzIałow,
.'
ca: jakie są. szczególniej przyjazne w.~runk1
ąp
. Z akc}j kolejowyeh na\'ywano ryblllsklB po 96/2 \ Przemysł garbarski wWarszaWIe. Garb ar1/, rs, d dniem 93 listo_I stwo należy do gał*ilzi przemysIu, które nfl,jekonbmiezne.tego: okręgu: I)rZemyslowego,
I rs. zi c~r'łd"cyń:kil~~P,~
3OUOS1,ą
gte y uer U6SMą]!3d
po
I
' '
...,
k 'tl ' k'
które pozwalają mu tak zwycięsko konkuROZPORZ40ZENIA RZĄDOWE.
:pada, Giełd", taka jak dzisiejsza, ,nawet ,w po- pocześmeJ rozwmęq. SHJ I za Wl y wrą.:
rowaCZJlaszym. pl'?;eIpysł.em weWllętrznym~
__
I m)ślnych c~asach, należy
do rzadk.lIlh, "1Htko;,. tju naszym. Obecme zyskało ono ryn.kl
, k'
'd
h . t ' ., ?'
l, We wszyotbch uZIalach p~nowalo, ozywleme, o?ro-I zb tu nietylko na oddalonym wschodzle,
nCIS aJ::JsC . .),ręcząc naszyc wy worcow, Cyrkularz departamentu opłat celnych z d. 30, ty t,l'z),brały. bal":zo WIelkIe W)mlaq, k';lf~r WIelu Ial: w ostatnich czasach nawet berlińskie
Pl'~yzpajemy si\), Je nie zoązy1iśmy źebrać
września (v. 5.) 1886 r. Nr. 20,699.
'paplerow oSl~gnt){y z~owu znaczne zwyzkl. ,Prze-I
,
'
..
w, c~:il.ąie"swego .ki'ótkiegó pobytu W Łodzi,.
I deW8'Y'tki'~m zasLugUJe na uwagll poru8zeme ~a I sfery prze~nysłowe zas~cz..ytnf! ~ m~m wy.
dost,ateczIiej ilośćidaoych dokładnych; ażeO 'meprzepM$CZamU posyłek, naznacz~ych do 'targu rent, Rozległością obrotów i ź\\ yż"?: katIlOw" dały opimę. W tych dOlach, Jak donOSI
hyl'oz~tr:z;ygn::Js6. tę Itwestyę. Mimo wszyst~
t1'ansportu z Em'opy do Persy~,
j odznaezyly się szczególniej poźJo~ki egipskie, !l- I)b,o~
Dniew. Warsz." specyalna komisya Z uk.l.' ch., ,.słys.zanych,prz,ez, .,n. a.·8 zda.,ń ,0 teJ', ,kwe- ,Z ,akt, departamentu opLut ce~nych widać, że: nich ta~że, serbskie" t, zw. tytuDlowe) 1ecz
t
r~~Dlez I działem inspektora fabryczuego odbywała
.
.
. .. mektore lllstytuc),e, celue zezwalaj1/! na !l\\obo~: e wszystkie l,nne papIery, do. tego dZl~ u I!a ez~oe, I
..'
.
,',
h
'
slyi"pozostaje ona dla. ,nas dotychczas UI- przesylan e do mIeJilC prze"naozellla posylek, ldą-I trzymały Bl~ mocno. Ulul'lOnyrn pap1erem ~tl.plta- W \VarS~aWle reWlzye· lstru.eJącye tamze
. ,gaqkqwq, jak., tez naz~ała. j~ pewna osoba, cych z Europy i adre~owanycłi do Persyi, transito !Iistów, uie~niej jlLk ~ spekula~yi" s~ teraz Je~nak I garbarń pod wzgl~dem samt,arno-bu?owlapozostaj::Js 'W pardzo .. bliSKicH . stosu l1 kaeh pl'ZtlZ kraj ZakaukaskI,
akcye bankow, Uilzlaly, berllJ~.skleg?, towarz}stw,a I nym itp, Z pomiędzy nader mteresuJ/łcych
, t'
, '.. .
. 't.
''t'd k' .
,Ze wzgllJ,du, iż przewóz trflllzytoWy towllrów za- hand owego podą:żaly dZIś dalej w kIerufolk!1 zwyz.
. '1'
ebrall ch prze~ komisyp. wv·.
·z .-,~n ęres,ąn,~l . . p;rzęmys",owenll iO Z 1eml. granicznyoh przez kraj Zakaukaski wzbroll,iony gO-I !'owjm" tl:l.kże kierujące pnp~ery w, tym, dZiale,. au: szc~ego ow,;- "Y"
'II' JJ
MiejIl)y,napz~ej~,.że.,komięya rząaowa, któ- stat J?rzezNajwyzszy.rozkaz, z d. ,13 maja: (v, B,) stryaclne akcye kredyto,\!e l ndz~aly d;skontowo- IllU.l~llly gloWllleJsze., ZWIe?za~e zakła?y
1'1} tu".macowąla C zebnla wiele danych 1~83 r., prz~c!Gem me zrobIOno Wyjątku dla towa-I kon1ll.~uyt?we, byZy dZlS przedmIo~e~n rozlegl) ch wogole, z ma;te~lll wYJ~~,kaml, me OdPOWI~
;f~~tYCfPYC~, rozwj~~e '}~..k~e~ty~. W sZy8t~row przewozon)'ch \V posyłkach poczto~ych, - lohroŁow l oSlą~n~.ły ZDllcznezw~'z~l.. ~at?mIast daty wymagamom hygleny przemysłowej.
ko, udzIelon..e, n. am
.. ,. l OSOOlŚCle, przez, n.asza- depal'tamep.t opla,t DeI, ych pol~ca w wydzl~le cel-I osłabło u~poSOb~eI!Ie na targu paplero~ goqllczych. Główny'·' kontvngens robotników ~tanowi!l,
.
.
nJm do wy kon& llla , aby posyl:kI llocztowe, lt1ąC('~ z, Popl'zedme z"Yyzkl knrsowe doprowad~lłf ~o r~a:
,J
"
•
oz
uważone coqą' wyższości prżemysłu 'lódz- Europy, i :pr~eznaczolle d? wysIania ~o ~ersJl l Ilizau~j, ~O?CZaB g~y oc~ota do k?I:na me Je~t JUZ polacy, pl ocent ;qu<;1zo~lemcow wynoSI<.od
kiego .nll.d rosyjąkim lub. JIloskiewskim; jest TurCJi tt'ansltl), ,przez kl'!\J Za.kankaskl, me by!y bynaJTIlrneJ tak WIelką Jak da" n~eJ,
1. VJ.. ~ 2.. Praca k. ObI. et, .,oraz matoI.etnICh
niedośćprzek,ouywajl},CIHft w tej sprawie. , pl'ze~ylane da. leJ" lecz zwracane z pow]'ot.e~l za
Webna, B r a ~ f,o l' d, 22, l,lstopada,
We~na prawie nie znajduje zastosowania. Płaca
gramCf, stosowme do p, ,1 § 122-1, ust, celnej \ wyd. mocno, ale Sp?~oJnle, pomyslm~ dla nal?y~cow, '. b'otnika waha sil" od 60 kop do 2 rs
" I ..t.;:tk,.·, ID,.o.'w. ion. 0" ,. no, .In" .', . i,.z,' '. tutej' s. i właści- 181)7
Toku).
prz\ldza sPokoJ"le, mocno, tkamny sPokoJrJle"
10,',
.
li·,
. "
'.
.
.
•
1
cielfl fab,Xy~. sami godiwie'7,ajmująsięsweł'odpisal: Zal'ztbdz"jący df!pal'taJ.ller!tem,
, iF fJiełdy zbożowej berłł!kkiaj doil?s.z~ p~d ~lllem dZlenme. J?lugość dn~a rO.hoczeg.o 9. d J. . 0 / 4
ID,iju~eresil.llli .ipi'ac,ują osobiści~', podcżas
. '
M" ZabufJ!1/':
23 lIstopada" Według depeszy d~me.l~z;J, Jawne ~ 11 godzw.Orgamzacyq. pomocy lek ar. gdy u nas fabryk,ami. z,arz11dzaj,~ 'dyrekto~'
Poświadczył: Naczelmk wydZIału,
zapasy psz~mc:r ,w ~,merJce o~eJmnJ!k :,9,~ol,OOO skiej we wszystkich zakladach nadeJ,' nie•
•.
13) Ż
Mikłas"'ewskibuszlI. DZlwmeJsz~ mz wysokosc zapasow Je~t ta
rr lk ''. d ,', t
;rOWle, ot~'zYWuJącyogrQmne p'~m;ye .; e .
~.
l okoliczność, że takowe ciągle jeszc~ę rosną, cho" dostateczna •. , y .o ~1\lKSZe pO~la aJ1łl13 aludzi,e,~de~\Ijący, . tu. fabrykajhi, posiadajIb·
Iciaż j~. ~ od .kWu tJgodl:iza~owiado.ń'o zilac~n?~oh łych l~k.al'zy l Jelczerow, lecz. me b. ~dących
. więcej}.~japo~oąd teeh))iczllych~ aniżeIi,~.
IpOInmeJszaUle. Wszystk,l8'obJa~y 1?l'Z~mawlaJą za na mIeJSCU. Kasypomoęy. dla. chorYQh
nas ~ w9gQ~~,S~ w. ,ykształceńsi 14). DaleJ,'
SPRAWOZDANIA
TARGOWE.
. item , ze pomyI?no !llę, w oceme !\blO'roW
tegoro(~z- istnieJ'a tylko. przy wiAkszych zakła.dach.
,.
.
1 > '
____
. ' , .,nych po tamtej .strome ooeanu,
Rezultat. bylo
.~
"
"li'
"
'
,'.
pbja~,tl.iano . nas,r;źe;kapitaq są; tu. po WI~"
I wiele wil}kszy mż wykll zA.no .w spl'aWOZdalllA.ch u- G:0?ne uwagI sąpr~eplsy: .00g~n1.zacyl ta
kszeJ f~ęsą~ .zagraIllczne" a .skutk~enl tego. ~!ełaa, P e t er B bu l' g, .22 11st0E:~~~' NiL, rZlJdowych, guyż jeszcze tel'azfermel'zy z okręgów klej ~asy w. za~!adzle Temlera 1 Szwede.
tańsze, /aniże}ju :nas 15) i właściciele tutaj- t\l,teJs~y~ ~arg~ wekslowy~ ~16.L'J,lo d~lS z~ilnych I zltchodnich dowożą, bez porównaDla ,w~ęce~ niż w Fundusz jej tWÓl.'zą, nie strą.canla;z płacy
h
k"
dó l · · · '
i ' . n i obrotow l k.urs) pozost:,ł} ,mezJtllemone,. ~2 ~3'J ną innych latach o tej porze. USposobieme gletdy:tn- .' . b'k
. l
' d·
t '. d d' tk'
h f Ft/.l,l:Y
szyc.~;
,~~. ,wa mają SIę mn,6Jsze.1 Londyn, 19.4 l na B~rhn l 241 na; ,:Pal'Yz; .:6lo~o; tejszej bylo dziś Wogóle . niechętueiapa.tyozne, zaro ,;HVeJ,ecz, Je noprocen o,!e,o. o . a l
zys~ami.o4.naszych kapita1istqw 1 fabrY-naby,wano po ~8 l'B, 6B kop. za pohmperyat Na Notowania pszenicy obniżono (j~I, m., w d.~lszym .do,teJze" wydawane przez WłaSe1Cleh za·
kll.ntó.\V; prócztegol~że tutejsi producenci
I ciągu powetowano polOWI) straty, lecz obr.oty hie lda.du.
,
nie dają;;8wym nabywcom kredytu dJuższe- ,; 1~.
.'..
~. ',y' . , ,
wyszły ~ granl~ .-nauz\:yc~aj' ciasnych. ,Z~aw:e~. . Matel:yalsur?wy garbarze warszawScy
) Na to Oapo\~ledzl~ byc mo,,!! 1l.l.t;kuI} , wY-lllle~o obrll;cano z}tem, ,,,,dyz popyt z okohc pozy otrzvmuJA.. z krajU z Oesarstwa zzagl'.ag o nad. triymies~§cznYl skutkiem, czego wolane·
broszurlb p. >:lzarapowa, drukowane. w na-waJących Jest znf!.Gzny l naglący. Zakupy na ra- . ", . '1l
,'",
"
spl'zedaj::Jsc ": ~orównaniu, z naszymi ,fabl:y- Bzem piŚmie,
.
(:Prz. red. Dz, l'i,) .~ chnnJk tutejszj'ch liczn) ch ładunków z nad morza nIcy l Z IndYJ \Vshodmch. '-'tV al'tość makantauu, taIlleJ, wygrywaJ~ na znaczme Wlę11) Uwagi nud kVłesty~ węgla mog% czytelnicy t Azowskiego i z nad Dunaju po części juznadply- teryału zużytego w zakładZIe pp. TemIera
kszej, szybkości obrotu swych kapitałów. znaleźć w pierws,zym. ~ artykuŁów, o jHk~ch mówi- ~ 'v,lljącj'ch, a po części ,P?źniej na~ejś,Ćl majQ:oych, i Szwedego . W r. 1885 wyniosła. 719 000 rB.
Jeszcze. dalej objaśniano. nas . że skutkiem ,my w uwadze 16. , . ,
(1:'J'~, K(~~. Dz. L,) ,me :wywarly ,przygnęblallbcego wr~zenla na ryuek a wartość produkcyi W· tymże rok~dOsi*il~
'.,
h' 'dl 1"
.',
.,
18) W pn~dzalmctwle 1 tkactWIe Ulefia to ia-' tuteJszy, gdyz zapłacone ceny olnlka marek pl'ze'\>
.!'•. '·1 '48'
.
D f·'b· k .
mnleJszyc o. eg OSel, .przyw;oz .zagramcz- dne!{o zn!lczenia, gdyż doskonałość maszyn nie J.'o, 1 wyzszajlbPoziom tutejszy. Zdaje sill l że. te radno 9itl.cY1f~Y 15 ,ODO, rs .... oa f Y, aCyl zunych ma~zyn l materyalow' (bawełny, wełny ~o~taw~a pol,!, robotnikowi dla wykazania wprawy! ki wcąl.e nie doj~1Ji na targ}Q.tejszy.
zyto. r01Jnych chemlkabJ. l materYj garbar1 Ilitehgeucyl..
, . (P~z, re,d. Dz, L,)
Culael',
KIJ o w, 2.1 l1stopada. Na: ,tnt· Jszym skich za 268, 724 1'8.
.
:.
J2) ś~ p;' KarolScheibleI',' (Prz. red. D, z, l'i,)
,19) ,We<!ług' ·prof,. J~m;u13,
sreumo wyp.ada, rynk~ cnk1'OIyym panUje znpełny za,stoJ F~bry'
Pułtusk. 8tówll1'zyl szeniBhllndlowe ldemian
.
procz llledzlel, 'li kazdeJ fabryce okręgu mosklew- knuCI ocz..ku~1! powrotu reprezeutantow sWOloh z
,., ,
.'.
J3)Co do ·tego, poinformQwano p, Bezobrazo- skiego, ro.czuie. S.'wilbt 27,6. Nie, posiadaj~c podo- Peter3bnrga, powal rzyrnują si{l od, wszelkięh środ- pu~t~sklCh, IstmeJące. od lat kIlku zostało
wa bardzodokladnie; odnośnie zrśd Q fabryk 1'0- bnych danych o Łodzi, podajemy tylko, 7.e W za- ków co do uregulowania prodnkcyi. Mówią, że zWl1l1~tem,
8yjskich, widzin~y ze spra\vozdar: jnspektorów 1'0- Ilładach Ilcbeiblerowskic~ J?rzypa.da ro~z~ie, świąt m!ni~ter finan,8ów z09t~tllpoważnionrdo~stanoKijów. Na 'ryn/iu cukrowym, jak twier.
syjskićh~' ze bardżo.l'z!ldko zasta.wali oni' W fa bry- Hs, w fabryce p, Pozuansklego 16. Je~eh Jednak WH:lllm pewne.l kontl'oil, w celu uregolowam8' cen d' i
K" I ,."
'
'h'"
. kach ,samychwlil.ś.cicieli) którzy· Y.\vykle mieszkali zWl'.ócim.. y. uwagę, ii według BevallR, robotnicy an-I( cukru, dla. zapobieżenia przesileniu. W ostatnich Z " IJew amn, p~nuJe zmec ~ceDle l
gdZieind.ziej; niejednoKrotnie nie było w Jabryce gi6lscymaj~ rocznie świę,t 3:& dui, to przekonamy dniach nie dokonano zadnej tranzakoyi na giet- apatya.
.
llInve~idp'ekt,oróYł, ,któ~~y woleli .bawić si\) Wmie- sit), , iż znaczna nawet iloŚĆ świllit nie. może być dzie tu ejszej:W ci~gu tygodnia ubiegiego 8pr:r.eWarzelnie soli w Ciechocinku chce wzilbśĆ
ść~e..
., .... . . '
,(!!rz, red, pz, l'i.) pl'zeszkodlb do, kwitniiJ"ia . p~zemysłu~ Prof, Jan- dano lT>ę,czki gotow,ej tylko jednę, partyę 5,000 Pll: w 75-letniądzierżawę towarzy'stwo wlo,
14) Te:t;' s.ł1iUe sprawozdama lD8pektorow' fabr!- zuł'w obliczemach swych wZlą;ł pod nwag\l 44. fa- dow nu miesiące Zimowe do Moskwy po 1'8. 4' 1
k' h k' , l' '
cJln'y'dr wspomi,ria~ o,niejednQk!otnie, o, zarzą?~ają.- bryki, z kt?ryc~ !ylko 16 miaIo wlgGej ,świ~t od 60,000 pudów na miesiące jesienne do Odesy dla S lC. aplta Ist?W.
. , ;, .
cych fabrykamI, ktorzy ledWIe umIelI czy tac l pI~ fabryk angleląkIqh, 1 tylt-ź, a resztamlllej. Przy- przeróbki,
Bank francuskI, Wedle zapewIllema ,,'Ku~
~a.ć, . Coś p,odo~nego :v Lodzi jest r~eczq, niemo- ·tem ni~ należ,Y zapom,i,r;-ać.. iż w Anglii dzień 1'0- ,CUkit1', P e ~ e r S? n r g, 20 listopoda, . ·Skut- ryera warsza wskiego," W sferach finansizhwlb,; .. :. . /. '
, (Prz, l·ed. pz, ~,) boczy, Jest,krotszy, amzeh w okrl}gu. fabrycznym klem odrzncema prOjektu unol'mowauh .produkcji stów paryskich powstał poważny·· zamiar
. J5LNłe,wszy~ultie .p'r~edsl~:J;l1eJ;stwa ło~zkle ,o: mosklews~I~."
' . ' ,,(~rz. re~I?z, l'i,) cukru, panuje na targu zupełny za,tój. Nawet po t "
k ' b l,' k' 'd
p~rtę 8~ na kapl~alllch zagra~lCznyoh, a_ zdrng16J. 20)NIelstmeme w. J:jod~~ plJanstwa ~mIalo mo- c~nach o 20..,3u kop niższych niż w,tjgcidoiu 'po.~ U WOlzema W n.aszym
raJu, ,~n~u re yI'Itro~y' ,IlrmytuteJ8ze otrzymoJ!łI, za gra'l'cą, kred,Yt ze my ~~k.westyo~owac, MIędzy ŁO~Zlq, a Mo, przednim, nie mozna było wcale znaleźĆriabywców. towego, pod nazw/ł "francuskI.
na ty~h samyehwaru!lJmch, COl firmy n03klewskIe, skw~ Jozmca mo ze być tJlkow .stopmu,.
Mąozka. krystaliczna. 1'8, 4, faryną ra 4.2i\ nominal,
~"..(Prz, red"Dz,L)
(Prz. red, Dz, Ł.) nie,bez zmiany, .
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tobą,Da~i~ku;z tob::Js,.·

I

ty jeszcze
ryłem Sałtysem i jednego dn.ia odbyły si~
pyszniej i piękniej odem:nie. Przyjedziem
VI.
nasze wesela. Wtedy dopiero przyznała
siwkami, bo w'· Mazowiszczach wszystkie
.", "
się pł'Zede[~lDą, że do Mazowiszcz posyłała
woły siwe; w' dymkowych namitkach, z ko·
POZ?Ywszy, SIę teJ. bIedy, Jaśmej troch§ starą BulblChę. Ona t,o rozpotywata si~ o
. chąnymi męzamL Ot jak! Niech wrogów na ŚWIat spOjrzałam r czekałam tylko po- wszystko; z Kiryłem widziała się i z Da;..o... :pówiedz-że, .. 'M.otro-sel:'ce,
sk::Jsdż~ ',ty naszych od na~zego 'szczęścia OCZ! zabolą, ~rot,u I?aniła ~ Krymu. Jak to .on przy- l niłem. i' ,!iadomości o nich przynosiła. Po
wiesz to.. wszystko?, . Kto tobie o .tem poPewnego dI?la pracował~m BobIe w. sad· JedZIe, Jak to Ja go zobaczę! .A. kIedy czaJ weselu, Ojciec mój zapytał Kiryła.
wiedział? , . .
..
.. .
ku, aż przybIega do. mmemłodsza sio- 8em przyszło mi na myśl, że spotkać go
- Jak to sip. tało 'ś t
l'
"l?
stra
.
lo
d d
. k
ł
'
d t
~ s
, ze y s ę ozelll
-Posyłałam ja na zwiady sroczkę-bia•
.'
. " . mogia Vf
ze Ja, a z a p,rzygo a? o Gdy~ym na własne oczy nie widział, tołobo~zkę i ona mni~ ',dwie wieści ·przvnio- -Domasiu! Don1&siu! Swaty Idą.. JllZ serce mI azm~rtWl~ło. ".'YJd~ sobIe,z 'h,Y,m ni~ uwierzyl, że taki jak ty bałaguła
sla pod prawem skrzydełkiem:. jedną o Da- są bliziutko I
chaty, w sadku slęd§ 1 zamyslę. Sl.,~ t. ak, ze. \ mogł SIę ożenić!
.' ..
Ili!ce, drugą, oKiryle.
.:
Oj!. niedolo-ż moja! Do chaty pobie- myśl myśli nie dogoni.. Do roboty oeho- . A on na to
.
,;.Tak zbyła mnie żartami i prawdy nie gtam: i' w sieni stanęłam, Słyszę, jak ojcu ty mi nie staje; całv dzień chod ... ę jak \'. . J k ··d··· . . . '. I .. .
p.ow.iedziała.
mÓwią,:'
mara.
~
.. .
.. . .
; a .:VI, ZlCl~, . . )?&llle w~llle., Dpo 0_ Do waszej 'łaskawości ,przyszliśmy od
Pewnego rana bardzo ini właśnie··smu.. bale~n w n.leJ ~vble, .J ak .w śp~ewaJąceJ .pt~pana Ignata..
.,
tno było, a tu I~atka woła:
szyn~e., Nlechze mI .w 'chacIe szCz~śhwle
V.
l' bv
b
d
l'
d
D
'.
h
d'
"
d
'h
,
B'ó
szczeblocze!
Wyszed ił oJ'c'l'ec,zz
n a y l'ZW O.
omasm, c o z-no OC aty. ' g
r ' ,,'
...."
'. .
Nadeszła jesień, w polu Bkoń9zy~y się sieni otworzY,6, a Ja mu do nóg' rUl'l\~lam l miłych gości dał!
.
, .. ,Teść ~~J człek dob1;J: l polub!.! 1ł11ll8Jak
l'ob.oty, po, ulicach· swaty cll,odzić zączęli i pla~ząc mÓWIę: . .
."
..
. Jakich gości, mamo? zapytuję i \ G9rkEJ;swIe~ra. wesoła ~ na tuple la~kawa;
.tylko słychać było, że dziewcz~ta cInevamy , - T.atecz~uroazo ny, me gubCIe dZlecka drżę cała."
'. sz.częsną. n~l dolę d~łeB,., dobry. B,oze! Z
się jednaJV:zed drug::Js: ,
..
swego!. _ .
. ..
."
. - O~ pana Korniła Doń~zy~a,który ~lOsną, dOple~? przYPoI?nlała~ sobIe ~o ~o
' M ' h lk'
. I - A Jaki tam dyabel gublC. Clę my- Clę pr-OSl dla swego syna' Dalula.
Jest płakać, kIedy Damło mOJ gotowac 81~
~ J a ze SWOIm.
a lem zar§czona. Śl"· .. d ..• , d . ł ' . '
D'"
.
1> d
d' ' 8 t
' d' 1<
• '.' ,
_ .A. mnie. ojciec ICobło
osławił z' Pa- l. ,-:pOWI: Z1ai OJCIec. OSCt JUZ
Boze m,óJ drog~! Patniętam jak 'mat~a pO,C,Zą1 o lOgI.
,rasz~a Z, Ję:tR mme· zadośc! Przestan beczeć!
.. ,
wprówadzlIa mUle 'do chaty,· ·jak rodzice I ~osc, gdyu: go za wl,eś plZęplOw.ad~alt;; po ..
wlusiem!
p
g
:
".Smutno 'mi ulYŁo' i ciężko mi b 10 tak"
- CzeĘo pł,aczesz? Alboź· ,my Clę zmu- na~ .blogosław}li, tak przyniosłamnajpię-IJe~haJ:,a Ja stałam,p,atrz~lam l ,wIdzIałam
, kb'
d
h Y , . ,szać będzlemy?- odezwała Sl~ matka . \ knteJszy z n.wICh ręczników i jak zostali I dokoła tflko. pusty, mezullerzony step.. .
Ja l. y l~;n;t zews~ą '. c~al~a c ,n~~l.'~. ,o~ar~ . ,·Z radościn im dziękowidadt.
'smy z sobą zaręczeni
, ' . , ' -.1. I świekr.a ,popłakiwała' a jednak mnie
na .'t~l, ~ocleca,8po. ac :,Sl'i) l ' ~ Dziękuję';: mamo; dziękuję, tateczku,
nę~'d ,e YM
Gawędzili sobie st~rzy ze swatanli a on rozweselić pragnęła.
poga ac z' o r:Ji. ;,
że lito§c nad
,'"
b
Ił
bl' k
h 1'1 .
,
, '
T k . ,
,
.
Prosiłarą j'łci/łg'lę:. .
",' .,'
,~~ną maCIe 1 za o rzyc ego 18 o nac y l Się, ku mme izapJ.tah
, - . et t? J?-ź pan Bo~ zrz~dzłl, - m?"
. P " "d . ,. J bk
lŚC ~l~ zmUSICIe,
\
Czy .,ty mme . kochasz, dzrewczyno WIła, ze w zyem. skakama przeplatać SlfJ
co -:ó'\~~~~, zci~I':t l~o °ial~?Y to prawda, , .9ł c :ec pocz~stowal s~at6w i za hska~' moja,' tak jak ja ciebie, b~rdzo, bardzo? .1 m.us~ z plakan~em. Jam. także żyła szczę·
, 'l',' ': '. CJ. tJ.
tl? Kto,' tobie wosc lm POd21§ko~val.
. , I MIlczałam,. ale słuchac go blago lUI ślIWIe, za mąz z kochama poszłam, syny
UlOWl Opze;om.~w~ oW .. PFzY:'~'ł'
k
':- A co do dZIe,cka . naszego ,~ powle-' było.'
.' . '.
..\ mi, jak sokb.łyporośH. A' jednak nieraz
,-: ' zyzer ł
SDle kOb~ ~J b O~\ po dZiał to ono Jeszcze zamłode. Nie- \ Co wieczora. potem przychodził do, napłakałam sięgol'zkiemi łZami Męża
WlrCl~-p.O,SY' ~,aD? '. ci r~c~
la.o. ocz ~. ". ch~j, s<:bie. jeszcze n~cieszy się nasz/ł ,mi- mnie i noce zlatywały ·'mi z nim na l'Oz.:,lwprzódwYPl'awiałam Vi drogi d~lekie, :lr
, . ~aO~a~~~~/l~~ qja'cll~~r~dzę' wiele nie {O,BCl ą 1 mec,'h . my Ją. '. trochę rOzumu' po- l, mowach jak, blys!m wi,ce, . h ma~ka ;Uówifa.\ teraz·rozh1cz~m. się z dzieckie. minie.w. iem,
ta'. P'Ol~' śim le ie' O ten:' ak w _ uczym.
',. _ .' . '..
. .' ,
I, Ot tO?le, corunm, ten kSl~żyC, który czy powrotu Jego ,d~czekam) . czy go' zob~ ..
Pb~ J
, Y Yb p J .
d' J b Yh
- Ot toble,; coreczko ...,... rzekła mI ma- Cl stoczył SIl" do r~k
.. CZA, Jeszcze bOl.H JUz stara. bo moze mnIe
t
lerzemy 8H~ w o cą s ronę I o o cyc tk
. 'd
t " t b'
,"
~
oz '
~,.,
ludzi? ,Ja~m ts,I1i.,dola n~sza b dzie? Dri: . a, ~~ o ę)SC~u. swa ow, ~ ot o le, cor~-I
B~g do siebiepowołąć raczy. A ty , ..mło~
. '··.. ·b'··' "'ś'l'" b ł' p'ti 'd , J czko,ten k,Slęzyc, Hory za chmurą zm'l
VII" ' k
dzmtka zobaczysz .go pewno' czegożcIpla..
BO,ze,
a, y. szcz.~. IWą. . Y a.
rZYJe zlemy knął.
' ,
'?
lk",··
.
.;
potem H()rod~nc6w' swoich .w·'gOŚCill~. Ja ' .
lVIotra tak· z· e zar,p.czył·a Sl;i:>
• IJK'
ac
mlz~l nleJesz ty o 1. Jego zasmuC1~z •.
'\1
'lS ze sWOlm~
1:Motrł1. tez czasem prz.ybiegała domme,

Z,

Stał~m

w,ierzbq; zieloną;
Z tobą, ćzumakie~, Daniłkiem"
P.o-d wyszywanym rękawkiem:.

pod

"lpr:t;yjad ę ' .pysznie i pi§kilie, a
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rabatu,
k

Zak\lpili oni towarów zn. 12,128 r8. mi~l'a('h p!,awd7.!\,;Ie kuh,~alnych. ~()\!y \.~()t10Ciąg /241.', '/2 5~~perY~ft,Y ~.6~.11,2' ro~yj.., prem~wa ,P0zyczka '
l
] ' l zl.s1lany mIanOWICIe 1o\)11.1e \~odą z J,złom kroton- l,oJ ennsJl 23;) Ił, .ak... 7. II e.m. 221, oSYJ9lm poOp., czy i że przeciętnie kail y z mc lskic~ol a ~ t,) ill c!,lu lwzeuit.y być musi tu~el dl u- ~yc"ka v; rol~u 1!l7i3 159:J8' 11 P07.)~CZkl wschodnia
nie nabył towaró\v U!l.wet za. 100 rs. "Vi- gOŚCI 46 kllometrow. lł.<Jhof .. tn zatrll.uma o' e- .IS~18' IH )1oz. wsehodm1l. 99; 6 ID ~nto. zlota
(~) ?biórptav( i '~przepisów administra- doczniewif;}c w ustroju $ldęlJU tkwią wa.dy, cni? dnieJ? i ~IOC:~. 6,000 r~b!}fllików.' k~órzy utrIlY-ll~71!81 5% list~ 1Y.Wlt. zi~mBk. lti3!. ~ke:o, ro~yj8k.
cyjnych, obo'will:zują,cJch fabryki Królestwa które :r.e stowarzyszenia' spożywczego, ma- mUJlb W cl,!gł~J dZlałalu<Jścl 100 ~W][lrO\v;' KOSllty wIe!. n. Z: 3h3 h, kolm kursko-klIO wak~J 3,,31/2,
?ol.skiego., ząm.ierz,a wydać ,c:lrukiem J'eden J'ącego za zadauie dostarczać slI'.llm t;:lo/l' pr.."dsi1;lhierslwa ,ollliczo1e R~ na 300 p,liEoUllW .fr., petel,'sburskl hank dyskon.to,!,y 782" w""szawslu
· k"
, .
I
.. cala praca ma l)yć u:W!:C7.Ol;Il} w ,':l~1l d'l'i'?ch l hlWk.~)y,koutowy 812, . rosYJski. bank ala halldlu
z I111eSZ -anców naszego lllfasta; . Zbiór ten kom dobl'ych - i tanich towarów, czynią, lat. Słynne b'nelc aJpcJskl<' Jakkohvlek o ~W1Cle I zngr. " ...1 1/:, petershurskI bank m1Ild"ynarodo,y 480,
drukowany będzie.' w dwÓch językach: 1'0- przedsi~bierstwo handlowe, jakich jest spo- krótsze, wymagllly czam "n~'~nie IUuz,1zego. Tu, i dY$kontl} p,\ywatne 1) Ufo.
~
syjskim ipolskirn." Będzie. tobarclzo po· ra iloŚĆ w mieście.
;
. '
neI Mont-Cenis, długi na 12,23· klm.bullowany II Serli,,_ 24, listopada. Rilef.v banku rosJ'jr.:iego
żyteczne wydawnictwo, gdyż może się Jlrzy(_) Cykliścy łódzcy otrzymal.i od p; gu- byl przez lat
lO, . tunel św Gotarta - 14,!Jl klm, 193.10; EOl, list.y ""9t"'\'VOIl 60.1~, 4.0/~ lIsty lik'hl,,· d '
- przez 7 1/ , atun"l Arlherg - 10,27 klm. -eyjn" 56.00, (,0') llo?yc:r.ka w8chudU1~ II en> &.60
czynIć pW,Yjaśnienia wielu wątpliwych bematora I,iott'kowskiego pozwolenie zbie- pu;'''' SlJ2 lt\t.2
, ".
,.
II.li,eUliRYi 59,20, JO/o I~OZY'l7.h ,,1880 \'. S4.75, ,,;
kwestyj,'którez pl'aW obowiązujących fa .. rania się, celem odbywania ćwiczell w je·
* Potrawy egzotyczna, POll1PWIlZ glot! l gbl,ą Iw,) :;agtn.wue 1"<)sYJskte
96.S,), kup'Jny MInĄ 821.')
bryki w Cesarstwie, obowilJlzujlJl i w Króle- ździe welocypedowej. 'Pl'ośb!l. o zatwier- ey si\) weszli ohecui" w mod\), nie od rzeczy hę- 50f0 l"jży".l'a promiow... >: lH6,t roku US.OO, t"kai~
stwie Polskiem.
dzenie ustaw" "Towarzystwa welocypedy- dzic wspomuie{\ o rozmaitydl potl'1\wach, icl{)nJmi Hll;!; r, ]33.50; n.ln:Y!J hauku lmurllowogo 83.0'1, d}
Odb
'
. J"
.
. . 7.,wi "ę ludzk(l~';. Od najtluwllif'js7.}ch c?<I,ÓW je-I alwl\towogo 73,00, dr. ~fl1. warsz wi/·d. 303.75; ak:·
( - ) Towarzyst WO ,e
I k,ars kle.
yte w ze· stów Jod:r.lnch, podaną została do ml m- rlr.ouo ."nrn!l"?';;, M"J?'c<z wapolTlinll. o tym pr'J- oya krellyt,tn.. " all~t,rJaclcHJ 468.00, [lajnow.~a po7.ytlzka
szll:ll środ~, zgroniadz~nie le~arzy, bylowła- steryum •. Cwiczenia ()dhy~vaj:~ si~ dwa fa: Btnlł.lm w ,':,woim Pi~c~oksi~:u. PrzJl'z,!d~ar? ~i\J to I :oaYj~kn. 97.75, 60/0 /enta ru.yjalt" 111.50, ~y8kunto
ściwem ukonstytuowaniem' się towarzystwa. zy tygodmowo: w śrotle l pIątek w sah I w lla9tępl+!C) ~po~oh, gotow.no t.e owady w. slo- ';ll/,/o. prywatn." 30...
•
Na posiedzeniu 'tern', p' o odczytaniu nade- Munera Trzy ulic" WiJzew~kieJ- ' .
IlItliWOdZHl, Pl\C"i,~n obr}.wallo ,llll skrz,JIUa l po
L,ondyn, !:!4 hsłopadół. Konsolo 102 3/1&' Pożyczka
.
)
J
.' , ' :
\vyaulIf.lllllu n., sluUlju, zllJadano STllUC2;Ule. Negro- rOSYJska 1, 1B73 1'. 981/2,
.
słanej z Piotrkowa ustawy, przystąpiono do {-) Z pow?du ostatniego poza~u. Pl'ZY wiHw .'\.fryce "ywią, 5i~przewMmiepoczwal'kami Warszawa. 24 listopada. Targ nil piacu Witkowski!'wyboru cdonków zarządu, przyczemwię- poz.'tl'ze fahryk! p. 8peera zllów BHJdał u-I n~bchy, .lID:.:rzebnne~ll il'wykle PO? k"r') .. u~alyptn- go. Pszenica 8m. i 'mI. ___ patrn i dohr __
kszościącgłosów wybrani zostali: na pr.eze- czuć brak wody, ponioważ niektórzy z wfa- 'uw~, Lmngst.?nOWI, ,przez 'Ul~gI cza,~lllzyla ta --, hiała ""' ___ , \vyhoro~a 6GO-6i6; żyto
sa-dr. Lohrer, na. ,wice-prezesa - dr. J Qn- ścicieli fabryk nie pozwolili nn. czerpanie Ipotrawu za pU;~yWH?TIl0, OPOWI!lUa.. ou, ze tubyl~y wyborowe 4liO-,HlO, śreuuie, - ___ , wad li', k'
d·
. t,"
U' " l',,,
.
d 1110SV,I}ZlIllche.m maty haczyk, ktol'j'1ll. wyd'lgaJIł we.".---; j\)ozmimi2i4-orz..:d.--..... -,owies26C1
szer, Da, sek.ret arza - d. l'. K Dl lU$ "l, na ka- wo y~u sl.,ę UlC • , waza l .. my sprawę wo.y lJard1.OzręezlIlfl t tlrz[Jwl\ te, poC~wal'~l. N:a ~Y- -2S6,gryka--"':'_, r:wpik lotni ___ , ~jmo",ysyera-ar.Likiernik i na bibliotekarza - za zupełme UkOIlC:7.0Uą, tymczasem ok~zuJe sI>,!ch I\J,}(I~Ill~1I ~nlOllr, człOWIek me mogl 8I1';.OZO- _, rzepak rapuim. _____ . gro(Jh polTlT fi!O __ ,
dr. Ru~do. Stosownie. do §, ,39. ustawy, się, iż milllo ,odnośnego. rozPo.rzą;dzcma p. mu. dop~I<I .nw zJllrU zy.'v~go. ~,~czura.. ~udu"ercy I oukr.,-- •__ , fasola ____ , ziemniaki ___ ,
powyższy:' rezultat' wyborów będzie przed- gubernatora sprawa pozosti,l.la. w poprze- 11~r:-!m~!ą, z~~ ImlRlnn!~1-l~leJ9Z\'n~1 ką9;~,ml. w czlo: -.- za kOFzec; kasza jaglana --_, j\jlJ7.·
d
"
ł'
'l
. " wwku, olą, mo ..g, dlolllC 1 kulan.l. "r~R elO na za lIuenna _~__ gryczara graba ___ _
staWlO.IlY_ Q z.atwierdzenia p. gube1'patol'a. (!nIem s\\,e,'!l 8t<'l.l yUUl) przY!?Offil.na:uy WHJC !WIICW:lic dodam, że ja~ońc1.)'?y jedz,! glin!} w __ za pull. Dowiczio~o, p~&euic ,800 ź ta
pio.trkowSkl.'ego.' Do~,ą;d towarz,ystwq pósia- opomym, lZ mogli! być pOClągm~(n do od-I "Sda!clC .ml.I,1 ch plncus,kuw, PlccwnJch na '101· 700, JllclImieuia _ owsa 300 grtohu ;oln~gO
da 21 człouków, sptidziewaI,lem jeśtjednak, powiedzjalności sadowej stmż zaś ma pm-' nym ognIU,
.
:W korcy.
'
,
-. l' b t a wla-t·
..
'. v;'o Slą.
'I o t worzyc.
' ~ za Ul k"Ulę t e. branl y.
* Wl%'ó:bieta
'wIeku 103
lat l!:marta
staWar~zawa
'14. "slopada
Ok OWI'ta 78°/o z akc yzą po
lZ 102 a.,
o ce znaczll1e
SIę,' pOWJ.ę,ruszka
Dm1re,
wuown w
po :\Iallchester
wojskuwym, któ~
l ~
I
•
kszy, przez w$t"pienie do t,owarzvstwl\ le- 'Obok tego .1>o.:ar oS,tat,m odznaczył SIę., l'a tnwarZ\'Bzvla Iluilowi I,V, bujne.h I,od wOllzr> lr.9%.St08Ullok garnca do wiadr
... 100-307 1/,. Hurt.
'1'
J
.,
J
_
•
~
•
'o skład za wia[lro kop. 802 6 -&05 6, za ~arn. 261karzy' wetery'na.r,yL i'f'llrmI\Ceutów, którzy późnem przybyciem strnży na miejsce wy- ksii;llia Wt!lliugtoua. 1'0, hitwio pod W.ater!oo ~d. 262. S"ynki r.... wiadro kop. 8148-81';8, roll. garuiec
według ustawY,,'mogą być członkami czyn- padku czego przyczyną był strói nocny, ~ua: zyla SIl! pH,jrgnowll.mo~l. rann)'ch, l ,dll kuncR kopiejek 265:-266 (v; <10<1. na wYBchn. 2"/0).
nymi tqwarz, ystwa. Ustawa, o,b~J'muJ'ąca ob, który' sie gdzieś zapodział i cłoJliero V;e zJem zacl!'.'wn1n czeratwoHll zd-owla l zupełnlł PeterSburg, 23 listopada. Eój w miejsca M.OO.
.~,
. .'
. . . , przytolllnosc umysłu.
l'SZCU1C!l w Ul. 12.00. Żyto w m, 6.90.
O\vies w m,
$zerny program dziaJ'alności tego. stowarzy- dwadzlcścUL nnnut po. okaZa:olU SllJ oglllrt i '" Piecdziesfecio-'etni jUbileusz zaprowadzenia ko- 4.25.I\onopie \'t m. 'lIi;OO.Siemie lniauue w m. 14.00.
szenia, . wkr6tceukaze się w szpaltach zaczął tl'lJIbić. Taliie niedbalstwo stróż[t.llei źela~ciych, li\ldzie wkrótco obchodzonym we śnieg. '
»Dziennika;" Tymczaseniv.ib.my tę nową zasługuje na surowe skarcenie, gdyż mogłn. Frallll)l.
,
Berlin, 24 listopada. Pszeuica 148-168, no.
instytucYld, szcZere[ll "szczęść Boże!"
była. iść z dymem calu. dzielniclt miasta.
list.-gr. 162 IJ,. nn cz. lp 163 1/2' Żyto 128-123,
(---}Z teatru. Z czwartih ~ rzędu nowo- Sądzimy, iż stróź ów koniecznie winien być'
I J:'
I
na list. lsniJ., na maj cz. 133 1/1'
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Londyn,
23 l/słl:lpada. CukIer HavanaNr. 12 nomiŚ cllłlwys
ępUJe; JU ro ,: owarzys WG
rama- O a onym.
nalnie
J2, en kiur hurakowy 101/2. spokojnie.
tycznfl p. 'Puc1miewskiego, mianowicie z
(-) Ofiara. P. N. Tichauer, właściciel
Petel'sburg, 24 listopada. (Ag. pół!l(}cna).
Liverllool23 listopada. !'lpl'nwozdnnia Jl{)c1.l!t.kowl'.
wodwilem w 4 aktach, p. t. "Fikalski.» składu odpadków wełnianych, położonego
Przypus7.czal"y olm'lt 8,000 !Jel;! spokojnie. DzieuRz!)cz ta przerobionll! zostałaprze:r. p. C. w pohliżu fabryki p. Speera, złożył na rę- Wczoraj wieczorem powrócil z żngranicy ny dowóz 41i,aOO bel.
D an.łe1e.wskie.!!o z, farsy" W alcerkonig," ce p. ZOJlr.ra. 20 1'S. . lIa rzec? litraży jako Wielki KsifJJ.że \Vłouzimiel'z .Alllltsandl'O- LiverpOOl 23 listopada.13prawozdanie Ko(leowlł. Obrót
~
B,UOO hel, z tBgO na spBkulaeYll I wywó" 1,OO!) I>HI.
napisanej przez Gustawa Steffensa.
podziękowanie za niedopuszczenie pożaru wiez z małżonką i dziećmi.
Spokojnie. Mid.lling amer.l'kausko. na list. gr. 5 1/6(,
(-) Przedstawienie, amatorskie. Dziś O do jego składu.
'.
.
.. .
Dżurdżewo, 24 listopada. (Ag. li6łn.) Dy- na gr. st. 5, nu st. lt. 5, na kw. maj 61J6.. na cz.
godzinie '1 wierzorenl odbCJdzie si~ czwal'ta
(-) Na Promenadzie ,~)d mf'Jalnego czasu I l
' l l
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' l I p ó 5/32' na lp. sier. lilII, p:
rZAdu
próba,
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Manchester, 23 listopada. Water 12 Ta.ylor Gl/"
Z
1:'
•
11 l kandyuatnrze na trOll bul Water 50 Taylor 8 3/ S, \Va.ter 20 Leigh 7 1/" Wator
dry.Przędstawienie
damero będzie \V te- llIadka wyrostlrow, którzy nap:;\,s.tuYł
pr~e· przec l.W dZJ'a:
.F~C,
.,
.. ' '
-: 30 Clll.j't.Qn 81/s, Mock 32 Brooke 81/g, Mule 40 Maatrze Victoria okolo 8 luhIO ,grudnia. chodzących :tydów a llawetrzuca.]l! na mcb! garsIn, pl'zedstawJOnc.l ~PurcyI przez Rosyę, voll 8/,81 M,edio 40 \vilkiU9on gl/8' Wll.rpoops 82
Prócz "Mentora" odegranlb będzie kome· kalUieniami. Nl~leżałoby ukrócić tę swa-II będzie ..po.piel'ała tak, ą kombin. acyę" aby !,ees7 h, Warpcopa 36 Rowland 8V.. Double ·10
·
l
9,
Doublo 60 llwykly g. 12, 32" 116
dya jednoaktowa "Gawalewicza p. t. " B l- wo ę·.
d.
Bułgal'ya 'pozo.stawała nadal wasalem w WestolI
yds! 16X16 gnly tkaniny z S2J-i6 179, mocno.
biński·"
(---) J(a~czemna napaść., P? ~ym tytu-I stosunkach z Turcy1b i miała sułtana no- New-York, 23 listopada. Bawełna 93/16, 'I'i' N. Ol'(-')Stowarzyszimię spo-:iywcze. W, osta- łem podahśmy w N. ~62 "Dz!enmka fJódz. .
elar,Ie 8 l1/w
tnim roku sprawozdawczym sklep stowa- kiego" wiadomo.ść o zniewa;żelliu ko~i~t I IlIlnalnymksIęclem. .
~~::=::::~::=~===~=~~~
rzyszenia sprzedał towarów za 54;577 rs. przez trzech mężczyzn na ulwy SreduIeJ-1 Konstąntynopol, 24 lIstopada. (Ag; półn.)
35 kop., jak to widać ze sprawozdania zło- Z wiarogodnego źl:ódla otrzymujemy ~h- Generał ~anlbars przybył tu w towarzyionego ogólnemu zebra.ni.u. W sprawozda- j~śnienie, że wzmi~nk?w3.n~pam p. S.mkt stwie ,posła Nelidowa: odwiedził wczoraj
Z 1111111.24
Zdllit.25
- _ _ _ 1, _ _niu tern nie oznaczono Jedllldr, Ile z tego me ~ derzyl, prZeCIW?Ie, z Jej to strony na- I wielkiego wezyra i mini$tra. spraw za.graGiełda Warszawska.
Zlj,llano7. IcO!lCOm giełdy.
przypada' zakupównaczlonków, il~ zaŚ na stl!plla zaczepka, ktom wy wolaŁa. awanturli)l .
osoby, n:ie'.ualezącedo stowarzyszenIa. Otóż, gorszl1clll pomi!,jdzy p.
a męiami powra- 'lll1CZ~IYcl:..
,
Za weksle krótkoterminOWI
jak na.m: wiadomo z 'dobrego źródła, sto- cających do domu pan.
Dzurdzewo, 24 lIstopada. (Ag. 'poln,) Na lIa Berlin za ]00 TUr.
51.95
52.02 1/%
10.50
10,51
W9.l'zyszeni nabyli' towarów za 23,6~8 rs.
'I zapytanie wielu prefektów i deputowauych :: ~~~;~n:: 1O~ tr:.
,tUJO
4190
29 kop., osoby zaś postronne za 30,909 rs.
Ii'. Ęło,N IRA ,
o położenie wytworzone przez zerwanie z II Wi{1(leu" 100 tł.
8440
84..10
6 kop., czyli 7.e su~a zakupu przez stOW9.·
KRA j O W A J Z 1\ GIł AN I C l N A.
Rosyą, bułgar$cy sterownicy rządu odpoZa pnpiery pafislwowe:
rzyszonych stanoWl tylko 43%, p!,zez. ob:
,
" w i e d z i e l i , że oni sprzeciwiali się i~daniom IJisty LikwilL !{r. Pol. . .
95.9510
9g,25
cychza§az 57°'o'ogólnej sumy .oslągm~teJ
- Warszawa. Szkoła wt:!n'l/iWI'YJ1UJ, maj
d ' kt' h
't
.
lr{?8 ·ł' oi. Wz·Bohodnia ·s· •
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101.10
101.10
za sprze dane t o\\,ary.
powyzszy .
być po o no zamlenlOnfL na lllS ~ u .
I -.,.
" " '1 " Ser. II do IV 11l1.20
101.20
okazuje' się, ii stowarzyszeni w skle~le wiaLil'z/}({' ro/Jotnilruw, stałych 1l1IeszkallCów IWleden, 24 lIstopada. "Pesther Lloyd Listy ZaBt. M, WarNI:. Ser 1
91l.75
99,76
snym zakupują bardzo mało (nale.zy zwa.- Warszawy, posiadajllcych ~!Lj~cie, wyno?io-, zapl'zecza wiadomościom o umowach, za- " "
"
"II
99.99.!lB,S5
98,85
~yć,
w dniu 13 lipca r. b ..było ~ch 138, becuie według l'ltpOl'tów IlllCSH;)Cznych bIura I wartych pomiędzy AustrYlłi 'Niemcami i
n
n
"
"lU
90.85
9875
a zatem na każdego" wypadme me.. całe statystycznego, 21,854 osób, bez zaj~cia 307 1AngliI}
,
[,~ty z~',t. M. fOlhi S~r. I~
96.50
96.1:iO
200 rs.), potrzeby. ,zaś $we zaspakaJaJą,.w osób Robo.tników niestałychutieszkańców, I
•
"
•
" " "
"II
95.50
95.60
inllychsklepac.h l. .sk1.ep zaś, stowarzysze,ma za~dnionych zuajduje si~ 30,] 60, bez
Rzym" 24 hstopa~a. Zaprzecza.]!! stano- Ił"
" "m
95.41)
95..!0
służy przewazme dla oBob postronnych. jęcia 53. Robotników cu~z~ziemców, za-I wczo w,tadomośCl, Ja!wby p(.rllSZ?l~lb .zostnGielda,Be!liiiska.
W sklepach, udzielających stowarzyszon:y!:l trudnionych, 2,952, bez zajęCIa 24.
ła mysI konferencYI llrzedstawlCwh mo- B!!.nkno~y rt)8Y1sICle I:araz. .
~93 10
19285
192,75
19275
--==-Co ci to DomRsiu'?-I-jaż Kiryła. 10Reda!cf'l/«, !,Sw~u~' l~zyzna~~ .!laz~·od~z~·!· II carstw. Projekt ten !la teraz byłby co Wek;lo ua W~~8zaw;ak~o8t.
19250
HJ2łO
'swego do"Kry'inu ',wyprawiła! A .jak.eś t,Y,
O, powIescI po
y u ~m» r.!l.s. y
- najmniej przedwczesnym, brakowałoby bo-.
..
Retefehurgkr.
1\12.20
192.dunio" pióra p. Maryl RodzIeWlcz, pod.
.
d'
1 d
..
dl.
190,80
19075
. . ZOll' on
{)I'ZeZ re Wlem właŚCIwego pl ze mIOtu O)nl, •
I.onJ'yn kr.
zm ize·,ruiał,a, o" Matko, Boskn.! "Jeze.h tW~J warun'k'10m poczymema
'-, ,
' - .
."
20.38
20.371/2
mlJlż machóć trochę ro.z$l!Id k u, am spoJ- dakcyę wskazać siEJ mającycb,.
Odesa, 24 .~Istopada. (Ag: półn.). Na k h - "
"
dł.
20.~W/l 20.241{
161.75 l
!GUlO
l'zeć na ciebie nie zechce, takeś. zbrzydła! _ Odznaczenie. Pan S. BakaJowlCz, sty- perze "ZablJaka" przybylt tu konsul 1'0- Dysk~nto Pl'~:~:! Irr.
3
3
A mój popieści ~nie i pocałUJe, bo na pendysta akademii sztuk pięknych .w Pe- syjski w BUl'gasie Emilianow z rodziną,
spotkanie jego wYJdfd podobna do pełnego tel:sburgu, uzyskał .godnośc akauemlka w kapitan Nabokow, podporucznik . Z~~lewski
Giełda londyiitka.
ma'I~aUk' o' n"e mnl' ..,p, pocl'eszały i rozweselały, dZlale
l~\alarstwa
hlstoryczll~gko.
N'"
siedmiu skazllnvch La. wygna.nio bul- Weksle n'" l't;t,6rHhllrg. .
_ OfIara. Hr. Lanckorons"a z lZIllOJ
DJs!Io[lto 4
ale ja ledwie jellieni przyczekałam. Wtedy wa, w Galicyi~ of~arowala . czytel~i_ aka~e- garów.
już co godziny w,ybiega!am z~ wrota spoJ· mickiej we LWOWIe wspaIllaly ZblOl' kSII1"
Dżurdżewo, 24 listopadtt. (Ag. półn,). Dl',
"'111:. . _
rze6 ezy nie jadą? 'A noca~1 '.oczu do snu 'ek
Stra.nsky, obecny agent dyplomatyczny BułDZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI.
.
B l d'
t
~
.
nie ~amykałam -.' cill:.,gle m, l BIl;} zdawało, z .:.. Nekrologia. O. Piotr SemeilOoko, glówt
slysze
gary1
w
e
gra
ZlC, o l'zyluat zaproszeme
Małżeńslwa
zawarte w dniu 24 listopada:
że wrota.' skrzypIą, ze m~za g .os
.. .' ny' IJl"zełoźony 00. Zma.rtw}'chwstańców,
'
. 1. wy b""
W paralli katolickiej 3, a mianowioie: Mnryan
zrywałam SIę
legałam., Nie , mkogo
. . zmarł w Paryżu dnia 18 b. m. w 73 ro k u do ro.zmówienia sip" z hr. K!\lnokym.
Zdziurski z, Antoniu!) JawOlskli, Teo1il Wiśniew
nie mai cicho, głll~ho i. wrota ~al~kfllli)t~. życia. Nieboszczyk w -roku 1831 służył
Berlin, 24 listopada.,· Prawoó powi~k6ze- ski
I: Muryllnul} ~zozecińBk,!, Ignacy ~tasiak z AlI"
Raz przed niedzlelą Jakoś, śnlk~~li) ż~n~ wojskowo.
niu armii niemieckiej 040,000 ludzi w ni3szkll l:j'cwczyk.
W parafii ewangelickiej l, n mianowicie: Adolf
znowu; nad cąatlli ~aszlł wszedl a«fil Jśród
_ Bibliografia. Od Nowego Roku zacz- kwietniu 1887 r. wejdzie w wykonanie.
z F.mmą l'olle,ką.
pełni, czerwony takI, czerwony. t P poce' nie wychodzić szereg książeczek, mających Peszt, 24 listopada.. Spodziewany tu jest FI'ej
Starozakonnych ksi~życa' biaty kogut skrzydłam{ r~rr;; po na celu zp.znajomienie, ogółu· ze SzI}~s~iem przyjazd króla Milana.
ZmarJi \V dnill 24 listopada:
i śpiewa, tak, że aż echo roz ega
austl'yacklffi l pruskIm, z PoznltnskIem,
,_. ____.__._
. Ka~olioy: d~ie[Ji do. ill~ 15.tu zmarło Iii, w tej
!tezo e ch 'opcow :I, dZlGwcz'At 6; tlol'ostycu 3, w toj
WSI_·. To dobry sen" ś.wiekra. ' fi, i. powiedz,ia-. Prusami zachodllicllIi i t. p. '
08UrrrUE WIADOMOSCI B.ANDLOW
lIcz!J:o ll\Q:i:czyzn 2, kohiet 1, a mil'"owiaie:
b
Rodak /lasz Fugiewia, adwokut w W,iesJózef Klimt, lat. 29, Józef KrólikIJwski, lat 36,
la- zobaczysz, że nasz D~;Il1t~ nl,e awe~l J~Z badenie, napisał bisto.ry~ prawa polsktego
.
.
Fmnciszkp. liorIlILt, lat 24. •
wl?óci. Kiedy dziewczynIe m}l.edfJJc śn~as;;~ po niemiecku.
, . ' , . . . . B~rlm, ~4 hstopu.da., Nicpon~yślne donie- . E"!angielicy; t1t.ieci ~o 1, t ~ó"tu zmarło 9, w tej
narz·ecz'onego dostanie, a. {!~ y , nu.)?W _"Palllielllik Y o ;)Jarl/l. JJ'C.'1SI0Wllle, kJ'ole~()ł: BlCl1Ia polItyczne wstI'zymały gIełdę w ru- lI;l/llllO chtopcow 6, dZIcwcząt 3; tloroslJch -, \V tej
Illlłź przyjedzie, .albo urodz.l Sl~ ?} n.
sr azowej Sobieskiej,» ,spl.s:::.ny ze wspomn~ell chu zwyżkowym. Pomimo dobrych noto.. liczbie lD\)ZCZ)'l/lll -, kobiet-, a mianowiciu ! _
wań zagranicznych, wystąpiła tu tuk silna St~rozakonni.: (hieci ,do lat 15-[u zlllarło 1, w tej
gll!dajmyż DanHa] .. bo a~l o?eJrzymy ~ rodzinnych . przez Sabl.n~ . z Gost~owSklCh skło.nność
do realizacyj że pni.wie wszyst- l!czh;e cI'}?peow-, dZ16W!lz'!tl; d?ros!y~!~ 2, w tej
jak doćhaty swoJ,eJ, przyC1ąg~.Ie. ł bek si- Grzegorzewskl'!:. Pallll\:ltmk powyllszy za-, .
ł' ? • d'~
. helline mg7.C1.yz:1 2, kublot -, JnIaIiOWIClE!:
I naprawdę,wroCl! ?n, 1I10J go ą. t _ wiera wielką ilość ciekawych szczegółów kle kursy spad y, po CZ'il~CI. osyc znaczme. Salamollowicz Jankiel lat 67 Sochaczewski Szmul
, , ' .
,
.
. 'trz w wieczor. Toźeśmy su,) wen' l'~tol'vcznych, a, posiadaJ'llc wvbitny kuloryt Sprzedawano wielkie ilc~ci akcyj ballko-1Jat 40.
wy, nazbaJu 'd dali'Rozpowie~zjałam mu,
" J
'~
J
wych, co do których istnioj:1podobno ogrody z so lłl na a. k~"
" dni. On na czasU, zasługuje na gł.\:lbszq. uwagę i rozLISTA PRZYJEZDNYCH
Illne zobowią.zania zwyżkowo. Talde podai ł
ie śnił sję~n~le Sl~ZY~ w irbie odpowie- powszechnić się powilllen.
papiel'ów górniczych była wielką. Przy
Hotel Victoria. Ed. WUll80h z LipnA , ~.
to, przygarllll1Jl!C mme o s "
ko.ńcu uwidoczniła się nieznac~lla poprawa. I Heima~lll ,z Warszaw!" M..rtufel z Raaomia, Maridział.
. ś""
tylko gwiazdeR
O
Z:M
A:r
T
O
C
l.
Papiera.mi 1'0syjsIdemi wogóle mało ohm- nOwsln z Warszliwy.
'-': .A mnie SI 'i) flIta ,
,
cano, kursy ich trzymały sili) słabo. Na '~"~"""'~.~"~~:-~-------~~~~"'~"~-~~~~~~~~~~* Najdłui.szy lunet., Nowy-York poąia:rlo. od 1'0, giełdzie zbożowej nie było diiś ożywienia, .
Do numeru dZisiejszego doł~cza si~
Im 11132 W?qOlJl}!g, .lttol'~go znpro\Vudzeme koszto- notowania IJOzostały prawie uiezlllienione. Jako dodatek dokończenie nowelki Guy de Mauli ON l E (J.
lo ,/0 nllhono,v frłlIllww. l'rzy uhecnym wszakt
t P .P . "
t k
~voa rozwoju lIIiast,. jest on jnźzllpelnie niedostlltePeterSburg, 2~ ~istopada. We~[sle na~J?T1t!yn 22 71/ s,! p~s~a~ a .p'. ' " ~O! .ans, oraz poc~,~ e poczny i ohl\on1e l'OZpOCZ\)to budowQ nowego, w roz, , na Hamhurg 193/8, nn Amstol dam Ilu /2' na Pary7- WleSCl kSI~zny Olgi Aftlers p. t. III rena ••
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Pie~ws~~ vi k aju ulepszońa fabryka/I. . ._ - -. . . . . . . . .I
TEA TR VICTORIA.
kSIąg
ndlo'Nych druTowarzystwo artystów dramatycznych

. NiciBrook'~a

"' t ID'szytych,

G MaJbauma
w \v szawie przy ,ulicy Danjlowi-

·V. ~ISath~wŁo~~i
2301-~3

Krawtgcuam~ki.

'W. J. Ragozin iSka

dełkowych,

:firmy

Jonas Broók &Bros
zawiad~ińia

szanownych kupców,

ZENTACIĘ firmy swaj i

Mikołaj

Ma .h,ono~<'p· oIecić. 's.l.A. laskawymWal'szawa, BielańskaNr. 6'
:ki
13i:1l'i-S-:-3
Szanownej Publicznośoi.

WYJJl\CZN1\ SPRZEDAZ

Teatr VICTORIA.',

Braumanw Wars~awie

_I

W ŚRODĘ dnia 1 grudnia. 1886

upra8zaj~c jednocześnie

licznych swych klientów o zaazczycanie
towarzystwa i nadal swem zaufaniem.
Moskwa w listopadzie 1886.

względom

, .

P. J. H.

~nanych ze,
swej ,dobł'oci olejów mhltralnych na Królestwo Polskie i gu~
'bernie pQłnocno.zachódnie domowi handlowemu

FQTHERGILL"

Podejmuje się wszelkich robót, wcho-

Operetka w'4-ch aktach, prżez Gustawa Steffensa, zlokalizQ'tI'ana 'przez

nOSK'WIE
ma zaszczyt zawiadomiĆ, iż rJowierzyla GENERłLN1\~REPRE

prowadzone został)' waine zmiany co do ceni warunków,
Bliższych wiadomości' udziela
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ADMINISTRACYA
Naj wyz ej zatwierdzonego Towarzystwa Akcyjnego

GIówny skIad nici do szycia, ba.welny do znaczenia i robót BZY-

czow iej Nr. 10.' powierzyła. wyl~cz, • fjprz~ąaż swoich :wy~obów
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damskiej,az9zeg61niej,zaś poleca się. '.' .'
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dzących il zakres krawiecczyzny

Powo~ują;c si~ na powyźsze ogłoszenie, mam honor· poleoić
z dobrem wykonaniem wszelkich Jeden I:tJ.bdwa folwarki 7 włókowe, ,wszelkiego rodzaju smary minera.lne wyrobu Najwyżej zatwierdzofuter- damskich. Obstalunki wyko- razem lUD oddzielnie z: gotową in- nego. Towarzystwa Akeyjnego JJ ",V. J. BaM'ozin i §-ka·~
nywa z największfb aku~~tnościfb i t~atą roczną, okolo rs.' dwóch tY-IW Jloskwie, które sta.le na składzie utrzymywa.ć będę
podług najś!i!eźszych żnrnali.
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szowskiej nieruchomości, przynosządo,odstąplsnla cej doehoJlu około 1'8. tY,aią.? 8ześć~
zaraz lub od N 6'węgó Roku na' do- se.t, . sU!R3 od. szeSCIU dogodnyc,ll ,warunkach.. ~owarskl~da I!ne4~JllJ.u .• ~ysu~cy rn~li.
się z materya!ów pismiennycb i ,dy. l'W Iad~m~śc w kancelaryl W-go
strybncyjnych. Wymagana gotówka .Gr~szczynsluego, Not;U'yu8za w Lowynosi.r8> 500;,.,
..
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,Qy,n;eóllI:J:ił IIpncTaB'b łIeTpOltOB.,
CItat'OC'b',B3)1;a MHpOBLIX'L. Cy)l;e:ił:
iw II,yqac~Ky B'L-ro'p: JIO,ll,:3H IIO,JJ;'l>
N. 1427-E, lia ocmoB::uiin 1031 'OT.
otl'Zylna.ten, kto odniesie na ulie~ yeT. rp~Cy)i;. OO'LHBJIH13'f'b, .1lTO C'l>
Piotrkowską· Nr. 268 do· J .. H. lOq:ao. yTpa: 1886 ro.n:a 18 (30) HOHSzlesser'a zgu,bione: ksi21żeczk~ Ta- 6pH :HaMtcTtixpall~lHiH IIoBH)~3eB
chunkową i legitymacyjną wydaną oRoii jJl1iID;ll IIOA'li N. 1106, 6y)l;eT'li
przez magisttat łódzki na .imię PO" npo.n;aBRTMa )(BllJKHMOe IIMymecTBo,
mienionego J.R•. S~lesser'a.
. rrpHHa,n;JIeiKam;ea tl>paH~y JIopeH~y,
. 1355~3-3 COCToam;ea E:B'I. Met5eJIH II JIoma,ll;eft,
I
Oll.tHeHRoe ,lI,JIH 'TOprOB'b 785 pyó.
~
Zg··Ubl·O'n·'O. -:- ROII. Ha YAOBJleTB,OpeHi~ IIpeT6H~
alit l\f.JIamReBHlla Hi 9. Ko6S:hI.
w Łodzi, wraź z rze?zami . p~szpott
o.~mct H:łrfym;ecTBa 11 rro,n;pot5Hyro
wyda~y ,w .V! arszawle~a ImIEj. Ka· on;1ilIRY oRaro MOiIWO pa3cMaTpHrola 1 ;Eq.nh .smos~r8klCh. Łaska- BaT.b B'li ,n;em.rrpo,n;3.iRH Ha MtCTll
'Wy znalazca raczy go zwrócić ,do re- OHOH.'
dakcyi "Dziennika Łódzkiego~,.,
. Cy.n;e6HbIiillpncT,ł,\B'li Hs,n;e6cIl.iii.
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, Tania i· wykonana gustownie pismosuszka może służyć równocześnie
jako przyciski ozdoba ·najpil2kniejszego nawet biurka.
Dotąd wyrabiane stkw. trojakiej
wielkości, w cenie po kop. 30, 50 i 7~.

ostatniego czerpania
nadeszły

i

trwałością przewyższają one· o wie. le znane dotąd pismosDszki bibulowe.
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Formą estetyczną,wsiąkIi wością
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..... Bilety są już ohecnie do nabycia w księgarniach· pp•. Fłscbera
i Szatke'go.
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