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Do uporządkowania Łodzi. między innemi, niezbędne jest w'egulowanie targów,
czyli wlaściwie mówiąc, placów przeznaczonych pod targowiska. Kwestyą tą. już
od pewnego czasu interesuje się zarząd
miasta i widocznie jakieś ważniejsze przeszkody mnsiały wpłynąć na to, iż dotąd
jest ona nierozwiązaną. Każdy obznajmiony z tą kwestyą przyzna, iż tak, jak jest
obecnie, pozostać nie może.
G1ównem miejscem targowem obecnie
jest plac obok kościoła ś-to-krzyskiego.
Pominąwszy już nieco odległe położenie tego placu, znajduje się on w stanie wprost
niemożebnym dla targowiska. Przez większą część roku tworzy on jednę obszerną
kałużę błota, w którem grzęzną po kostki
niefortunni sprzedawcy i nie o wiele szczęśliwsi kupnjący, wśród zabłoconych ogrodowizn, koszy i straganów. O jakichkolwiek
krytych szopach, czy innych tym podobnych
schroniskach, niema tu i mowy. W czasie
suszy, tumany kurzu zasypują oczy i towar przeważnie przeznaczony dla kuchni,
a w dni nietargowe nierogacizna swobodnie
harcuje na płacu . W takiemsamem polożeniu, z niektóremi dodatkami, znajdnje się
plac targowy obok parku miejskiego, t. j.
.)rweli" , tudzież t. zw. Górny Rynek obok
fabry)!:i Geyerów.
W dużem mieście fabrycznem, gdzie kilkudziesięciotysiljczna rzesza na targu glównie zaopatruje się w niezbędne prodnkty
na cały tydzień, ryuki targowe powinny
być przedmiotem większej niż dotychczas
troskliwości. Jeśli środki miasta nie pozwalają na jakieś kosztowniejsze udogodnienia, tak dla kupców, jako też dla publiki, to przynajmniej należałoby koniecznie
wybrukować płace targowe, co przecież nie
wymaga kosztów tak znacznych, iżby nie
mogło zdobyć się na to miasto tak wielkie,
jak nasze.
O ile mi wiadomo, istnieje prawo dozwaFerdy.aad v. Saar.

OJCIEC INOCENl'Y.
Pnekład

Wiktoryi Rosiekiej.
W południowej części Pragi, na skalistem, ku Mołdawie spadającym wzgórzu,
wznosi się ponura wyszehradzka cytadela.
Trudno sobie wyobrazić coś bardziej samotnego nad tę starą., dość rozległą fortecę,
leżącą tuż koło wielkiego i ludnego miasta. W czasie pokoj u obszerne sale i baszty M wiecą. pustkami; sb'omna tylko bar·
dzo liczba wojska trzyma straż na wałach
i przy bramach. Zdawalohy się, że olbrzymie działa i licho zapełnione prochownie
istnieją na to jedynie, aby jakiemn inwalidzie podoJicerowi, spełniającemu urząd
dozorcy, zapewnić synekurę. Nawet trakt
pocztowy, wiodący przez cyt.adelę do Budweia, mało bywa użytkowany. Nieszkodliwi spacerowicze zdążający do pobliskiej
wioski Podole, włościanie okoliczni z za pasami żywności dla mieszkańców Pragi,
a od czasu do czasu jaki wędrowiec - to
jedyni przechodnie, mijający bramę fortecy.
W głębi szańców panuje zazwyczaj naj·
głębsza cisza, rzadko przerywana tnrkotem
powozu oraz syguałami wojskowemi, regularnie odzywającemi się z rana, w połu>
dnie i wieczorem.
W zimie panuje tu smutek, jakby cała
natw·a wymarła: zimny wiatr świszczy po
osamotnionem wzgórzu, aniezadowoleni,
w płaszczach zawinięci żołnierze, kroczą
ponuro po wałach śniegiem zasypauych,
nad któremi unoszą. się stada b'aczących
kawek. Ale gdy śuiegi stopnieją, a modra, błyszcząca MołdawII. zaszumi w dole,
występuje w tej pnstelnl nrocza wiosna
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miastom pobierać pewną opłatę tak
od handlarzy, jdo też od osób przywoących produkty na sprzedaż i zajmujących
miejsca na placach miejskich. Jeśli podobna opłata nie jest ściąganą, to wypadaloby ją nałożyć. Każdy chętnie zapłaci kilkukopiejkowy haracz, byle za to miał zapewnione jakiekolwiek udogodnienia. Z kopiejkowych opłat miasto mogłoby doprowadzić do znoŚDego stauu targowiska i utrzymywać jakitaki porządek.
Już to co do stanu bruków, Łódź nie ma
równego sobie miasta. Począwszy od główuej arteryi miejskiego ruchu, ul. Piotrkowskiej, a kończąc na jakiejkolwiek nieznanej
uliczce bocznej, wszędzie bruki przedstawiają. tyle wybojów, błota, iż przejeżdżająey skazany jest na prawdziwą. torturę.
Wobec szalonego ruchn kołowego, miasto
nie może nastarczyć ciągłym napl'awom, a
mieszkańcy słusznie skarżą się na zmarnowanie koni, psucie wozów i ekwipaży na
ulicach. Ponieważ do psucia bruków przyczyniają się głównie ladowane wozy przewożljce ciężary, a restauracya bruków pochłania corocznie znaczne sumy, wypadałoby właścicieli takich wozów obłożyć odpowiednim podatkiem. Zebrawszy odpowiedni kapitał .hrukowy", miasto mogłoby nietylko utrzymać istniejące bruki w należytym porządku , ale i zabrukować niektóre
ulice, które tworzą dotychczas nigdy nie
wysychające jeziora błotne. Do takich ulic
należałoby zaliczyć np. Zawadzką za hotelem Manntenffia, Łagiewnicką, Długą, Dziką
za Rokicińską. i wiele innych.
'
Podczas, kiedy Warszawa w'ządza konkursy na wynalezienie najwięcej wygodnego i zarazem trwałego bruku, Łódź posiada jeszcze prawie połowę ulic zupełnie niezabrukowanych, zabrukowane zaś zwyczajnym kamieniem polnym, zbyt często wymagają naprawy.
W Petersburgu, na Prospekcie Litejnym,
gdzie istnieje ogromny ruch kołowy, ułożono bruk podwójny; dolną warstwę stanowi bruk z brukowca większego kalibru,
warstwę zwierzchnią ułożono z drobniejszego kamienia. Ośmielam się sądzić, iż podobny bruk, jakkolwiek kosztowny, opla-
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Cilby się w ŁodZi, przynajmniej na PJOtr- IStniejące przepIsy postanowiono zmIeni Ć
kowskiej ulicy. Natnralnie, bruk kostkowy w sposób następujący: sprawy o narusze-

może byłby jeszcze praktyczniejszy, ale jest nia przywilejów, rozpatrywaue będą w są
on dla Łodzi zakosztowny.
dach ogólnych, przeważnie w miastach uniJak wiadomo, w mieście naszem mają wersyteckich, dla ułatwienia ekspertyzy.
być ustanowione posady dróżników, któ- W instytucyj zajmującej się wydawaniem
rych zadaniem będzie troszczyć się o ca- patentów na wynalazki zamierzouo utwołość bruków, mostków etc. Zapewne też rzyć dwa oddziały, z których jedeu zajmodoczekamy się nareszcie kolei obwodowej, wać się będzie wydawaniem przywilejów,
która zmniejszy ruch wozów z ciężarami, przeciwko którym nie podniesiouo żadnych

i tym sposobem ułatwi utrzymanie bruków
w dobrym stanie. Miejmy więc nadzieję,
że w niezbyt odległym czasie Łódź pozbędzie się dzisiejszego błota I wybojów.
(_)
Przemysł,
Cła.

handel i komunikacye.

sporów, ani pretensyj, drugi zaś rozpatrywać ma sprawy o wydanie patentów, przeciwko którym podniesiouo zatrzuty naruszenia przywilejów już wydanych. Narnszenie przywileju ma być karane na równi z
kradzieżą. Na żądanie poszkodowanego,
dla pokrycia poniesionych przez niego strat,
może mu być zasądzone z winnego wynagrodzenie do wysokości 5,000 rubli.
- Dzienniki petersburskie donoszą, że
ministel·Yum dóbr państwa zaleciło, aby inspektorzy okręgowi przesyłali co tydzień
depesze: 1) o stanie eksploatacyi węgla
kamiennego w każdej kopalni; 2) o ilości
obstalnnków; 3) o ilości węgla wysłanego.
- Ministeryum dóbr paIi.stwa opracown·
je projekt przepisów o oddaniu osobom
prywatnym eksploatacyj pokładów torfowych, znajdujących się na gruntach skarbowych w okręgach górniczych U1·alskich.
- Fabryka wyrobów tytoniowych W.
S. Asmołowa, zapłaciła w tych dniach
przeszło 100,000 rubli akcyzy za jednę
partyę sprowadzonego tytoniu (6,800 pudów).
Telegrafy.
- Przy urzędzie pocztowym w Woronowicach (w guberni podolskiej) otwarto sta-

- MinisteJ'ym skarbu opracowało projekt nowej organizacyi nadzoru celnego w
kraju zakaspijskim i na granicy Persyi.
Między innemi ma być otwartą. aschabadzka
komora pierwszej klasy, sierachska trzeciej
klasy i sześć rogatek celnych: w KiziłArwacie, Ateku, Pendżde, Uzuu - Adzie,
Krasnowodzku I Czikiszlarze.
Drogi żelazne.
- Projekt budowy drogi żelaznej z Kurska do Woroneża, wkrótce rozpatrywany
będzie w ministerym komnnikacyj. Budowy
tej linii,200 wiorst długiej , podjęło się towarzystwo drogi żelaznej kursko-kijowskiej.
Pieniądze.
.
- Rezultat podpisów na premiowe listy
zastawne banku szlacheckiego w warszawskim kantorze banku państwa był następujący: 7,217 podpisują.cych zapotrzebowa- cyę telegraficzną.
lo ogółem 52,480 listów, na sumę 11,283,200
Wystawy.
rubli, licząc list po 215 rubli. Z ogólnej
- Zarząd warszawskiego towarzystwa
liczby podpisnjących 5,454 zażądało po je· ogrodniczego postanowił ntworzyć w miadnej sztuce, 830 po dwie, 830 po 3 - 10 stach prowincyonalnych agentw;y do przyjsztuk, 78 po 11-50 sztuk, 23 po 51-100 mowania deklaracyj na przyszłoroczną. wysztuk, 14 po 101-1,000 sztuk, 4 po 1,000 stawę ogrodniczą., a następnie corocznie udo 10,000 i więcej sztuk.
rządzać takie wystawy" rozmaitych miaPrzemysł.
stach prowincyonalnych. Na rok 1891 pro- Ministerynm skarbu, jak donoszą. .Ko- jektowaną jest wystawa w Lublinie łnb w
wosU", zajęte jest opracowaniem nowych Radomiu.
przepisów o pl'zywilejach na wynalazki.
- Komitet wystawy powszechnej rolni-

w calej swej okazałości. Gęsta, POłYSkU-/ Ale tu na gOI·ze to prawdZIwa pustynia, drzwi i okna świadczyłY, że jest wojskojllca trawa zdobI rowy i pochyłości, a na odcięta od świata całego. Kolega jeszcze wym budynkiem. Z jeduej strony leżały
zapadłych lawetach armat wyrastają. polne trafiłeś lepiej - dodał po chwili namyslu różne taczki i szpadle, a do drugiej przyI fijolki i pierwiosnki Pola okrywają się bo jutro jest niedziela; przynajmniej wi- legał mały ogródek, pełen biało-różowego
różnobarwnym kobiercem, tu i owdzie dzi- dzieć można ludzi idących na mszę.
kwiecia jabłek. Między tym domkiem a ko- Na mszę? Czyż tu jest kościół? - ściołem wiła się szeroka droga, prowadząki głóg pnie się po murach, zakrywając
ca widocznie na najwyższe szańce fortecy.
otwory armatnie, zapnszczone dzięki dłu- zapytałem ze zdziwieniem.
gotrwalemu pokojowi. Nawet s.tosy kul
- Ależ jest, zjakie tysiąc kroków stą.d ,
Wyszedłem zwolua na polankę. Przechozarzucone są. kwieciem, gdyż wiatr w szcze- nad Mołdawą - odparł baron, bezwiednie dząc koło małego domku, spostrzegłem mło
liny narzucił pyłu i ziarnek nasion, z któ- spoglądając w głąb fortecy. Widok w8Zak- dą kobietę z dzieckiem na ręku, stojącą
rych wyrasta teraz pachnąca rezeda, cie- że zakryty był dość wysokim wałem, z po- na progu i przyglądającą. się zabawie ma.mno·niebieska ostróżka i blado·różowe za którego widniały tylko dachy magazy- Jej dziewczynki, która skacząc i goniąc
gwoździki. Pszczoły i chrząszcze brzęczą nów.-Chcąc go zobaezyć, musiałbyś wejść wesoło kózkę, śmiechem napełniała powiew duszuem i parnem powietrzn; pliszka n& wał-mówił dalej oficer - ale dość bę- trze. Na szmer moich b 'oków, obróciła
i dzwoniec wesoło skacz!! po lufie arma- dziesz miał tej przyjemności z musu. Przy głowę i szybko z rumieńcem na twarzy
tniej, a na okopach wyciąga się w słońcn kościele znajduje się też cmentarz, na któ· wbiegla do wnętrza chaty; ujrzałem tylko
zielono·żółta jaszczw·ka,
rym bezzwłocznie kazałbym się pogrzebać, jeszcze dwa warkocze jasuoblond włosów
W takiej właśnie porze objąłem służbę gdyby mi przyszło mieszkać tu nstawicznie, i straciłem jlj. z oczu,
Plebauia spoczywała w melancholijnej
w cytadeli. Od niedawna dopiero bawiąc jl\k proboszczowi miejscowemu, który 'Przez pułkiem w Pradze i nie znaj'łC wcale bywa w pewnego rodzajn klasztorze przy ciszy. Brama wjazdowa zamkuięta, a cały
miejscowości, z pewną obawą i zacieka- kościele. Ciekawa też to osobistość. Śmiać obszerny budynek miałby wyglą.d niezamieszwieniem wstępowałem na czele mojego od- się trzeba, patrzllc, jak wyciąga długie swe kałego, gdyby nie kilka okieu pierwszego
działu w bramę fortecy, gdzie oczekiwał nogi, idąc zawsze z książką pod pachą, z piętra, w których widniały doniczki z kwianas uzbrojony oddział wojska. Komende· okiem ntkwionem w obłokach, nie widząc tami.
rują.cy nim oficer, o młodzieńczym bardzo wcale przechodniów.
Skręciwszy koło kościoła, który był rówyglądzie, zhliżył się kn mnie ze znudzoną.
- I takie samotne, ciche życie posiadać wnież zamknięty, ujrzałem cały cmentarz,
miDlł.
może pewien w·ok-zauważyłem, wchodząc kryjący się w wiauku cienistych wierzb.
- Pułkownik baron Hohenblum-przed· z baronem do przeznaczonego dla mnie Wszedłem i zwolna b·oczyłem war6d. stastawił mi się i nie zważając na moją. re- mieszkania.
raunie utrzymanych grobów, po wąskiej
komeudacyę, cią.gną! dalej:
Po udzieleniu mi jeszcze kilku objaśnień, dróżce, wysypanej piaskiem. Zatl"Zymywa- Dwadzieścia cztery godzin pobytn młody oficel' pożegnał mnie z chłodną grze-I łem s ię gdzieniegdzie, odczytnjąc napisy na
w tej dziurze służyć może za całą wie- cznością i śpiesznie odjechał ze swoim od- krzyżach. Z pośród nielicznych pomników
cznoM. Nie znam nudniejszej służby.
działem. Niezwłocznie wyszedłem i ja z po· zwrócit moją uwagę jeden szczególnie odZauważyłem, iż żadna nie przedstawia koju, rozglądając się dokoła. Wszedłszy na znaczający się prostotą i smakiem. Był to
wał, ujrzałem poza magazynami obszerną. mały obelisk z białego marmw·u, stojący
zbyt wielkiej rozmaitości.
- To zależy od okoliczności - odparł polankę, oświeconą. w tej właśnie chwili trochę na Ilboczu pod cieniem rozrosłej pła~
młody oficer, mnskając zlekka blond wll- jasnym promieniem słońca. W pośrodkn czącej brzozy.
a marmUl'ze lacińskielDl
siki. - Trzymanie straży na rynkn np. niej znajdował się kościół z błyszczącym literami wyryty był napis: Fryderyka
jest o wiele zabawniejsze. Siada się z cy- mosięŻDym b'zyżem, koło którego uuosiły Friedheim, ur. 16-go stycznia 1828, zm. 30
garem w ustach przed domem i lustruje się stada gołębi. Cmentarza dojrzeć nie by- maja 1846. Przed tym grobem zatrzyma·
się przechodniów. Nieszpetue twarzyczki ło można , gdyż zasłaniała go plebania, po- łem się dłużej. Kim byla ta dziewczyna,
spotkać można między tutejszemi dziew- nuro prześwitająca z poza otaczających ją zmarła tak wcześnie, pochowana tu przed
czętami. Przytem odwiedzają koledzy, a po lip. W pewnym oddaleniu za nią stał ma- laty kilkunastu?
zy pamięć jej żył" dQsłużbie urządza się zazwyczaj gra w kart.y. ły (lomek, którego na żółto pomalowantl tychczas w sercach strapionych rod%iców,

DZIENNIK ŁÓDZKI.
ezo·leśnej,

mającej

odbyć się w Wiednin
.Szanowny panie redaktorzel W kronice
w r. 1890 (od 15 maja do 15 października), tygodniowej, zamieiszczonej w N. 247
powierzy! reprezentacyę na Królestwo Pol- "Dziennika," szanowny kronikarz, odwołuskie drowi A. Sempołowskiemu w Warsza- jąc się w pewnej kwestyi do tutejszej
wie (Krakowskie Przedmieście), który n- młodzieży handlowej, wzmiankoje, że takodziela na żądanie wszelkich objaśnień.
wa przekłada tingiel-tangiel i knajpę nad
- Otwarcie wystawy rolniczo-przemysło toW8J'z)'stwo, teatr i t. d.

wej w Taszkiencie, zapowiedziano na 11
Oświadczyć muszę, że sz. kronikarz
września r. p.
zdradza nieznajomość tutejszych stosuuków. Gdyby bowiem baczniej zechciał
wejrzeć w te sprawy, przekonałby się, że
nie młodzież handlowa od tOW8J'zystwa,
lecz ~owarzystwo od mlodzieży stroni. Na
(-) Wiadomości osohiste. Prezes to- przeciętnym ł6dzkim młodzieńcu bandlowarzystwa dobroczynDości radca przemy- wym ciąży przezwisko "kantorowicz."
słowy, p. Juliusz Heinzel, powróci! do Ło Wystarcza to, aby podobnego młodzieńca
nie przyjmowano w żadnych inteligentnych
dzi onegdaj wieczór.
Sekretarz zjazdu sędziów pokoju l-go kołach towarzyskich. Przesąd o "kantopiotrkowskiego okręgu p. Feliks Kępiński rowiezach" zagnieździ! się w umysłach
naznaczony komisarzem sądowym IV Brze- tutejszego towarzystwa, które zapomina a
zinach na miejsce uwolnionego p. ~lichała może i nie chce wiedzieć, że w obecnym
Szostackiego. Czasowo pełniącym obowią czasie pomiędzy temi "wykolejonemi istozki seln'etarza tegoż zjazdn naznaczony tam i" znajduje s ię wielu bardzo inteligeutnych i wykształconych młodzieńców, któdotychczasowy pomocnik p. Berentlt.
Sędziego pokoj u 4 rewiru m. Łodzi za- I'ZY osobą gwoją uietylko że nie przyniestępnje sędzia z Piotrkowa p. Mielnikow. ~liby ujm,)' danem." towarzy~tw~I,. lecz
(-) Towarzystwo lekarskie na osta- z pewnośCI/ł dodatmoby na ozywlellle tatuiem posiedzeniu dnia 6-go b. m. poruszy- kowego wpłynęlI.
Do teatru .uczęszczamy: mało, a pl"zyczyło, między innemi, ważnI! kwestyę chowa.nia um arłych bez wszelkich oględzin lekar- n'y tego nałezy s~ukać Ule ":' tem, ze stroskich. Jak wiadomo, nietylko za granicą, mmy od .wszystklego,. co Jest moralnem,
lecz i w niektórych miastach u nas, nie ze strommy od pOjęć s~btel nych, lecz
wolno jest grzebać um a rłych bez poświad w tem, że praca nasza blUr~wa łub faczenia lekarskiego, tylko u nas pod tym bryc.zna trwa do 8 lub 9 WleczoreUl, w
względem zarządy cmentarzy nie wymaga- cza~Je zaś sezonów .do ] O, a nllwe~ ~o 11 ,
ją żadnych świadectw dla przyjęcia zwłok. to Je t ~o czasu, kie.dy przedstawle.rue t~O potrzebie podobnej formalności, zbytecz- atl"al.ne Jest w połOWie lub na ukonczenlU
nem chyba byłoby się rozwodzić, chociażby akcyl. .
'
"
.
ze wzgl ędu na statystykę śmiertel ności.
W dm wolne od zajęć naJc!lętllleJ uc~ęDziś nikt nie jest w stanie powiedzieć, ile s~czallly do teatru, !l tego nu c.hyba mkt
w Łodzi umiera od dyfteryi lub od tyfnsu, rue z~pl:zeczr PrzYJm sz. krolllkarzu. zaInb innej naturalnej a nawet nienatura.lnej pewnl elllll, ze gd;y:by to od nas załezało,
śmierci. Towarzystwo postan owiło odnieść by~,allbyśm;y: chętme w kólkncb t,Owarz'y:
si ę w tej kwestyi do gnbernialnego urzędu SklCh, eh etlll~ w teatrz~, a. naJchętllleJ
lekarskiego.
w lIaszem "Stowal'zyszelllu subJektów han(-) Z poczty. O ile jeden nrzędnik dla dlol'i')'ch." Takowe jednak śpi , ~ywając
przyjmowania listów pieniężnycb i posyłek bloglego . s poczynk~ .1'0. gorh.weJ . pracy.
w8J-tościowych na poczcie, dla tak handlo- ~rządzarue kllkudzle~ę?1U posledz~n l'OCZwego miasta jak Łódź, jest niewystarcza- ~Ie, .na . który~h gorliWie Się radZI o te.m,
jącym, przekona się łatwo każdy, kto w Jak ~ kiedy Się. zebrać na następ~e posle:
godzinach mi ędzy lO-tą - 2-g/ł, uda si ę dzeDle, stano":l ~ały zakres . działalnośCi
do gmachu pocztowego. Ciężka praca i na- r~dy za.rządzaJllceJ naszego" ,,~tow~rzys.zewet dobrze skombinowany sposób przyjmo- Dla sn?.Iektów handlow.rch. NIC tez dzl\~wania listów, nie mogą stanowczo zapo- nego, z~ podczas, gdy lUne. stowar~yszeDl~
biedz panującemu tam ściskowi. Jak wia- m'~~~aJą bale, dwutygodniowe Wieczorki
domo, urzędnik ma obowiązek sprawdzenia famIliJne, koncert;y:, odc~ytYi p~dczas gdy
przyjmowanych pieniędzy, własnoręcznie mne stowar~y~zerua posJadaJą g~nnast~kę,
mnsi listy przyj ęte pi eczęto wać, obliczyć chóry, cz;y:telme,. my mamy ... kWity, śWladporto, przyjąć należność, i w dodatku spi- czące o IlIszczeruu przez nas pólrocznych
sywać raporty, jedynie do wypisywania skladek. .
'"
.
kwitów dodanego mając pomocnika. Pracy
Racz WHlC pOWiedZIeć sz. kronikar~u, c~
takiej jeden urzęd nik przy najlepszych chę my mamy z sobl} po.cząć po. całodzlenne~
ciach i wprawie podołać nie może i dla- pracy, wyczerpującej nasze Siły fizyczne l
tego wszelkie narzekania publiczności (a duchow.e?
.
dziś widzieli śmy jedn ę panią, która się oPrzYJm sz: redak~rz~ tych słów kilka
gromnie gniewała o to, że czekała pół go- a zarazem I zapewmerua szczerego szadzinki) na urzędnika nie są słuszne. Było cunku.
by jednak bardzo pożądanem dla wygody
A.. K. "
publiczności, żeby zarząd poczty dodał je(-) Z Pabiani c pisze nasz kOI'eslJOnszcze jednego urz ędllika do pomocy, przy dent: Oświetlenie elektryczne, które miaprzyjmowanin pi eniędzy.
sto nasze zawdzięcza jednemu z tutejszych
( -) Nad esłane. Otrzymaliśmy list na- fabrykantów, jakkolwiek jest ś wietne, nie
stępujący:
wyklucza jednak potrzeby oświetlenia lIa-
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w myśli m ężczyzny, dla którego była ideaCzy też zapomniana, znikła
jak powiew wiatru , dźwięk głosu, zagłuszo
ny szumem wrzącego życia, a jako jedyna
pami/łtka zostało po niej imię wyryte na
marmurze?
Pod wrażeniem tych myśli opuściJem
cmentarz i wązk/ł dJ"óżką wchodziłem na
basztę, stoj ącą w części fortecy leżącej na
największej wyniosłości nad rzek/ł. TarnilIa i dzikie krzaki otaczały j/ł ze wszystkich
stron, a z rozsypujących się mm'ów wyrastało kilka krzaków bzu, okrytych bujnem
kwieciem. Z przyjemnością i podziwem patrzyłem na tę rośli nność .. . Nawet dwie
kal'łowate jabłonie zabłąkały się tutaj,
roztaczając swe galęzie nad lufą samotnie
stojącej armaty. A tam na doje wśród wesołych domków wioski Podole, szemrała
Mołdawa, tocząc błyszczące swe wody ku
szarym, zadymionym domostwom starej
czeskiej 8tolicy. Stamtąd widniały błysz
czące wieże Hradczyna, a dalej w górę
rzeki ponad pięknie zabudowanemi brzegami, roztaczał się wspaniały krajobraz, zakończony wyniosłemi szczytami gÓl'.
Byłem tak oczarowany pięknościlł tego
ustronia, że daleki od myśli opuszczenia go,
rozglądałem się za cienistem jakiem miejscem, z którego mógłbym rozkoszować się
szczególnI! pięknością tego miejsc.a. Po krótkiem posznkiwaniu, znal azłem wygodne sie·
dzenie wśród dwóch krzaków bzu, tworz/ł
cych l'odzaj altany, jakby umyślnie zrobione zagłębienie, obrosłe trawą. Ułożyłem się
też wygodnie, napawając wonią bzu i słu
chając świegotu ptaków, gdy naraz, z pewnej odległości, doszedł mnie odgłos kroków,
a po chwili przesunęła się, nie spostrzega.jąc mnie, wysoka sutann/ł okryta postać.
Odgadłem, że był to proboszcz z pobliskiej
plebllnii; długie nogi, niezgrabnie wisząca
suknia, a nawet książka pod pach/ł, odpowiadały zupełnie opisowi udzielonemu mi
przez barona.
łem młodości?

Proboszcz zbiliył się tymczasem do aJ."maty i czy to dla uczczenia piękna natury,
czy też dla ochłody, zdjął aKsamitn!} czapeczkę z głowy. Przez chwilę stał nieruchomo, poczem zawrócił do baszty i szedł
prosto do tego miejsca, gdzie leżałem, widocznie jednak nie zauważył mojej obecności. Przyszło mi wtedy na myśł, co mówił
baron, że ksiądz lubi patrzeć w błękit nieba, zamiast Ul\ ziemic" choci aż tym I'azem
zdawało się raazej, że jest pogrążony w
myślach. Spostrzegł mnie w końcu; na razie przestraszył się, lekki rumieniec wystą.pIl mu na twarz, ale pomięszauie prędko
minęło; nie patrząc już na mnie, zerwał
gałązkę bzu i wolno zaczął schodzić z baszty. Mnie tymczasem ogarnął dziwny niepokój. Zdawało mi się, że to moja obecność wypędziła stąd księdza, który zapewne przychodzi tu co dnia, aby spokojnie
spędzić godzinkę nad ksi/łżką w altanie
z bzu. Przeszkodziłem mu swoją obecności/ł
i w tej chwili przyszio mi na myśl, że to
wygod ne sclll'onienie dziełem wypadku być
nie mogło; w samej rzeczy, gllłęzie bzn były odpowiednio przycinane, a darniowe siedzenie zrobione ręką ludzką. W jednej
chwili zerwał em się, chc/łc biedz za pro boszczero, aby zawrócić go na basztę. Spostrzegłem go na dróżce i z obawy, iżby nie
doszedł tymczasem do domu, przyśpieszyłem
kroku. Wtem z małegl! domku wybiegła
wesoła dziewczyuka w towarzystwie rodzeń twa; proboszcz zbliżył się do niej, pocałował w czoto i ulegając prośbom dzieci,
podszeul do matki, stojącej na progu domu.
Z małego ogródka wyszedł tymczasem i ojciec rodziny w mundm'ze nadzorcy; strój
ten odbijał trochę dziwnie od młodej i silnej postaci m ężczyzny. Gdy zbliżył się, spostrzegłem na jego tW8J'zy głęboką szramę
od skroni do brody. Cala rodzina przyjaźnie powitaia proboszcza, który też dla
każdego znalazł jakieś słówko; najm!odszemn dziecku dał gal/łzkę bzu, po którą wy-
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ftowego. Najpierw lampy elektryczn znaj- przeciwko złemu. WydaJanie do Łodzi oddują się tylko na głównej nlicy; powt6re, bywa się w ten sposób: że z każdego polampy te świecą tylko wtenczas, kiedy wiat~ ",:y:wo~'ł robotnik;ów (w mniejszej
idzie fabryka posiadająca maszynę dynamo- CZęŚCI mieJskiego, a w WIększej z w!ościań
elektryczną. Tym sposobem w dnie
ią- skiego stanu) wozami furmańskimi dwa rateczne lnb po zaprzestaniu robót w fabry- zy na tydzień po 15. 20 lob 25 ludzi, co
ce miasto pogrążone jest w egipskich uczyni z każdego powiatu tygodniowo mniej
ciemnościach. W tycll dniach sprowadzo- więcej po 40 ludzi, a z czterech powiatów
no nowe lampy błyskawiczne, naftowe, wynosi tygodniowo 160 ludzi-rocznie więc
które mają rozpraszać ciemności nasze- przeszło ośm tysięcy(?) zdrowego młodego i
go niewszędzie czystego i niezawsze ~z-I zdatnego robotnika ubywa z ' prowincyi.
piecznego miasteczka. Szosa prowadZ/łca Taki wywóz ludzi trwa od dwóch, a nawet
do Łod zi, P1:ZY wyjeździe z miasta zawsze od trzech lat. Proszę więc pomyśleć, ile
była pelną wybojów i błota, pomimo cią- ziemianie stracili i tracą ciągle robotnika
głych naprawiań. Inżynierya drogowa po- i czy są w stanie wytrwać w gospodar~
stanowila. zamienić żwir zwyczajny na stwie, przy tak wielkiem zmniejszaniu się
bruk. Odpowiednie roboty odbywaj/ł się rąk do pracy? Tej samej klęski doznaj/ł
na przestrzeni kilkuwiorstowej. Z tego i włościanie zamożniejsi, bo ci także popowodu wtem miejscn utrndnionlł jest ko- trzebują dla siebie robotnika. Czyż nam
munika.cya wozowa, mianowicie zaś w po- ziemianom nie zagmża smutny stau niemorze nocnej. Podobne przebrukowanie szosy żności płacenia podatków? Czy wobec brapod Łodzią okazało się dosyć praktycznem, ku robotnika nie będ/ł upadać nasze rolne
pl'zynaj mniej o tyle, iż niema tn daw- gospodarstwa? Prócz tego, mieszkańcy
nych wybojów oraz trzęsawisk trudnych gmin Sił jeszcze obowiązani płacić za kudo przebycia..
racyę IV szpitalacb i aptekach za tych wy(_) Emigracya robotników. Czytamy w d!llaj~cych !ię, któ.rzy sami za siebie pła
Kalisz anlllie ~: .Pierwsze mrozy 26, 27 i CIĆ rue chc" czy me )Dogą .. Cyn."y kosztów
28 z. m. przestraszyły ziemian kilku powia- tego. rodzaJ~ przecho.dz/ł rueraz 200 rubli
tów naszej guberni, a głównie: kaliskiego, rocz~e. na Jednę g~ę. Wstyd p:zytem
wieluilskiego, tureckiego i sieradzkiego, pOWiedzieć! ale. tak Jes~ w r~eczY'Ylstości,
z powodu niewykopanych jeszcze kartofli ze wyda~aJący slę.młodzllndzle obOjga płci,
i buraków. Jest jednak nadzieja, że gdy pow:aca.J/ł z ŁO~I wszy~cy, z ~ałym w.ypotrwa jeszcze czas pewien obecna pogoda, Jątkiem, zepsucI mora,ID1e, a wI~łu ~ ruch
wykopią resztę buraków i kartofli, które powr!lca ~ choroba~l: WydalaJ/ł Się ~o
jednak cokolwiek od mrozu ucierpiały. Łoązl takze ~ałe faIDlh~ dwa razy r~c~me,
Drugi to j uż rok, jak tego rodzaju klęska ~ J.est na Nowy Rok I na św. WOJCiech,
daje się we znaki ziemianom rzeczonycb CI Jednak zwy~le po :oku lub po dwóch
powiatów, chociaż i w poprzednich latach !atach powl:acaJą pra,wle z~wsze w nę~y
tyłko pogodnej i długiej jesieni zawdzię- ~ schor~waru.. Czy. ru~ mozna przypuścl~,
czyć można, że oni pot.rafili przed mrozami ze powlększaJlłCe Się. cI~gle n.apady na nliwykopać okopowizny. Nie bez in'teresu za- cach W. Łodzi, rozbOje I zabójstwa, ? któpewne będzie wy k azać przyczynę coraz r.rcb CIągle czrtamy w .gazetach, me wywiększego z każdym rokiem opóźniania się ~kaJ/ł z t~go, ze nustępuJe ta~ pl'Z.epełnłe
ziemian ze sprzętem z pola nietyl ko okopo- 1lI~ robotlllków. Powstrzym~rue. WIęC zby.wizn ale nawet i zboża w czasie żniw. tmego napływu klasy robotruczeJ do ŁodZI,
Głó~nym powodem tego opóźnienia jest powinno być nawet dla tego miąsta poż/ł
brak robotnika. Wiadomem jest zapewne danem".
mieszkaIicom wszystkich czterech wyżej
(-) 52! Z pewnością niktby nie n wiewymienionych powiatów, że brak teu tak rzył, że Łódź posiada w obecnej chwili
na wsi jak i w miastach pochodzi z Jlowo- w mnrach swoich 52 żyjących i działają
du emigracyi klasy roboczej do Łodzi. Kto cyeh specyalnie w dziale ubezpieczeniowym
nie słyszy lub nie widzi osobiście, jak wie- na tycie agentów, inspektorów, nadinspeklu ludzi wydala się w ciągu I"Okn do Ło- torów i t. p. - 45 agentów stale zamieszdzi, ten nie dałby może temu wiary. I tak: kujących Łódź, odwiedza codziennie klienw czterech powyżej wymienionych powia- telę, chwilowo zaś bawi kilku generalnych
tach zn ajdują się agenci,-mężczyzoi, a na- reprezentantów, celem pobudzania czynnowet kobiety, którzy trudnią się n8JDow/ł śei swoich agentów.
mieszkańców prowincyi do wysiedlenia się
(-) Właściciel domu N. 787 a, przy ulido Łodzi, obiecując im t8JD wysok/ł płacę, cy Zielonej, posadził przed sw/ł posesyą
wesołe życie, lekką pracę, wyjście za mąż kilka drzewek, a za przykładem jego zalub ożenienie, słowem, robią im wszelkie miarzaj/ł pójść właściciele sąsiednich domożliwe i niemożliwe obietnice. Za spro- mów. Wogóle zadrzewianie ulic przez tuwadzenie ludzi do Łodzi tacy prowinoyo- tej szych . obywateli postępuje znacznie od
nalni przedsiębiercy pobierają wynagrodze- roku i spodziewać się można, że za lat
nie od faktorów lub faktorek w Łodzi, a 2-3 miasto nie pozostawi nic do życzenia
oddzielnie biorą opłatę od ludzi, których w tym kietunku.
stąd wywożą. Ponieważ do tej pory zie(-) Wykopalisko. Z Łaskn donoszą, że
mianie mimo wszelkich usiłowań nie mogą przed kilku dniami we wsi Dłutowie, odznaleźć sposobu dla powstrzymania emigra- dalonej od tego miasta o 20 wiorst, pecyi robotnika, przeto upraszam szanowne- wien włościanin kopilłC kartoile natrafił na
go redaktora, aby raczył otworzyć szpalty coś twardego. Kiedy się schylił, aby wy"Kaliszanina" dla osób, któreby zechciały dostać przeszkadzajlłCY kopaniu kamień,
zająć się tą kwestyą i wskazać środki zamiast tegoż wyciągnął urnę pełnfmonet.
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ciągało rączki,

nie obrócił się ty o filar, rozglądałem się tymczasem po
mi wojskowy kościele i mile byłem dotknięty p rostotą i
ukłon.
dobrym gustem z jakim wszystko było
Z pewnym przymusem powróciłem do urządzone, bez pstrokacizny i przesady,
swego mieszkania, rzuciłem się na starą i zazwyczl\i spotykanej w kościołach. Gdy
twardą kanapę, chcąc czas zabić czytaniem. spojrzałem znów na ambonę, stał już na
Książka jednak wypadła mi z ręki, myśl niej proboszcz; otzy jego spotkaly się
nie chciała podążać za biegiem wyrazów, z mojemi i przez dłng/ł chwIlę zatrzymały
gdyż wrażenia odebrane w ciągu tej krót- się nieruchome, tak że w końcn pod przekiej wędrówki, zbyt silnie podziałały na n!kliwem ich spojrzeniem spuściłem oczy
mnie. Szczególniej pociągała mnie tajemni- prawie że zarumieniony. Proboszcz otwocza poważna postać księdza. Jakże szczę- rzył teraz księgę, którą przyniósł z sobą
śliwem wydało mi się jego życie w tym i zacz/łł czytać ewangelię. Przy pierwustronnym kącie ziem! I Zdała od zgiełku szych zaraz słowach doznałem niemiłego
świata mógł żyć dla samego siebie, podle- zawodu: mówił po czesku. Zapomniałem,
gły tylko obowiązkom swojego powołania, że jestem w Pradze i spodziewałem się
które mu nic takiego czynić nie nakazywa- usłyszeć dźwięk rodzinnej mowy. Wkrótło, czegoby chętnie nie spełniał, niczego ce jednak miłe brzmienie jego głosn pogonie pozbawiało-widać to było zjego twa- dziŁo mnie z tern nieznane m narzeczem,
rzy-za czem tęskniłby. A ci ludzie w ma- tak, że choć słów nie roznmiałem, z przyłym domku .- co za uroczy obrazek życia jemnością przysłuchiwałem się mowie księ
rodzinnego l Potem stanął mi znów w my- dza. Po przeczytaoin ewangelii zaczął
śli biały obelisk na cmentarzu i bezwiednie kazanie spokojnie, bez patosu, nieunikniopowtarzałem imię zmarłej.
nego zazwyczaj u księży, głosem pouczaWśród podobnych rozmyślań zastał mnie jącego dzieci nauczyciela.. Powoli ożywiał
wieczór; wkrótce zabrzmiał capstrzyk i się, ale bez aktorskich rochów, głos jego
zamknięto ciężką bramę forteczną. Wy- nabierał siły, aż w końcu znów zniżał się
szedłem jeszcze na wał; noc była urocza: i przeszedł w bolesną skargę . ::iłowa te
miliardy gwiazd błyszczały na horyzoncie, musiały być wzruszające, bo w wielu
cisza panowala wszędzie; chwilami tylko oczach dostrzegłem łzy a źrenice księdza
z· krzaków rozbrzmiewał głos słowika. Ja- były zwilżone gdy zamilkł. Ja nawet bykaś błogość i tęsknota ogarniaŁy duszę .
łem wzruszony,jakby pod wpływem dżwię
Następuego dnia wczesnym rankiem cią· ków zagadkowej muzyki. Po krótkiej jegnęły już tłumy ludu przez cytadelę do szcze modlitwie proboszcz opuści! ambonę,
kościoła. Malowniczo przybrane dziewczę- organy zagl'ały, a na stopniach oltarza
ta mieszały się z poważnie kroczącymi stanął znów ksiądz w ornacie. Po nko~
wieśniakami, a róznobarwny tłum ten, za- czonem nabożeństwie, tłumy l'ozeszły Się
łegający fortecę, szczególny nadawał jej z kościoła, a cisza i pustka zapanowala w
wygląd.
fortecy. Gdy po południu zbliżałem się .do
Wiedziony pragnieniem njrzenia księdza lndnycb ulic stolicy, doznałem wrażerua,
przy spełnianiu obowiązków swego powo- jakbym powracał z czystej atmosfery do
lania, wszedłem do kościoła.. W tej chwili zaduchu i ciasnoty tego świata.
właśnie zamilkły organy, a spojrzenia
*
*
wszystkich zwróciły się ku ambonie, gdzie
*
(D. c. ?I.).
mówca. miał się za chwilę ukazać. Wspar-
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zaj ęty cały,

nawet, gdy nadzorca

złożył
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bliższem zbadaniu okazało się, że urna
~lIwierllł!~ 700 sztuk srebrnych monet pol-

po

!kich, bitych jeszcze w roku 1500. Monety te są wielkości w części 5·ciokopiejkówek, a w części 20·stokopiejkówek
obecuie kursujących. Znaleziony skarb
włościanin odniósł do biura powiatowego,
gdzie mu wypłacono rs. 60.
(-) Fałszowane mas/o. Pani R. D.
kupiła onegdaj od pewnej włościauki garniec masła, które jak się okazało po przyniesieniu do domu, zmi ęszane było z kartoflami i serem.
(-l Wypadek w fabryce. Onegdaj rauo,
chłopiec pracujący w blichu pp. Heinzla i
Kunitzera w Widzewie, przez nieostrożność
wpadł do kotła z gorącą wodą. Po wydostaniu go stamtąd, nieszczęśliwy już nie żył.
(-) Awant ura. Onegdaj w uocy na
ulicy Średniej pobiło się dwóch tutejszych
właścicieli domów.
Powodem awautw'y
była sprzeczka wynikła przy zapłaceniu
rachunku za wypicie wódki i piwa w jednym z szynków.
(-) Kr adz ież. W środę rano, na ulicy
piotrkowskiej, niełetni rzezimieszek wycillgnął z kieszeni pani C. portmonetkę z
pieniędzmi. Okradziona jednak spo tl:zegła się i złapała za rękę złodzieja, który
rzuci wszy portmonetkę, wyrwal się i u·
ciekI.
(-) Kradzie że. Z mieszkania J o ka
Guriana, zamieszkałego w domu pod N 422
przy ulicy Widzewskiej, chłopiec 16-letni,
izraelita, I. Sz., skradł żelazko wartości rs.
g kop. 50. Zanim się spostrzeżono, złodziej
zdążyl żelazko oddać koledze swemu A. S.
który umknął.
W Łagiewnikach p. Władysławowi Sarnowiczowi, slużąca K. G. skradła samowar,
wartujący rs. 4. Samowar ten złodziejka
sprzedała w Łodzi Chaimowi BornszŁejuo
wi za kop. 30.
- Z zakładu ogrodniczego p. Brenera
wydalono ogrodniczka J . F. za potajemne
sprzedawanie doniczek z kwiatami i bukietów.
(-) Teatr łó dzki. Dziś w teatrze Victoria, po cenach $nitonych, .Dzwony kornewilskie", opera komiczna w 3-ch aktac.h,
słowa pp. Clairville i Gabet, muzyka Roberta Płanqueta.

KRO NI KA.
Warszawa.
- Niewiadomo jeszcze kiedy zwłoki ś.
p. Chałubińskiego będą pochowane i czy
zostaną w Zakopauem, czy przewiezione bęclą do Warszawy. Istnieje projekt, f,by
pozostaly w Zakopanem. Inny znów projekt poleca Gewont na miejsce wiecznego
spoczynku zasłużonego człowieka. Ten
ostatni wyszedł od p. Świętochowskiego,
który podaje go, jako życzenie nieboszczyka, snnte często w przelotnych marze·
niach. - Wspomnienia żyjących towarzyszyć będą poza grób
temu, który
podczas wędrówki darami otarł wiele
łez, wiełu studentom ubogim dopomagał
do ukończenia studyów i pełną ręką rov
siewał dobrodziejstwa wśród ubogich rodzin po lekarzach i biedaków potrzebnjąo/ch jego pomocy.
- Dr. Z. Kramsztyk wystąpił z projektem podniesionym już pl"leZ Ś. p. E.
Dziewulskiego, aby dla uczczenia pamięci
Tytusa Chałubińskiego, zakupić dom jego
w Zakopanem i umieścić tam muzeum tatrzańskie jego imienia.
- W dniu 5 listopada, liczny orszak odprowadził na cmentarz zwłoki ś. p. Teodozyi Jakowickiej. W kościele św. Krzyża
i nad grobem, artyści opery i chóry tealI'alne pożegnały śpiewem zmarlą kola-

- Kuchnię do wydawania bezpłatnych
obiadów dla bieduych otwarto na Pradze
dnia 5 b. m.
- W tych dniach komora warszawska
otrzymała denuncyacyę, że w pewnym skła
dzie bławatnym za Zelazllą bramą znajduje się kontrabanda. Urzędnicy celni
przybyws"TiJ na miejsce, zastali komis81"la
sądowego, czyniącego zajęcie, który wobec
pretensyi fiskalnej musiał ust.ąpić. Po przeniesieniu towaru na komorę, okazalo się,
że ten pochodził z fabryk krajowych, a
kupiec bankrutujący podmówił kogoś, do
zl'obienia falszywej deuuncyacyi, aby nastęl>nie na komOl'ze sprzedać towar sYmulacyjnie komnś zaufanemu. Wierzyciele zamierzają wystąpić przeciw przemyślnemu
kupcowi z procesem k81'nym,
Petersburg.
- .Nowoje ' wremia" pisze, że ministeryum oświaty opracowało plan egzaminów
semestralnych dla studentów prawników.
Będą one Ul"lądzane po 2 i 4 semestl"le.
Studenci kończący kurs, składać będą pań
stwowe egzaminy tylko z czterech ostatnich semestrów, oraz z kursu historyi i dogmatyki . 'Prawa rzymskiejl"o. Naj ważniej
Bzemi przedmiotami będą: prawo cywilne
i kryminalne z odnośnenu pI'ocedurami,
prawo finansowe i kościelne.
- Cesarskie tow. tecbniczne w Petersbw'gu
otworzyło w dniu 27 październik'a pl"ly seminaryum nauczycieiskiem klasy dla robotników, bez różnicy wieku i pici. Zajęcia.
odbywają się w godzinach wieczornych,
trzy ra"TiJ tygodniowo.
- "Petersb. wiedomosti" notują pogło
skę, według której mają nastąpić wkrótce zmiany osobiste na posadach dyrektorów ministeryal nych w zal'ządach dróg że
laznych prywatnych.
- . Nowoje wremia" donosi, że ministeryum skarbu przeznac"TiJło na rok przyszly
82,000 rs. na ściganie kontrabaudy, prowadzenie spraw o kontrabandę i na utrzymanie krzyżowców na morzu Baltyckiem
i zatoce Fińskiej.
W Kaliszu niedzielna szkoła handlowa
otrzymała zapis 12,000 rą. od l;:uratora
swego, p. D. Szymanowskiego.
W Iład omiu mieszkańcy starają się o pozwolenie odbudowy kościoła św. Wacława.
W Poznaniu agitują ągenci angielscy,
werbujący l"lemieśluików polskich, zwłasz
cza krawców do Londynu, gdzie zabrakło
rzemieślników z powodn bezrobocia.

\\U DOMOŚCI POLITYCZNE,

-Czytamy w "Warszawskim dniewniku":
- .Berliński korespondent .Gazety kolońskiej " wypowiada zdanie, że podróż hr.
Kalnoky'ego do Friedl'ichsrube i cesarskiej
pary do Konstantynopola, pozostają ze 80bił w związku i (lążą do jednego celu, mianowicie do zachowania i utrwalenia pokoju
EUl·opy. Obecność Kalnoky'ego w Friedricbsrube Silowodowana jest przez sprawy
potrójnego związku".
'
- .Gazety niemieckie poświęcaj,! podróży cesarza do Konstantynopola al·tykuly
przepełnione frazesami "Nordd. aJlg. Ztg.",
że podobnie jak w państwach północuej i
południowej Europy, tak i w stolicy wschodu witają clldarza , jako przedstawiciela
wielkiego -cywilizowanego narodu, którego
zadanie na tern polega, ażeby zachowywać
i utrwalać pokój nietylko pomiędzy pojedyńczerni narodami, lecz także 'pomięQ"TiJ
różnemi częściami świata.
PodI'Óż cesarza
nie budzi nigdzie podejl"leń i nieukontentowania, gdyż cały świat nabrał przekonania,
że zasadniczym rysem polityki niemieckiej
jest dążenie do zachOWania pokoju. Naród
niemiecki patrzy radosnem okiem na pożankę.
dróże swego mlodego i energicznego mo- Podniesiono nanowo projekt budowy narchy, dlatego że one służ,! sprawie pogmachu Muzeum sztok pięknych, na placu koju powszechnego i nie mogą być zamroprzy ulicy Królewskiej. Fundusz na budo- czoue nawet naj lżejszym cieniem podejrzewę wynosi 80,000 rs. Jeśli decyzya władzy nia. Wzmacniając owe stosunki zagraniczodnośnej wypadnie przychylna, budowa roz- ne, cesarz nieustanuie twor"TiJ nowe rękoj
pocznie się z wiosną r . p.
mie pomyślności i kwitnącego stanu naro- Pozwolenie na otwarcie w Warsza- du, którego losy spoe,zywają w jego ręku;
wie szkół profesyonalnych dla kobiet otrzy- jednocześnie przejęty on jest uczuciem ludzmały panie: P. Gałecka, B. Kwiatkowska, kości i służy z poświęceniem sprawie zeJ. Studzińska.
, wnętrznej potęgi swojej ojczyzny: "Gazeta
- Władza szkolna rO:llflsłała do szkół kolońska" mówi, że podróź cesarza do Konrealnych uowe programy wykładanych stańtynopola daleko więcej znaczy, niż poprzedmiotów. Do programów tych nau- dI'Óż Kalnoky'ego do Friedrichsruhe. Suł
czyciele winni się stosować ściśle, z wy- tan będzie pewny, że w osobie cesarza
jątkiem nauki religii, która nie jest objęta przyjmuje przyjaciela i gościa, który jemu
nowym programem.
i jego państwu życzy szczęścia bez wszel- Zarząd m. Warszawy krząta się oko- kiej myśli nkrytej i bez ubocznych celów.
lo uzyskania fnnduszu na powiększenie Sułtan powinien być pewnYm, 'Że Wilhelm
II uznaje najzupehliej wielk,! wagę ·tł·aktanadzoru sanitarnego miasta.
- Wielkie cieplarnie, W'ządzone podług tów, które były zawarte dla zabezpieczanaj świeższych wymagań, przezjednę z firm nia istnienia 'l.'w·<:yi europejskiej i ma zaogrodniczych warszawskich, staną wkrótce miar sumiennie zacbować owe traktaty.
w ogrodzie należącym do szpitala. wol- Śmiało można twierdzić, że podI'Óż cesarza
była zamiel"lOn,! bez wszelkiej myśli uboczskiego.
- W Mokotowie otW81'to zakład wyro- nej i wcale nie ma celu wciągnięcia 'l'm'Mw majolikowych i terakotowych z szer- cyi do potrójnego związku. Wizyta cesarza
szym zakresem. Przy zakładzie istnieje powinnaby zachęcić snłtana, ażeby dalej
pracownia malarska, zatrudniająca zastęp kroczył drogą pokojowego rozwoju ekonopracownic. Właściciel zbudował piec do micznych zasobów kraju".
- Czytamy w .Praw. wiestn.": • Wie(leiiwypalania. - Jest to zakład ceramiki artystycznej.
ski korespondent .Journal des dtlbats" te-
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łegTafuje, że markiz Salisbury, opierając
się na wiarogodnych źródłach, uprzedził
Portę o konieczności podwojenia baczności
na Xrecie, gdyż różne rewolncyjne komitety w Atenach czekają tylko odjazdu cesarza niemieckiego, aby nanowo rozpocząć
swoj ą działalnpść na wyspie."

1887 r. 55.60,6'/, renta złote 112.60, 5'b r. zł. z 18~
r.102.60. poiyczka wscbodnia fi em. 6580., ID emiIyj 65.30, 0'1. listy z.. tawne ruski. 104.25, 5'1. po·
.yw.. premio...... 188ł roko 165.20, tekLi • 1866
r. -.-, ak...

żel.

drogi

'8

w&I'.sz&wsk:o-wietleflskiej

190,50, akeye kredytowe austryackie 167.75, ..keye
w&nUwskiego bankn handlowego -.-, dY8kontowego -.-, dyskonto niemieckiego bauku państwa
5'1, prywatne 4'/.'10.
landy .. 6 listopad&. Poży czka ruska z 1889 roku
W . Jollrnal'u de St.-Petersbonrg" c"TiJ
fi em. 9"2'/" 2'1, Konsole ..ng' elskie 97 'I,.
tamy:
Warazawa, 6 li8topad.. Targ na placo Witkow·
- . NatiowU Zeitnng" przypuszczA, że ce- skiego.
Pazeniea. sm. onŁ -, pqtra. i dobra. - sarz niemiecki, w powrocie z Konstantyno- 600, biała - - 6"~, wyborowa 630- -, żyto
pola, pojedzie do Hisarliku, ażeby zwiedzić wyborowe - -5bO, srednie - - - , w&(lliwe
ruiny 'froi. Dziennik berliński opiera to - - jvezmień 2 j 4--0 rzęd. - - - , owies 270~yka. - - - , rzepik letni -, zimowy przypuszczeule na tym fakcie, że profesor 300,
-, rzepak raps zim. - - -, grocb polny - -

. cblieuylDn oJlu~cił .Ateny jednocześnie z
cesarzem, udając się prosto do Hiljarlikll."
- .National Zeitung~ zapewnia, że ksią.
żę Bismark nie przybędzie do Berlina przed
powrotem cesarza. Powrotu cesarza spodziewają się około połowy liitopada."
- .Norddeutscha allg. Zeitllug" podaje:
Niektóre dzienniki zagraniczile,l,a mianowicie . l'Independance belge", pozostająca na
żoldzie Francyi, ogłosiła o widzeniu się ks.
Bismarka z posłami sułtana Zanzibaru relacyę, która stawja 'J{ podejrzeniu zamiary
Niemiec odnośnie do Zanzibaru i wywołuje
nieukon~ntowanie ". Angm. Sprzellznie z
owerol zlośliwemi insynuacyami . Irambur~ische COlTe pondent" czerpie z dobrego
zródła wiadomość, źe książę Bism81'k w
swoich pertraktacyach z ]loslami sultana
zaświadczył o szczerej zgodzie, jaka panuje pomięd~y Niemcami i Anglią. i silnie
zaatakował teu fakt, że stanowisko Niemiec w Zanzibarze jost więcej handlowe,
niż polityczne. Następnie kanclerz państwa
oświadczył, że przywiązuje do tego wielką
wagę, żeby Niemcy zachowywaly z sułta
nem dobre stosunki, które dla samego suł
tana mogą być bardzo dogodne na punkcie
interesów pieniężnych . Sułtan i 'iemcy
przy zaufaniu wzajemnem, mogą robić dobre interesy, co jeszcze niedawno było niemożliwem, wobec braku zaufania, który
panował pomiędzy obu stronami. Posłowie,
uzna wszy zupełną słuszność zdań, wygloszonych przez ks. Bismarka, opuścili Friedrichstnhe, wyrażają.c kilkakrotnie swą.
wdzięflZność za przyjęcie, jakiego doznali.«

T E L E G R A MY.
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enkrowy -

Ostatnie

wiadomości

handlowe.

Warszawa, 6·go listopada. Wek..le kro Io6rm. na:
Berlin (2 d.) 47.35 żąd., 47,15, 17'/" 12'/1, 10 knp.;
Londyn kro ter. (3 m.) 9.54 żąd. ; Paryż (lu d.) 38.35
żąlL, 38.15, 12'/~. kup.; WIedeń (8 d.) 81.15 źąd. ,
80.90 kup.; 4'J. listy likwid. KróL Polsk. anże Sg.20
żąd., 87,90, 88 kup,; male 87.60 żąd.; 5% poay._ka
wseb",lllia li elO. 99.75 Żąl!.; "'/, poi. we"n~trzn&
• 1887 r. 8~,25 żąd.; 5'/, listy ••st"wlle ziemskie
I,ej ser. 97,10 żąd, lU ser. lit. B 95.75 żąd., 95.30,
40, 50 kup'J 5%. listY zasta~ne ~. Warszawy [99.00
żąd., fi 96.00 ~ąd.; ID 90.10 zllrl, 9i.80 kup., IV
9.,65 żąd., V 9ł.1!0 żąd,; 5'/. oóligi m. Warszawy
dł. 90.30 żąd.; 5'/, listy zast. ln. Łodzi ser. I 95.50
żąd" fi 94.00 ż'!'i., ID 93.25 ż'!'i., IV 92.50 żąd.
Dyskonw. ,Berlin 3'1" Londyn 2'},
Par ,ł 3"/"
Wiedeń i'l" Petersburg 5'/,'1,. Wartość l...."pouu

'I"

~

potr. fiolo: listy zastawne ziemskie 176.8, wargz.

I l II 46,2, Łodzi 6,6, listy likw, 163.6, I,oi. premio·
wa I U9J, fi 69.9..
Peter8burg, 6 listopada. Weksle u/\ Londyn 95.00,
fi po,żyozka wscbodnia 99.50, ID pożyozka wsoho·
dnia $)'/" pożyczka • 1884 r. -.-, 4'1,'1, listy
Z&str "ne kredyt. ziollliJkie 148, a.kcye bankn ruskiego dla b.mllu zagranicznego 256.00, petersbur·
skiego bauku dyskontowego 672, banku 1W~~-"y·
narodowego 555 1/

walBz&wskiego bt\nkn dyskonto-

"
wego -.
Berlin, 6-go listopad... Bauknoty ruski e zaru
212.40, na do.tew9 ~11.2li, weksle u& Warszawę
211.95, na Petersburg kTo 211.00, na Peter bur"
,u. 207.80, ua Londyn kr6t. 'lO.36'/,. ua Lou~yu ,u.
20.21, l1a Wie,leń 171.45, kupouy celne, a'/.3.!W,
5'1. lUty .astawne 6"2.W, ~'1. hsty likw..I""YJne
57.25, pożyczka rusb 4°/•• 1880 r. 93.00, 4'/. ~

fasola -

-,

-

-

za korzec,

TELISGllUIY GLEtDOWE.
Giełda Warszawska.
Żłdano z kouceHl giełdy

Za weksle krótkoterminowe
na Berlin Z8 100 w,
na Lolldy" Z8 1 Ł..
na Puy. za 100 fr.
na Wied.,i .. 100 II.
Za papier y pahlwowe.
Listy lik. ala.,jn. Kr. Pol..
Ruak'1 \Jożyezku. wichodnia ,
,

Petersburg 6 listopada. (Ag. póln.). Stepowy generał - gubernator Kołpakowski ,
mianowauy członkiem rady wojennej, a na
miejsce jego mianowany geuemł 'l.'aube, obecnie pomocnik dowodz,!cego wojskami
okręgu kijowskiego.
Petersburg, 6 listopada. (Ag. p.). Wczoraj w · zakładach Berda nastąpił wybuch
kotła z surowcem, pl"lyezem nciel'pialo 6
robotników, z których jeden zmarł, a trzej
odnieśli ciężkie okaleczenia; d waj po;,\ostali
ucierpieli mniej.
Petersburg, 6 listopada. (Ag. p.). W czoraj Qtwarty został w Petersburgu drngi
zjazd f81·maceutów.
KonstantynDpol 6 listopada. (Ag. półn.).
Sułtan ofiarował cesarzowej cenny naszyjnik, a cesarzowi darował wspanialą szablę, meble ozdobione mozajk,! i pr"TiJbory
do pisania, ozdobione drOgiemi kamieniami.
Przed i po naradach między cesarzem i
sułtanem odbywały się konfereucye mię
dzy In'. Bisruarkiem i ministrem spraw zagranicznych Saidem paszą.
Belgrad 6 listopada. (Ag. p.). Zaprzeczają pogłosce o kandydaturze MiJana do
skupczyny.

-

k.... jagl&lla - - -, olej rzepakowy - - -,
lni/\ny - - - za ~ud.
Dowieziono pszewey 200, żyta 50, jęczmienia.
-, o".a 150, grocluL polllego - korcy.
War szawa, 6 listopada. Okowita 78'10 z akeyzł
po k. 9-'/~'1o. Stosunek gaI C& do wiadra 100-307'/,.
Hurt. 81<.1&d. z/\ W;tdro kop. 8~-835', la garn. 270
-271l .!lzynki u,,· .dro kop, 8-1.1'- 848, za garniec
275-'<'16 kOi>. (I .'od. na wyseh 2"1.).
Ser II., 6 listopada. P""eu'ea 178-19"2 !lA listop.
-.-, na ez. lip. -.-. ::;yto 162-172, na lUtop.
167.50, na ez. lip. -.-.
Lodya, 5 listo11ada. Cukier Jawa 96 proc. U .OO
spokojnie, cukier ~w:&kowy 11'1. spokojDle.
li verpool !).go liltopada. Bawełna. Sprawozda~
końcowe. ObrOt 10,000 bel, z tego na speku1&cyę 1
wywOz 1,000 bel. amerykańska mocno, Suraty st..·
Ie. lliddling ameryka6ska: na listopad 5<>1.. nabywcy, lIa list. gludz. 5 11/'1 n.bywcy, na grudz. styc.
5"/" sprzedaweYt na nty manee 5"1", nabywcy,
na maj czerw. 5,u/,. u&bywcy,11& lip, sierpień 5"/12
nabywcy
ManoheBter, 5 listopada, Water 12 Taylar 7'1.
Water 30 Taylor 9'/" Water 20 LeiW' 8, Wator
30 C1ayton 8'/" Mock 32 Brooke 8'1., Mule 40
MayoU 9'/" 11e<ll0 40 Wilkinaon 10'/" Warpcops 32
Lees 8'/" Warpcops 36 Rowland 9'/., Donbl 40 W.,.
ston 9'/" Dooble 60 zwykły gat. 13'/J, 32" 116
dy•. 16+16 grey tkaniny z S2r!Q 182. umiarkow&·
nie.
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poz. wewD.Z. r.l887 .
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Listy zast. m.
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Z dni. 61Z dnia 7

47.35
9.54
38.35
81.15

I

47,40
9,55
38,40
d1.35

88.20
99:15
84,25
97,10
95.75
9994.30
9li,nO
9t.93.25

88.25
99.75
8UO
97.95.55
99.94.50
95.50
94.93.25

212.40
211.25

213.-·
212.50

G iełda Ber lińska.

Banknoty ruskie zaraz . .
,.
••
DA dogta w .
Dyskonto prywatne.

""/,'1.

!'I."Io

DZIENNA STATYSTYK A LU D N OŚCI.
lIaUe6atwa z.warte w 1nio 7 listopada:
W paraftl kalalICklej W parafti ewangelickiej Sta rozakonnycb • .
Z.arll w dum 7 listopada:
Kalollcy: dzieci do lat 15-to zmarlo 3, w tej
Iiezbie chłopców 1, d.iewez~t 3, dorosłycb 2
w tej liczbie męż.e~yzn 2 kobiet '-, 8. miauowicie
Franciszek Wolak, I&t 39, Jan Kasz, lat 17.
Ewangelicy: dziM' do lat Hi,to zmarło 4, w tej
liczbie chłopców 1, dziewczłt 3, dorosłyc h l,
w tt\j liczbie mężczyzn 1, kobiet - , a. miano wiei e:
Wilhelm Kremer, lat 32,
Slarozako."I: dzieci do lat 15-tl1 Imarto 1
Ol tej liczbi. cbłopców -, ,I.iewcząt
l, dorosłych'
2. w tej li czbie mężczyzn - kobiet 2, a srua.nowieie
Sur. z BulwidOw Cyter, lat 62, Joeha Sor&
Pieniążk6w Trzcinka, lat al.

LISTA PRZYJEZDNYCH
6rlld Hotel. E. BAck.. z Hohenlimborga, W
Lery z Mbskwy, H. Lappe z Kij owa, Deehane
C.vstochowy, J. Pawlowski, M. A. Rosenzweig, 11
Philipp, F. Hassenberg z Waruawy.

ROZKŁAD JAZDY P O CIĄGÓW

•
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GODZU,"Y i MINUTY

Łod;ri

do

pr zycbldz,:
Łodzi

81

101151 41351 8150110130

odcbodzą:

przychodz't
do Koluszek

" Skierniewie .
n Wa.rsu,wy
" Aleksandrowa
H Piotrko,,'&.
., Granicy
11 Sosnowca.
"Tomaszowa.

.,Blina
.,Iwa.ngr.

tł

7 10 8!Q 2 15 7105
8!Q
ła282ł

11 05

9 52 3 40 1025
229-

.....

UWAGA.

41

450
1 10

U8

61-

958

82ł

102
1008

11 23

532 *~

5:7
• le

" Kruowa

., \Vroe1awa.
" Berlina

n

<ł50

24.') 937
10 15
2 01

nDąbrowy( P"b• •

.. Petersburga:
., Moskwy
n 'Viednia

H5 iD 20
840

1 35

tO .tO

6 64

431
752
10 16

7 Ol

Cyfry osnaaoae grub.ym drul.iOlll
wyraiIJł C&&8 od godzin, 6-ej wieaoTŁm do go<>dsil1y ~ rano.

DZIENNIK ŁÓDZKI.

o

Dzwony Xornewilskie
po

I

ktykowanych cenacb
z gustownych materyaló"!
pel:nomocni,-I
i naj~wieisz;r~ f~Bonów, sprzedają
na sztuki 1 tuzwy, tylko w mieszuL Spacerowa. dom Scbejbl.ra
Slłlmi,...I,aniialloS. Przyjmują Bi~ też Krawa;
oraz ob.talunki na krawaty
._ ... _. ~,_ •.. , tak z wlaauych jako też i polwi,erzcmv,ch materya!ów. które wykonYWaj~
~~.. l r~;:~;~,:znT"; tanło i podług uajświeżBzych
a,
Tamże patrzeboo są panienki d.

ciężkich cierpieniach zakończyła
6-go b. m., przeżywszy lał 34.

życie

dnia

186:1.-1-1

w smutku mąż wraz z osierocouemi dziećmi zaprasz!lją Krewnych, Przyjaciół i Zuajomych na wyprowadzenie zwłok mające eię odbyć w piątek, dnia 8 b. m.
o godzinie 12-ej w połuduie z domu W-p;.o Lotbe przy
ulicy Piotrkowskiej X2 586 Da cmentarz wyznania mojżeBzowego.
lS7S-1-i

CYRK

Zawadzka, plac ;W-go Strenge
DZIŚ i CODZlEN,UE

WIELKIE PRZED8T! WlENIE

'

wieczouem.

(6 listop.da)
18"2 3 1
Adwokat Przysięgły 1 - - - - - - - -'----J. Wojewódzki.
cI>a6pB'IHo-/lo!l.3BHcKaJl mea. !l.0II.

Piotrk6w. 2ł paid.iemika

Dyrekcya Dróg Ż elazriych
wsko-Wiedeńskie;J i Warszawsko-Bydgoskie;J ,-

z nowym programem.

18_7_0_-_1_1',....,.Bu~.TBi.

BUBBOBI. TO •• pOOTUp •••.
A. .lI;oGP3.BKQUro o nOTep1l .llyóu·
B/llU".IIHoI )lo 77711 Ba OTup:uueH'
HO'~pB 23 (.lI;exa6pR
~1łJ[ " . r .
w ramach i bez ram,
JlOA8J. Ba e-ra'BrtiJo BcP.l,01ł6B'L
z ma.rmnrowemi płytami i bez, U&<I'ITOBaVL, llpaa.reHie JIo~8IlHCK.08. . $a15pRt[.
de .kładu g.l.nteryjnego
,II0pOrI c ..... .IIoBoAa... A'
Lndwika BeDlg,
qTO yno"BHJT..:a 1.yÓolllXan.
)II 77711 CUT&T.s Bc;t1;acTJI:a·

1 _ _- - :_ _- : : -_ _

W niedzielę i święta

wi.,d01no"i

Oiób interelow.ny,h, te do ekoploataeyi tlchie dróg w roko
~
z.kontraktowa<! następujące m.teryaly I przedmIoty: żel.zo, stal,
• "''''lflll,'n, cynę, cynk, miedf, ołów, bfaeliy, odlewy żelazne, resory, rury płomienne
l-e o ł-.ej - ~
8&tucery miedziane, pilniki, narzęibio. warsztatowe i drogowe, nity, SzlU.
gwotdJ:i., Iztyfty. Izplinty, wyroby ~I.ebarakie, cegl~
, __________iiiii..itlll ~!~~;;,:;.~i,Ldroty. łań,uchl.
i JSlinkę, koks angielski i gazowy. węgiel kamienny kowaloki,
ZWIerzęcy i mineralny, mydło szare, naftę, I1wiece stearynowe

dwa przedst-awienia

~~:~~;~~"!'I~~~~~i~~~~~:!

allu Zawadzll.a. d018
leczy speeyalole
ierwowe I gardllle.
dziennie 9 - 11 rano i
poł.; biednych bezpłatnie
rek i pifłtek.

różne mat.ryały

'elkI' "\I.uybo' l' luster
H'

\ITI

0:=1
1871-3-1

B~kf:!cenat'h:!~~~~

papier
tygle ozmel.erskie, oraz

włosy

Bą

Tekli Mencel

~

ul. Krótk& Xi 1344

są

Tłómaczenia

do weksli

do nabycia w kantorz. drukarni)l(O
"Doieunika Łódzkiego".

PRACO WNI SUKIEN IBydgo"lUej
potrzebne

oj

061,Hueule.

do wózków, olej miner.lny.
apteczne, farby,
pasy. torby Bkórzane do pe~ard, wyroby gumowe. wyro~~amc,u'iczne,
sukno slaraezkowe, ceraty,
drążki sosnowe, ka-

1~'ł~30000<9
BERNARD KRUKOWSKI

Do

::;~;~~~!~~~~~,~

Kasy
mater;,aloraz
~,w

Głównej n. wniesione w.diom, I~~~:,s:~;~:~a,
warunki
ipodpisane
przedmiotów
będą licytacyjne,
wydawane I,

p. Adwok.

godzinacb biurowycb.
zlożyć w M&&,azyoie Głównym ICTOlllIIB''''
materyał6w i przedmiotów, z&składanin oferty okazać spis
że pomienione vróby lub moof.rta prsyjęt~ nie będZie.

panny

uzdolnione i do nauki.

KRA

W~~~~h~~~~

ROSENTHAL

długich

II EleKanoya i ekonomIa l!

Pogrążony

Houcke et Gaberel

o godz. 8

A.

I

Anna z Krotowskich

dnia 8 listopada 1889

Opera komiczna w 3 aktach,
pp. Clairville i Gabet, muzyka
berta. Planqueta.

Pocątek

N

B. P.

Ceny miejsc ZNlŹORH
pifłtek,

E

SYNDYK TYMCZASOWY

VICTORIA.
w

o s z

Ł

Łódzki.

Teatr

Xi 251

1844-3-2

Przysięgło

ulica Piotrkowska 18 (nowy).
IPrzvimuie do 10 rano i od 4 - 8

1829-3-3

1869-3-1

Mam •••• csyt .awiadomi6 Szanowne
Panie, it

"zŁOTYui:~A~ 1~~:::~~li~~::rl~:~~~~~i:~

B&G ,l ZYN

M.

Konstant:rnow'JoJiiFABRYKA PIERNIKOW

NOWOŚĆ'

\\ arszawa, Nowy-SwlRt Nr. f.
Podaje niniejszem do wiadomo~ci Panów Knpców. oraz ' Szanownej Pnbliczno~ci, że powierzylIŚmy hnrtową oraz
detaliczną sprzedaż naszych wyrobów na Łódź i okolicę .1Irmie

JJr. TJa,ur.=

ł .8~ W

PRAWDZIWIE

DOSKONAŁY

ezmywający się ~

Jiod=i.

znacz.nia bielizny za ~omocł pióra,
. lub stempla, w,poDlałej i efektownej barwy.

składzie materalów
S. SILBERBAUMA,
nliea
P'~~:~~:I~~t~~f~;~~~;ty~~lkO
III 16, d.m S. Rozena.
VI

RHSTAUR!CY!

WGrand

otrzymała świeży

Wrm.,.ć
nalety zawue
r'ii~~~~=:-;~==:1 delu
_tyklety
czworograniastej
u
butelki zamiesz·

transport

OSTRYG

każdej

czoneJ. ł nO!l:ąeej podpw
Dyrektoraglównqo.

i
._ _~~::ii;i~_;;ii;;~..I dyktY'ski
Prawdziwy Likier BeD"
..
lIlaJduJ. ol<: tylko

holsztyńskich.

3

KARETA
osobowa, mocno zbudowan80

rs~3~r

dobrym stanie, do sprzedania.
administracyi .. UZIt'Ulli-'

domllF~

ka". ,

Łódź.

I ftakon czerwonego atramentu 35 kop.
I
czarneuo

845-3-2

t

MONOPQL.

;:ó"~~ch~l:~ł:::~:aló~~b~:~'~~'J';:mIID.aiI"'"

S~pkowski8io.

w WARSZAWIE: U panów A.
Wierzbowa 9
Simon i Stecki, Krakowski&-Przedmie!cie, W. Kotecki~ LeBzno
Knlakowm i S-ka. Harszalkowska 131, Edmund LSn!!ner
N()·"o.BenLa~,rB.!'~, Karol LeBiu. Krakowskie· Proedmi.!... 6
i
Krakowaki&-Przedmieśoie
A.

I~Iorups:n, i~:ij~~~:,~~~i~~~r;~~~~~~

Zawiadamiam niniejszem,

FABRYKA TABACZNA

Jean Vouris
przeszła

.. Jdatklt mosiężDfł'

nlica P~otl'kowska Xi 751
dom Liezla u Weimande.
l837-3-2
ZAGINĘŁA

karta pobytu,
wydana z magistratu miasta
dzi na imię Joska Hofrichtera.
Łaskawy znalazca zechce jfł
żyć w magistracie tutejszym.
1877-1

..... Warszawskie BIURO TECHNICZNE
INŻYNIERA-TECHNOLOGA.

Rządów

Gubernialnych

W AB8Z4.W A.,

Buwałkskiego

i

Jllłrs:r;alkowska

łomżyńskiego.

N. 116.

\V zakres dzialalaości biura wchodzi: 'l'ylko specyalne obmurowywanie kotłów parllwych, według własnego, oryginalnego systemu, przy którym osiąga się zupełuie znżytkowanie paliwa.
UWAGA. Na potwierdzenie przedstawione być mogą ~wiadectwa
wydane przez osoby, n których dokonano roboty.

REPREZENTANT na

Łódź

i okolice

C. Taube

wyd80lla z maglstratn miasta

Zawadzka Nr. 4~.

. 370-100-0

...."illIlI........................"1I

D80 Uni~ zeehce
Anny jfł
Heru.
snallUlC80
złożyć.~~~~~~f-:I~"""IN
~
etracie

na

w PETERSBURGU,
i odtąd pod

mojfł własność

fu:mą

JEAN DALLAS
prowadzonfł będzie.

A. Pezachowicza,
Mechanika

Iź

Przy tej sposobności polecam znany ze swej dobroci gatunek papierosów

"MONOPOL"
obecnie znacznie ulepszony w cenie rs. I za. 100 szt.
Nabywać można we wszystkich składach tadacznych i dystrybucyach w Łodzi i na prowincyi.

Jean Balia•.
1807-6-3

