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SPI:awie.! maw~ająbowiem wprost do umyslu----sJłą"!naWCzo- opracować prawne obyczaje- ruau
drgających życiem faktów, nieustJ-ojonycb Sądz'), że praca taka, zawa.rta W' ścisłych
w powiewną szatę poezyi. Wewuętrzne możliwie gl'anicach mają.tkowych sto8llnpoczucie sprawiedliwości , t10szłe do nmysłu ków i zwyczajów, byłaby cennym i pożą.prostaczków jedyną drogą religijnej nauki, danym uabytkiem.
wyrodziło się w piękne zwyczaje, cechują...
K. MOfJilnuki.
d1.a sporządzeDle nrzędowego aktu. Umo- ce prawość charakteru.
wy o kupn.o-sprzedaż pierwiastkowo za wiePrzy sporządzaniu aktów notaryalnycb
rane bywają ustni~, czasem z~ pośr~dnic- pl'zez wlościan spostrzegać się dają d wie,
twem ~k zwanej .puuktacYI", spisanej lIapozór sprzeczue, właściwości: z jednej
prywat~l~ ~1"Zez nader wzg]"dnie piśmiell- strony bl'ak wiary, z dmgiej -prawie abn~go ~vleJskr?go. doradcę-pośretlnika i pod- solutne zaufanie. 'l'rudno dają się przekoDrogi wodne.
plsan~J krzyzaml.. Umowy .gwarantuj~ dla nać o potrzebie zapłaty kosztów aktu; po
- .Peterb. wiedomosti" donoszą., iż miJednej strony o~b~ór cał~scI. lub CZę~CI sz~- wysłuchaniu całej litanii cyfr, reprezentu- nisteryum komunikacyj zajęło się gorliwje
cnnku, dla drugieJ-przYJęcie w posladallle jącyclt opłaty: stemplowe, alienl\cyjne, ak- kwestyą nregulowania systematu kanałów
f~ktyczn~ habywauej niemchomo:lci. . Od- towe, IUI dochód miasta i regentalne, skro- woduych północuych i zachodnich. W tym
IIIS" , to J~st sporz,d~e.nie u!'zędowego aktu, bi~ się w głowę i klaliiają.c nizko, propo- celu zorganizowano z inicyatywy ministeod~łada S;lę lI.a p6!<OleJ; najprzód do czasu nllJą uslA;pstwo .choćby połowy". Długie ryum dwie specyalne ekspedycye, które
wYJednama lIlezb ydnych. w .tym. celn doku- i cierpliwe t!ómaczenie załedwo nawpół zająć się mają szczególowem ~badaniem
men.tów, potem Jak? memlła I kosztowna tt'afia do Ilrzekonania. Płacą, ale z ,vitlo· sieci kanałów na miejscu. Ekspedycya pół
kODle~zn?i!ć, odrywaJ~a od dotykalnie pro- cznem przell\\'iadczeniem, że gdyby regent nocna zajmie się systematem tychwińskim
dukcyJneJ gospodarczej .pracy. Im większa ch c iał tylko, móglby .opuścić" conl\jmniej i wyszniewołockim, a zachoduia: berezyilc~ęść sza.cuuku ~ostallie wypłaconą przy połowę. Natomiast redakcyę aktu pozosta- skim, ogińskim i kanałami, łączącemi Dniepr
P!e~'wotueJ ~m()Wle, tem stosunkowo póź- wiają zupelnie- uznaniu regenta. Po \lłoże- z Bugiem. W zimie utworzona będzie przy
llieJ nastę~u~e ~rzędowa sankcya, bo sprze- niu się o wamnki i w dyktowaniu kom pa- minister.l'um komisya, któl'a, na zasadzie
dawcy mUleJ plluo, a naby,vca, ponoszący rycyi, kładą pieniądze na stole i nważają. zebranych przez ekspedycye danych, opra·
z,,:ykle kos:ty. akto? ofny. w moc prywat- .odpis" za skończony, zdziwieni i nieukon- cuje projekt olepszeń i zadecyduje, czy nieneJ umowy, Ule ś~le~zJ s~ę wr·ale. :l'ylk~ tentowani wiadomością, że akt musi być motliwem byłoby oddanie wzmiankowanych
na wypadek powaz~leJszeJ cboroby Jednej przygotowauy, odczytany i wytłómaczony, kanałów w dzierżawę pl·ywatoą.
Z? stron kont!·aktlIJą.cych rzecz staje się że Illt to trzeba czekać.• Po co to wszyst~ Projekt regnlacyi Wielkiej - Nidy na
pilną w przewld.rwa~lU zgon~ I mogących ko- mówią ~ kiedy my pisać nie umiemy, długości dotykającej głównej linii kolei dą.
stąd płynąć zawlkłan. PouczaJącem byłoby a wielmożny regent wie najlepiej jak zro- browskiej, przedstawiono w tych dniach do
zebranie danycb: ile, muiej więctti, takie bić . odpis". Czasem jeduak uzna'ją. za po- zatwierdzenia inspekcyi kolejowej.
pry\~atue umowy o k~pno·.sprzedaż, w za- trzebue potrzymanie za pióro, jako uroczyDrolli żel une.
sadzie zgodne z przepisami kodeksu cywil- stą formę ratyfikacyi umowy. Zwyczaj ten
~ Zlożony w ministerY\lm \<.oll\\lIlill.a.cyj
nego, lecz nie odpowiadające późniejszym coraz już rzadziej spotykać się daje. Oto projekt budowy nowej drogi żelaznej, ma.ustawom specyalnym co do sprzedaży nie- skronllla wiązanka miejscowych zwyczajów, ją.cej pl'owadzić od Białegostoku pl'zez
rnchomości, powodują SpOI'ÓW sądowych? jakie przy ul'zędowyclt czynnościacli pod- Łomżę do Mławy, uległ znaunym zmianom,
\V jaki sposób tego rodzaju powńdztwa patrzyć się daly. Na obszemiejszy, wy- podług których projektowana linia kolejobywają. rozstrzygane, czy z krzywdą na- czerpujący zbiór uie stać, bo to wymaga wa przeprowadzoną ma być od Białego
bywców, placą.cych szacnuek na długo badań na miejscu, wśród rozlicznych oko- stok'u na Łomżę i Ostrołękę, a sł4d zwr6przed sporządzeniem aktu? Bez wzgle,du nil liczności życia, przy takich prawno-ekono- coną na. Ostrowiec do Małkini, stacyi droreznltat takiej kwerendy , śmiało orzec mo- micznych czynIlościach, które bez pośre- gi petersbnrskiej. Niezaleznie jednak od
żna, że SJ>ory i powództwa stauowią wy ją- dnictwa publicznego urzędu załatwiaue by- powyższego kierunku, mającego sta.nowić
tek od reguły, iuaczej zwyczaj nie mógłby wają.. Bogate pole przedstawiają sądy główną linię now~j drogi żełaznej, mają
się utrzymywać.
gminne i zebJ"ania rad familijnych. Dziś, być przeprowadzone dwie odnogi, z któl'ych
Dwa przytoczone zwyczaje, ~wiadczące Idedy COI"&Z większa liczba wykształconycłl jedna skierowalll~ będzie z Łomży wprost
o dobrowolnem wykonywaniu zobowiązali, Indzi przyjmnje blizi.:i bezpośl'elllli udział na Małkinię, droga, stanowiąc przedłn:i.enie
nie gwarantow11.nycb klauzulą prawnego IV pl"&wno-ekonomicznych stosunkach wło- od Ostrólęki do Mławy, lączyć ma Biały
przymusu, lepiej od siełanek i rozczlllaj4- ścian IV charakterze sędziów gminnych, stok z !\lławą. Podług projektu ,Yładzy
cych nowelek, zaczerpniętych z życia wiej- wójtów i pisarzy, może kto zachęcony ini- ministeryalnej, pl'zedewszystkiem rozpoczę
skiego łudu, charakteryzują. lud ten, prze- cyatywą p. Lewancewicza, zechce porów- te być mają. roboty około zbudowania linii
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Przy sprzed.azacb D1erUCLlOmości faktyc~lIe posladalll~ nabywcy zwykle popl'ze-
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zawieraprzemyslem.
zarobkowani:!., narażonego na częste znaczne wahania stanu majątkowego, na ewentuałue
slra~y. Żona nR. w.zelki wypadek pragnie
być zabezpieczoną! t~mbardziej, że tJ"anzakcye międ~y ma żonkami, wobec pr~episów obowiązującego kodeksu, niepewną po·
siadają siłę. Lud wiejski nie zua aktów intercyzy- cbyba wyjątkowo. Wypłata posagu następuje u włościan nietylko po ślubie, ale często po upływie znaczuego peryodu' małżeliskiego pożycia. Urzędowe w
tym Pl'zedmiocie akty zawierane bywają
wtedy tylko, jeżeli za wypłacony posag
malżonkowie nabywają wspóluie osadę lub
z.iemię. M,1mo pilnej obserwacyi, uie spostrzegałem, żeby taka wyplata posagu, jakąś poprzeanią umową. lub zobowiązaniem
rodziców gwarantowaną byla; do daty
llrzejścia W czyu, jest to prosta obietnica
W żadne nie ubrana formy. Przed małżell-

PRZEMYSŁOWE,

DlUltO REDAKCYI i

Dlił: :sirgitty Wd.
Jntro: Bogdan.. Op. i Dyop.izego B. M.
Wseh611 .łouca o godz. 6 TlI. 8. ZI\ch611 o gAllz. 5 III 28
Dłog"ó ani .. gotll. 11 m. 20
Ub,lo tlnia goit!z. 5 111.23

Przekład

,.ut••

"OItęplt"eIU

powt&rz'litc,ob lit "U,o ",i~·
ogolo...' odpo"ioduie~o rabatu.

"el<r.,.,I: 1& kat,l, "ier•• 10 kop.
Rekl ••y: 1& kaidy "ie... 12 kop.

Prenumeratę JII. "Osieuuik lódzki"
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Znajdowali się tu wszyscy w pelnym
komplecie: Yvetta, stara waryatka, drżąca
nieustannie na całem ciele; Gallo, idyota,
ze zmarszczone mi brwiami, błęduem spojrzeniem i iclyotycznym :miechem; matka
Le GOli vellec, unosząca przy każdej sposo·
bności spódnicę i pokazująca rany, które
toczyły jej nogę, mrucząca: .No, patrzcie,
czy to nie litollć bierze"; Kerbarc'h, były
marynarz, inwalida, czysto odziany, pomimo nędzy swojej~i dzieci małe, wynędznia
łe, mizerne.
Carita chodz.ila od jednych do drugich,
~ysłl\chują.c skro'gi, rozmawiając z nimi kh
Językiem, pocieszając starych, uśmiecbając
się clo młodych, rozdają.c: tu bieliznę, tltm
trzewiki, gtlzieindziej- nbranie, stosownie
do potrzeby każdego. Gdy już wszystkie
zapasy zostały wyczerpane, biednil chórem
wYkrzy,k;uęli zdsnie, wyuczone zapewnie
przez siostry ze schronienia dla nbogich:
- Ach! panienko miłosierna, bądź nam
pozdrowional Niechaj ci to Bóg nagrodzi.
Ale ona cicho nakazała im miłczenie.
Spe~uiala tylko swój obowiązek. Każdy
m~sl myśleć o tem, ażeby być pomocą
~hiniemu, stosownie do swojej możności i
srodków.
. Oddalali się ]JQwoli, ciągle pOWta17.ająC
Jed~akim tonem błogoslawieństwa i zatrzymnJą.c· się w IJięknych alejach IJarku, gdzie
pachniało tak ładnie, a cllyba w raju pit)o

kniej nie by o, gdy tymczasem KerbarC'h, \ weJ I t'Ó(Ize, bądź litościwą d a nędZTiiiIz-\
zaufany panienki, dumny ze swej roli, zo° kich i nie odpychaj uigdy cierpiących. Niestał jeszcze zdając sprawę z takiej a ta- chaj rauy ciełesne, ani duchowe, nie wzbukiej §wieio odkrytej nędzy lub choroby. dzają w tobie wstrętu, ani pogardy. NieWreszcie! on się oddalił, prosto się trzy- chaj majątek twój posłuży ci do rozsiewamając, pomimo kulawej nogi, z marynarską nia dokoła dobrodziejstw.
czapką na głowie i postawą pierwszego
"Biedne t1ziecię, za wiele rzeczy mnsisz
majtka z . Niezwyciężonego".
odpokntować. Bogactwo twoje musi być 0Carita temz odpoczywała. Nie straciła czyszczone. Bóg udzielił mi łaski swojej i
dnia; zmarla powinna była być z niej za- zesłał na mnie cierpienie. Nie będziesz wiedowołona. Na tern polegała jej największa działa nigdy o krwawycb i tajemnych raradość, jej zadosyćuczynienie.
nach, jakie matka twa zanosi z sobą (lo
Wieczorem, gdy Catalina rozebrawszy ją grobu. Powiedz sobie tyłko, że twoje cnoi uczesawszy IJiękne czarne warkocze, ode- ty, że kazlla łza twoja, że każde twe poszla, młoda dziewczyna będąc jnż samą, święcenie, będą mnie - policzone tam, IV gówyjęła z ksiąiki do nabożeństwa papier, rze i skrócą czas tl'wania moich cierpieli.
który zwykła była dnia tego czytać, ów Oto jest moj'\ prośba, ot<) moje żą.danie
matczyny testament. Biedny papier nosił najwyższe.
gIady jej łez i pocałunków, zostawiał nie.Kochaj i szanuj twego ojca, bądź lagozatarte wspomnienia tej, którą opłakiwałal duą i posłnszną.; bądż osłodą dni jego.
Odczytywała teraz każdy wyraz, starała Przyjmuj dla niego, dla mnie, dla miłości
się nchwycić dźwięk głosu tej, która pisała: naszego Pau a i Zbawiciela, krzyż, ktÓl"Y
"Gdy czytać będziesz te wyrazy, moja ci nosić wypadnie. Niechaj żale, które wycórko - pisala biedna Carmena. ~ mnie już zna wać mi będziesz IV głębi twego sel'ca,
na świecie nie będzie. Pomyślisz wówczas nie wzbudzą w tobie nienawi 'ci. Być może,
o twej matce, która cię tak kochałal Umie- iż ujrzysz kiedy obok ojca, na mojem miejram, moja ty dziecino ukocbana, cznję, że seu, osobę, którą. znasz dobrze. Zapannj
t1ui me są. policzone. Nie mam już sily ze- nad sobą.. Bądź dla niej dobrą i przywią
brać myśli. Przewitluję, niestety, że kartki zaną. Nie zapomnij nigdy, że to towarzyszte otrzym asz, gdy będziesz jeszcze banlzo ka twego ojca. A my ląc o twojej zmarlej
młoda, a jednak musisz mnie zrozumieć.
matce, wspomnij sobie słowa Cllrystllsa:
"Gdy po raz pierwszy nścisnęłam cię w • Niecb teu ciśnie pierwszy kamieli, kto
moich objęciach, gdy dałam ci imię, mają- czuje się wolnym otl wszelkiego grzechu."
ce oznaczać .miłosierdzie", myślałam juź Bądź czynną i pracowitą· Praca e<lllycba
wówcz.as, że powinno ono być symbolem ]Iokusy.
i dewizą całego twego życia. Byłabym tak
.Niecbaj twoje miłosierdzie nie będzie
szcz.ęśliwą., hezmieruie szczęśliwą, gdybym dla ciebie obowiązkiem, niech nie wymaga
mogla widzieć, jak wzrastasz w dobroci i ani wynagrodzenia, ani nagród ziemskich.
rozumie... lecz ~mierć moja wpłynie może Z dwóch dl"iig, jakie ci się wżycin przedna to, aby cię uczynić doskonalszą. Złożę stawią, wybierz tę, w której cnota twoja
za to dzięki Przedwiecznemu.
będzie miała ciche i ukryt~ njście. 'ie bój
.Bądź sp l'awjedliwą i stanowczą IlIt pra- się :<mierci, która jest tylko początkiem ży-

cia. ZuaJ ziemy się w lepszym ' wieCie,
gdzie będziemy 8zcz~liwe na wieki.
Żegnaj mi! Niel dowidzenia! K?chalD c!ę
moja córko ubóstwiana, mÓJ aDlele, mOJa
Carito. BŁogosławIę cię··. CZUW&II! uad tobą ... oczekuję ciebie"

V.
W niespełna dwa miesią.ce potem, w
piel'wszych lluiacb gmdoia, wielkie ożywie
nie liano wało w zamku. Apartamenty parterowe, zawsze zamknięte, otwierały się
teraz z hałasem. Służba biegała zlljęta,
rzocają.c jeszcze ostatnie spojrzeuia na pokoje margl'abiostwa, którzy dziś jeszcze
wieczorem przybyć miełi. Na podwórze
zjeżdżały już wozy z kuframi. Powieu-ze
napelnial gwar, rozmowy i śmiechy.
W ałei prowlldząeej do stajen, masztalerze wyprzęgali z wozów kooie, dając im
jeść i pić, strzelcy ukazywali się w obcisłych ubraniach, niosąc dymiące ię czarki,
gdy z psiro'ni dochodziły rado nll Sl:czekania, w oczekiwanin zwęszonego już jedzenia.
Na górze przy oknie, w pokoju, kt6ry
niegdyś matka jej zajmowała, z pocbyłoDIł
głową, szyjąc bieliznę dla biednych, siedziała Carita i słucbała tego całego gwaru. 'l'ysią.ce myśli przechodziły jej przez
głowę. Cza ami zWTacała spojrzenie na
krajobraz, jaki zima roztaczała przed jej
oczami. 'l'uż nieopodał bieliły ię trawIliki,
drzewa roztacuły pokryte sttonem gllłę
zie, a dalej pod bladem, :aabarwiooem rltżowo niebem, w'ród ostatnich promieni zachodzącego
lo lica, podobnego 110 olbrzymiej łatarni z&wl zonej we mgle czerwonej, l'nil rzeka, zarysowuj4C ię niej oewi konturami w srebrzy Ly", tu.&nie.
(D. r. ń.),
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głównej, to jest: 'Blalystok-Łomta·Ostrołę- Kilko warszawskich handlarzy trzo· I siarezanego, Skworeow. Pa yW& wyn08l!1ł M'Pangue, o i.eb żyei,u, .religii. i
kB-Małkinia, a w nastf)pstwie odnogi. Dla dy, nie mogąc doczekać si ę otwarcia grani-1250 tysięcy. Towarzystwo kaspijskie i fa- a odczyt sW~J okra~1 1.lczne~łl okazami
wykonania szczegółowych studyóll' i pla- cy yruskiej. dla przewozu ~ Króle~twa, (>0- ~rykant '1'.agiew Ill'zyję.1i n" .siebie. dlu!\, u?gl' ~fi cz~enll przywlezloneml z g~ębi .\.f1'Y'

I

wła<lza komunikacyjulI wyznaczyla WZięło zamIar wybndowaOla rzeźuI na gra- I wszystkIe obrachuukl z wIerZYCielamI,
komisyę Inżynierską, pod przewodnictwem uicy pruskiej , w okolicy Sosuowic, skąd płacąc rULel za rubel, z I'rawem korzystainżyniera Koźmiellko, naczelnika służby mięso w stanie peklowanym wywożone bę' nia z fabryki przez lat pięć.
drogowej dróg poleskiclI, która też rozpo- dzie d~ J:Je.rlina.
- Zarząd tow.al·zystwa .Ce.'luloza" uzyczp,la na miejscu narady wymiarowe.
- i:lwlezo z Odesy 110 Petersburga wy- sl,al patent lIa pIerwszą węgIerską fabry- .Kuryel' warszawski," dowiaduje się , szedł parostatek floty ochutniczej .Moskwa." kę .drutów telegl·aficznych. Fabl'yka bęiż pl'otokuly Ilrywatnej konferencyi, odby· GlÓWllą czę~ć ładunku Moskwy stanowi Cll- dzie i7.o1ował
druty telegraficzne za potej w Petersburgu IJOnliędzy II a 16 z. Ol., kier, ty to II w Iiścillch i mąka w ilości mocą sllbstan yi cellulozy, która to Rub·
w kwestyi ustanowienia nowych taryf 45,000 pudów.
stancya, wedlug dokonanych do~wiadczell,

nów,

przywozowych bezpośredniej komnnikacyi
Kredyt.
posialla w stanie suchym dwadzieścia razy
w zwiazku rusko - niemieckim i średnio ·ru·
- Bank wlośc illllski zamiel'za wkrótce silniejsza zdolność izolacyjną, w stunie zaś
sko-niemieckim, są juź IJI'zedstawione do zająć się kwesLyą obniżenia procentów, mokl'ym' ~to l"azy s ilniejszą , uiż dotąd ątozatwierdzenia ministeryum obu zaintereso· płaconych przez włościan od zaciąganych sowan e materyaly.
wanych pallstw. Z chwilą zatwiel'dzenia pl'zez nich pożyczek .
rzeczouych protOkIIłów, niezwłoczllie porljęPodatki.
te zostaną prace około oznaczenia od po- "Nowosti" .lonoszą, że iUSIJektorzy
l .
wiednieli s~aweK taryfowych \I' granicach podatkowi otrzymali rozporządzenie, aby
każdego z tych \JatlStW oddzielnie, a na- coroczuie zwracali się do izu skarbowych
(- ) Zmiany w duchowieństwie, • Pestępnie, celem opracowania taryfy ogólnej, o odroczenie 0ll łaty podatków luh o 7.U- lrokowskija gubernskija wied omosti" (Iouo·
oraz przejrzenia nomenklatul'y i klasyfiika- pelne uwolnienie ludności od t,yeb ciężarów szą, że wikaryusza parafii Bolim6w powia .
eyi tIIwar.ów, zwołiną będzie do Berliua w tych wypadkach, kiedy mieszkaiwy pe- tu łowicki ego, ks. Ludwika Pinakiewicza
wspólna konferencya taryfowa, skladająca. wnych okolic oleali klęsce nieul'odzaju, po- pl'zenies iono na takąsamą posailę do pal'3.!IiI) z przedstawicieli wszystkich zaiotere- żarn, gl'adobicia, "zarazy na b)'dło, alb) też Iii Alileszki powiatu lódzkiego i wikaryusza
sowanych kolei. 'l'ermiu tej konferencyi iunym wypadkom chwilowym i wyjątkll- varatii Wierzbno, powiatu węgro ws.kiego,
nie jest je zcze Mciśle oznllczolly; w każ- wym.
ks. KazimierzaGila, IJl'zeniesiono na taką·
dym jednak razie sprawie taryf pl'zywozo,
Minis~eryum spraw wewnętrznych salllą posadę .10 pamfii Gaików, powiatu
wych, jako budzącej żywe zaj~cie w sfe- zwróciło się do lllinisteryum skarbu z pro- brzezillskiego.
rach bandlowych obu sąsiadujących z s o · jektem nowego sposouu opollatkowlluia
(-) Zmiany w urzędach , Uwolniouo na
bą 11Iuistw, zapewniono już jaknajszybszy mias t ua rzecz · skarbu i ustalenia tych o· własne żą(lanie od obowiązków burmistrza
przebieg i rozwiązanie.
,
płat nie wedłng wymagalI budż~towycb m. Będzilll\, p. Władysława
Iliszewskiego
- Na dzielI 6 listopada r. b. zwołany każdego z oddzielnych ministel'Yów, jak to i powierzono mu urząd mlodszego refel'eujest do Petersburga ogólny zjazd przedsta- dziś ma miejsce, Obecnie up. miasta WIIO- ta wydziału
wojellno-policyjuego rządu
wicieli ruskich dl'óg żelaznych dla l'OZtrZą- szą pewue dopłaty na korzyść ministerYlłlll guberuialnego piot,rkowskiego, na miejsce
śnięcia kwestyj wyfowych, Na pierwszym sllJ'[\wiedliwo:lci (utl"/.Ylllania sądów poko- II. Sylwestm Kudowskiego, kWI'ego mianoplanie programu 7.ajęĆ stoi sprawa ogólnej jn), kontroli pallstwowej , intemleutnry (u- waDo p. o. s tarszego J"eferenta tegoż wyt.'lryfy dla całej sieci ~kóg, wzamian za 1;:\- tl'zymywanie miejscowyc:h komend żallllar- działu. Leśniczy uowomdomskich ła~ów
ryfy ocldzielne dla każdej grupy; dalej,~pro- meryi), minis teryum sprfL w wewnętrzuych miejskich, sehetarz kolegialny, Adam ~!ajekt uowych tal'yf na przewóz, oli i lnu, (Im koszty utrzymanhl organów policyj- zowita, uwolniony 011 obowiązk ó w na właora:>: kI\<estya zmiany stosunków Ilomiędzy Ilych), OrllZ (\la innych instytucyj, co dla sne żądani e, otrzymał nominacyę na posakolt\jami i właścieielami ładunków, wobec wielu względów jes t uciążliwe i wymaga dę pomocnika archiwisty rządu gubemial·
zmiany jeduostki laduukowej , jaką. wywo- rozległej administracyi. Dwie z pomieUiO-j nego, z przeznaczeniem pozostawania j.ako
la wprowadzenie wagonów objętości 750 nych opłat: na uLl'zymanie sądów pokoju i dziennikarz Jlrzy wydziale administracyj ·
pudów.
policyi, nie , nogą być. zmienione, gdyż ka- nym tego.ż rząllu; na miejsce jego, jako
Handel.
żde miasto
utrzymuje obie ins tytucye, leśnir,zego w Nowol"lldomsku, mianowano
- W ostatnim dni" jarmarku na chmiel względnie do środków, jakiemi rozporządza, wychowalica petersburskiego instytutu le'IV Warszawie nie zdołano nic spl'zedać i 7011 to. co się tyczy innyCh opiat. Jlomocni- nego, p. Władysława Michalskiego.
i dowozów nie było :imflnych. Ogółem dost.'\- czych na koszty administracyi pallstwowej
(- ) Do szkół elementarnych mianowani
wiono na jarmark w tym rok n 1,369 JJ./ministerYlllll skarbu zgadZI\ się na opodat- są: nadetatowa nauczycielka szkoły począt36 f., mniej niż w roku zeszłym o 286 1'. kowanie procentowe miast IV stosnnku uo kowej lii 11 w m. Łodzi, Lubow Moskwi18 f, Przyczyną zlllniejszenia się dowozów pobiel"3nych pl'zez nie c1ochollów. Rok 1'0- na, młodszą nauczycielką. tej~e szkuly; p.
jest głównie nieurodzaj , gdyż liczba plan· cznie, po zamknięciu sprawozdania rachun- Anastazya Agie~ewa, p. o. młodszej uautacyj reprezentowanych na jal'marku była kowf.go, od dochodów WIJływających na. czycielki łódzkieJ szkoły początkowej 1Ii 4;
znacznie większą niż w I'nku zeszlym, wyłączną kOI'zyść miasta oplacony bylby i starszy nauczyciel widzewskiej szkoły faSprzedano 275 pudów cbmieln pierwszego ga- podatek procentowy do skarbu w normie, bl'ycznej, Juliusz Ginter, nauczycielem szkotUlIku, 80 \1, drugiego i 5 p, trzeciego, 0- ktÓl"ą okt-e:<lą dokładue obliczenia w t.ej ły gminuej we wsi Nowosolna powiatu
~
l\6\) pudó .. ,
rOdC7...... I;ily w roku materyi.
brzeziilskiego; wychowaniec 4-1'0 klasowej
zes.złym br10 sflrzeda~y.c!, 600. !,udow.
Przemysł.
..
szkoły miejskiej Ałeksaudrowskiej IV Łodzi,
2wlększe1ll8 \~strz~Dllę~lJwoŚC' uabywcow,
- .Peterb. wlellomosLI" .Ionoszą w for- Ludwik Witkowski, p. o, nauczyciela szkooprócz wyso.lncb. ząd~n 7.e strony. płanta- mie pogłoski, że pl'ojekt odpowiedzialności ły wiejskiej w Helenowie powiatu rawtoró.w, przyczyllllo Się .podobno I to, .że właścici.eli zakladów przemysłowych za ka· skiego.
cbwJlo,,:e. potrzeby odbIOrców zaspokOIła lectwo I śmierć robotników przyjęty był
wolniono od obowiązków ua własne
SUSZal'lll~ nowego towarzystwą popiel'ania przycbylnie przez wszystkie instancye i obe- żądanie: p, Olgę Lewitską, mlodszą nau·
npraw.'f I It~udlu chmiełem w Ros~i. C~y cnie wniesiouy jest do rOI.Jla~rzenia rady czycielkę szkoły początkowej ' 4 w lo.
przed I po Jar,:"ar~u utrzy~laly S.lę na Je- państwa. Zgodnie z projektem, właściciełe Łodzi i II. Maryę Sobolewsk ·l, p. o, naudoakowym pOZlOIIlle, znaczme wyz~zym od fabryk, kopaiiI i innych z'lkładów przemy- czycielki szkoły pocz,~tkolV~j w Skoszewach
zeszłorocznego. Sprzedawano chmIel: I-go słowych, bez względu na to, czy tym wla- Jłowiatu brzezillskiego.
·
gatunku preparowauy po 1'8, 39 (1'0 r. z. ścicielem jest rząd, czy też towarzystwo
(-) Odczyt p.Leopolda Janikoll'skiego
po l'S. 26), uatUl'a1u)' po 1'8. 28-3L ~1·8. 20), lub przedsiębierca prywatny, obowiązani na korzyść ochronki katolickiej odbę(lzie
młody po I'S. 22,55, gatuuek II-gl natu - bE}dą wyungl'odzić uległego wypa(lkowi 1'0- się w niedzielę, dnia 12 b. m., o godzinie
ralny po ,1's. 25 (w l'. z. 1'8. 16-17), gatn- bo.tnika, jeżeli 'upadek zdarzyl się nie 7-ej po południu w sali koncertowej. Znanek III-CI naturalny 1'0 1'8. .12. Nlespl'ze· z Jego wyłąc7.llie winy.
ny podróżnik afrykal'tski mówić będzie o
danycb pozostalo IV magazynach banko- Z Baku donoszą, że IV tych dniach Afryce poludlliowo-zachodniej, o Górach
wycb 1,000 pudów.
zawiesił wypłaty właściciel fabryki Iilvasu kryształo,vych , o ludożerczych plemionach
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kl. Bilety nabywać mozna w kSlęgal"ni p.
hatke'go. . .
.
(-) Okruclenstwo, \\ dmu 24. wrZ6Snia
1', ~, powl:a<;.ala d? . domu prz! u~lCy Lipo.
weJ p~d 1ił 193 Ill~Jaka Amaha G. od mę.
ża, ktory lest stró~em nocnym około skla.
du p. Bary pod XI .5!6. Po. drodze., IV 110.
bliżu domu, spotkah Ją dwaj mlodzl bułzie:
Johan A, i Reinhold D.! ~tórzy znając ją
prosili, _aby poszhl z nUnI. do p.oblizkieg~
szynku na wódkę. Gdy lIIe t:bclała na ~
się 1;godz.ić, młodzi ludzie gw~łt~m j:ł weią.
gn ęh. 'Yldząc, z~ op?r.na nIc Się ~I~ PI.y.
da, kobieta wypiła klehszek wódkI I zaraz
potem cbciała szynk opuścić. Zatl'zymaol
ją jednak i uama\viano do wycbylenia jesz,
cze je(hl.egv ~ie!iszka, 'ł'ym I:a.zem kobieta
domyślaJą~ S Ię, ze chcą Ją spoId,. Op:ll"la się
~aIJl·o~zenlU. Wted~ A. wystą~lł ~ ~I~liża.
Jąceml ~l'Op~zyclaml, groząc, ze ~esh dn·
bro,~olUle SIę, Ule podda, ,zmuszą Ją (lo le.
go SIłą. lfobleta chcąc uJŚć z rąk napast.
uików c~ło, u(lała, .że się zgadza, !ecz zna·
lazłsq SIl) za pro~lem,. z cl\ły~~ s.11 ZlICzę·
ła uClek.ać: Mlod~1 łndzle. pn~clh I!lę za nią
w )logolI I glly JUż była bhzko llomu, je.
den z nich wystrzelił z rewołweru; kuła
trafiła ją w lewą nogę powyżej kolana.
Raniona, pomimo bólu, zdążyła wbiedz cłn
mies zkania nieschwytana,
Lecz-nie bj'l
to kres jej prześladowań. Obydwaj okru·
tnicy wpadli do mieszkania i bez milosier·
dzia pobili G., a wściekloiić ich posunęła
się aż do tego stopnia, że bezwła(luą ko·
bi e tę powiesili nIL drzwiach prOwadzących
ilo mieszkania sąsiadki, niejakiej Pauliny
B. Slysząc jęki i szamotauia, ta ostatni~
wybiegła z mieszkania i przerażona, z(łję·
ła z improwizowanej szubienicy 'uż nie·
przytomnI} G. i ocucihl ją przy pomocy są·
siadów. Pomimo tych wszystkich męczar·
ui, G. odzyskała siły o tyle, że mogła pójit
do męża i opowiedzieć mu całe zajście.
Mąż, nie mogąć opuścić stanowiska, ode·
słał ją. do llomu, obiecując, że I'ozpmwi się
z pI"Ześladowcanli, gdy t,ylko zejdzie z IlU'
sternnku. Ponieważ kobieta nczula coraz
większe ubywauie sil, powlokła się z p()wrotem do domu, łecz ledwie weszla tln
mieszkania, wbiegli za nią ObYli waj prze·
śladowey, powalili ją i odebrali gotówki
rs, 2 kop, 15, ilastęllnie wybiwszy oknn,
powyrzucali wszystkie rzeczy z mieszkania
na podwórze. Nareszcie i samą G, okrutnicy wyrzucili przez okno, poczem wYllie·
ś li ją w połe i tam bez opieki pozost.1wili,
Mąż powróciwszy ze służby, widząc strasz.
ne spustoszenie swego mieszkania, oraz uie
zastawszy żony w domu, rozpoczął zaraz
poszukiwania i zualazłszy ją prawie bez
życia, przyniósł do domu. Dzięki silnemu
organizmo.wi, kobieta odzyskała przy tom·
ność, łecz na nogi prędko nie powstanie.
O tern okruciellStwie mąz zawjadomi! sę'
dziego śledczego i Jlolicyę. ,Sledztwo IV
toku.
(-) Spadki. Wydział hypoteczny sądu
okręgowego !liotrkowskiego ogłasza, że na
dzielI 15 kwietnia 1891 1'. naznaczono ter·
min prekluzyjny dó uregułowania spadków
po zmarłych: l) Szlamie Borowerze, wie.
rzycielu 1,350 rs. z "/o i kosztami, zahy·
potekowanemi ua mujątku Czemiowice

wają mi je coraz częśCiej.Boję się pa· K!louieważ w Zi\ltnym rażlEl-szczęśliwą bez odpOWIe zi. Ale al, chcąc oilejlrzeć
ua ... boję się wszystkiego i wszystkich. nie będziesz, staraj że się jJrzynajmniej pocisk, rzucony cichaczem, podniósł głos,
Nie mogę więc być szczęśliwą i zapewne uszczęśliwić drugich.
•
mówiąc:
nie będę nią nigdy... Co zresztą jest aż
Po chwili namysłu odrzekła spokojnie:
- Panna Hart z pauil} de Buttencoul't
uadto sprawledlill'elu.
- Szlachetniej i I'ozsądniej byłoby zoo mają dziś właśnie naznaczyć dziel'! ~Iubu,
Sprawiedliweml- krzyknął Real.- stawić muie w spokoju... Usłnchaj mnie Jlltl'CY wieczór dowiem się o icb Ilostauo·
przekls,l
Jakto? Za winy niezaslużone?
pan i oddał się stąd zaraz.
wieniu.
lIelclly f·rllysloJeckleJ .
- Owszem - Pl,zel'wala Maryn·Magda·
- 'fo nillpl\iętel-zawołal FI'anciszek. - '1'0 doskonalei - odpowie.lzial baron.
lena - kładąc mn palec na ustach,
Ale cierpliwością, posuniętą rIo ostatnich A tymczasem lll'zątlzimy jutro polowailko.
Nie.
Odrzekł
z
siłą.
Nigdy,
Jakże
gl'3.nic,
cJogotlzę
może
życzeniu
pani.
Nieprawdaż,
moje panie?
(Dltl1izy ciąg - lKlIl'z Ni'. 225).
kobieta, dziecię prawie, może być odpowie- Ale to straszuel '1'0 nie. do zniesieNigdy jeszcze ni~ rozwinęła przed nim dzialuą za błąd, który my mężczyzui po- nia! Być ciągle pogl'ążouą w takim nie·
XII.
~y.le energii w slowach i spojl~leniu. ,Bylo Ileluiamy, 11ie poczllwając się do winy?
pokoju!
/'
Jej z tern pl7.eśliczuie. Ale Fra.nciszek nie
- A dlaczegożbym walczyła Pl,zeciw
- Ależ pani - za wolał pau Real, obejFranciszek odgadł oclrazu, że pau de
~ył jej Zl\ ~o wdzięcznym, bo dnma jl\go, najllroższym uczuciom, gdybym się nie czu- mując wpół kibić Maryi-Mag(laleuy.-To ButtencoUl't powziąt stanowcze j'lkieś po·
Jako człowIeka i narzeczonego, cierpiała la odpowiedzialną za swe czyny?
wyobrainia twa straszy cię widmami. stanowienie. Nie wprowa(lz[~a go IV utąd
sro~, ~ rana kl'wią się sl)czyla, Wolał
, ie umiał jej odpowiedzieć , odrazu, 'l'a W rzeczywistości nic gl'ożnego niema. pozorna jego kl-ew ZImna, bo znal przeciw·
by wld7.leĆ lIlal'YI) rozkochaną namiętnie, zacięta jej walka przeciwko możliwemu Kilka godzin tylko nieuuiknionego pl'zy- nika dobrze, śle4ząc go tak w chwilach
zdecydowaną na wszystko, na wet na po· szczęściu wzruszała go głęboko, wzbndza- musu... Chodźmy już stąd, wracajmy do przymusu; jak i objawów O'waltownej na·
pełnienie zbroflni i dającą IllU brOlI IV rękę jąc w nim uwielbienie IlOlllięszl\ne z uie- dOlllu. Bądź mężllą. Będę łagounym.
tllry, Ale jakiemi.e być m~gło jeao posta·
ze słowami:
cierpliwo~cią· Nie wierzył w wolną wolę,
\V zamkn zastali wszystkich w porusze-/ nowlenie? Oby się tylko uie ściaaalo do
- ~!śeij się.
a jednak, jako skoflczouy materyalist'l, nie niu, bo baron nie uprzedził nikogo o swym Maryi-Magdaleny.
.0
- A nasza miłość?- spytał z goryczą i mógł tej hypotezy odrzucić zupełnie, ChJąc I Jlowl'ocie, jak to okazywał zresztą przyPau Real, przyjąwszy zaproszenie na
zni.ecbęceniem.
być logicznym, musiał Ill'zyznać, że jeśli jazd na wózku ojca Sondier. Za drugiem jutrzejsze połowauie miałże przyjąć i 110'
Marya-Magdał~na, pierwszy ,az od cza- panuje jaki ład IV gospodarstwie społecz· uderzeniem dzwonka, pau domu, punktuał · clea w zamku de R~beeolll't sprowadziw·
su, gdy ją znał, ośmieliła si~ zarzucić mu nem, jeśli dążenia, a nie prawa rz~dzą ny, jak zawsze, wszedł do sali, jak gdyby sz/ z Nancy wszelkie potrz~bne na jutro
ręce n3 szyję i wyrzekła wgród pocalun- światem, który ma być wynikiem ślepej nie wyjeżdżał nigdy.
przybory? Pewnym był że nUl przyjd7.ie
ków:
siły jedynie, wolna wola działać musi w
Przywitał Franciszka, nie podając mu zmiel'zyć się z baronem,' a boj ąc się, aby
- Przysięgam ci, że cię kocilam. Ko- gmnicach właściwych. I dlatego to długo ręki. Poprowadził llo stołu babkę, A gdy przeciwuik nie sięgnął po stawkę przed
cbam z całego .serca. Ałe musisz nUlill się z odpowiedzią ociągał.
wszyscy usiedli, zapytał od niechcenia:
ułożeniem warunków gry, nie chciał zoo
~rtlz~mie6 koniecznie. Dusza moja przera.
M~rya.Magd~lIena . widząc to. wahan.ie,
- Kiedyż ~Iub? Nie. chc,ialem, a~y się stawić m~ \Vo.lllego do ~ziałania pola. .
za SU} wszelką gwałtownością. Siła tJ'a- sądZiła, ze Się chWieje w SWOich zamla- odbył bezemIlIe. I dOWIedZiawszy SIę od
PowrÓCIł WIęC na obIad i był przYJlllo,
giezlu, miłości ziębi ją... od u1'7.30... Badź racb, A on myślał tylko o tam, dlaczego mojego strzelca Antouiego, za Jlol!rednic- lVanym przez salllego gospodarza.
:więc słodkim, cierpliwym, bo i to także ta siłU:1 du~za w wątłe!o ciele tak mężnie twem r?gu. myśliwskiego, że pall Franci, pojl'zali so~ie lllV~żnie IV oczy, ell~ąe
Jęst (Iowodem siły w człowieku... Lub, z rąk .mu Sl~ wl~Dyka I ~"lczego o~ t~k szek R.ea~ I panna Mar):a-i\I~gdalella Hal·t wyczytać w mch wzajemne wzgl~dem S16:
wyrzec się lDDie nazaws7.sl
zapamiętale Ją HClga? AUl lIa chwtlę Je· zJecbah SIę tu 1I0d oplekuncze skrzydła bie zamial'Y. Nie było już mięazy IlIOll
- Miałbym się ciebie wyrzec tel'az, naj- dllak nin przyszło mu na myśl wyrzecze- mej żony, zrobiłem jej uiespollziankę wczeg- tajemnic. Szpouy obudwóch były równie
drO'Aaza! Jakże słowa podobne mogą ci nie się swych praguień,
uiejszym powrotem. I cóż tu uradzono widOczne.
OC7.ekiwali starcia kryzySU,
pl-zejoit przez usta?
Mal;~a [lrzemówiła piel'lvsza:
. .
bezem!lie?
,
"
ciekawymi będąc, od czego się laczoie,
Nie mogę Się ico pozbyć - odrzekła
- lak, tak, malU wolnI! wolę I Jestem
DZIwne uczucw zmlęsZ>lllla ogarnęło Kaź(ly (lIa formy tyłko ukrywał swe UCZIl'
llarya - 7. 8I!I'ca przeclwdzą do odpowiedzialną za swe złe Ilostępki, a wszystkich. Nawet stara baronowa wy- ci,l.
'
A zdarzenia, które sil) zapowiadają, Lemsarnelll skaT.anl} na wieczną pokutę.
dawała się zatrwożoną. lIrożua bylo przyprzeczu wam, którycb się boję, na u- Dohl'ze więc-odrzekł młodzieniec.- puszczać, że zapytanie barona pozostanie
(D. r. II,).
28-) - - -

Henryk Rabusson.
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DZIENNIK ŁÓDZKI.

; przyległościami, oraz 2) Bogumiłe Braje- cząć' - i odpowiada sam na to pytanie:
rz e, wierzyciełu sUlDy rs. 1,000 zabypote- .Prawl\. z 1'. 1864~ 18~5 i 1864 rozciągnąĆ
kowallej ua majątku Dąbrówka B. Bliższe na całą narodol~osć D1emiecką, a nie n&
szczegóły podadzą: o werwszym spadku samycb.ohclJkraJowców. Wszystkim niemsekr~tarz hypote'7ny sądu okręgowego, o com .0dJąć I~rawo kupowania, dzierżawienia,
drugim regent IJlotrkowski p. Karoł Fi- przYJmowa~"a
na . zastaw, zal·z/}dzania
lipski.
I wogól.e I~zytkowanla podjakąkołwiek for·
(-) Do Cesarstwa przesiedlają się z gub. mą z Ziemi w gubel'lliach zachodu ich i wopiotrkowskiej nastvpuj'lce rodziny: l) Bo· gółe wszys.tkich pogl'aniczuycb, tudzież stygumiła Laufer z m. Pabiauic, 2) augusta kaJących Się z temi ostatniemi.·
I1ache ze wsi. amieliu gminy Dmenin, 3)
- [~I·ąŻ~ po~łoski.' że Synod zamierza
Frydrycha Wllbelma Wedla, 4) Audrzeja przedslę~vzląć sl·odki surowe przeciw propytza, 6) Karola Pytza i 6) Karola May- pagandz~e b~p.ty tów na południu Rosyi.
zla z gminy Kobiele.
. ~ DZlellDlkl petersburskie donosu), iż
(-) Wypadki w guberni. W cią"'u dru- mllllstel·y.um spraw wewnętrznych opraco
giej połowy miesiąca września zdar~ylo się w~ło prOjekt muzeów historyczno- przyro ·
w guberni phtl·kowskiej wypadków poiaru dlllczych dla wszystkich miast gubern ial~O, z których 9 wyniklo z podpaJenia, 1 ny~h .. :llnzea mają służyć do badania da ·
z powodu nieostl·oż nego obchodzenia się z neJ n~leJ cowośc.i I·od wzgłędem histm'Yczogniem i z powodu wadliwego urządzenia uym I przyrodlllczym. Koszty utrzyma nia
komilHl i 9 z przyczyn niewiadomych; str·at kazdego muzeum obliczono na 20,000 rs.
wszystkie te pożary zrządzily ogólem na
- "Świet· (lonosi, że lIIinisteryum dbbr
sumę rs. 13,310. Sa~obójstw bylo 2, za· palistwa IV roku l 89 ł doklJoa badali ogól·
bójstw 2, nagłych śmierci 9 wypadków ; nych nad robotami irrygacyjnemi w gub. :
kradzieżY)lopelniono 9.
chersońskiej i tauryckiej, oraz IV okręgach
(-) Napady. W sobotę, o godz. 10-ej semil·eczyilskim i uralskim.
1ieczór, na ulicy Nowomiejskiej, kilku lu(lzi
- Centralny ł>ollli tet statystyczny mininapadlo i pobito silnie Włodzimierza Ren- steryum spraw wewnętrznych wydal .Zbiór
kiewicza, mieszkańca Bałut, przyczem je· wiadomości o Rosyi z r. 1890," gdzie poden z napastników zadał mu nożem niebez· mieszczono, p omiędzy innemi , wiadomości
pieczną ranę. Podejrzanego o zadanie ra- o il ośc i bydła w Rosyi eUl·opejskiej.
IV r.
ny, niejakiego Dynusa, policya nresJ,towała 1888 IV Rosyi europej sk iej było: 20,867,678
jeszcze tegosamego wieczora. - Na ulicy kun i, 27,922,657 sztuk bydla rogatego,
Długiej napadnięto IV tych dniach wieczo- 48,220,119 owiec i 10,742,074 gwili . Ka
rem robotnika Leopolda Libscha; pobit~ go sto lIIieszkaliców przypadało: koui, 22.9
siluie i zabrano mu kilka rubli, ktMe miał bydła rogategQ 15,4 269 i świń 6,0.
w kieszeni. - '1'egoż wieczora na ulicy
- .Rllsskija wiedolUJlsti" donoszą, że
Długiej był napadnięty i ograbiony z kilku · w odziale ziemskim ministerYllIn spraw
dziesięciu kopiejek robotuik Kitzmau, któ- wewuętrznych rozpatrywauą jest ustawa
remu przyteOl zraniono głOWI} nożem. towarzystwa pomocy dla Ilotrzebujących jej
W niedziel~, po południu, I!a Starem Mie· przesiedleliców . Założyciele towarzystwa
ście, EI·nestowi Schwar1.owi zastąpiło dro- nałężą po części do kapitalistów moskiewgę kilku izraelitów, z których jeden rozci4ł skich i peter bur~kicb, po czę>lci zaś do
mu niebezpiecznie głowę kawałkiem żela świata urzędowego.
za; napad dokonany był podobno przez
- .Nowosti" donoszą, że IV ministeryum
1.emstę. \V poniedziałek wieczór na uli- oświaty wYlll"acowywana jest oddzielna
cy Na wrót kilku łobuzów napadlo na bu- ustawa o nauczycielach gimnastyki średuich
chaltera, p. Łyczakowskiego. Napastnicy zakładów naukowych. Ostawa ta. zacznie
widocznie chcieli tyłko zabawić się kosztem podobno obowiązywać w roku przyszłym.
p. Ł., bo zaprowadzili go gwałtelD do lasn
Warszawa.
i tam puścili, nie wyrządziwszy mu żadnej
- \V niedzielę odbyła się w Warszawie
Ill'oczystość inaugw·acyi nowego glllachl\
szkody.
(-) Kradzieże. W nocy z soboty na nie- przy ulicy Dzieluej, ofiarowanego [I rzez
Ilzielę. około godziny 2·ej, złod1Jeje otwo- małżonków Henryka i Kamillę Levych, na
rzyli wytrychem drzwi do mi6.\lzkania p. pomieszczenie przytułków dla rekonwale'1'0I·oera, właściciela domu przy ulicy No- scentów. Jedna połowa gmachu przeznawomiejskiej i zabrawszy rozmaitej gani e- czonl} jest na plozytułek dla chrześcian,
roby i innych rzeczy ogóluej wartości rs. druga dla żydów, wychodzących ze szpita300, niespostrzeżenie umknęli. - W nocy li. Gmach jest jednopiętrowy z suterenami ;
z niedzieli na poniedziałek złodzieje usiło roboty budowlane kosztowały 80,000 rubli.
wali dosiać się do szynku Benjamina Ro- W suterenach nrządzono kuchnie, spiżami e
hńskiego przy ulicy Zgierskiej i wybili i kamery dezinfekcyjoe ze specyalllemi piejuż otwór w murze, lecz spostrzegłszy, że cami; na parterze: kaucelaryę, mieszkania
przeb udził się gospodarz, odjechali sobie dozorców, sale jadalne i kredensy, a na
spokojnie dorożką. GospOda1'2 bał się po· pierwszem piętrze sypialnie, w każdym od·
kazać. Do warsztatu ślusarskiego p. dziele na 30 łóżek. Wszystkie urządzeni a
Hintze, przy ulicy Dzikiej, po otwarciu zastosowano do najuowszych wymagań bydrzwi wytrychem, dostali się w nocy zło gieny.
- "Kuryer warszawski" donosi, że 1'5.
dzieje i zabrawszy mnóstwo narzędzi ślu
sarskich, tudzież wytrychów, ogólnej war- 21,000 na rzecz kasy pomocy naukowej
imienia Mianowskiego, ofiarował nie p.
(ości okolo 60 rs. , umknęli bez hałasn.
(-) Repertuar teatru łódzkiego na t y- Lipski, lecz p. Pilecki.
- IV gmachu uniwersytetu warszaw·
dzieli bieżący: we czwartek "Wielki czło
wiek do małych interesów," Aleksandra skiego ma być zaprowadzoue oświetl enie
elektryczne.
hr. Fredry; IV piątek .Intryga i mil ość,"
- Inżynier, p. Grubiński, zbndował pią
SzyBera; IV sobot~ .Złote góry,"
Zyg·
munta Przybyłskiego ; w niedzielę .Zielona ty zrzęd u nowego pomyshl karabin bez użycia IV mechanizmie sprężyn, tndzież przewyępa," operetka Lecoq'a.
robił na zamówienie karabin Berdana w
teu sposób, iż zamiast wagi 12 funtów, bę
dzie ważyć tyłko 7 1/, funta, łącznie z 10
nabojami w ma.gazyuie.
Petersburg.
.Nowo~ti· słyszały, że dla zapobie- "Na. utrzymanie mikołajewskiego obżenia przepisywanitl firm bandlowych i przemysłowych na cudze imię, w celu uchyle- serwatoryum astronomicznego w roku llrzynia si~ od płacenia długów, istnieje zamiar szłym zamierzono wyasygnować 61,943 rs.
-- Cesarska akademia sztuk pięknych
ustanowienia przepisn, na mocy którego
tego rodzajn przepisanie dokonane być mo- w roku przyszlym ma otrzymać 6,000 rs.
na
utrzymanie knrsów pedagogiczuych dla
że jedynie po upływie pewnego czasu od
przy(!"otowania nauczycieli rysunków.
cbwili ogłoszenia o tem.
W Tomaszowie rawskim zaprowadzono
- .Nowoje wremia" pisze o wydanej
w Kijowie broszurze niejakiego p. Lepran- telefony. Urządzeniem stacyi centraluąi i
<li: .Na podstawie osobistych studyów połączeń telefonicznych, jak donosi "Knautor doszedł do przekonania, że IV rnchu ryer codzienny ~, zajmowała się firma elekolonizacyjnym niemców wybór Wołynia ktro-techuiczna Bronisława Rajchmana. Na
nie był zgoła dziełem przypadku. Osiada · poczl}tęk znalazlo się przeszło 20 abonenjąc w pewnym punkcie tel·ytoryum pogra- tów po llwa lub trzy aparaty. Urządzenie
nicznego, niemcy stosują się do wskazówek kosztowało jednorazowo po rs. 150, a konjakiegoś tajemniczego, ale opracowauego serwacya i utrzymanie po rs. 30 rocznie.
Kalisz,
do najdrobniejszych szczegółów planu; stwa- W "Zbiorze praw· zamieszczono wiarzają tli niejako podstawę operacyyjną
domoŚĆ
o skasowaniu jednej kancelaryi noi rozlewają Mię po całem południu Rosyi,
rugując ludność rdzenną i zmuszając ją do taryalnej w wydziale hypotecznym Slldu oszukania szCZęŚCil1 poza oceanem. Ziemia kręgowego w Kaliszu.
W Moskwie koncel·tuje obecnie ntalenprzecbodzi w ręce niemieckie z niepokoją
cą szybkością. NiemieckI\. własność stano- towana pianistka pauna Wąsowska, ło
wiła w 1875 roku 2.2% całego obszaru dzianka.
Kijów. nKijewskoje słowo" donosi, że
Wołynia i 5.60;. ogólu gruntów włościail
skich, IV 1882 roku 6%
i 16.6°/., a dzi§ w Kijowie pojawiła się znowu influenza.
Krym
. :Miuisteryum dóbr państwa wyjuż st'ulOwi 10% i 26%. Własnośoią niemców w guberni wolyńskiej jest 620 tysię słało do Krymu inspektora gos[lodarst,va
cy dziesięcin, czyli 5,961 wiorst kwadrato- wiejskiego, doktora Grimma, lUa zbadania
wych. Z całego obszal·u gnbemi kijo\vskiej, rybołówstwa na monu Czamem. Pan
wolyilski~j i podolskiej jeilna aziesiq1a jest Grimm, spędziwszy 10 dni w Sewastopołu,
IV posiadauiu niemców.
Germanizacya od- obeznał się tam ze stanem rybołówstwa
bywa się sama przez się." Mówiąc dalej miejscowego i następnie wyjechał (lo '1'eoo szkołach niemieckicfl na Wołyuiu, o sztun- dozyi i Kerczu. Zaproponował on drodze
dzie i t. p. p. Leprandi zapytnje: .Co po- żelaznej łozowsko-sewastollolskiej, lIby 7,e-

KRO NI KA.

bral~ wiadomości statystyczne o ilości Berlin 5'1., Loudyn 5'{", Parl' 30/., Wiedeó ~ol., P.... '
ryb I ostryg, wysłanych z ewastopola tl} te ..burg 6'f... WarWj4 knponn z pou .... 5'/,: listy
z~tawne zlem.skle 137.2, waru. I i II 6.6 ŁotJ.'r.i
drogą w roku 1889; l!atlllnia p. Gl"imma 204.5, listy likwidae. 131.9, lło:i.yczka lJrel~iowa I
pozostają w związku z zamial·em rządu za- 109.5, rr 30.3.
łożenia insllekc.rj rybołówstwa na bl·zegach
Petersburg, 6 paź.dzieru. lV.k.l. "' LoII'I'11 79.60.
n .pozyczka W8cllj)jł~ia. 10"2 1/ ., lir poi;Il"~k.. wItehomÓI·z Czal'l\ego i Azowskiego.

i'/,'o listy zasta ....ue krellyt. ziemskie
128,7ó,,,keye bauku ruskiego {II" haudlu zagrauiez268.50, peterdbnrskiego ha.ukll dytłkollto\Y9g0

dwa. 103'/2.

ROZ~lA['!'OSOr.
X 40,000 milionów spadku.
trzymujc

wiadomośó,

it olbrzymi,

~e~o

o9?OO, banku lIIil}tlzyuarooo,,,ego 48\1.50, warsz8.\'f·

sklego hauku dyskontowego -.-.
_ BerUn, 6 pa.idziernik.&. Rl\ukuoty rIIskie za·r u,:
wynOS'l'lCY ~2~, n& ll ofttawł 254.00, weklłle 11& \Val'iJza.w,

. Kraj " o·

blizko 40 milionów spa<lek I'O ś. p. Wojciechu
zllIarłym w Ameryce, po przeło.·
maniu calego szeregu trutlności , wyplacony b~
"zic prawnym spa.dkobiercom. Kwesty" wiu·
dykacyi spadku, który bynajmniej nie jest mytem, l.aj~ło sie stowarzyszenie, sl,ładaj'lce .i~
z adwokata d·", Jana DawideliIti (Kijów, Mala ŻytomiCl·slm -1), Stefana Bech", mnrsz"lk"
szlachty i Jllikoł"ja Czaplina, wł"ściciela dóbr.
Po kilku latach Ilracy utlalo 8i~ nare ..cie dociec, gdzie urodził sie i czyim był synem ś. p.
Wojciech KlIezewski a tomsamem dochodzenie
spadkowe znakomicie bylo ułatwiono. Okoliczność tn wykazała również, il niektóre g&łIlzie

~;}.65, u. Petersborg kro 2ó3.I15, I\!\ P.te ..hurg
dl. UI.W, b& LOMyn kr6t. tO.37. ba ["'011111 ,Ił.
~.15:12J 11f!. \Viedeń I 78.łO, knptluy \!elue 32\.60;
;> /. listy ~&3t-&WU8 73.40 ,
list.y likwi.I8.~yju8
69.40, POJ;f.~zka. flliIka.
z IBM r. 97 ..\0, 4°,.. :r:.

Kncze\\'. kim ,

rodziny Kuw.ewskich zamies~kato w gubernia.ch
WCwllf~t1"Znych

pmtstwn., nic

mają:

(lo spadku

;>.acluego prawa.. Obecnie stowartyszcni", o którem mowa, wysyła do Ameryki swego pleni-

4.'/.

40".

1887 r. 70.00,6"'. ,." ..... ote lL1.70. fi't, r. d. I 18S\
r. -.-, pozyezka. \y3cbo(lni& f( elll. 80.80, lU owi~yi 81.70, 5 D/ , li.3ty zastawne rn"ki" 110.00, .;'/;, pozyl!zka premIOwa z l8H4. rok1l179.tH>, takaż z IŁłt.iO
~. 16!.25, akcye drogi żel. w&nIzo.wt:lk o-wi&leil.lJkiej

237.25, akeye krotlyto ... auot,y ... kio 172.2.5. akeyo
W&I8'1łuvikjego

hauku ba.nIU~we~o - . -,

wego - . -, dyskouto UJel1ll8l!kte){o ba.ukll

dyt:lkoltto11l\ńlłtwM.

5°f. l'ryw&tue 4. J/.' /. ·

Londyn . 6 ll&idziern. POiyc"ku rtutkR. 1; lA8! ~ roku
fI elU. 98 1/ " "/.'/l/o Konsole &ugiel:łkie 95.
8erlla, 6 październ. PłJZ ellit~1L 182 -195 111\ paźtlz.
189.50, Ut, hsWp. grudz. 185.75. 7;yl" lO. - 176.
liR. paid~ 170.00, 11a. grmłz. 165.25.
l~Ddyn , 5 październ. Cn.kier JAWa. !5 J /. spokojnie.

Culuer burakowy 12'/. spokojnie.
tłavre, G

Kawa q'()I)ll aYerage 8l\utn'ł

plLidziern.

potenta dla rewindykowania praw spadkowych Uf!. "'ne...-. na.w, na gruLl. 107.50, na. marzec 1891
imieniem swycb maodantów. Plenipotent pr,ed r. 100.50. Stale.
wyjazdem za ocean udaje siQ tlo Aastryi, le~n~:-rO.rk, 4, pażdziern. Rawełua l ()1f" ",:-J. Or·
gdzie równict znajdują si~ spadkobiercy ameryka{~ldch milionów.
• New.York • . 4 ~ioru. K&" .. (Fair -Itio) 20'/•.
Ka.wa.. Fl\u·RIO .NI 7 low orłliuary na sierp. 17.ti7.
X Sukcesya holenderska. Po śmierci pa- Ul.
pazdz. J6.45.
nuhccgo obecnie w Holandyi Wilhelma ID-go
prawo do korony posiadają , wedle przepisów
sukcesyjnych,

przez

-parlament

T E L E G R A M Y.
Petersburg , 6 października. (Ag. półn.).
. Nowosti" llouoszą, że główne towarzystwo 'lróg żelaznych ruskich na WS7.y:;tkich swoich liniach zamierza zaprowadzić
na wszystkich pociągacb kuryerskich i
pocztowych, specyalne wagony-bufety, ale
bez sprzellaży w nich tl'uuków gOl''lcych.
Petersburg, 6 października. (Ag. pólo.).
Otwarto tlI Wczoraj wszechrosyjską wystawę ogl·odniczl}. Największą uwagę zwraca oddział jarzyn i owoców.
Tobołsk , 6 października. (Ag. p.). Wczoraj przybył tu z Petersburga na welocypedzie br. Kelles.
Berlin , 7 października.. ( ~g. p.). Uczestnik wyprawy Kiinzla do Witu, Meuschel,
któremu ud ało się szczęśliwie nciec, oświad
cza, ż e nie może napewuo orzec, kto ]lierwszy nżyl broni, czy Klillzel, czy wyslannicy sułtana.
Londyn , 6 paździel'1lik a. ("g. p.). Z AdeilU telegrafujq, że wiadomość parysk.\ o
wybuchu tamże cholery, nie ma najwniejszej podstawy.
Londyn, 6 października. (Ag. p.). W
mieszkaniu 66-letniego rZe'~biarza tntejszego, Ca.stioniego, który w sobotę stawał
przed sądem policyi poprawczej Bowstreet
pod zarzutem zamordowa.nia radcy kantonn tessyilskiego, Rossiego, znaleziono wielką ilo ść nabojów. Skutkiem uwagi obrońcy,
że sprawa mogła.by wywołać poważną polityczną kw estyę, rozprawy są(lowe odl:oczono ua dni osiem.
Amsterdam, 6 paździemika. (Ag. półu.).
Przypadło§ci chorobliwe z!\mraczl!.ją często
kroć znpełnie umysł króla Wilhelma, tak,
że musi wstrzymywać się od wszelkiej pracy. W tych dniach oczeknją kroków ze
strony rządu, mających ua celu zabezpieczenie prawidłowego biegu Spl'8W państwo
wych.
Konstantynopoł, 6 października. (Ag. p.) .
Poczta turecka wstrzymała przyjmowanie
listów prywatnych, jakoby dla powstrzymania spisków.
Bern 6 paździeruika. (Ag. p.). W kantonie t~ssYliskim, gdzie niedawno było po·
wstanie liberałnych !Jlozeeiw klel·vkalnemu
zatzadowi kantonu, ludność ua głosowauiu
powszechnem słabą większością oświadczy.
ła się za rewizy ą konstytucyi kantonalnej.

Ostatnie

wiadomości

TELEGIlUIY G1EUIOWE.

uchwalonych,

kolejno po sobie nnst~puj'łce osoby: ksi~tnicz ·
ka WilhelmiII., 10 letnia córka obecnie paocj'łcegp I,ról", dalej 7.aŚ: ksi~żna Zofia Ora{"ka,
malżool'lL wielkiego ksi~cia sasko-wejmarskiego;
wielki ksiąz~ Ut\st~pco. troon sasko-wojmnrskiego; ksiQ;'lIa M;arya Reuss; księżna Eli.bieta Moklemburg-Szwedn; I,s i~i~ Albert Pru,ki; książ~
nnst~pc.~ troon Meillillgelislti; księżna "nst~p
czyni troOll dutiskicgo j ksi\'li.n:l. Wicd.

handlowe.

Z duia 6

Giełtla Warszawska.
Żą.laufI t. końcem ftiehly
la weksle k rolkoł erml naw o
na. Berlin za. 100 lUr.
11:1. f.OUtl\"11 Z:ł. I łJ . .
110. Pary:t; 1.(\ 101) fr.
na Wiel leń za 11M) II.

la papiery państwowe.
lik wi.l;u:,jn, Kr. Pul..
Rlts!c \ II'Jiyt'ua ",·wholluia •
l'
4°/.1IOŻ. ''fe,.,uz. r. 1 8~7 .
LLit.y Za.i~t. ziem. Sery i I .
..
,.
,.
V.
I.i:lty :r.n.st. lU. Warl'łl'.. .sor. { •
..
" V .
r.i~ t y 7.!'Lit. III. f.,(H1:i Sery; I .
Li:łt.y

aq.!JO

8.02

8 ,0!;

3"2.05
72.-

:!'.!.t5

88.35
101.8755

88.30
101.15

9.\.75

95.93.25
00.50

93 :10

9950
9\.-

7210

87.8.

9a.90

U.

II

"

Giehla

39.SJ

r%Iluit\. 7

III

Berlińska.

Ur",knoty nl1'lkie zara.z . .
n
....
na. IIBlita.,'f.

Dy,..,.koltt.o prywAtne.

.

.

.

2M.25

t.?4.4'1,'/0

I

·l5.130

253.-
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DZIENNA STATYSTYI<A LUDNOŚCI.
MaUeńsłwa zawarte w dniu 5 pl\ŻdziernikA:

W parafiI k. tolickioj 26 Piotr Kempo z Rozali~
Łye.ko,.sk~ Łukasz Ba.. ,ez.k z Maryauą Cybuls~ą,
Ant;,ni Gelert. z AnWniną Woj eieką, G.r .. gorz NIe·
stojek z lbryanuą Puohalsklb Fro.n"18zek BH\tobr,eski z Zoli~ Ryebwr, JO,e[ Turek z Anną FranciszkI) Berger, Józef Dobrzyński 1; Marya.uną. Lt.8on,
Micbał Linko z WikWryą Ozdoba, Walenty tarezyk z JOze['l Szymczak, M."ei. Frye z Jó ..Cą Mu·
ebalai<, Ant.. ui Domo!'!;'ok z Anną Ol.z.wskq., JO·
zef Junę z p&nlia'l CIesielską. Antoni Sobis z na·
rya.nną Zawadzką, Szezepau Siwy z Ro"U~itt PotkA.

J6z.f Malinowski z Magd.I.1lI! Je..., WOJCIech Mo·
tyl z 16•• C,. Łnniowsk.., Steru.law Bajkowski z El·
żbietą,

t.&ńrzyk]

Ksawery Maryan Blachowiez z

M.ryann, llaremkoW'Sk" Anwni JesiOD.wski z A.u·
Wniu. K&cprzak, Fran,·"",ek Domań.ki z Zoli.. Ko·
ziorskąJ Franciszek Janowski z ZofiI} Blajejewsktt·

Al.ksander Pacble....ki z H.lan .. Maryanuą Tomaszkiew;'z Franciszek HJgiński z Stef&ni, Koprow·
skI}. llicl.oł Gruozyk z Antonia .. Wojko,", ką. Allt.oui Ziolkow.ki z ll.ryanu~ Rychwr, Herman Eberl!·
bach z Marya "midt.
.
W par.lIi ewangelIckiel. 10: Wilhelm Biedl....

:Magdal.ua emler, EdmunJ talz z Emmą Schultz,
Wilhelm Lir z PauliDa Erbardt, Jan Schwalm z

EmłUl) Hofsehnehler,

Ludwik Hflrtig z Florentyn~
tark Mikolaj Re ..or z Emą Bill, Emil P.t&.. ~ a
Eluili~ Erdman1l, Dauiol.B.tko z llat11d, Wiener,

August Fochuer z Koroliną Feik&n, Gnst&w Ri..
z Wand.. Kawliczka.
lmarli' w (lUlU 5 pa.i:dzieruika.

Katolicy: (b.iat.i do la.t 15-1\1 'I.Ull\rło \6. Vf tei,
liczbie elIłollcÓW 9, dsiewezl}.t 7,
f\oroslych '2,
w tej liczbie m~iC1.Yzu .~ kobiet. 2 1 a. Oliaun,vicie:
Augusta Szll1, lat 35. Eleouom KIIC/ńsh, I'" 27.
Ewanlelicy: dzieci do lat lii·tll zmarło a, w "j
liczbi. chłopców - d,iow"".' I, ~ro"ly~h. I,

w tej licsbie męwIzn l , kobiet _.
JOze( TUpCer , lat 78.

t\ IQlAUQW1Cle:

LISTA PRZYJEZDNYCH_
Hotel Pol.U. Oore.piski z Krus"w&, Rot.. .
Wa ......wy. Kalerli!< z bęc.yc,. F. Herolu z Eh ... .
dorfu. . tas..... Id z Knzruc:""k, W. Ru.lzki ..
zawla. Hermes ze Zgierza..
Grud Ho"'l. J. Charlier a P.ters~urga H. Rammon z Berlin!\, Wiśniewski z Wiednia., . Rt\neh
z 'Varszawy, Rud z Sosnowic, D. EiSE"nberg z

Charko ....
Hotol Vlotorla.

Warszawa, G paździem. W ekide kr6t. term. 1Ia z W ruawy.
Berliu (2 ,I.) 39.80 t~.I., 30.55, 65 kup.: r,.D~'yn 13
Ul.) 8.O'l są,I.; Pa'yi (lU d.) 32.05 ż~d.; Wle4e{, (8
WYKAZ DEPESZ
,l .) 72.00 żąd.; ~'/. 1101Y likwillaeyjnl> K,61. Polskiego d. 88.90 żad., 88.60 kup; mAte .35 i"li; -'" uiet/Q,-ec.::ony l' przez tulej<.ą lary. wlep·u}lożyczka wSi'h{)duia I e.ruisyi 101.00 śl!d.. Il emisyi /W::/Il/ :: poWO<l!~ n;eodlla,['o;;imiu I~j,,,.
102.00 ż~,I., lU em. 103.~5 żąd·; 4',. Ilotyczka weGn ta..- łlicllel Wók&ańllb )Ii 41l •
wie. wuętrzutL z I 7 roku 87.56 i~d..; bO!..
&ft.S&.aw:
luspektor-Komiejew, Waruawy.-U rWl ki ..... M
110 ziom.klo r seryi !!ł.ió .\,1., 94.;;,) kUl). U ser,.,
Dzik"
;')6 • lhlkiai dr. tel-Kan lOr Jk>'"
l'ol~li·
małe 93.30 zf\.\L, 93.15. 93 kup.' S'I. li-łt.y ZAStawne

mn.,

miast<, Wa....... y l 99.50

ąd.,

11 !l8.25 tą,!., ([(

00.25 ;'ą.!., IV gt.50 i~d., V M.OO

;;<!d. Oy:<1<outo:

. u. Warua.wy.

DZIENNIK ŁÓDZKI.

s Z

o
Teatr

Łódzki.

npaU.!I6Hie 06ł1\etlTB& IJOTpe6HTII.!leD U'h rop. JIO~9H,

226
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OBSTALUNKI na nicDrzemakalnc

VICTORIA.

Leon Berns em,

Małych

PILIA WarSZaWSkI'
OBUWIA

Interesów

I

A.

----

-

-

Skład herbaty, cukru i towarów kolonialnych'i

p LANDEK I

BCJl1l.l.cTBie oeCCCTOS8lUarOCH 'lpe3 '
BY'laiinaro 0611\al'0 Co6panis q~e· rozmaitych wymiarów przyjmuje
OOB'I> 16 (28) CeRTs6ps c, r" HOt .
We CZWARTEK, dnia 9 paidziernika aoe ~'aR080e lEe C06pauie uaSllaqa·
eTeH Ba 30 CeoTo6ps (12 OKT~6pR) ŁÓDŹ, ulica Promenadowa, dom
ezłoWI·ek c. r. B'I> 5 qaoo,B'b ae'Jepa, B'b 3uJI't
Prinza.
1858-6-1
JIoJ\8.1l0CKarO rOpOACI,aro Kpe... uT-' _ . - - - - - - - - - - - - .,
"
RaroIIpaB.lIerue
06meoTBa,Hv'!;eT'b
oa KlU:OBoe
DJ' ~abryki
DO
oie
qeCTl>C06pa.
Upll~ 11

Wl'elkl'

N

F. Karwowskiego
ulica Konstantynowska Nr. 317,
poleca wszelkie tOWlll'y kolo~ialne, d~lik~te8Y~
wina krYlnskie i kauklłzkle firmy 8lrtwn l 81ec1"
w lVat'szaw le przytem zWl'aca szczególuą uwagę na herbatę
firmy OLGI KORESZCZENKO W Moskwie.
__ CENY JAKKAJPRZYS'l'ĘPNIEJSZE. "'Q

rJlaCHTl> Hc'!;n rr. q ..eoOll'b 06
18lt~-8-1
KOMEDYA w 5 aktach, Aleksandra hr. IĄeOTBU.
Fredry.
Zarząd Stowarzyszenia Spożyw. .
OSOBY'
.• i "d'
Ambroży J.malkl.wie.p.' łL Trap.zo
elzego w mleSel
e ..,0 ZI.
ŁODZI,
!fatyld&, bratanka
p-niBisen Janowska Z powodn niedojścia do skutku Piotrkoll'sk.a N. ~5, d. \Vi ślick.lego.
~iela, sio.tn~nl,ea. p-na T, Trap ..o nadzwyczajuego zebrania ogólnego Poleca na nadchodzący sezon
W administracyi "Dziennika Łódzkiego " są do
Karol. b,"at AnIeli, SIO. '
W dniu 16 (28) września l'. b, nozimowy obuwie w wielkim wy.trzeruM
p. Janowski
k"
b . db ~-' .
nabyci ..
Leon bratanek
p, Dobrzań&ki
we ta lez ze rawe o ęuzle Się w borze, wszelkiego l'odzaju dow
Dolaki
p, J!U'8ze ski, ' dniu 30 września (12 paździeruika) bloze, elegancko i trwale wybŁom, .~ad\
p Cere.murzyn.ski 1'. b. o godzinie 5 po południu w kończone, Obstalunki wykonyAlfredl pr',yj. Dol.lri~,p.
Da~l"wski
lokalu 'l'owal'zystwa
wa si'" spieszuie i po cenach
Teremneek',rz,
go p Wirgilins.
d Kredytowego
' ,
' y
8
Marein służ,
p, Gorzlrowslri
na kt6re Zarzą uprzejmIe zapra- II,.wiiiiiniiiiailrk.oiii~iii"aiiiniiiy.c.II,_ _ _1.7.48_ •. 1_ 1
Pan Ig..aey
p, Winkl,,!
sza wszystkich Członków stowa-,.
P&ni Moezybloeka
p·na NoWI tka ,
rzyszenia.
1898-2-1
OB'1HBJIEHIE,
Tapieer
p. A. Olszewsk.
Loka~ Jem.llriewieza p, Roman
ł
CYAe6HLliI llpucTaB'b l1eTpoKoD
do zapisywania maloletllich robotników,
Lokaj hrabi~o.
p, Zdzies'yńllki
aglll~
CKaro OKpyllmaro Cy)l;a PU'lap;J.'b
OfieyalHe..
, .
"Yl\6eUH'l'b lB11TenLCTBYlOl.1(ili B'b rop,
Rzecz dzieje się w 1, Z, 3, i 5 akei," n wydana z tnteJszego magistratu JIo ...su uo' HOBOMy PhlHKy 110A'b N.
Jeoialkiewieza, a w 4 akcie fi DoiskIego. na imię J6zeJy Walisiak.
10 Ha oCllonanill J030 OT. YCT. rp ,
do zapisywania dowodów legitymacyjnych
L
Łaskawy znalazca J'aczy złożyć Cl:~' o<l'LHBllBeT'lo, qTO 27 CeUT86pB
luików.
Młody
takową w magistracie,
1901 1890 r, U'b 10 qac. Y'rpu 6YAeT1> lipO'
us6e,l\ella lIy6Jlll'I:,30 IIpO;l,UlBa ABHchrześcianin który już jako buclIal·
lBHyaro łIMYII\eCTBa upuoaJ\nelł<R'
ter pracowa'ł w jedn~j, z w,iększycb
, .,',
1.1(8rO lIeCOCTOB'fenbnoli 4>UpMLlII Uhe.
'firm tutejszych, prosI lItOŚCIwe oso- wy~at~!} z tuteJszego maglstJ atu, sHurep1, II rpocce", CCC1'08łI\al'O HS'b
by o jakiekolwiek zajęcie. Łaska· Da Imię J 6zefa Zadwomy.
qy;rO'IHblX'L H3.duiii II on,1lneuHaro
we oferty proszę skladać w admi- Łaskawy znalazca raczy zlożyć"'H ToprOB'L B'I> 9,b90 py6,
nistracyi ,,Dziennika Łódzkiego" ' ą w magistracie ł6dzkim,
IIpoARlEa 6YAeT'b npoI3Bo","TbCR
książki .
pod lit. M, D,
1868-3-1
1896-1 B'I> rop. JIO)\Slt 110 3e.JeIl0" yJl, na
KUPUJĘ
Ulica Ś-go Andrzeja M 761.F .. a6pHRlI B'L AOM'!; 33 .. 0 Bapyxa.
rop. JIO,ll,3b, 20 Ceo"rBGpa 1890 r,
CYJ\e6uLlil llpnCT3B'b B'Y,ll,JleBuqor,.
nlica Piotrkowska ]U 108, TII pię- i , kuch~ia ZARAZ do w~naję- _ _ _ _ _ _ _ _ _1899-1
_ __
tro od frontu,
cia. Stl'6z wskaze.
1882-3-1
OB'.bHBJIEIDE,
Zeyclel.
,
CYAe60Ll"IiTIpllcTaB'b C'b1!SAR Mu.
_ _ _ _ _=-:_ _----'1..:,8_70_--:-5_-_1
OB:bHBJIEHIE.
pOBLlX'b Cy)!eli 3 IIe'rpOIlOBCK3ro
CeRBeCTpaTOp'L JIO;JJ;9UOCRaro Y'!;9' Ol<pyra B, C, ~ya3IlBeAiii, lKHTen·
W IMIENIU
Aa CUM','> 06'1>IIBuen no nce0611\ee CTByIOU\ili Bu rop. JIOA911, D'b Aod
• cB'!;)\'!;81e, qTO J2 OKTo6pa cero Xa 1339 06'LflBJlIleT'I> 'I TO OKTsGpn
Mości
wylączole ehor., wt.D,e~yeZDe I sk.~r: 1890 r" Ha'lROaa C'I> 11 '!:tc, yTpa lO AUR 'cero 1890 ro~a CD 10 qac ,
~ ~óg 'Po\udmowel l ~scb8odn~~l n'b l'Op. JIO.... H, oa nnOm3,l1," 003"" yTpa, H'L r. J[O.l\:l.n 110 TIeTpolcoOCKOii
roku 1890 miesiąca L ipca dnia 10.
VIs-a-vis domu p, ~bla JIlI 4 ,,1)1Z, PIITymH, 6y/l,yT'b fJpOIJ SBO/l,IITJ,ClI yJlHL('II O'b AO>l'll JI. Meiiepa, 6y,ll,eT'b
od 11-1 w po!. I Od1:66~~O'~O' usycTBLle Toprll Ha IIpOJ\U<y sa OPO)!UBBTbCII ",BUlKIIllOC IlMyl.1(eCTBO,
Izba Sądowa Warszawsl(a (lli Cyw. Dep.) IV nastę
H3.i1lqULlB J\eObrll IIMyl.1(ecTBa, CO- !IpIlB3)!J1elB!ll.1(ee JIIOAolIlI"y JIIlTay.
C~'Q8I1\aro HS'b. 7 illTyK'I> J1Y'IIllHX'L epy, 33K.aIO'mlOll1eeCH B'b Me6enu u pującym komplecie: Prezes N. K. Swieczyński, Sędziowie
O
KOpOB'l> pasooi! lllepCTD, on,'Ilueu- )/,o>lalllReil yTD!lp" II OI.\1!ueBHoc Izby: T. J. Bartoszewicz i N. L Kapustjanski. p.o. PomoSKRADZIONO sola weksel RLlX'b A,'11 TOprOB'b BIl CYM"Y 280 123 PY6, - HOli" HU YAOBJleTDope. cnika Sekretarza J. L Zabiński. Po wysłuchaniu sprilwy.
na 1'8. 200 bezterminowy wysta- p~6" 3aapeOTOBanHa~0 y A",MIIIJII' uie !Ipe~enailł Macpa 3auBcnn JIlIX .
II powództwa Teodora Briin, fabrykanta w Warszawie, Hoia
wiony przez W-go Jana Gnoińsk ie- c1paTopa raC!lOARp"l1', rYIIR", TO'1'Cllill1'cliRH,
go, wla§ciciela dóbr Leżniczka Ma- r~ lEe Haana~ll\, łIBRR~ llI-rcU L(eJIfI , OURCb, Ił OL('IIoI<Y npO)\30aeMLlX'b 55 zamieszkałego, przeciwko Prywie Rosenblutl1, handlują
ła i Wągczew na okaziciela i re- R, 1I01!~J1UeHle C~V~LI :"I,9 pyG. C:lt npo)/,lIe'lO B'b ldO"'HO p!l3CMa'rpllB3Tb
wers lla rs. 690 wydany dnia 15 Aiev;H C'L :101 U1B
OCUO,ll,UplKL y CYAe6uaro llpllCT30U \I B'h ",CHb cej, w asystencyi męza Chaima Rosenblulll dziabjącej , w
sierpnia 1', b. przez tegoż J. G, na : ~M "'h. sap.lI OBLIn cepBoTyT'L lIa npO,l\3mu u~ M'IICT'!; OUon.
Lublinie zamieszkałej, o zakazanie naśladownictwa etykiet
pl toy dnia l T nJleUlc lBroDC!<aro OaqaJlbHUro
" " '" tJ' k'
J.vze.a
BrUnai
IV rozpoznaniu apeHII;yj stron obu od Wyroku Są.du
iIlle
IC
'
Ieogo,
a
,
b
o6m.aro
Y'IH
..
lłl\a
sa
J885/
9
rOA'"
rop.
JIO)l;3L,
CeoTn6pu
22
J890
I'.
lIStopada r, b,
stl'zega Się a y
'"
wekslu tego i rewersn nikt nienaCellBecTpaTOpa TaBao1lDllq'L.
CY,I\eG. IIpllcTaB'b !{y~3HHeAlII. Okręgowego IV Lublinie z d. 15 i 19 grudnia e1889, którym
bywal, gdyż stosowne zastrzeżenia
JH97-1
1884-1
postanowiono: "pozwanej Prywie Rosenblum zabronić naśla
poczyniono, a nieprawy nabYWca'I,!.~
• • • • • • • • • • • • • • • • • •_ _ _ downictwa etykiet i firmy powoda Teodora BrUna na wychościgany będzie sądownie.
Iii
dzących z jej fabryki Vi Lublinie wyrobach tabacznych, jak
Józef BietIicki.
1895-3-1
niemniej zakazać jej uzywania marki fabrycznej) stanowią
FJ R Ar Y
cej w,Jasność fabryki. BrUna w Warszawie, a mianowicie:
zabronić jej nzycia na wyrobach białego klucza na czarnem
tle, powodowi BrUnowi pozostawie mozllOŚĆ dochodzeni,!
piękne, duże, w pniach silne, POSZ LIw
.N2
~
w drodze wykonawczej od pozwanej Rosenblumowej
knje pal'k "Juljanów" pod Łopolecn. przygotowane na specyalny obstalunek w fabryce
dzią.
1860-12-1
szkód i strat, powyzszemi czynami zdziałanych w wrs(lkóś
JEAN N, .DA..LLA..8
ci nie większej, jak tysią.c rubli. Dalsze ządania BrUna bez
w St. PETERSBURGU,
skutku pozostawić i koszta procesu BrUnowi od Rpsenblumuwcj zasądzić w kwocie rs. 34 kop. 60".
Szanownej Publiczności i W-yw
mocne 'i lirednie, w bibułce białej i maigowej
1zbą Sądowa w Warszawie postanowila: wJrok S~du
Gościom moim mam honor niniejBzem donieść, że z dniem 1 b, m,
Okręgowego zatwierdzi&, apelacye strOn obu oddalić, koszta
w mej restauracyi hotelu w Vicapelacyjne skompensować i t. d.
toria sprzedaję piwo nietylko z
browaru Pp, Gelicb, . leez także
Zgodność ttómaczenia z oryginalnym listem wykonaww cenie r s,12 , 1.30, 1.20, 1.00 j 60 za 100 8Ollnk.
prawdziwe Pilzeńskie i tak zwane
1,855-l0-"
czym
świadczę:
'
"
" Exportowe" pożądane przy śnia.·
daniach.
I
p - Poręczając za sma.czną. i zdroJulia'l §lZ'e'I!J'lałl/It,
1877·3
wą kuchnię, polecam się z powyż
szem piwem i zostaję
z głębokim szacunkiem
~_
oo~

NSL.
ClZcrillHna

PRZEPISY O PRACY MAŁOLETNICH ROBOTNIKÓW

Ksi~zki

Z . a karta pobytn,

.
cz ł OWlel\,

fabryczne

KSIĄŻKJ

Szematy do zapisywania
wypadków w fabryce,

Zgnbiono karte pobytn

oraz wszelkie druki i

dla s~ów ~okoill i[lllinnych.

dwa pokoj e

..,.. obragy oleJ'ne stare,

.
Dr. J,B··Irencwelg

Jego Cesarskiej

strze'Żellle.

.Magazyn TABACZNY

--------

Drzewa ALEJOWE

J. ROSENBL U M,
Lodzi,

Pilzeńskie piwo.

6 Nowy Rynek

6,

PAPIEROSY ZWIJANE,

I

N26,

I

Obr011ca TEODORA BRUNA

Fabryka Kołder Watowych

E. Fl'eudenbel''',
1867-5-1

Duy POKÓJ frontowy ~

EMMY RAMPOLD

Kamienna (Finśtra) Nr, 1418-c, 2 piętro
poleca:
Wielki wybór KOŁDER: atlasowy.ch, welniallych i jedwabnyclI, czysto jedwabnych "Surah", kaszmirowych, adamaszko- '
wycb wełnianych i ba wełnianych, po bardzo przystępnych
ceuach.
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DOM HANDLOWY w Moskwie O

lIa drugiem piętrze jest do wynail\praglle wejśt w stosllBk.l z plerl\'szorzędaelli r"bryk.ami branży'"
jęcia zaraz w domn KunkJa, przy
"'tek.stylolVej-celem objęcia sprzed&'ty wyrobów tejże 11& lloskll'ę'"
rogu ulic Widzewskiej i Przejazd
' i prowincyę; może dać znpełnlł gwaraucyę za cale zapasy po·",
J6 1104. Może być z całodziennem
wierz/Jnych sobie na skład towal'ów, a nawet znaczne zalicze.",
utrzymaniem i usIlIgą. Tam~e obiania gotówkowe. Łaskawe oferty upl'asza się adresować pod lit,
N O w et S ć! Uołdry na wacie wełnianej.
dy gospodarskie po l'S, 12 miesięcz
r.
G, S. 35 do biura ogłoszeil Kajcbmana & Freudler& IV Warszawie ,'"
J(ołlłerki dziecinne.
1803-0-1
nIe od osoby. Bliż za wladomogć
Senatorska NI'. 26.
1742-6-1'"
DR miejscu 2 piętro na prawo.
1900-3-1
Wydawca St.fan K.lluth. - Redaktor Bolesław Knichowiecki
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W drukarni "Ozl.nnlka Łcidzkieuo".
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