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. 'lIftu tj" do czas Icll pe noMno~crfll"ecalcitrant), d9 po"ierzania ta lC łazTecl
Ig6ln.e zebrahie P\'zy~ęto wuioęki' I,Qduo§nej zakladom wychowawczym.
I
]I,~1f/ltf" 'Ił4IIIłPr#i tDftitłziB ,$i ·wll1rek.
•
Id
. ł
118 kJ1tjowep.
"
' 86kc\\'i"w ·tej aprawie.niVltęPtY ącej treści:
' Poml~&IDy mnóstwo innych, dla pr.zecięt
Ił trch"ały k9/l11'eaII w, ~ k'tll,tyl stre§l?owomJfłc się ' na orzec7;enia koul\"resn nego czytelnikA :wIpecyalnYeh kwę,tyj.
~ć się dadzą jjlt uutępllje; Roboty "Wię- l'Iynlsklega, kt6ry za ' środe)t , oapowledni
W kongr6j!i~ :\lcz8l\tniczy!~ około 700
r7
ad
....odki
do zapQbleżenia szkodliwym .następstwom cztonków, w te~ po 200 ~r~ch,
.,
.uu.'
:
.
, "leone są n er pożyteunym '8111 W uJtłnoralnt\go w§c~o\vl1llia dzieci, unał na- przyjmowauych ostentacyjnie w l,'eterąbur
wielkim systemie karnym, ale winny byt! ·.tanie ś~dJim wl!l.dzy pozbawlauia 'n/lo czas gu wspaniałemi bankietami. S~ególnie
orgalliz,owaue pdpowiedDio do dallych oko- pewien j'odziców praw ' w.szVlltklcT.' lub W wyróżniani byli delegat francuski Hel'bette
I ,
m.
Iic:l!Q~I, a J,lN)wadzone I'lbo sposobem ad- ~ ..
I: _.'1
minilltl1Lcyjpylll, łub IV drodze 6\l t repryzy. . gpl wbl!lzy rouzicielsldej w tych wy- i włoski Beltranl-Sćaglia.
, Czwarty międzyll&rodO-wy koligres pęnl- po zba.dAnJn, J aki system w danym ' krajll li bch, gdy wina ,rodziców I nie ulega
.
ł ;.
teneya~y 1V Petenbargu zakończył jat .J est wldciwJlzy. Celem uchronienia więź- w~tPli",ogci - IV kon~res u~!\aje, ie, pailPrzcmysł, haD~eł
swe obrady, uchwalając, że następny taki nlów od wyzyskn przedsiębierców prywat- atwo ma Rllowiązek zapobiegal! SzkODliweuJ
kongres odbędzie aię w Paryia. Z pogród nych, J!rac& ich willll& pdbywat! sję pod lnu wpłYWOWI rodziców- i opiekqnów ' Uli.
mn~~~speck}·ailo.t:Ch. k.westyj tZ dziedzlb!ly bezpoa~ednil!l Qadzorem urzędników pań" dzie~1. W '.azie uznania szkodliwości taDrogi żel.aZll,.
.
kry
. ty I WI~lenloznaws WII, wy le- ,twowyeh, juko wykonawc~l' .kary w całej t legb' 'wplywu; slld powinien m,ieć prawo
- .Peter~. "iedomosti" dono.ąą, że przy
ramy kiJ~a, . co do których uchwaly lIIog. Jej rozciągłóści. przy systemie eutrejlryzy 1Iddll.ć , nieletiliego prz!lBt~pcę 'na wychowa- ministeryum, kOllluulkacyj ntWOrllOD.O, ,nie~dzić Wlf}c.eJ Interesu o~ólhego .. Do
,prywatnej, bardziEli odpowi&dailłcej warun- ~ie do~ zalł.lad6w póprłwczy~1i, Inb Wsłytn- zależ'ny od depal·tameątn kolejo~egQ, osokich należą· kwestya pacy wu~źnlów l Ico~ niektórych lu'/Iojó'l', DaI~y baczyć, aby c~) ą-6b)"oczYlmych i pI.z.\'tul~owJ li ·y,wat,. bny wydział, który stanowił! , będzie 1I:on"
.kwestya l'wpływu ~od:r;iD ua uleletmch ska- prze(bjgblerca nie roiaJ pi'zew,agi nad >\lso- Dych ~~b publićznYch. ,Nadzór nad' u,\,ol- , trolę nad t&bqrem k.olejowym wszy,sipch
Z&!lców p~~J tak zwane~o war:nn~owe- bą i żyCiem więinia. Przy prowadzeniu II1QnYI)11 z więzIenia , luD ' zakładu 'po,lwłlw- !hó~ żelaznych w państ.wie. Na wydział
go uwo~nJeBla. ,.odpouo8ZoneJ karJ:- Plerw- roq6t ęystemem admioistr!I-Cyjoym, po~,daprzed upływem terminu,kary, ąpra- ten włożoDY będzie obowilłzek zbje".nia
lIZa ~ nich posiatIa talcte eko~o~lczue zna- Dem jes~ aby zyski JI pracy wię~lliów Ilły wO\1!a~ winna aż do 'na's \:ąpieoja owego dan,ch o ilości wN'0nów, slybkoścll t. p.;
ozen!e. Jak ~Iadomo.' przeds.lęblercy j rll- Da rzecz paDs~wa tak, aby Ollll bj'łQ zara- terminu władza adln inistracyjll& I!I\! sądo- w czasie wojny ' wydziAł ten kierować bębotlllcy iaI.~ Się w wiela .'kraJaoh . na. kon- zero proqllceutem j k.oJllllllllllntMl przedmlo wt-. Rodzice, pozbawieni z pOwó'd7>w po- dzie ruchem pociągów.
,II
kUNlDCY~ ~q wyt\lf&naJ~. dla rucb war- tów wv~worzon,y<;h przez pr8l(ę więźniów. Wyższych praw właazy rodzicielskiej lIad
Kandel.
I,
.' •
szla'y Więzienne, z drngleJ strony praca
'!.
.ol~letnimi przestę~cami, obowiązant być j e- NIejaki , S. -Haj - Waj, ~upiee. chiń8kl,
więaniów uWUau~ jest za jedęD. z najDl.ngle I oźY"IO/le uysh,ye I wy,,~łaI.& dnak Jf()\yiQlli do pohoszenia ,w fUiu.) swych zamierza Zjltoiyć woJ kllkn mI,u~~ Dad
dzielniejaycA ś~odków poprawy ,. l umoral- ~raw.a tak zw_ warunk.owego nwo~leDla §rod1tów '!Iateryalnrch. w cz~ci lub cało-:. Yolgą hurtowe składy herbaty.
.\
Dlenlli. pneatępc6w. Jak więc pogodził! WJęźnlÓW p~y., e1fentDJUn~ Jlmj)rleBl~ ka- lici, kosztów utrzymania. l wychowania ich
- pBiriewf.j& wiedomosti" aon08Z1ł, że
owe sprzeeue InteN., Ipołeozue? Aon- I:.Y II~ ternUReIII w raZie oc'lywistąj p dzi~cl poza. obrębem rodziny. Orzeczenie taryfa kolej\lwa dla przeWOZJl owot!ów
gres rozstrzygD4ł te sprzecZlloścl z powo- prawy_ . Systell te~, 8iIl8owany ~ powodz&- k,dn ćo do ograńiczJllia włanzy r odziclel- Krymąkich będzie obniżona, ce181D, osla:biedzaniem . OdnOŚ1l& lIIroya i ogólne zebra- niem w Ameryce ~ W . ..BrytaBlI, zyskał, sll:iPj we wspomnianych wypadkach, może nia konkureocyi zagranicznej.
,.
lIill ośwladczyly się . za. utrzymaniem prac)' li pew/leml Z&ltrze~ł\olaml, aprobat,ę I(on- być cofni~te w razie zmIany 0\l'l iczn94ci ,
- Połów ryj) w jeziorach wlg~8J41:h,
1l1ięjltiów • .a16 pod wuuDkiem lepIIIąj~ gre&1I" W..uaą )cw68.tyę poatępowalllBl.z are- gily sąu "uznl\, że Ilzieci bez niebezpieczeń- w guberni 8uwaJsklej, należący do lI$L'z4d.n
llizac.yi tych zaję.6; kt4re nie zysk ' przed- ~ł3lJl1, co ~o ktęrycp p~owJldzl ~ do- ~twa dla Tcll mllrAhrMci . R byt rodzl- dóbr PaD.J.tw4lfJ1t\h, wydzillri&wiouy będzie
się,biuey', '8Ie dllw'o więtbhi wiony ,··mlet'.. plerp jjledz~o oeI~m u)Vplmema Od. llllol7.U- com '~ wrócone. Wre ze e \(ohgl'e, uznając oil uruy rs.' 4,~ '\;\lp. ~ roclD.le. Ul
na eWu.1 Delegat fnancUBIcl. p, Herbette, tu lub oddaDla pod ~ąd. 1'0ZRu'Zygnlę.to. na że zapolliegalliH rozwoj bwi pI!zestł;patw
- . WileoskiJ wiestnik" donosi, ta ~'łda
szeroko sIę rozwodził oatLorganillacn pr:r ~~rz~g~ osobn.ych Blepoląc:zo.nych zo, 'WlęŹ~i'ód riieletbich ~ wiele w&żniejszem jest w Dźwinie pod Witebskiem spadła do tego
wldłoWł i wptyweml ( pracy więziennej, a nlaml ula PIOZes~pcó w. JUz osądzonych, zadaniem: niż póioiejsze środki represyjne stopnia, że mosiano zaprzestać wszelkiej
z dyskusyi wyłonił się pogląd, że jedną aresztów )l~tenc.YJnyc~. I !-ylllcz&8owych: i poprawcze wzgl~dem nieletnich przestęp- żeglugi. Okolie&0Ść ta jest plagą dla oko~ głó\~oych PIIZ8SZkód do pomyślnego wy.k\)'es~YI statystyki. mlędzynar()doweJ. ców i uważając j eiluocz śoie że kwestya licznych mfeszlańcó", kt6"rzy spławlaU
zyskaDi!, pracy. wlętni6:w w kierunko p~ ~lęZleoneJ, przy~o,towaUle . matel'yałów za powr.źsza wychodzi z zakreśu programu Dźwiną zboże i drzewo w wielkiej ilości.
prawY icb I umor&lolenia, jest brak do- u~y okres, włozont) na każde p~szczególqe teO'ot 'kongresu, wyraził 'życzenie, aby na
- Z C4wkowa !\onosZll. ,e z AILStl'yi
statecznej ilości inteligentnych ' j przejętych panatwo, w którelu odbywat! su~ będą na- 'kÓngresie następnym rozważoną była kwe-_ i Niemiec phyjechalo tam k1lka · ageatQw,
8tya', czy nie byłoby pożytecinem zastoso-_ celem z~knpu znacznej lIoici jaj. Roz8Śi!Ji
swero Ilosłall!lictwem dozorców i wogóie. stępn8 , lć9ngresy
zwierzcbnotlcl I więziennej. Kongres dalej
Wiele żywego loteresa obudziła kwestya, wać jeszcze jednego śl'odka
pg!!i§ga.w- o . lWych.Jlomiaant.6l1l do gllbar.uj ;. dlarlIap,ebnl& ,p:r,m.ys!owców na akl,!! SPOSQbe!1l usunąć s~pQli w~ r'pływ czego . .,f{Oogt:es proponuje ,lIlianowicie, aby ko~~kiej, kurs~~j, woronel!k~e~, ~zer~ho~
konkurencyę warsztatów wlęZleb'nycb ( są r odZICÓW I opiekunów na Icb dZIeCI I pn- wladzom pubhc~nyDl nadat! pr.awo zmllllZa- sklej, połtawskl!lJ, o!Jowsk18J I Ziemi wOJ~wykle przes~zontl. i że przec~w~ie omie- p illlw . podczas war~nkowego uwolnieu~a nia, luh ~obo\Viąz~wa!Lia rodzi~ów d~eck&, ska dońs~eg:o: Komlsan~iJeżdżą od wsi do wsi
J tne trOI' 1\ !Zowalu l'obót WI zlenoych. I [ostatmch od kary I 1)'0 óle po
db CIU
soklm stppnlll mesftJ"I'llęgo (Ilb$olument I zaknpuJ!} .1& kilo na mll\ISCIl. Od początku
I,·~'
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zmusza o
wrocie.
bada jego nagłe dtghienia. , Droga niby do takiego zakl'ywania tW&r.l:y. Przed
Dzień jednak n&8t~l'ny wydał mu się bal'- równa, to też może dawać baczenie napra- chwilą, przy wjeźd~e, nie starała sif} przedzo długim i nbdnym. Odbył daleki s pacer wo i nalewo. Czy j ellnak" zawsze może n- cież otaczać swej oao!Jy tajemulcą·
I zsiadł z konia w mieście, ale wist, pó nil{nąć wypadku? Nie, bo trudno uniknąć
Piękne to miasto Dijon i pa.nowie oficeplęćdziesiątrcentymów punkt, rozweselić go rzeczy, której przewidzieć niepodobna.
rowie nie obawiaj. się go z'byteeznle. W tej
Namiętrio§ć jest niby pociągiem w peł- właśnie chwili jakiś lElitenant strzelców ponie był w stanie. Tylko dzięki dobremu
wychowanin nie poziewał otwarcie plozed nym biegu. Cziowiek zakochany, sercem dziwial prawdQpodobnie piękne JlłaskoTZeź,
nosami partnerów. Jeszcie jakotako prze- czy zmysłami, bada. nczacie swej kochanKi, by Wilhelmowych wrót, bo bll4.ał je, ogl,szedł mo obiad samotny w klubie, ale po- wierzy jej, lnU 'nie wierzy, ale nie będąc ja- dał z wielkł uw~, od góry do dolu. Lecz
zostawal wieczór. Co z nim zrobić? Hu- sno widzącym . nie odgll.tlnie nigdy tego, co to zainteresowanie się wrotami znikło w
berta miała jechać nazajutrz rano I było jest lliemożliwe, lub nieprawdopodobne.
mgnienin oka, gdy zbliżyła gj~ Hoberta.
postanowione, te tej n.ocy kochankowie s ię
Dojechawszy do Dijon, M&uI'Ycy ndal się Oficer okr~cił się zręcznie i pod:ą:e.dt do
Die zobaczą.
do hotelu, gdzie kazał odprowadzi ć konia młodej kobiety, trzymając kepi w ręku; l:1lCzłowiek, którego sercem włada pl'aw- do stajni: dobry jeździec zawsze naprzód chy jego były pelne ugrzecznieni&, ale i.pe,
dzlwe nczncie, z roskoszą ,.wspomiua zbyt J!1yślr o kóniu, a potem' dopiero ' o sobie. wności siebie zal'azem.
szybko II\illione chwile i to wspomnienie o Pti ł kilku godzinach snu, obudziwszy si~,
- Obol- mrlllmlll Maurycy. . "
szczę§ciu jest czasem tak niemal dl'Ogie, zadowolony, począł snuć malozeoia. HoberNie zdziwiłoby go w~le, ~dyby P&l/.ill
jak, sama osoba ukvcbana. ale Mą.urycy nie' ta miała niebawem nadjeChać i czy nie le- Audrezy zaczepiła jaka ąt'lJ"& kobillt&, bo
stal na tej wysoko§cj. Nuda wciąż go drf}, piej byłoby uda"ć się- na jej spotkanie? '
poczciwa pani Coutoriel' mwała kDu.t.czczyła.
.
Okna jego pokoju wychOdZiłY 1111. obSzer- nie być st&L:owinką, ale ten elegancki, ~
Wtem przyszedł mu d~ ll'łowy, pomysł, ne pou~vórze, . obsadzone drzewamL Maury- b!ly lejtenant, .0 podkr~ouych w: ~rę,
ZI'odzony zarówno z cbęCl nJrzenia Huber- ćy WyCIągał JUŻ rę k ę do dzwO"nka, aby ka- Sikach, wpraWiał w pewne Zd.uIll~8IU~ 1IIJIIa
ty, jak i z chęci rozrywki. Jeśli bieuacz- Z!LĆ podM koo ia , gdy odwróciły jego uwa- ue Fouda. Nie, było to pręd~ej J&k18l! ~
ka miała się tak nudzić fi Dijonie, dlllcze- gę jakieś grosy i wołania. Podniósł role- wyraź ue uczucie niepokOJU, który uatychgóżby nie miał jej dotrzymać towa 7:ystwa? tę i l!(lojrzał: w podwórze ' wjeżdżało lando, miast owiada dusZll. gdy czlowiek cJ;uje ąię
Zapewne, nie wypadało pdkazywatl' się z nią w którem siedziala pani Andrezy w letnim na skraju śmiesznolici.
publicznie, ale dość, je§1i będzie wiedziała, stroju.
"
Oficer i pani Andrezy JIlusieli ZDać lIię
że kocbanek j~8t ob~k niej. Niewątpliwie
.- .Przestr&8zyla j ą lle'Y0o . perspektywa jaknajlepi~j . l~ąc . olicą. 8ogo. \Vilbehll&,
Huberta będZie wdZięczna. za ten dowód Wielkiego uram rannego I WYjechała wcze- rozmawlah z wullkitlm oaywlen18m. Mauryuwagi.
ś niej , niż to było umowione--pomyślal pan cy szedł za nimi o kiluodcie kroków :r; 'oPlozedewsBysLkiem należało się tak urzą- de Fonde.
duą politowania minł. S~ za nimi, nie
.dzić, aby jednoczesny wyjażd obOjga nie
'l'em le'piej %resztąj Iliespódzianka będzie wiediąc sam osta.tecznie, co lIl& robló. Wyzrodził jadowitych g&węd. Dlaczegóżby lia- tem milsza. ,Ja.k s ię też Ona ucieszy, 1Ij- pa.dek :wItawał go uajzv.pełniej niepl'Zygoprzykład pan de Fonde nie mógł wyruszyć rzą.W8Zy gol Dawał jej w tej chwifi jeden towanym. Mógłby oaekiwat wsqll.łtiegt>:
konno w nocy? Śliczny spacer bęuzie wgród z dowodów cznło~ci, które są tem uroższe, lecz nigdy tak brutatllego , brlldllegt> ,
tej cieplej, księżycowej nocy letniej, wśród im bardziej niespodziewane.
wstrętnego rozwifłZania.
teKo milczenia w 'Śnie głębokim pogrążoWziął kapelusz i wybiegi z bo~łu. Gdy
Zawsze w towarzystwie olloua, Ruber>nych pól.
wyszedł na plac Darcy, k tóry ciągnie sif} ta minęła połowę m!uta I skierowala się
Sł ualwni, którym się marzy, jakoby Z1l- aż do gl'lIniey mlast'&, uderzyło go PI7:ede- w nlicę la Chaise. W drugim doma od r~
pełne <łoświadczenie w miłości bylo mtYAli- wszystkiem to, re pani Andt'ezy daleko jllł gu oboje znlkoęli UJeauliCSt> I dl'ltl'i dy.we do zdobycia. Człowiek w tym wzglę" była na llrzed;!e. 'Mocno ukweltotta, młoda kretlli.tI zamknęl.v się za almi.
d%ie jest jak maszynista na swej lokomo· kobieta szll\ I'l"zed uim nadzwycu j szyb(D. c. tł.),
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(Ddlszy ciqg - patrz Nr. 142;.
Jakże, często !Dężczyzna staje się w !.&ki
sposób śmiesznym z własnej woJil> Kochance jego czegoś się zachciew&\ ale 'ona odmawia Bobie tego nparcie; on sam nastaje,
on sam wymyśla powody I wynajduje u8p'rawi~dliwi~l\iel A jedJak kobiet&< nie .ma
~wY~l'j'ł dmvi,ć z męiczyzny, którego tak
qplącze wr$.QJlą / SW/ł:- chytrością, Iwydoskonalaną jeszcze pr;l;ez, wJ(chowanie.
Panu de F!IIIde udało .się 8ZCZ~liwie;
~ długich , wprawdzie korowodach, namó, Wl4 JWą pkQ/:haną do podróży. . Zdecydow~no, że pa,ni Andrezy wyjedzie na dwa
11m, Ale j aktie nieszczęllliwą c~i1a ją perspektywa tej pow'óżyl
- POlllyśl, ukochanyl - mówlla- że po~b!,-wiam , Eię twego wid,oku. na całe czterdZIeści oąiem godzin ... i to pobrowolnia do
~~o. Jakże będę się . nudzila. w teIn' mieśCie!..
(.
P.ożegnali sjf) wI'eszcle moeno wU'nszeni
oboJ.e. Osą.tecznię l;Qzstanie się miało być
~k krótkje, a , gdżle idzie o dopełnienie 0o)Viąz~ul...
,
W pewnych sytuacyacb. dobrze jest uży
wać pe:wnycu wyrazów; to też wyrazy te
~ozostaJą fOl"lDUlkamf, uświętllnemi ponieąd samą już swą bąllalnością.
Pau. de Ft;mde Izr~zygnował się! b6Z1 trudu. Miłość zmY81~w" 0, ,4yle jest WSla, ~e
szybko ,'1nl\jd\lje pociechę Wróciwszy do
RISble, lD,łody clło/9lł1k rz~\d w <IllChu, że
ostatecznie tern przyjemniej mu będzie zno-
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DZIENNIK ŁÓDZKI~

l ł

1aA!11 ~&ńc(ur .łódKlch
wyu.; _koły !'ZeIitllionów jajek do Au- mieHlniczej
roku bieżącym , pięciu skoli-

bieźłee$O J;1liesiłca ~ ~Ii
Z "nosyl

OKolo 10
stryj. i qkolp 25 lIli 'ouów do Niemiec.
Przemysł.

- Nie~dlu~o dokonane będzie ojekłch
wane przez mżyniera, p. aszko skie80,
zbadanie własności węgla kamiennego, fu.
dusze bowiem, zbierane ua ten cel, z iększyIy się znacznie. Zarządy kolejowę. tudziei
wiela ,fabrykautów: z "prowincyi,
desIali
składki.

,I

- O pięcioletni przywilej na wJllalaJek
nowego sposobu otrzymania czystego I!pl~
rytusu wprost z zaciern, stara się w dep&1·t&!JWIcie handllL i przemysłu cudzodziemiec I, GradiI.
Telegrafy.
- Międzynarodowy kongres telegraficzny w Pru'yh uchwalił znaczue obniżenie
tĄr'yf w I międzypaństwowym rucbu telegra,
ficznym. Najwięcej obniżono taryfę depesz
między Rosyą a Francyą. miauowicie z 50
na 40 c;entY!Dów za .ęłowo .
WYliawy.
.
dtłła~m
my~łu w WarsZAwie odbyła się
przez mecena!Ja Wrotnowsklego narada
sprawia: nJ'z~d7:enia wystawy drukarskiej i
forograficznej :. z óbzJi ;450-ledia wynale, zienla' 'druku' i '50-lecia fbtogl'afii. Na zebliin1n ncliwalono otworzYć wystawę w d.
' 15 grudnia rokll bieżącego na dwa mlesiące. Deklaracye przyjmowane będą do l-go
paździel'nika, zaś okazy od 15 listopada do
l gndnia. Działy wystawy tlędą następujące: l) starożytniczy: druki, rękopisy, 0pl wa; 2) pa,Piernict:WR; 3) farby; 4) czcionki, \ śtereotypy ; galWanoplastyka, klisze
drzeworytnicze; 5) maszynl i utensylia druk&l'skie i Iifogl'3ficzne; 6) druki czame t
kolovowe, mity i reprodukcye mechaniczne;
q) drzeworyt;Y, sztychy, akwaforty, l'e1>1'o.dnkcye &I'tystyczne; 8) oprawy; 9) litografi a; 10) maszyny i ntensy,lia f:otograficzne;
11)· fotografia dawna i współczesnlI. Prezesem komitetn wystawy będzie p. Lucyan
l,
Wrlltnowskl.
I _
Powodzenie, jakle mialy wystawy
pszczelllictwlI vi PetersburgU i w Moskwie,
zachęcilo towarzystwo wolno - ekonomiczne
do podn,iesięnia kwestyl urząllzenia w 1'0kn ' 189~ wszechruskiej wystawy .pszczelnictwa w Petersburgn. W tym' cel'rr 'tworzy się komlsya specyalna, która ma rozpatrzyć szczegóły wystawy. W paździer'ulku towarzystwo pośtaD.owiło nrzędzić
• wystawę owoców suszonych i ja'rzyn, jeilno~e§nie ze zwyklą wystawą nasion, nrzął ~ W czasie dorocznęgo 7:ebrania towarzystwa.
. - 1;a wiosnę 1891 roku postanOWiono
urządzić W' PeWrsbnrgn wystawę le§nictwa. \

"
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czylo kurs nauk w petersburskich specyalnych zakładach naukowych.
&-ątytut teennologlczny 1Idzielił dyplo·
mów DA s pień iQtynlerów-&echnologów pp.
Brzezińskiemu Janowi (wydział mechanlczoy) i Dobrzyńskiemu Danielowi (wydział
chemiezny).
III~łytut\ inłynierów cywilnych ukończyli:
pp. JensclI Adam z dyplomem inżyniera
cywilnego -ej kategoui i medalem BrebrBym I Zeligsohn Adolf z yplomem Inżyniera cywilnego I-ej kategoryi.
• Instytut leśny skończył p Mnsierowicz
Władysław z dyplomeln ' czonego l\śnika
I~j kategoryi.
(- -y Pan prezydent miaata lodzi zawiadamia mieszkańców tntejszy~, że dnia 27
lipca ' 1890 1'. W rządzie gitbernialnym piotrkowąkim odbędą się Iicytacye na oddanie
przedsiębiercy: a) pobudowania w roku
bieżącym 506 sążni bieżących ~zosy na 23
wior§cie tl'aktu piotrkowsko-rawskiego, w
1I1ajątkn Zawa<Iy, powiatU' brzezińskiego, za i's. 6,733 kop. 4; b) ~obudowania
dw6ch" mostów na tymczasowym kawałku
szosy, za rs. 4,807 kop. 58; c) UI~dzenia
drenów, p d~łębiania rowów bocznyclI . do'starczania szabrn dla naprawy szosy w 1'0ku bieżącym na 2 I 3 wiorście tra~tu częstoćhówsko herbskiego, w powiecie ~zęstochowskitn, za rs: 3,142 kop. '85. ',
Dnia 18 lipca 1890 r. nil- oddanie przedsiębiercy napl''\wy gmachów wojskpwychl
a) w 'mieścIe Piotrkowi.e połranciszkańskiego gmachu rządowego, za I' • 740 kop. 91
i b) w midcie Noworadómskugmachu rządowego, w którym mieści się kuchnia. i piekarni~ 5 pulku strzelców, za rs. 1,120 kop.'
32 i c) WmlMcie Zgierzu szop . i stajen
artyleryjskich, za rs. 738 kop. 48.
Dnia 10 lillea 1890 r. o godzinie 12 w
południe, taltże w rządzie gubernialuym
p'iotrkowskim odbędzie się licytacya na oddanie przedsl~biercy \ludowy gmachn na
areszt sądowy i policyjny oraz budynku
gospodarczego przy nim w m. Będzinie, za
rs. 16,644 kop. 56.
,
Dnia 22 lipca 1890 1'. o godzinie 12 w
w południe, w łódzkiem biurze powiatowem Odbędzie się licytacya Da' oddanie
przedsIębiercy oftwietlenia latarń miejskich
w m. Zgierzu przez lata 1891/3; :liR o§wietlenie jednej latarni przez jednę noc zarząd
powiatowy proponuje 4,44 kop. W tymsamym dniu odbędzie się IV biw'ze powiatowem licytacya na wydzierżawienie na lata 1891(3 dochodn z bydłobójni w Zgierzu, od rs. 2,515 na rok.
I
,
(-) Dwa razy wygrał. Pan X., bucbhalter w je~nem z prywatnych przedsiębierstw
w Łodzi! wygrał w pią,tej klasIe lotel'yi
klasycznej kilkanaście tysięcy rubli. Pryucypał pana X., chcąc zatrzymać nadal potrzebnego w jego przedsiębierstwie pracownik&, dolożył panu X. do \lobierapych
poprzednio rs. 100 miesięcznie, rs. 50, czyli
podwyższył pensyę o połowę. Rozumie
się, że p. X. chętnie Pl'zystał na zaproponowane mn

rnna....

(--) o,.mn
Po ndmamy ujrzeć IV te&tt-ze Victoria operetkę
francuską pod dyrekcyą pani Lassale, któfa chce pOl"eto ..aó sobie J[ nas brak
wodzebi& w Spenill crodzle.
lida? wątpić należy, bo chociażby
.
8ympatya łodzian, niewielu !:amatorów znaJdą przedstawienia w teatrze zimol'\'ym
podczas najgorętszej pory roku.
(-) Na welocypedzie. Jede .. z tutej·
szych cyklistów wyjeżdża 111' ponied.ziałek
na bicyklu do Wrocławia, gdzie załniena
zabawić pucz dni kilka, poczem również
na żelaznym rnmaku powróci do Łodzi.
("---) Taral 'Zbożowe. W czora' na stacyi
towal'owej sprzedano~ pszenicy 300 korcy
po rs. 6 kop. 40 do 1'8. 6 kop. 60; żyta
300 korcy po rs. 5 kop. 20 do rB. 5 kop.
30; owsa 2,500 korcy po rs. 3 kop. 20
do rs. 3 kop. 4Q za korzec.
Na Nowym Ryn LI sprzedano: pszenicy
8Q korcy po rs. 6 kop. 50 do rs. 6 k. 65;
ż,v.ta )20 korcy po 1'8. 5 kop. 25 do rs. 5
_ _~_~r.Qj~~~..l~~~.~~'~l~j~~.
kop. 40 za korze .
Popy wog6le Dar o dobry.
Siano sprzedawau(l po kop. 90 do rs. l;
słomę od rs. 1 do rs. 1 kop. <10; koniczynę od I'R. l do ril. 1 kop. 25 za centnar.
(-) Tnykrotne nIepowodzenIe. Niejaki
·D. Z Warszawy przyjechał Pl,zed rbkiem
do Łodzi i zamieszkał na Pradze w"domn
zwanym "Gniazdem złodziei" . Zaraz po
wprowadteniu się, żona p. D .' porozwleszała na podwórzu pościel dla przewietrzenia,
sama ZM pośpieszyła do mie3~auia, aby
zająć się małem dziecliem. 'l'ymczasem na
podwórze wyszli dwaj sąsiedzi i zaczęli
już zbierać pościel ze sznurów, gdy uadszedł tl'zeci ich kolega i odezwał się w te
słowa: "A wy tu co robide? Jak możecie
kraść w tym domu, w którym sami mieszkacie; który nazywa się zgniazdem uaszem? Wszak i cyganie' nie kradną tam
gdzie koczują!" Wzruszeni tą przemową amlltorzy cudzej własności ustąpili nic nie
zabrawszy. Po upływie pewnego czasn jedilak amatorstwo znowo wzięfó górę nad
poczuciem honoru złodziejskiego i w'marcn
r. b. cisami rycerze próbowali wej§ć vi nocy
przez okno do mieszkania p. D., lecz tenże przębudzony trzaskiem łamanej okiennicy, spłoszyŁ ich w porę. Przed kilku
dniami p. D. był zaproszony ' na wesele.
Nauczony do§wiadczeniem, nawet przez ' kilka godzin nie chciał pozostawiĆ bez
pnstego mIeszkania. W tymsamym
oddzielony tylko drzwiami , mieszka p. H.,
były wojskowy. Do niego więc zwrócił się
p.• D. z prośbą o dopilnowanie przez . noc
mieszkania i otrzymawszy stosowne zapewnienie, o godzinie 7-ej wieczór udał się
wraz z rodziną na ucztę weselną. O godzinie l-ej w nocy, kiedy pp. D. bawili
się w najlepsze, pana H. obudził łosk ot
łamanej okiennicy i brzęk szkła spadaj,cego ua kamienie. Zmiarkowawszy odrazu, co
się dzieje, p. H. porwał siekierę i wyszedł
podwórze na · przywitanie opr;l:szków_
'Ci jednak,
odwagę p. H., stChórzyli
i umkuęli
Rano pp. D. powrócili do

w sercu
powiedzieć, 'zaczęła

mlodo zamąż wyszła, że nigdzie nie by_o
n~wisko było
wają i t. d. Zaledwie znalazła się samna- szem. kółJcu widzi~.
8wej ~o·
sam z mętem, zap;ytała, czy nie zna posła.
- Nie znałe~ jej nigdy - odpowiedział stl'ożnej
względem la·
"
Feliks znal go dawniej, ale lata całe już Feliks - jbst córką wiedeilskiego Ju'Zemy- dzi wykluczonyeh z towarłlystwa za rOI'
go nfe 'willział i wręcz oświadczył, że I>Y-., słowca Harlin)ca.
,
maite przewinienia. Swojego czasu bronił
'l'tóJll ~e'1ła L. li
wać u niego nie ' może. To wywołalo see- A I - za wołał trochę ~ięszany Si- gorąco pewnego ameryk Ilina który przy
<-"nę, w której Linda robiła mu wymówki, Że roko i zwrócił rozmowę na inny przedmiot. grze w klnb'
dópMeił się m~łej o}Dyłki
się wstydzi jej pochodzenia; do tego dołą- Oq jesteście jeszcze w miodowych . łJrtóre o wpl'awdzle towarzystwo nie wy·
(Dalszy 'ciąg-patrz Nt'> 14.1).
czyła łzy, ostre przycinki i migreuę.
" miesiącach, nie bywacie nigdzie? za- rzekło się zupełnie, tłómacząc postępek je·
Co on' przec1llrpiałl Nawet cI którzy 'wiNastępnego poranka Feliks stał przed. pytaŁ
go głnpotą, lecz o ile mogło, unikało go.
.<bIllIi 81ady eierpieil 1\a jego zbolałej twa- wystawą jubilerską i ,właśnie debatował,
Feliks spojrzał na niego błagającym Zapraszano go jeszcze od czasu do ewa
rzy, ~nie: 1il"ogli ' sobie wyobrazić całego o- czy tlla załagodzenia wczorajszego sporu, wZI'okiem.
na wielkie PI'Zyjęcia, ale zawsze w nadzie~
gromu tej l!Ięki, ani odczuć stann jego du- nie wypadałoby żonie kupi4 broszki bry- Wiesz prz~ież, że nigdzie bywaó nie że się nie .zjawi - a kiedy przyszedł, nie
szy. 'Zaraz 'po npływie, pierwszych tygo!1ni, lantowej, gdy go ktoś delikatnie pochwy- mogę - szepnął.
widziaJio go.
jeszeze podczas podróży poślubnej do' Egi- cił za ramię i zawolal:
Siroko nie chciał zrozumieć
Później pl'zyszla kolej ' na markiza Ooup
ptu, .którą, na wyraźne życzenie Lindy, od- Jak się masz, Feliksie?
_ Ale co znown! _ zawol~ł-tn ludzie de Fondre, któremu zarzucano' rozmaite
byli, póżnal Feliks swoją żonę i przekonał ,Feliks odwróc~ się i pozUli.t da,,:nego mędrsi niż u naS I dowcip i Iliękność star- nledokładno§,ci na torze wy~igowym ~ ~ tesię, że najbana1niejszy stosunek, dostarczył kole!tę! j{~r~ o k!-Ika lat mlodszy, o Jeden czą za dyplom szlachecki.
"
powodu 1.nlkano.staran.nie. Później Jesz.
by mu tych samych wrażeń, co to mał stopleu mzru słuzył w tymsamym pulku
Biedny SIroko nigdy nie WygłOSil' ba-1 cze stanął w o?roDle paUl Jane Nevermo.
żeństwo.
Lińda była pilikną, powabną, co on wtedy.
naluiejszego frazesu.
_ re, która opuścIwszy męża, razem z eórk.
wdZięczną., lecz pozbawion, wszelkiego
Ter~ J'rzyjB:ci~1 był s~kretarz~m w po_ Musisz być koniecznie z żoną n posła pl'Zebywala w ~aryżu lu? Nicei. Za wszyst·
gł~bszego nczncia. Jak wszystkie ograni- selstwle l ulubIelIcem pan paryskIch;. z po_ Nigdy! _ odparł Feliks stanowczo: kl.ch ty~h ludZI byłby Sl~ ~ał porąbać, mó'
czone kobiety, stała się wkrótce nndną. wodu szaloneg.o, gorącego usposobienIa, naStaneli przed hotelem.
W: lł o Ulch zawsze ~ n'aJwl~~zym s~cooNieustannie zajęta żądZą ó~grywania roli zywano go "Stroko".
. ..
, ."
ki,em, pokazywał SIę z Dlml .pubhczole,
prawdziwej, wielkiej damy, po której nikt
- Jak się masz - zawołał po raz 41'U- ~edy mogę twoJeJ żonie zł.ozyć ,nsza- słowem robił ' w&zystko, aby ich wobec
nie powinien był poinać pochodzenia, nie gi-podając dawnemu koledze rękę.
n~Wa\lle? -.zapyta~ SIl·oko .. Feh~ odwró- świata nsprawiedliwić i oczyścić Z zarzu·
mlala czasu na inne myśli. Radość jej z
Feliks chciał uścisnąć podaną sobie dloil, cił g:ło~ę, Jakby SIę oba~lał spojrzeć na tów. Narobił sobie /mnóstwo nieprzyjaciół,
nazwiska Lancbergów była prawie naIwną; lecz cofnął się; nikt w calej Austryi łepiej prZYJaCIela.
8, wszystkie piornny,
nagromadzone oad
nie mógł się o to gniewać na nią, gdyż od Siroka nie znał jego smutnej historyi
- Kiedy chcasz - powiedział ledwie panią Nevermore/ Conp de Fondre i ame·
chciała mu tern pochlebić, ale ile razy o i teraz on pierwszy do niego rękę wy- dosłyszalnym głosem, potem Z~l'&C&jąC ' się rykauinem, spadły na jego biedną głow:ę;
tem zacz.l'lrała mówi~1 Feliks zawsze pl'Ze- ciągał!
.
nagle do niego zawołał; - NIech ~i' Bóg w końcu mówiono , jeszcze, że musi !Dlet
rywał rozmowę. ..
- Dziękuję ci Rndi - szepną!-jakiEi ty wyna~odzi tWQje dobre serce, ale nie za- swoje powody do stawania w obronie po'
'z Ę&iru pojechali do Paryża , 'ram pro- dobry, żeś sobie .IDnie przypomwaŁ.
dawaj sobie przymusu.
dobnych ludzi. Zmęczony. zły, opuszczał
wadzili z początkn życie n1eporządne, hoBiednemn Siroko zl'obiło się gorąco. 1;'0Siroko zobaczył, jak "sławnemn Lancber- swoich protegowauych, szkodząc im tem
telowe; chodzili do Watru i jeździli do la- dając rękę Feliksowi, poszedł za popędem gowi" potoczyły sił} łzy z oczów. Łzy naglem Qdstępstwem .jeszcze wię,cej. ~o
sku bnlońskiego. Li!ldzie wystllrczały zna- serca, nie zastanawiając się wcale, jak uj mężczyzuy dowodzą zwykle fizycznego mimo tych przykrych doświadeze6, bylJe·
jomoścI, zrobioRe w czytelnL hotelu I na trndno z takim człowiekiem przestawać. lub moraluego upadku, lecz .8iroko oie od- doakże pod tym w.zględem niepoprllwny.
spaceracb. Przy table d'hpte, Feliks nigdy Wyglądał tak sympatycznie i z,dawał się dawał się filozoficznym rozmyślllniom l1a
Po rozejściu się z Lancberglem, po~zedl
sIę nie ukazywał, o co sIę Linda nie goie- tak przybity, że Siroko 'powiedziałby mu, ten temat, gdyż był do glębi wZI·uszońy. na śniadanie, rozmyślająo nad dzisi8JBzem
wala, gdyż uważała to za zwyczaj pl'Zyję nie wiem co, żeby go trochę rozweselić.
Uezultatem jegd wielkiej nprzejmo~i wzgl~ swojem spotkaniem'i w postanowił" bądŹCOty " &I'ystokracyj.
- Jnż kiedyś w lasku bulońskim cb,cia- dem Feliksa były oiejasne wyrzuty sJ[ffiie- bądtj ' Feliks&! wprowadzić w towarzy~two
Pn;ypadklem jedna z jej przyjaciółek za- łem cię zaczepić - mówił-ale byłeś z io- nia, że Ilomimo najlepszych chęci postąpił parysDe. N&8tępnego dóia był uLIody,
pytała jl}, czy była na ostatnim wieczorze ną; nie chciałem się oarzncać. Jak dawllo ojetaktownJe i ucznł potrze~ zapłacenia a w klika dni później, poseł hrabia N. sł?,
u pOlJla austryacklego. Lioda uczuła ból Jesteś żonaty? Nie wiedziałem wcale o tem. kal'y z~ łzy Lanr.berga.
'
żył jej wizytę. Wypadek ten wbił Jł
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------~---------;Prawie jest już skończona
będą wkrótce mianowani.
- Ministe"Yn~ IIpy_ W-ewnętnnyelt
niollo projek~, aby JUi~ni~ nazwy wszyst;:;
kich gbuetrllj, nie óchodRCe od nazwy
~ł6""llIIgo miast8~ I tal guuernia wolyń
ska będZie nazjwała się ' zyfomieraką, 010' niecka - pietrozilwotlzlr.ą, estońska - reweJskę, inftancka - ryską, kurlaJicbka mitawską i taw'ycli:a - symferopo
ą.
- W Petersburgu powstal projt!kt za.kła[an1a kolonJj wiejsko-gospo!lhczych, aże
by ludziom, niemajllCym zajęcia ltalego
nul śr9dkówl l1trzrmania, ~~ możncMić pra1fi.uoWego i tr'Yałego w.ządzeni& swego
~tla.
.zasadach :&Jlrowej i poż ecznej
pracy.
koloniach mają uyt o ierane
szkoly 11J pl~Ytułki dla stard6w łkalek.
Środkt pieniężne, potrzeune d urqdzenia
projekio~vanych kolonij j , do urzeczywislr
nienia celów tow~zy8bwa, Bkłada~ się bę
dą z jednorazowych wnioskó
założycieli,
peryodycznych i jednorazowych ofi~ czlonków, z subsydyów .od rozmaitych Instytucyj, z 'wlasn)'ch dochodów z kolonij i z
wpływów- przyp dkowycJr. Napital potrzebny obliczdńo lia 00-100 t)'s. rubli
- Przy mioisterynm muynarki uędzie
otworzona oddzielna komisya dla zbadania
różnych Bys.temów . bśwletJenia w latĄrniach
morskieJu •
- Według świeżo ogłoszonego sprawozdania komiteto petersuurskiego, zajmują
cego się. rozwojem wiejskieh kas POŹYC7..kO
wo-oszczędnościowych, w całej Rosyi europejskiej I atyatyckiej było tych kas 835,
z obrotem rocznym 76,904,950 rs. W kraju południowo-zachodnim, posiadajllCym kas
12 (guuernie: podolska 2, wołyńska 3 i kijowska 7)", 11 ka w 1887 r. miało obrotu
2,804,406 'vobli, przeciętny więc obrót jeduej kasy wynosił po rs. 254,946. Gubernie północno-zachotlnie miały kas: grodzień
ska i mohylewska po l , mińska 2, witebska 3, wileńska 8, kowieńska 39, razem 64;
z tych 51 mialy w tymże roku obrotu rs.
9;062,803, czyli przeciętDłe każlly o 177 702
rllblL Zaś ~ aech kas w lJlI
wllrszawskiej dwie mia y ourotu razem 507,957,
to jest przecięoip o po, 253-,
r '. Cyfry owe wskazują mały stosunkowo rozwój
tych .I kas " lkrajwI zaclfodniml ' a jeszcze
mniejszy w Królestwie Polskiem, gdzie zaledwie jedna guberni~ p~iada 3 kasy.
- Dtlpartamellt kolejow mitllstel'Yum
marynarki zażądał od towaTzystitr"kolejowych , a dziei)
sieI'pnia szczegp)ow,>1:h
wiadom'oŚc o wyWłaszczeniach pOSla
.
pod budowę dróg żelaznych.
.
- .Graźdanin" donosi, iż na. }Vypad~k
ukazania się! cholery w kraju zakaspijskim,
przedsięwzięto liczne środki, pomiędzy któremi ważniejsze B4 otworzenie sanitarnych
komisyj w' Aschllbadzie, Merwie i Kiz.lł
,A1'wacie, ustanowienie pnnktów ollserwacyjnycb , w Meszchedzie, postapowiepie usunięcia z Użun-Ady, Aschabadu., l t. d. że
braków persów, którzy przez ' niechlnjnoś<!
swoją mogą się przyczynić do rozpowszeehw wielką dumę i w czytelni hotelow~ co
chwila imponowała zuajomym ~IVOJeml 8~O~
Hunkami..
•
~
Wynajęła w Avenue de l'inperatrice
mieszkauie z dużym salonem ze zlotem
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O~/.atUi6 wiadomOści

tlolllowe.

IIIU.hlw. uwarlo w d_h. on csenr1f'l'
W
e.u,ełlelle! 4.: Józef 111Ili.. lo Natali~ Ttlrk, I F'rJderyk WilloeIIa! ScldIWs MWi,.
Sal....k~, G... ~w Adolf 8-..,1 • Ro.ali. AIm,.
Hł1buer, Bogumił Brel.tkreutl'"f! Mary,. ADą lla.rt,.
Schi'd.r.
'/
Z••rll ... dniu on csenr.. :
do lat 15-La- .... uło 4.... tej
Kat.lloy:
Uezbi. cbłopw .. , 2, dai ....tą' 2, doroiłyeb 1,
... \"Ii U.. bi. mpejyso l, kobi.t - .. mllllowici.:
Praaeiaselt SZYMatilki, lat ł6.
E•••••II.y: dai ...i do lat 15-to .... arlo 4 w tej
UClb~. cb.łop06.. 2, "i."tą, 2,
doro.1Teb l,
w tej li~&bje 'tlloft.s,Sll 1, kobiet
a '1i&.o,"eJe:
FrueiBlelt BIIler,. Jat 81.
.

.w....

I

. LlSTA PRZYJEZDNYCH•

• ~"I P.I,klJ D. Hantein Iii. P.lJAoa • Wu1U'Wy, B. Ln1fln z Pabianic, Adam~...ki • PnI.inowi., J. DucZ}'iilki • SaadomiOlD, A. Cybuleki
• Kielc.
łIeł.1 1I..1eo .... ~wi6oki. War_WI, Tiege
Berlina. _
_

WYKAZ DEPESZ
t1iedoręczonyM
ficZfUf

przez tutejszą stacr# telegraz powodu nieodnalezienia adresatów.

Rudolf Sehob .a Zgiersa-Hauryc.J Siib~teill
p.torhof( • Hamburia.- OltlblIWl. Biał.j-Cukwi,
LWIlr.l<, ZaehoQla 271. W........,,-Robert LIIni., Zaehodllia Nr. 11 & Wabu.wy.

- rió nnmern dzisiejszego dołącza się
.Najnow8zej" piekarni W&Y8zawskiej o sklepach, w których odbywa się
sprzedaż pieczywa z powyŻ8"Zej pietami.
o,łoszenie

Gl
RDZKŁAD JAZDY PDCIĄa6W
GODZINY I JUNUTY

8/łO/l0/ 151

4/36 815'(tl/3'

. przychob.
do Kolu",.k
kieruiewie.
, WUlu,;y
" AJekJudro".,
1t Piotrkowa
n Gn.nicy

1\

tł

lUOWca. ·

.

·Toma.5O .....
"Bda..
.
"Iw~. l t ..~
h

f O

"D.tirowy( 0.0••
.. Peter.blUp :

" Kosk"y
n Wiednia. .•
"K.n.kOW&

" Wroeł .. ws
n Bulina

1123

ł 31
25
7
10 61

:'

701

UW AGA. Cytry OIDae&oll6 .,.baJ* Iłruk.i...
....pU~~- ........ goUiaJ 6-e,j wieeso. . . . . . godainy 6-ej rub.

Dr. JńZIF SWlW811
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cm YCT. rpa ...... CYAonp,
sen. q TQ 5 110.11< 1890
1I'L \O qaCOB'L yTpa,
",PKlI UOA~
836 110 Co. ABBhI YUll1l B'Io ro·
po...ts JIoASjl 6YAO= opoa8seAeaa
nyllllBqnaR upoAs ..a ",BHlIIIUUru'
H1łyllteCTBa. o PJłB3A,il61Eall\aCO AJ.,
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prawie po ppl ceny . . ; P

1. _ _ Usługa rzetelna, Ceny

•

Cr...d 3 ro JleTpoKOBenro
9. A. 1l1laoyeon., lUTU~ ,
1""Rv,nmiill B'L r . Jlo... aa 110 BIIASeB.

'Y~~SZEJ ,PA~:Yl
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06'LlułlleBie.
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. .. . . . . .. ,. . . .1I!'l

białe

Plótna, Bielizna stotQwa i towary

<.aerw....
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Oprócz dwóch mieszkau fami'Jijnyeh, 81ł jeszcze pojedyńeze .
pQkoje u1ll6blowane, do v.:yna- •
jęcia wraz z ' ':3.1odziennem .
,utnymąD1eJD. \
•
,.
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nad PlljIOAt
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~~9!dry Jed~~9D~ ""rlqjane. i, atlasowe etc. etc. ,
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KOT.lOB'Io, o~lIBelłJłJiro AU
B'Io llW py6. .,... KOO.
OlltPKy H !llUloe UPO.l.D.
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• rop. ,łloAU, 16 110'" 1890 J'.
Cy...e6Bwlt IIpBCTllo'lo 1l'Ji.~oyeolfh.
"1 ft

tfJj

!

I

BBzPIJA.7!N~E
~neyllla,8d)'& p-:fwuee..ii. s. Ori~lbr.n •• w J3

Niniejszem zawiadamiam Sr.anownlł PnbUcznpść Plł"l'tJL Łodzi
i okolicy, że w niedzielę, dnia 29 b. m. ,ątw!el'am
lO

••-...--...,."ogted'~.ó"'''''''''''lfII;tt:a-' i

Łodzi pl1J ulicy Ionstantynoiskiej -Ir~ J320-hh "

lli=lI~'-" :r" : 52~3
;- -t20~=,::I~d~~,-o·.I. Piekar nią pa.~ ~

. ;----:::-ulica

8iuJ.",J)y

,dluf,r.

".EC,RO

,1'1

W."

J ._ .

,

,

__

~~zycz~e. , teatralne

tolllllt ll.

i artystyczne,

ty&,o.hlik ,Jlter.e~ IlUS,TROWAHV, po'wi~onr literaturze pięknej . i •• t ...

.

zauueuCl& :
W DZIALE TEJCStOWV. : powiei.~ nJ..e1le. opowiadania. poezy., dramat_.
komed,e, mOllolop, rozbiory ksi\'Żek, sz:tuc- IcertiezDyeh, obrazów, utworó"

lII11Syeznyclo, tymoryłY i .ylwetki. sp6łes.soych dcial"'",y nt. ]lolu litet'Atn,gmJIIl\16w. obru6 .... ,ortrety i t. p. ,
W DZIALE IIUTOW'(M : twory kompoz1tor6" polakich i ••granieznycb
n_ f0rtepilUl. ~ZJp!"'; wiblonczel~ i t. p. or... do śpiewu w Jatwi~••ym
i trndnieJ ..ym dhdale: - kon••rtowe, .alonowe i b.noe.ne. · Najś!Vlet.ze
pieini ..foskie fran'UBki • •
no..".b oper. kuplety z ope1'et - śMW'em ' powtarza wlselkie DOWOKi ealega ,'"iat&-1.on6w.
T
I
W redakcyi ,<hiatu takatowtgO i l nlltow~ pr.yjmuja udzid uajwy·
bitn!~8Se, siły pj.,:rlkie i koatMyto<we.
•
Cal.......lIi abonOllc:l--oerzymuj~ BqI'CATNIE dó ybonl ;
l EIOJklOPldn kI.,II'ta, ,owuich., S. ~elbraUlI.., w 13 tqma.b
(lO doptatt 7[> kop. ' I. brouurowanie).
2. C~t,rl p~rtytory
(Hu~noei,. Dou Juan. N_pój miłoAny. Cyrulik

:ry i oztuki; wis~ki ••...,

r

fi

'fli.

I

1

'

r.o~Zllkki.ótklę

Za.lo. żQna w roku 1857 pierwsz& w kraju i Cesar~twie

-ilr~z ~udowlany

~zplatllip

do

'zab~'ania,

przy

• <\ A drzeja:~ 16 tel-F.
-:'_~JJ.....,,-+_ _ _1..;c2c..:...:.-_0_-_l_
t 'zti,.błOłłO

'. I
W

I.

daną z tutejszego ma'gistratn na

imię S nislawa Ozimińskiego.

~askt.wy ZU&1azca. raczy złożyć

takowIł

'.

w guberu.i kieleeldeJ

I

.zGUBIONO
J., pobyt,."
k~rtv.

w tatejszym ~magi8tracie.
1209-1

na

11

l'ęte pana

Ures .aędakerl : wars~wa; 8elltorska Nr. 26.
• .10'75--0-1

S OL E C

danlłz~nY I
I

r~OSPBlT i .~IBH: DI1Z0WY ,na ,iąd8Bii bezplatnic. .

ulica
dom Prinea.
u którego na żądanie Sił do okazania kopie' SwIIM.wt'W-....
pierwszych wł&dz inżyniersklcb.

• ko,wski. na~'lę
Ł8.8kawy z 'alazC& raqzy ,

,

pełne ładunkl

"
w Wat:~ ... wie roezuie n. S, ' kwartalnie ra 2.
prowin.yj, pesarat)llie j za grani.,. ~. 'rs. lO, kwartolaie ~. 2 k. 60.

~ Ą.bonenci kwartA1nl 'dopfac~jąey za rok c#I~,
otrzymu1
ją prawo do premj6'jt ' bezpłatnycb.

Leona Bernsteina
w Łodżi,
'Promenadowa,

J<SIĄŻKĘ

tatową IW tu ,ejszym magl~~~'

11&

PortlanHement Jro.q,~i:e
i upl'8.8za o zamówienia na

,

Ce.. ".uuinlly :

nagrodzona dwukrotnie HerM. Paistwa I 'Wie.lom&
na różnych wystawacb eUl'Ollej~klch, poleca swój '

, :~r~~'ijF'M~rOO52-1

"1'

H.ly według kt6regolr:,ob,iek kaWogu, SIILcen\> rt. a. :
Albu. n_jnow.zyel, taii06.r uloione ł>"'ez L. Lt wanaoi.. kiego.

ume1J owanego pokoju \-. .ł'~łhrvka PORTLAND-CEMENtU "GR,QDZIEC"
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Lekarz zdrojowy
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Sezon od ,20 maja do ,~ł5

DlOgIL <lo Kiek kolej,. Ik.,I .mil 8
~'B. 6 -Douf,lwien.ek ,..tAwio • • WaDll1
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Pracow~la

!nn~ Laferskiej,
Łod&i••l. Ś••~.~lIr. 25.

W-ym Paniom podlIJe do wiadomo§el, że takow&
powyższym adresem fun.kcyon9w~ I\ędzl~,
otrzym&W8zy
śwjeie f'łUIODf ł towar,.. ,taI'aDlem mOJem będzie W~ne
Panie jak dot,.d, nadaJ zadawa/ńl&ć.
,. Z UBFau.owaniem
A.D". Lat'er!.k.,'
uUC& Śr~~ni& ~ 25.
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