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Prenumerat, na, ,Dziennik Lódzki"
w Warszawie przyjmuje skIad Henryka
lIirszfeld8, przy ulioy Mazowieckiej,
:N". 16, wprost Towarzyltwa Kredy taw.'go ZiemlkieiO. Tamże nabywnó
Jtlohla pojedyncze nll.mery "Dziennika.
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,
ulh'n l.iotrkoWHkn, hotel n..,mbursld Nr. 271').

Ilsiś: Bibianny P. .
Jutro: Franci8!:ka Ksaw.
Wllch~d eto.ń(\~ o gudz. ~ miR.
Dłoj[os6. dma godr:. 8 mln. 5.

I
g(~(l7:. 3 min. 51.!'

4.6. ZllOh~<1 o
Ubyło dnm gody.m 8

r'

Czy

słusznie?
-e/)'J-

"
. ..
Niedaw~o zaznaJomllIśmy
obszernfl
t'
.czytelmkow
t . 'UT z
• lUl us ~pam~, zaczerpUJ\) eml Z)' ty arsza~s~le.go DmewDl~a," ":' któryc~ .kore~po.nj:lent. ,}MoskowskI~h WIedomostIeJ" ?-Sl'
tUJe wykazać szkodl ość
ł ł'd
'. ':'. . - .
IW
p~ze~ys u O zkl~gO", ~. ':J!.lgo w~t>ól~awodlllctwI~ z ~oS~IewsJ4.llł' .". J?ostaJ6 Bl~ przytem I "DZIenmkowl. Łódikle~u," .który za post~wienie
kwestyl ekonomIczne1 rzedews stk
.
,~p.
zy leIn ,na
grun~Ie eko~om.lc~ny~, ll1em~l za obronc~
w!oglCh k~aJowl zywlOC6w, - Jest przeds~awIany. CI,. co ~obrze. pomną. naszlł dZlał l ść t
I".
a no
. rzy"le t llllli, Wl~ d ZIł,. ze~my
w prze-

myśle ł?dzklm odgrall1c~ah ŚCIśle k",!esty~
ek?nOmlc~nq, od kwe~tyl narodowo.śclOweJ,

o l~e. to Sll~ nsknteczmć. dało. T.aklem byt
t
k
Co mneg~ zoO 1 .Jes nasze. s anOWIS o.
staWIĆ W spokOjU fabrykanta p~odukuJllcego towar W sp~sób legalny,:-c.o mnego znowu ż~dać .od .mego,. o. CZy.wIśCIe na drodze
h d ?prze k onama. l W ~mlfi} Jego wlasnyc.
brze zrozumla~y?h 1.nteres~w: uwzgl'jld~ltl~Ia
przy produkCYI ~yw~olu mIejSCowilgo 1. W!ększego sto.sowama Sl~ do w. aronków ZyCIO,,:ych k raJu, w kt6 rym z. Dl~z~gO wy dostał~
81'jl na. wyżyny, przynaJIDmeJ ... finansowe.
Lecz, niestety, nie wszyscy publicyści żądajfł rzeczy możliwych i nie wszyscy opiera.
.,
.
d
h'
JllswoJe rgzumowama na anyc wlarogodnych, przy bezBtronno~ci sfłd6w. Najwalniejszy zarzut, robiony przemysłowi Mdzkiemu, polega na rzekomem powiększeniu
.
.
l
pro dUkcyl przez ostatme dwa ata o 18
proc., podczas gdy okręg moskiewski obniżył jfł w tymże czasie o 30,8 proc.
"Dziennik Łódzki" rozbierał już nieraz wa• rUD k l· prod ukcyi miejscowej, które bliżej
oświetlone, inne znaczenie martwym cyfrom
nadają. Lecz przl:ldewBzystkiem biadamy
na cyfr tych brak; ani my ich dokładnych
nie posiadamy, ani tez korespondent "MoskOWBkich Wiedomostiej" na nie powołać si'jl
nie może. To zaś, co podane, wygl1}da podejrzanie. Trzebaby bardzo szczegółowych i
dokładnych wykaz6w, aby twierdzić stil.nowczo O powi~kszeniu produkcyi ryczałtem.
Brakowi temu uczyni zadosyć jedynie biuro statystyczne, J'ak to J'Uż nieraz utrzymywaliśmy. Oczekujemy też z niecierpliwo,
ścią jego narodzin. ]\,,. oże niejedno niepor(j~umienie dzisiejsze, nie bedzie bezpotrzeł

JIlinut
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bnie niepokoiło stron wsp6lzawodniczlłcych
godziwie.
Narzekania"MoskowskichWiedomostiej,"
które gotoweby si\) z faktem przewagi przemysłu łódzkiego pogodzić, gdyby przemysł
Królestwa był bardzieJ' swoJ'skim,
-powin,
nyby raz przekonać wi\lkszość przemysłowc6w, że ich niczem nieusprawiedliwiona obOJ''''tno§c w przyswoJ'eniu przemysłowi ży..
wiołu krajowego, jest nietylko nagannlb z
naszego stanowiska, jako dziennika poIski ego ale nawet ze stanowiska ich wIasnego 'interesu. Zasłanianie si", że wi""
"
k3zość robotników jest krajowców, nie pociesza nas dostatecznie, jak to "Dziennik"
zaznaczał sto razy. Obchodzenie sifJ z majstrami polskimi po fabrykach J'eet tak bezwzględne w bardzo licznych wypadkach,
że to prześladowanie żywiołu polskiego nie
może zgoła zach\lcać do pracy przemysto.weJ·, Oby fabrykanci sami nie pożaIowali
-kiedyś surowego brutalstwa podwładnych
sobie obermajstrów, którzy robią, wszy'3tko,
co tylko mogli, aby zohydzić przAmysl
łódzki w opinii pl1bliczne.l'. Wprawdzie
trudno nieraz pracodawcy być wsz'jldzie samemu, ale należy w takim razie dobierać
Bobie ludzi, którzy by SIc;) trzy razy przedtem zastano.wili, nim popełni".... głupstwo,
"li
kompromitujl}ce zwierzchność fa.bryczn~
bez
jej przyczynienia się.
. .
. .
.
Dla ocemema. wartOŚCI mforma~YJ kor~s.
pondenta wystarczy przytoczyć tWlerdzeme
. '
' . . . '
Jak~by zarzll~y wszystk!ch fabryk ł6d~klCh
znaJdow.a~y 811.'1 za gramc!fJ, al.bo drugIe, ~e
w Łodz! Jest 70 pr~c: robotnIków. zagra~lcznych W obec takIej dokładnośCl premls
..
.
.
..
..
BÓW, ?le mozna SIę dZIWIĆ pot~pIaJllcym
konkluzyom.
Uderza nas ta.kże cillgle nazywanie fabrykantów wyzyskiwaczami. Ostatecznie
wszyscy wszystko wyzyskują. Przemyslowiec prowadzi przedewszystkiem fabrykę ...
dla siebie. Sił to, :l\aiste, anormalne pOJ'ęcia ekonomiczne, którtl kryty kuj l} tak zaci«;}cie zasadnicz1k przyczyn'jl wszelkiego działania i interes osobisty; pobudkami zysku
powoduJ~ą, siA przy fabrykacyi niemcy, po>#
lacy i wszyscy
inni. Ozyżby korespondent
przypuszczał, że przemysłowcy rosyjscy qrowadZił fabryki przez patryotyzm? A wydawca gazet, czyż nie wyzyskuJ'e również
swojego kapitału i zdolności? I czyż ktokol wiek z~ złe mu to we~mie?
Bajką Jest, że w ŁodZI wszyscy 1 WBZySt·

--,-słucham,-bywało, każdego,
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W jakich to my krajach nie byli! I w
d'
b ł Austryi, i w Tyrolu, i na Węgrzech, i w
:Matka mi. umarła, g ym Je~z?ze' y Czechach, II. nareszcie zatrzymaliśmy się w
bardzo malutki, a ojczul~a to JUz wcale owam mieście sławnem, w "\Venecyi, które
nie pamifiltam... Ot i poszed~em do obcych dyabeł jakiś nad samem morzem zbudował,
ludżi. A jacyż ci obcr ludzle? . Pracowa- na zgubeJ swojq, zapewne. Domy jak Świat
łem, bywało, w dzień l '": nocy 1 p~k?r?y ogromne staj!)) tarli w morzu, niby w kału
bylem jak dzieci eJ malutkIe, a przeClez .Ja- ży J'akiejś, gdzie baby konopie moczą., czy
snej chwili nie zaznałem. - A ty taki, a
ty owaki!. Kawałka chleba,. który zj~da/sz~ ja~ tai~~~' wspaniałych kościołów wtem
nie wart Jesteś! - Ot,.. takle. to mfe z,! mieście to i powiedzieć trudno! ale, nic
cia bylo. Wąż tylko Jeden me gryz mUle już wspanialszego nad· dom jeden, w któchyba... .
. , d b'ć si ryfll, powiadają:, dożowie jacyś przebywali
Wreszcie Bóg doz'Y0!ll ~I oro l
~ nieadyś. Oh ten dom, ten dom! .. i wyma'!lzegoś już. i p~rę wolIk o; mt~~n wia~!zc _ low~ć zda się, takiego nie możnn. Kiedy,
l krówkfil 1 oWl~cz~k ma ~ s a~.
c~- bywało, pójdziemy tam czasem na wartfJ, a
s*o to, ot ~eull ?ledneml rękaml ~apra e. włoch jeden zacznie nas oprowadzać wszę
w~le~, a !Jog mI do~omagar, za o Z ~o- dzie i wszystko pokazywać, ~o i oczy ,":Y:
wnośCJ~, ze~ .dla kazde90 szcze~ze pra si patrzym a nie napatrzy m SIę. A. tuz 1
wat I myśhcle może, zeli nac~eszyć ~ klasztor św. Marka. i rynek wspamały,
mÓgł tym ~woim. doby t 10m rwawY;'t błękitne morze sze~rze sobie, a. na morzu
Przysz~a chWIla wOJsko.w~go poboru, :e ~o ogromne, niazlic~~ne okręty ~tOJlb.W pysznie 'mtal . kogo na mleJsc~ syn~ s. g nych szeregach 1 lskrzlb SlfJ. mby pIóra papchnąć do wojska, oddaJ w~E;lc mma, stero- wie w sloflCU albo jak te mald kwitnące,
tę. Takie to już nieszczęs~le!.
ł że ich ani 'opisać, ani opowiedzieć ni"
Nikt się nademnlł w WOjsku me. znęca., możnR.
za to zapewne że Bóg pozbawIł mme
szczcaś~ia meso- ' Wreszcie i nie było za COj

orny.
11'

Ogło8zllnia przyjmowane S!): w Administre.cyi ,,{)roil'lnnik~"
Biurach Ogł08zall RlLjohmana i Freudler. Vf \Varsr." ..
. bd
lt\:kopisy n~deslane bez zastrr.ezenia-me II .. zwracane.

n.

11'

Łodzi.

ko, toilJZ zagranicy. Owszem, oprócz pe. we. A. przecież redaktorowie "Dniewnikau
wnegoJładmiaru urzędników obcego pocho- tak cZlJsto Łódź odwiedzajfł, że zbadanie
dzenia'w administracyach fabrycznych, o ile pra.wdy małoby ich kosztowało trudu.
można, !większość przemysłowców już 1; wIasnego interesu poprzestaje na .materyale
kraiow~
i robotniku kraiowym.
Futalnem
BPRA WOZDARIA TARGOWE.
,
Jr~
jest tylko w fabrykach Mdzkich i innych
obcego pochodzenia, że przy troskliwem
(}Wda lońdytlsho. Sprawozdanie tygod~i?w~ (do
staraniu się o własne korzyści, (czego nie dnia 27 listopada) LWIl) cZ\lśó czynnoscl lPe~dod
wyoh w tygo(łniu ubiegłym zajllta regulll.OYlI. konooganimy;zgoła), nie osyć uwzględniajlll ko- miesillczna. M.imo to Bpeku~acya byla bar~zo czynnieczność przycią..guiljcia żywiołu krajowego tlił wc wszystkloh działach l przy obfitoścI na ryndo posad majstrów, podmajstrzych i t. d. ku l)ieni~żnY!ll1 usposobienie. byl? dosy~ moen~.
w fabrykach, oraz posad biurowych w swo- KO:lBole,. Pdap'lokr'y kolej<?we anlcgllelll~11eQ'6Pal.plerrY~~~1~
. h d .. t
h J t t
. l
• l
stwowe In YJS 16, papiery o oDIa
pGu I~ a mI OlS plCyac;
es o, zals~e, WIe· miejskie przyjmowano mniej lub wilj}oej cicho, trzykI grzech wI'jlksZOŚCl pl'zemysłowcow obce- I mały si\} judnak bardzo moono. ~wawy l'!'ch rozgo pochodzenia, w którym trwaj18 aż na-I winI)! aiJ n8tu!ninst w tlzialo papi.er?~ '!llg~zJna:
zbyt uporczywie' tym grzechem odsuwania rod0w:yo~l.gdzle pod ~p~y~em ~IU09Cl plemi! :y l
"
'
b'lUrowych, wy.rzą, dZ8.JIJI
. pornyl!ImeJ9zych
domealenPierwSl:e
pohtyćznyoh, zwvżka
kra~ow~ow.
od posad
panowała uezwzgllldnie.
~iejBce. zaj~1
kraJowl WIelką krzywdę... Lecz mgdy chy- pożyczki egipskie, któryoh kuray po.dnlosly 81~ znaba czcionki polskie w obronie tej krzywdy ozn!e, !łkut~iorn ni~miookich zl80en kupna. Poży
nie stawały a Dziennik Ł6dzki" mniej CZkl tureokIe, ~\lgterska renta złota! re~ty wla..
,
' . ". '
'ł .' 8klu, portugalskIe, nowa 4.0/. renta hIszpanska, poDl.: ktor~~ol WIek lUne pIsmo, o CO UB.l ul,e zyczki rosyjskie i meksykańskie poson\lłJ: 8ill ta.kgo ObW1ll16 korespondent "Mosk. WlCd.' ze w kierunku zwyzkowym. O połotenlu rynku
Owszem) "Dziennik Łódzki" cz«;}sto nasta. p~eni!l.inego donosi "Eco~omis~': "Z banku ano
wał na to aby fabrykanci uwzględnili i po gwlsklego ubył? w t.yg,?dm~ !lbI6I{tym. uoto .zabra. .l po b1U;ach.
.
. ' ł kra- ne
do AmerykI
poludmoweJ
te Jeszcze
~akładach ' SWOIch
zywIO.
wi\)coj
ubywać b~dr:ie.
Takżel zdaJo
StanySlll.
.Zjodnoozo~e
JOwy. Obrona przemysłu łodzkIego me rzn- zabieujl) stl)d cifłgle złoto, a choclat oltatnlo
cila nam nigdy bielma na oczy co do za- zwrócono sig do h!,nku franoo9k~ego, ~o j~dnak pokOL'zenionego tu zła nad kt6rem_ bolejemy pyt prawd.opodobnle znowu tu 81~ B~~ernJa} skoro
•
k'·
·k··
tylko tuteJsza stopa procentowa obmzy BIl) ohoserde~zme•. Prze onam '.Ysza. ze, ze. te~o ciaiby niellnacznie. Jakkolwiek przeto .por:ycyO
rodzajU zmIany dokonywają SIc;) powoh, me banko wllm'lcni wkrótce powrót złota ze Slkocyi,
tracimy nadziei, że uczciwsza część fabry- ni~ ma zadn.eg<? prawdo.J?Od?biońs~wa, by bank
kantów, weźmie tę 8pl'aw'jl do serca i zapo- mogt. odwa~yc.~lg !III. ObmZQlll~ swej. 8~OPY procen.
..
'.
..
tow"J w naJbll:l:szeJ przyszłoŚCI. Je'eh zaś stopa
ble~Ule zarzutOWI, ze w pomewlerce ~~ bankowa utrzymanI} będzie bez zmiany, sl118znie
źywL01, łubylców. ZaznaczaJllc VI tem mIeJ- spodziewać sili można, że targowa stopa proceutoscu, że "Dziennik" stale nderzał na rzeczy, wa .ści~lej ~ill do niej przystosuje. ~i.ki Jl0J:io~.
które oburzajlb umysly uczciwe -nie mOże- do Jakiego .zes~ły depo'y.ty prywat~e l okolic~nośa,
'b
k '
d
że przy kazrleJ regulaCJjl giełdowej wyatgpU}6 komy .p~ZJ:PUŚCIĆ, a y zarzuty orespon enta, nicczuośó zlłdania zaliczek od baD.ku, dowod".., .ze
obwIUlaJllCe nas o ObrOIl'jl bezwzględnf/;, ce- Dawet tera,; kapitały swobodno me BIJ zbyt wlelchowala. dobra wiara. a raczej logiczność. Irie. W zwyk~ych warunka(!h zmniejsq .sii one
Korespondent przytacza bowiem cale ustę- jeszc~ znaczm~, skutklęm opłaty po.datll;ow w o. .
...,. 'd k'
(' dowo d.zą~e, statmch
pomewaz
targ publipy z "pzl~nlllka
!l..JO ~ lego,
czuy tymtygodmach
sposobem roku,
powoli astanie
sig roależniejazym
że "DzIenmk" rua to l owo do zgamema od banku, przeto i do stopy bankowej zastoslljesill
w przemyśle tut~iszym, a mimo to twier- ściślej.". -. Na targu srebra panowało pocz\tkowo
dzi że Dz. Łódzki" wsiaczeski otstai- USPOS()bl~m~ ~ocne, srotaby notowano po 4.7 p. za
!
. ".
."
" . .
poźmeJ gtly ustały zakupy na rachunek: hłw.alet
mtleresy
mem16Cklcn
promyszl en- nucy~;
du stalego,
zeszły cuny na 46 BZ. ~6 p. _ 4ti sx. ~6
Dlko~."
p. za. uncYll. Dolary meksykańskIe ntrzymały Sl'
Nie możemy też nie wyrazić zdziwienia, przy canie niezmiellion~j, słc}ltki~m popytu na raże WarszawskiJ' Dniewnik" daje SW!! a- chunek rZlłdu francuskiego 1 Chm..
.
" . .
Z giełdy berliń.Bkiej tlonoszl} pod dmem 29 bstoprobatę rozuUlow!l'n\Om, nI~ opar~ym z~ota pada. Pomimo podwyż.zenia dyskonta b..nku pańna faktach, mówI~c: "W SlO eto 1 faktIcze- stwn, panowało dziś na giełdzie wielkie ożywia
ski wierno i ocenieno sprawiedliwo." Tym- nie, s"ezegól.niej ak~ye~an~ó~ i niektóre . renty
czasem samo już twierdzenie źe zarzą,dy byly przedm10tem .wlelkIch l zwa.~ch obrot~w, po
J! b
.
kurslłch coraz wyzszych. Natomll!.!lt WJstl}plta w
la
ry.k ''''d
ł~ zk'I~h Z!lt\J'd"
uJą, s~eJ' za. gr~Dlcą,
oilłlP1
giełdy dotkliwa zni:,ka w dziale papierólIr
(z WYJątklOUl JedneJ), dowodzl, o 110 mfor- górniczych, lit' ktOro pOllZl}tkowo takze drożej plamacye korespondenta S!L faktycznie prawdzi- eono.

każdemu cześć--

oddam i służby ceBarskiej tak pilnuję, jak
oka w. głowie. In~i, śmiejlł się,. bywało,
ze mOle. - Charwmk. nasz, mówu~J sta:szym chce zostać; taki .gorhwy, . tak~ go:hwy! - Eh! braCIszkowIe! mÓWIę Ja lIn,
s~arajcie się wy o ~tar~zeilstwo, ja o tem
me myślę, I bezemnle Jest komu być starszym.

lIi

(jEN4. OGI;;OSZEN:
Za Jedlll wiersz p,mam II/b za leg.
IIIleJsce 6. k., I: u~tl)p8twem: za 2 ruy
,,0/D1 ze.; 3 rasy 15"., za 4. rUI 20 'I..
za Q razI260,.. ElL 6 razy i wiOcej
80°/.·
Nekrololll: sa ka.t.dy wietu 10 kop.
Raklamy: ElL ka!dy ",ierls ]2 kop.
Słał, S wiernow. ogloszenia adr..
sowe po n. t miesi\jllsni•.
Od nalainołcl prtewy!u&j,oych 10 n.
UBtgpstwo dodatkowe ogólne 68' ••
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Byl w wojsku naszem młodziutki kapral
Mieszkanie mieliśmy w domu starego
jeden, twarz mial jak malowaną i P?~taw~kupca, włocha, który miał c1;tery wlasne
piękną,; nazywał się Wasyl Koron~Jczuk. okr\lty na morzu... A jaki dom miał! jaTaki był piękny, taki pifJkny, że ŚWIat ea- ki dom, to i królowa, zapewne, nie powltyly nim się zachwycał. A odkąd do yv?- dziłaby si'jl' '.Y nim pr~ebywać. Co za o.
necyi przybył, to. jakby. mu kto sunlleme gr?IDne pokOJe, wS'pam~~e gan~i! a tv po.
czemś złem obcią,zył; am razu nawet na kOjach tych tak pl\)klllel gdZIe spojrzysz
hulank'jl naszą nie przyszedł! Przyjdzie! Izlota pełno; drogie materye, aksamity,- a
- Co wam sit;} stało ta.kiego, sokole nasz, ściany, jedne źwierciadlane, inne z dropanie kapralu - pytamy go nieraz - moźeś giego marmuru, a jeśli nie z marmuru,
pan niezdrów, możo mieszkanie macie nie- to z białej kości rybiej. A co za. podłoga.
dogodne? Chłopcy, który z was mieszka z tam była! z kamuszków ułożona., tak, że
panem kapralem?
patrzlłc na nilL, nie pozna.łbyś z czego to i
- Pan kapral sam jeden mieszkal - co to. Pokój nasz byl na dole, na.d sa.ozwał się ktoś z szeregowców - już on od mem morzem i wychodziło się z niego na
dawna sam mieszka, od CZllSU jak Manile sl';eraki ganek z białego, połyskujlloogo
do szpitala poszedł ze trzy miesil}ce temu. marmuru, z białemi kolumnami, mar muA pan kapral Czibriniuk (starszy w na- rową baryer/) otoczony. Boże, jak rozkoszym oddziale) słucha tylko i spogl/}:da n.a. 8~nie było tam przesiadywać. P"S~lłdc.l soKoronijczuka.-Wasylew - rzekł wreszcl8 ble, bywało, przy ogromne m okllle l patrz~,
(obaj oni z jednej wioski pochodzili. i kre· jak fale !l1or~kie gouill jodna.. za. drngll, niwnymi sobie byli)-czyś ty czasem bled!\ku by gol~ble sIwe; alb~ tei. wYJd~ na ganek,
nie...
maleml w8chodkaml, zaJd\l az na brzeg
Koronijczuk zaczerwienił siE;l, a kapral morza i bawi~ się tam z białemi rybkami,
Czibriniuk wziął go za rękfJ, na kt61'ej po- chleb im rzucam,. albo słucham śpiewu
łyskiwał pierścień
srebrny, kamieniami młodych rybaków l łoskotu, 1: jakim duosypany. Czibriniuk zdją,ł ten perścieil i mni flisacy cedrowemi wiosłami wod~ roz.
schował. Już tobie, powiada, nie trzeba pruwają,.
pierścienia tego, ja go odeszlę do ...
Koronijczuk padł mu wtedy do nóg. Braciszku, przebacz ty· mnie! I płacze jak
mll.lutkie dziecię. Lecz pan Ozibriniuk
Jednego wieczoru, a późno to już hyło,
kl'zyknl1t na mnie:
siedzfil sobie przyoknie i rozmyślam, a pan
- Zabieraj swe manatki i marsz do kapral wyszedł na ga.nek, rl.l.udouy Gwemi
mieszkania pana Koronijczllka! Dziwnie opasał chłodny slup marmurowy, przytulił
przytem jakoś popatrzył na mnie.
się do niego i zapatrzył w czerwony wjeI~
- Dobrze, tatku, powiadam, zabrałem ki księżyc, z za cichego morza się wychysieJ i poszedłem.
lajllcy. Aż tu nadpływa jakieś czółno ma-
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DZIENNIK ŁÓDZKI.
k'lkł

h ' nie n

z yieldy ibożowej berłWlłJkiej uonosZfhP6d, dniem '. Po dlugiek i niefortunnych próbach, uda.' złó(~yń(}. DO,roikarz . W l U S owac, o•
29 listopada: Znacznie wyższe notowania amery- 10 sill J'akoby chemikom' doprowadzić llaft.ę I pow.JedZlał polIcyantowI. co ,zaszło~ poczem. ksza.

Liczba rozwodów stale się powię-

d d ,. dd
kańsĘ.ie j wielkie zakupy .pokryciowetutejs"-ych
'I b
ocy Iyttrolu kozackIego pu
,TowaJ'zys~lJ)O ofJieki na
~i~C1111,.0 a~e
:miikowców, wzmocniły stanowczo posta.wę gieldy do takiego stanu stwarc1nienia1 ze. moze o .aJ! przYl:Om, al c ,b' '71 m' któr' teź mi do rzemIOsł, rozpoczęło JUZ swoJą dZlaTtutej82ej. Notowania ps!enicy podniesiono dziś być ładowaną i przesyłanIli na DtlJdalsze I ŚCIh SIę W pogon .. a z I€o Y, ' d Y
łalność. Oelem towarzystwa jest nietylko
~:b,ecięciowo o i/? ~., chociaż obroty ,tlJ.rminj)\~e przestrzenie, jak węgiel kamienny. .,
z~st~ł t;ta nowo sc~wytaI1.y l ,o Stil. ny w opieJra, lecz także wyszukiwanie zajęcia,
pozo!ltały w graIJlcac~bar?z? ~Z(lZ~'PtI('h;. Takze
Dochód z akcyzy od h'unków ZIl1111AJSZH WlęZlemu. Przypler;VSZ} In plO o u e, p~.
~yto. notowano.. zna.c:7~~~eV<'yzPJ. ru l OWU~le.n..a. PO~!' d l t t" .. ,h W r. 1883 wynosił dał aresztowany nazwIska swych wspolm- umieszczanie u majstrów i t. p.
tykane ,o~erty ~OsYJskłe, ~rzymane są,.Q klIka ma- Slę... o a cz ,E.. ec. 1884 .
9.17 121 04;:: ków' wszyscy znajdują się pod kluczem.
l1fis8 Stall, amerykanka, podróiujl1ca po
rek wyz e) tuteJszego pOZIomu cen.
',220,556,057 1'3., W r . - ~ ,
, O 8t"
..
d 'l
P l
' t Starym świecie, celem obznajomienia się ze
•. ghmiel. N o l' ym. b e r Ę8., 27 lis~p8da. PO,lO-ll's.;w roku 1885 - 207 ,318,~J 8 rs., w rok,u
cm poranIonego
01'OZ ,arza o usa Jes
.
k t l
' I bi t
zem,e tal"!~u ~ tygodmu ul legŁym m,e ulegl? z~-I biezącym W pierwsze m półroczu wynOSił bnrc1zo grozny,-lekarze wątpi11 o jego wy- stanelI~ wyzszego wy ~z a cellla w e w
anaJ ,Z~lame, Sprz~daw8nych ~Jwa co~z~e~llne 917485522
. t
4 126 820 mniej zdrowieniu.
EuropIe, ma przybyć mebawem do PetersprzeClęOlOWO okolo 8QO bel. Ponllmof-pokoJI\lBJsze-1 ','w l:oku pr~~e:~lyJ: wOty:n S~lllYI;l peryo~ (_) Wypadki w powiecie. \Ve. w~i Kan~ahurg,~: ."
.
"
•
'.
go usposobienia, ceny' trzymaj~ się mocno, Z8,llIZ
,
~ Go','a (gml'na DZI·erZ'll.zna) włośclanm WOJ,,111 aj w.spomma pog~.osce, ze prezes
pierwszorzędny towar pl!\c~ do 85 m. Najwię- dzie.
'1:
k
K
c.' J' kupulłA na wywóz po cenach niezmiellio-j Wina kaukazkie. Ozy tamy w ".Rraju" 'że ciech Mączyński kopał od kilku tygollni pet~;·sb.ur3kIego ~ą,du o ~ę~owego p. un"J ch •
I
. w swoJeJ
' , posesyl,
. w czenl pomaga
,w tych dniach, przybył do Tj'flisu a,gent stud Olę
( , - zmmskt ma przeJśc
k' na
k'"nneJsce
b prezesa
d
. tdeIjednejz berlińskich firnl . handl~wyeh l ~a- li mu sąsiedzi. Robota prowadzona byJa partl~m&ntu mos lews lej 12 y są owej, en
PRZEMYSŁ. I lIANDEL.
~ kontraktowa! Gkoło 100,000 WIader Wll1a nieumiejętnie. Otwór, wązki u .góry, roz zaś, !na jakoby zostać prezesem w War·
. ., . ... --.-..
.
.'.
'kaukazkiego, a prócz tego dqść znaczmIl i- SZerzalJO coraz więcej ku SPOdOWI, co spo-, szaWJe.
.,
,
' .
,.:peter~bur~:Ro8!1i8Ideł'towarzJj8tUJO ellt(j7/{~,-lość kamienia winnego i odpadków od :f~- wodowało ostatecznie smutną katastr~fę· . . "Petel'bw'/j'kl{a f~t~do'ino~ttn zaz~acza.
togicżtte".,v.y~'yłaswego czŁonka, p. Po,rczyn· brykacyi wina;
Ciekawti. rzecz,. dodaje Dnia 10 b. m. :Mąezyński i Józef KośClan Ją .pogłoskę,. ,ze, mleJs~a llltenden~ow "tV
s~ie~o, d? .Kryniu, .dla zbadan~a ~asoży~a: "Kraj", ile też tego wina przyjdzie.do nas, oracowali dalej na dnie studni, gdy nagl~ szpl~alach lllleJsklCh mają być pOWIerzone
wmnIC mIejscowych 1 zarządzenIa srodkow . po odbyóu drogi naokóło Eu'ł'Opy 1 ubra- iiemia ód góry runęła i obydwaj zostah kobietom..·
.
zńpobiegawcz!c~., ' . . . . ' , ......... : nie si~ w etykiety droższy~,~ W~p,zagł'anicz-zasypani. Zwołano włościan, którzy np.tych- Szkota 11l1i2yczna prowadzona Jest w !'e:WMtedome8zemaro8YJskIch·gazet;~'·IIilDF ńych?
.
miast rzucili si~, ku pomocy. Pra~owarlO tersburgu przez p.Glasser~,wychowanca
8ter'sk~rbuze'~w.oH na ~d'roczenle termjnU'~ Wywóz mi§sa. Z powodu epidemii na energicznie przez kilka. godzin, wydobyto kon~et\vatoryum .~arszawsklego. Profesoskładan~~. d'rugl~J r~ty ,akcyzy od; cukru z ,.trz,Od§.cblewną, Yi nie~tórych częściach wreszcie zasypanych - ale już n~eżywych., rOWIe są prze~a~llIe po~acy".
"
We wsi Dqb7'owie (gwina OhoJny), dma
-:- S~koła g~rO'~la Dle wl~domo Jesz?ze
kampanu'cukrowweJ '1885/6 dodD1a l mar- Niemiec; .. wywóz mięsa wlepr.zowego zna.cz"
,
... t"nie ,się' ~owi~kszyt
,
14 b~ m.Adolf i Wilhelm bracia Redman, gdZIe Się pOmIeŚCI) w Dllibrowl?, czy w ~lelca 1887 r. >":.
Akcllza•.. Koml~~ę,~ mlmstrow: P?stanowll,!" Protest.. :~V'sku.tel~;nader .medbałego 0- wracaj:1c z karczmy, spotkali po drodze. cach? Kwe8ty~ t~ rozstrzy~ną~ ma dopIero
aby n1!. procent mającego wpfynąc w. kam- czyszczanIBt JęczmIema, wywozonego z portu Fryderyka EIsnera i poranili go kamienia- ~y~'ektor departamentu gormczego p. Kupa:~ii cukro~ej·w·18~6/7 zw:ot:u CZęŚ?l VF?- ;odeskiego do Anglii, k?~cybrystolscy. wystą- mi. EIsnera odwieziono do szpita1aśw. hbm...,
.'
.
mu wy?aneJ za. cukier. wY;VIezIony ,zagralll~ pili z pl:otest~,mdo mlejSco.wego ku pl e.ct\:a, AleksandrajRedmanów pociągnięto do od~
- KIJow. Rektor UmWe1'8!Jtetu przypollllcę, oprocz'a~cyzy, poblera~ 6 ~. od puda; .1 ostrzegając, lZ wstrzymtlJ'lI ,~3:mo~lenIa. powiedzialności. N:tdmieniamy ~r~ytem,ź~ n~ .studet;ttom prawo z 1884 !ok~, za~r~.
Uprawa wzna. ,,~et. Wl~d. donoszą, ~e I VIiadomość powyższa wywołałą. WIelkIe wra- do najbardziej niespokojnych OlIeJsCO\YO.ŚCI m~Jllice lm wst4i}pować w ZWIązkI małzenw Petersburgu bawI,. (Jbecme pełnomocmk: żenie. '
w powiecie łódzkim należy gmina OhoJny, skle.
. ' ,
pewnego towarzystwa. francus~ieg~, któl'e I Gliikosą.. "Organ des Oentrałvereins ftit, z Dąbrową, Bójki i kalect"wa Slb tam. na . - . W~łyń .. Znqczna lzc~ba ko~omstow
pragnie naby;ć W. ?-OS~I po~udmow~Jznacz- i Rlibenzuckerindustrie" donosi . o 11O~ym porządku dziennym.
m~mIec.klch opuśCIła ~uberm~ wołynską, U·
ne ob~zary zlecm l zaJąĆ'Slena mchupra- ,sposobie otrzymywania gliiJwsy krystah?z.Dnia 20 b. m. spaliła się w Zgiel'zuno·. dając SHJ .do AmerykI.
wą WJlla na szeroką skalę. . .
. ' .! nej z krochmalu. Dotychczas przy 0ddzla- wanieubezpieczona jeszcze stodoła: Kar~la', Szpital dla obł~k~nyc~:. W. sfer~c?
10 milionów. dolwlw, ,,~irź. Wied. n dO~;lywaniu' na )n'ochmal kwa.s~ shll'c~anego, Frosta. Pożar powstał z przyczyny me- kompetentnych zapewmaJą, IZ pomImo r6zuoszlli' sensacYJną Wlarlomo§c o' po~yc:c.e za·: otrzymywano: po, dystylacYl w al~oholu, wiadomej; szkoda wyniosła 100 rubli.
nyc.h. sprzecznych z sobą. ~oglosek, budowa
~iąg~iętej przez firro.ę N?be.l,. w . 110S01 lO'.produ~t ~iek'l'ystaliczny i w'dodatku;opera(-) Pogod~ piękn~ mamy od trzech dni; szpItala w.Tworkach będZIe rozpoczęt1k na
mU. dolarów, u ~nwrykan8k.leJ fi.rm:r"Sta.n~ cya zajmowała wiele 'czasu~ Obecnit·pan nad ranem przymrozki, - w ciągn dnia przyszl-% WlOsnę· .
.
dard;": Gazeta Jed. n. ak robI przypuszczenre, Sejberlichzamiast siarczanego kwas, uży- temperatura dosięga 2 do 3 stopni wyżej . - Odszkodowam~ za kalectwo. _D~l1a 11
'że . to nje jest pozyczka, ,lecz wp:ost. nab y wa :saletrzanego, a· &yrop ." neutralizuj) ,na~ zera.
hstopa.da .w cywl1nym departamenCIe m~.
ci; . przez amerykanów:wszystk1c~ za.kła~1.stfJP'p.i~w~pnem, douaj~c sódy, l~b potażu
(-....,) Ze strychu pp. G., przy ulicy Piotr- 3kiewskiej izby handlo,,:ej, pod pl'~ewodm~
clow naftowych. "
. ..'...
.,. (Na2,OOs l KzOOa), az .. dopokl ręzczyu kowsldej zamieszkałych, skradziono w .nocy ctwem tow. prez. Łop.atllla w s~ładzIe człon
..War.sz~w~.·Obtiga~JJe. '"Gazeta,losowan 71 łniebędzie ..p~siadaJ: reakcyi J:u~~'1 teĘo z soboty na niedziel~ partyę bielizny, war· kówpp.NienarokowalKazanskI.egorozpa~ry
dónosI, ze Jeden ~ wIększy.ch zakładów prz~~: tozo~ynu ługowego . wykrystaliZOWUje SH~ tości około 60 rubli.
. wano sprawę o odszkodowam9 rezerwisty
.myąlowych czym. star.anIa
yrypuszczeme ~.gliikosa w vacuum-aparatach, i; oczyszczu.
(-) Skradziono w nocy z niedzieli n~ po-Jany.sz~ prze~ zarząd· moski'~ws~o-kurski~j
1,200,0001's. oblIgaCYJ, zabe,zpIeczonych na shl na centryfug.ach.
niedzialek znaczną party~ towarów w je- drogI zelazneJ~ ,za . k~lectylO, Jakiemu. tenz,e
pierwszym. numerze hypotekl.. ~upon .ma t Komisya izby deputowanyoh w jParyżu u· dnej z fabryk na. Wólce. Złodzieje dostali uległpz'zy pełnIenIU SWOIch czynnośCI sluz~yćS!le.ŚĆ10pr~c~ntowy .. P91l1ewaz !p~oJekt,chwalihpodwyźszeniecła. od alkoholu,
się po drabinie do okien piętrowych i tą bo..yych., .. .
.
t,ozpat~ywany Je.stdopl,;ro;we .. właś~lwy?b ; ~kutkiem nadzwyc~ajnej-suszy w Lapl~~a, drog'll wynieśli zdobycz.·
.
Ząd.an Ja~ysza ~rollll ad.w: przys: ~hot
~fera.cb, zatem: "Gazeta ogramcza' SH;), Je· w Ameryce połudnIoweJ, padło do 20 ffilho(~) Teatr niemiecki. W ostatnich dniach ko:vskI, a llltel'eSOw kurskIej drogI :t.el~z
.dynie na wzmlance~
..
.,
1nów sztuk owiec, wartości 5 milionów Ł występował gościnnie w teatrze "Thalia." neJ adw.pl'zys. pobrochotow•. Szczegoly
,W tyck dniach z~mknIęto Jednę zWIęk. ,(330 milionów zł. p.), Klęska ta wpłynie p. Reseman, tragik z Petersburga. Jest sprawy są następ,?Jące:
,
..
szych. fabryk tytomu.
. .
'prawdopodobnie na cenęwełny,tem par- to artysmro7.11ffilly i lltalentowany,- temByly .szeregowIec Janysz, ktorypelmt
. Starania ~okon~esy~ kolei z. Warszawy' dziej, źe i w AustraIiiwiadomości nie Sili niekorzystnie.] odbijał przy nim personel p. służb~ na kurskiej drodze żelaznej od po·doRadom~a ezy?~one.slli-.pl·Z~Z .dwa .~0v.:a-'po'cieszające.
'.,
\Vehna. Wyobraźmysobieaktorów,ope- cZl'ktku rO,ku H368 w char~kterze. ślusarzu.
rzystwa; nłlanowlcIe lllemlecklEtl. belg,lJs.kle. ; Koszty . wystawy. . N a urzędow~ repre· retkowych, grających . tragedyęszekspll'OW- a zateQl 1 agenta do przYJmowama . mate!W'QS~wą. Przyrząd " ~o. zr;ac~ema bz~tzzny, zenta.cyę na wystaWIe w Antwerpn w 1'. z. ską, a będziemy mieli pojęcie oparodyi ry~łów, by! odkomenderowanY,m W hstopawynalazł p; Na~waskl, lTIzymer tech~lk.. . rząd rosyjski wyasygnował okolo200)OOO k "H~ml~ta,", jaką uraczono publiczność w dZle !883 r.oku prz~~ nacze~mka dystansu,
pomedZlalek.·
.'.
. na Inąt% WIorstę teJze drogI dla· naprawy
Sprawozdaniamspektorów fabrycznych wyI3zły Ju.ź.z ~ruk~, wkrót?ezaś 'opuśCi prasę:
K.~on;
,zka..
.(-) Dziś w teatrze Victoria ,,'Wojna pod- rury, odprowadzaj,~cej .wodę pod n~sypem.
sprawązdaI.iległ9.wnego Inspektora.
I
.'1.
czaspokoju'\kollledya w 5-ciu aktach pp. Ro.bo~a·ta,.byla pIlną 1 Janysz mUSIał pra,"Cukrownia akcyjna "Zbiersk,". dawniejsza I ,.
,..
Mozer'a i Chontahń'a . przerobiona na sca- cowaq. :W'.,:ru~~e przez dni pięć od rana. do
wla8~ośói braci 'Reppllan6w, 'zamkn~ła 'ub i e- : (-) Zebranie og~lne. Radazariądzajtlca n~ polską przez .T. śliwińskiego. .
". późnego wieczora w pochylonej postawie,
głą kaliJpan,ię si;1'atą33,572; ;1"s.czyli,4.% • '16dzkięgo towarzyst\va;. dobroczynności. za. '
omał.o. co uie po pas w wodzie. Podczas
wszystkich tych dni odzież jego i obuwie
li,apitaN. ;{loldado~ego. ,Na pokrycie tej wiadamia, że dnia 24-go listopada (6'go
KRAJ!O':~,:~~~::'TG·K.RA·~'CINA.
byłycit~gle przemoczone, pod koniec,l'obo'"
straty,-przeznacza sj\}całyfundusz"zapaso- grudnia) r. b.oqbęcl~ie się w, sali Paradywy'ezyli.1 0,806 TSi,teszta zaś niedoboru zu og6lnezebranie członków. Rada zaty J anJ;s~ .zaczął, niedomagac! apo akońpr~en,iesioną bęązie naroknaaŁępny.
. rządzająca uprasza .takpanie jak i panów:
czeniujej tenze· połozyłsię do lóżka, b~';
': . Nafta.' "Kraj~. donosi Q, zupełnem zwy~, o jaknajliczniejszy współudział.
"7"" Warszawa. Wij'zechsiiJiat w Nr 461po- (ląc Vi, gorączce,'
To jednak nie powstrzyćięz.f.wienafty rosyjskiej" nad amer,tkańską;lt {- ) Ospa nie u~taie; W. osta,tnich cza- da~ in-tykul, który może interesować go,,: mało zarząd drogi odwyalania go po trzech
na . rynku: syryjskirt,J. '"~ o.becnie nafta. ame~: sach były częste wypadki tej cho~oby po~ spodarzy wiejskkh, a mianowiCie: "Obaer- dniach do Podolska dla uaprawienia drogi.
rykafiska'żnikl'a wzupełl!ośći z. rynkÓw a-: między. młodzieżą szkolną•. Jede)}. z nau-wacye obłoków wyższych i ich rzeczywisty Wkrótce po spełnieniu tych rozkazów Jazya;ty,ckich. Syrya, 'Wcillign jednego roku' czycieli tutejs~ych poddał siebie wraz, z ca· stosunek do przepowiedni powietrza".,przeż nyaz ,zaczllił tracić wzrok i zmuszonym byt
zalmpita 250, tysięcy"pa~ nafty;
III! rqd,zi~ą, powtórnemu szcl!:epieniu ospy B. Buszczyńskiego, asystenta obl1arwatoryum udaćsi(d do· szpitala ·ocznego, gdzie po sze·
)I
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P .. Heinzel
ko- w
redakcy,a. "Kuryera
Z czółna. ,wysiadła panienka, w ł sztem sprawił dla straży ogniowej wóz re- codziennego" wydala numer wystawowy, służby i wydaIamu świadectwo, że przez
atlasach cała,. wyszła i :wprost do \ kwizytowy i w tyoh dniach. oddal go do w którym oprócz obszernego spisu przed- 15 lat swego sIużenia spełniał nienagannie
mIoaJgo:p'3:~'a' niegopo.de.szła.,: ,Ą on,·~eF·,! dyspozycyi rady zar~ądzającej straży, któ- miotów, znajdujących sięną. wystawie,wi· wszystkie swoje obowiązki.
deczny .~ióI, śtoiniby do ,miejsca' Pl':Zy~u-1 ra p~zeznaczyła go. do odd'ziaJu drugiego. dzimy portrety osób składających komitet
Znajdując, że przyczyną utraty jego wzroty pary nawet z ust hle. wypuszczając. \ BędZie to dla strazy bardzo. cenny naby- muzealny, na czele, którego stoi hr. Ludwik ku było przeziębienie podczas roboty w ru' r z e , J anysz poczuł się w prawie żądać wyP;'zyszIa do niego i I ó~l:\~ęmi malutkiemi. tek; za który p. Heinzlowi należy siEJ po-; Krasiński.,
rItcZ'Kami swelui szyję tuu otoczy~a.
dziękowanie.
, T e r m i n konkursn na podręcznik p. t. ·.nagrodzenia :Od;zarzą.lłu
. . drogi tem bardziej,
(-) Z teatru. We wtorek, zamiast "Bon· "Nauka mularstwa" odroczono do l-go pa- że robota ta powinna była być przeprowa- Wasylu -~ mówi - aniele mój, czy
t:o .ty, Waśy]u?'
c1ara i jego córki" przedstawiono "Fikal- ździernika 1887 r. Program konkursu znaj- dzoną zupełnie innym sposobem, a miano~
On jlikuY'Ilie słyszał, a ona Zl\ów:
ISkiegO'" Zmiana nastąpiła z: powodu sla- duj~ si~ do przej~zenia,w kancelaryi popie-Iw,icie po:vinny były być wykonane roboty
-- Ozy słyszysz? :...:... powiada -, czy po- bości pani Królikowskiej, która miała o~ rama przemysłu l handlu.
, .. ZIemne l rura zepsuta zastąpiona nową7
rzubaaz już swoją: milą, powie,c1ż!
degrać jednę z ról głównych.
Odczlf.ly na ~zeczosad r.o1ny?h ma.JąsI~. l~cz . ten sposób wym~gał wiadomych kosz;
-,"ifłorźucifem już powiada kapralI (~), Debiut, P. ,Narkiewicz, artysta dra- odhywac
r?ku,przy~złym, .Jak zwykl~j tow, ~:zarząd. drogI wolał' .zaryzykowac
cichutko....
.
.
matyczny z towarzystwa p. Puchniowskie- podczas wlelkl~go postu, w s.~h ratm3z0w~J. zdrOWIe robotmka, posyłając: go do roboty
~ Nie" mów t~k~' ~er!Je!' .\Viąni, ~e ty I go, debiutować. b~dzie;w sobot~ n'a scenie $.gromr;(~zeme mata.7'ZY poko.J.0.WY9 h,z.amIe.; \ w p.rzema.rzl~j jn.ape~nionej ~od~ rurze., ..
zartuJ-esz, 'lecz' i· w..za~·tach nawet nie chcę) teatm Rozmaitości w\Varsza~ie, w kome- rza załozyc kasę pomocy dla nalezących ,do.· Są;dokręgowy,znaJdując nieudowodn1o""
takich l"zec~iBłuchać,Wasylku!:
!dYi "Wicek i Wacek", w roli'Zyma1skiego. cechu.'
.. .
'
nE}m twierdzenie, jakoby Janysz uGraici!
'~Nie ż'artllj~ w~ale- p a n H ( - ) Napad. W . poniedzialek, : późnym'
ZgJ'oml!dzenie, Ppńczo8zników" majstrów, wzrok skutkiem pl'zeziębienia podczas służ-.
'.,.:.;.... Niedobry'c:hłopcz,ę, czyź mQźna. mnie \ wieczoremzatrzymat siIJ' vi pobliż~u Para· postanOWIło zatozyc stowarzyszeme fachowe. by przy drodze żelaznej odrzucił· jego
tak'straszyć? Opiewasz się, zapewne, żem dyiu ~orożkarz Nr. 341, Stanisław Polus.
- Lu.bli~, "Ga~et3: Lu~e!ska" zachęc~ prośbę. Izba sądowa we~wała jako . ek.
~ały, ~ydzi~ń do ciebie. ,nie przyąhod.z}ła, ,a ~rzy~tąpiłod?; niego . pięciu mło~y?hludzi, do zało.z~Illa v: IluesCI.e ~u~eJ 8~paragal'nI, spertalekarza Krinkowa, który zaopinioJa serce, przez. ten czas w:d.omu me by~.zllidaJąc,ahy IchzawlOzł na KSlęzy Młyn. zapewnIaJąc, ze przedsl~blerca,; przy sto- wał, żo by.łoby to nawet coś niezwykIego,
ł'a:m.,:JeŹdziłam aźdo Wiądnia, do cesa~ Doroźkarz odrzekl,że o .tak późnej porze sunkowo ~llałJ~m nakładZIe, pOSiadłby zna~ gdyby .J a!1~sz nie zachorowal, przepędziw
rzatwego'i dymisyę tam. tobie kupilam; nie pojedzie taniej jak za 60 kop. Zale- czne zyskl. .
. . . . ' szy dm plęC przy robocie w wodzie wśród
Miły' .mój, weźmiemy .. ślub: Ozegóż .tak dwie wypowiedział· te słowa, gdy nieznani
Petersburg. .Statystyka· małżeństw. tak niehygienicznych warunków że 'cho..
ponuro.patrzyąz? SerCepIoj,e,. ślub we- złoczyńcy TZ)1Cili się na niego,. bijąc go i Skłonność mieszkańców stolicy clozawiera- robą o której mówi!' on sam i' świadko..:
źmiemy.' . ' , : , ~
'. . .
... kal€c~ącnożami, bez naj m nit3j szego powodu. nia małżeństw, .wedleprofesora Jansona, wie wezwani do izby slldowej był według
-Nie weźmieilly śIubQ -przemówił Dorożkarz otrzymal7 ran, z tych 4w ple- wydujf!cego . "Rocznik statysty'czny" stale wszelkiego prawdopodobieńśtwa - tyfus
pan mój i sani był blady, bardzo blady.
6y a 3 w' glowę,'w.skutek których padł na się zmniejsza. Jednocześnie wzrasta liczba który często pociąga za sobą, ślepotę" bez~
-' Dlaczego? ~ zapytała włoszka~'
'bruku bez zmysłów. Niedaleko 'od roiej- związków nie}Jrawych. "Rocznik" wykazu- pośredniego wpływu .na utrat~wzrok~ ro- Bo już żonaty jestem.
sca napadu znajdował się drugi dorożkarz, je, że w Berlinie,na tysillc mieszkańców bota w rurze mieć nie mogła.
- O Przenajświętsza!... - krzykn~ła który widzt!~c, co się 'dziejejpośpieszył koi. przypada 10 małżeństw; ,w Paryżu, Sztok- ,Izba s.ądowa, zmieniwszy wyrok sądu powłoszka.
.
. , . . . . . ledze na pomoc, a l'Ówn ocześniezacząłwo· hol~lie i Brukseli po~9; w. Wiedniu i.Lon.st~nowaa,
zarząd kurskiej drogi ż~laz~
·'Ostrynóżblysri!!ł w jejdloni, a kapral lać na strażników. Złoczyńcy poszli w dynIe po 8; w Petersburgu.zaledwIe 6. :neJ wyptacII·na korzyść re2erwisty Janysza
potoczył się,· purpurowąskrwiQ; zliiny,' na l'ozsypkę; jednego z nich dorożkarz zdołał W Berlinie na .tysiąc osób' zdolnych docztel'y tysiące rubli z procentami od listo';
uiarmu'rową posadzkę; ,..;.. izanin\ na mojem jednak przytrzyJ,uać at do nadejścia 'poli- stan,u m:ałżeńskieg~ wstępuje w takowy 3~,pada ·1~8? .ro~u· do ?nia wypłaty.
ręku '. Bogu :dusz~ . oddał, dziewczynajuż eyauta, który niew.iedz.~c; o co cbodzi i są w ~etel'sburgu zas tylko 18. W stanIe . - . Bibliografia. , HIstorya Siczy, czyn o...
Qdd~wnłi na dnie lllorukiein, spoczywa.ła.
dZ'ąc, ia doroikłtrz zaw~nił,; uderzylgo, co bezzenn,m pozostaw!lło. w roku. zeszŁym: statmego kosza z~porOS~łego, na podstawia'
Ko N JE O.
dalo sposobność do UCieczkI scllwytanemu 154 tyBl~ce kawalerow l 172 tysll1ce pa- dokumentów al'ChlWU SlCZYI przez Skalkow"

IbihiIfe';" plyriiel'a() sa'111ego
płynęło.
białych
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sk~e~o, dzieło ?~pisane w Języku ros.yjskim,

I

3

DZIENNIK :r.OD?:KT.
Moskwa, 30 lis~opaua (A.g. p.). Dziś o znmi,'szl,,,h w Berlinie,

Berlin,' Su listopada. Pszenic!\. 14q-T~~, nR.
nIl .0'1:. lp, !f15.
Zyto 128-1!!3,
tychczas. pOJaWIły Slę dwa tomy, trzem zaś
"
.
•
'. .
urnowI) przedslulml}, 11:1 z!lsad:ne :r.1l[>etungo r01.Ihla· na haL 1.32 1/ l , na. mil] t71. 134.3{t·
.
Londyn. 29 listopada, Culner rIll.v!\na Nr. 12 noml,
l• ostatni' w'kro'tce '''YJ·d~.1·8. Stosunkowl' SI'. pOCIągIem kolm m.osktewsko .. kurskHlJ, przy-o lu majątkuwego. Wilhelm Jiil'gOll9 ~,eznał, iź. nie
..
ma. prll.wa używania mnjq,tlm swoj przyszŁej żony,' nalnie 12, cukinr burakowy 107/8. mocuitlj.
czy do Polski autor poświęcił bardzo wie- był do Moskwy JonemI·maJor Kaulbars l ani ndminisŁrowllnil\ takowym.
Liverpool 29 Iisto~adll. :'!prnwt}ztl""tfl .l',.'"",!I.l"!"'H.
le miejsca.
przyjmowany byl przez liczulB ll,ubliczność,
4G. Wycią,g z akt rejentalnych Konst.antego Prz"plln"c!/:nlny ohrnt 10,OllO bo!; spokoJllie. DZICU·
W'
k M k
k D
Płacheckiego, rejenta w L'ldzi, Nr. 3225. Dnia 6 I ny dowóz 19,:)00 bel.
..' .
obleguj:J.cllI salony dworca, w których genc- (17) IMopalla 1e85 1'olm stawili si\]: Liher także Llv8rpo~1 29 listopada. Spmw.)Z,la.l1o '~O:H\()We. Ult .... t
leez,ore
. ie iewie.zows i. . nia
b •. m. yv CleSZ!m~, W sah czrte~Dl .ludowe~, rał oczekiwał przed ndaniem się U[~ dwo- Leopold syn ~Jendla Lnndchtl1'g, kupie", zamiesz·llo,onn h{I!, II t.'1"O lIa qpoknlMj'J t wyw"z ~,nOl 1.,,1.
mIał Sl~ odbyc wieczorek MICkl6Wlczowskl,
'k ł'
k'
. '.'
.1'
katy w TomaHzowio Rawskim "- i .5ofn, takżn Sa·' Speknjnie. Mia'lling amer}kailqka nn h9t. 5 5/6"
jako W rocznicę, śmierci wielkiego poety, :zec lm o ~Je~s I. Jenerał. wYJ6zdza. uZI§ lomM c&rka Jnd}' Hit'szberg, zamie3zlml,\ w r.odzi· na. list. gr. 6 1/321 na lt. n:l'. 5'/." na mr. ~w. 5 1/32,
W progl'am wchodziło "Słowo wst"IlUe," Jeszcze pOCIągiem kUl'ycraklm do Poters· ~ z!:war.li umo~\l p1'ze~1l1ulollą tf'~ treści: .~Iaj~tel<l! ';'; maj cz. [F/w lIa lp. suw. (jatlb' no. awr. wrz.
"
Juki kazdo z UHlI! pusmtla u!J(',mle lult odzJe'}zICzy" : H'/n p.
Tlloź/t, pozoshmie WJlf!,czną. jego wlasnościlli, zaś New-York, 29 listopada. nawalna !PI16 , w ~. Or.
Odczy t, deklamacya i muzyka. Treścią od· burga.
czy tu, który miaŁ wypowied~ie"ć dr. Klakur·
Wiedeń, 30 listoIlada. (Arr. I)6!n.). Na. mnjl}tek dorobiony wspóh'ą pra,''li \V <l1.flSie poi.y. t..~la.;;;r=<1;;!e~8=1~I/~u~·~=~~~~~~~~~~~~
ka, były "Sonety Krymskie.
Do dekla·
d d I'
k' . b
•
d ., ein rnałZ{'il~ki"gfl, athnowić h~ll:oie włl\9UOŚÓ "'"pól· ."
macyi wybrano Mickiewiczowskiego "Fal'y- ra y o egacyl b.,uBtryn.c lej zft.\Ilklll\jte, ZlS ną. Liber Lantlehel'g zeznał, ?e oprócz 1,000 rB.
'ł'ELEGIl.-l..lIll U I EI.UC' "'.~-_ __
t ł
PłK l
l
glJt<nvl::!, uie posi"da innego majllt!:o; mai~tek Sosa" i ustęp z "Konrada Wallenroda."
zos a y w eawle mOWlb 11'.
i~ nocy ego, ry Hil'szb'r~ sldarlll, si\) z H,OOO rs gotówką. i ru.
Z.~~I~:~L~.]l\ia l
Zapis. Zmarły niedawno we Włoszech, w której, w imieniu cesn.rŁa, wyraził dzięki chomości ,'nu·tllj'lcych J,425 m. Lilwr Lalllleberg
Giełda Warszawska.
n. je,dal.eko Genui, ś.' p. Tadeusz S.krzyneck,-i, zu. gotowość poświAcenil~ si A, w imieniu oilwir.t1c1.ył dalt~, źe majątek swej przyszłej żo·
Ź!ł<!lmodcoilllem gie/tly.
>
t k
1I'"
nJ otnymat i zabezpiecza go nn całym swoim ma·
Za we"'l. krótkoterminowa
lDzy.mer, pozos t aWI:\. zn~czny mają, e
lll~. rzą.du zaś za okazane zaufanie. W odpo. ją,tku.
52.07 1/ 2 ! 1i2.20
letmemu swemu synowJ, a nadto uczymI
.
.
.
.
na Berlin 1.11. 100 mI'.
ez es
lO.5211ll 10.53
zapis,
podobno 100,000 liwrów
.
Smolk!:, ,
: :
41.9()
42.na stypendya dla techników Polaków. E· wa rzą OWl za uspa !l.J9.J,!:ce wYJasmem!l. l
" Wie.l.,ii .. IOO tJ. • •
Sł.·l0
114.iiO
gzekutorem testamentu iest pan Juliusz zaznaczył jednomyślność delogacvi w za·
Berlin, 30 listopada. Na giełdzie panoZa papillry palislwowB:
Chełmifls~i, . szwagier. zmarłego, zamieszka· patrywaniu się na polityczne sto'sunki, co wała dziś zupełtm cisza, co oddziałało nie- Lisl.y 1.ił'wbL lfr. 1'01.. .
: 95.~0
9570
. 9925
!l9.S0
ly w GalIcYI.
.1
d
' "ze wszys tltle
. l u d y A US t 1'0' Hl
k01'Zy6 t I)'e
n
ku 1'sy • Papiery l'ollyJ'skie Ros.
Poz, WRIJho<lnil\ . . .
h'
..
L
L
.
't
uOwo
Zl,
H
1;]'
l
a
'
Listy
ZM.
Ziem.
z
lilll'
Ser
I.
·
Dost oJny Iszpan p, . apuya, agl u- . ,
lfl1.l0
101.10
t·t
b"
przeważały w podaży i notowane hyły po,l
n
n
SOI'. II tIo IY
101,10
101.10
jltcy silnie za sprowadzelliem żydów napo- glel h ~ocno ,pos anowt ~ .~v .0 ro.nle zywo: cz~ści niżej. N:\ giełdzie zbożowoj usposo- LetyZailt. M. W..rRZ. :;',r I
99.76
,;,
wrót do Hiszpanii, wystostosował na no- tnyc mteresow monarc 111 Jak Jeden mąz bienie było dziś baruzo mocne, notow:;t.nia
"JJ
"
"U
~.,
99.0_
n
., ;:;
wo list do redakcyi "Ind. Presse w Berli- stanąć.
pszenicy podniesiono dalej o 1 1/ _
2 m.
.."
lO
,,!fI
U8.90
2
93.90
nie, w k~órymwzywa wszys.tki~~ i~raelitó:v
Sofia, 30 listopada. (Ag. półn.). Porta a notowania żytu. o
m.
I.i~ty :l~"t. \1. i:at!d :-';::r. i~
96.50
96.r;o
w Eu~:ople, prag?!l:cyc~ oSI.edlIc ~lę w Hl· zażądała od rządców BulO'al'yi wypłaty ha.
Petersburg 29 listopada. Wykaz banku państwa.: d.
...,
"
"
H
9:>.60
96.50
szpanl1, aby zwroClh SIę ltstoWD1e wprost
b
•
29 listop!lda. Stau ka':ly 135,513,557 (ubyEo 1158,S12),
""
II
Ol
iJI
\)5,25
95.:;:;
do niego pod wskazanym w liscie adresem. raezu. Rząd \v nader trudnelll Jest polo- weksle zdyBlcoll~owane 1!l,8~(),612 (przyb. 186,120), za·
Giełda BerU/iska.
'
żeniu, wiele bowiem okr"gów odmówiło liczki na papiery publiczne 2,391,tiOl (ubyło 44,i24.), il • •
. k'
.~
19170
~9225
6 01
ł'
d tk'
N' b"
l zaliczkinaakcyeioblig.1l,246,330(ubyło 41240 1,ra. !\u"n".:.- r<hlYID 10 z:;.~!I.'\~ t'
ROZMAIT0 o
191.75
1925()
.
P acema po a 'ow. ... la acz:J.c na ra( \} chullek bieżący mlllisteryum t1nans(iw' 52,481,!;3B
.,. ';~'e'
"
. I R.
19220
191.60
* Dom ze Słomy.
L
F··l d 1fi'
t·
Porty, rZl1d postanowił, :;t.by deputacya wy· (uhy~o 1,243,215), inre rachunki hie;l;ą,co 73,81 1[),561 l. ". • 1.1\ ~~~:~,':~r:~~~~; ~~:
191.40
191.,. 'l a tl l przygo ewuJlb O' •
•
h
'
d
(przyh.:3,90n,2i8); zastawy 0p"ocentowano27,306,042~'
~l
19020
18985
becnie ~o.m ze s!omy na wystaw~ an.lerykań?ką,. w siana do zagramcznyc
dworow prze sb· (przyb. 3~,7H6).
"
,,'1.
1l0.37'!l 20.!l7
Londy~lle. ."ęędzle ~o do~ w.stylu amorykanskim] wiła tam stan spraw bułgarskich.
Petersburg, 29 listopada. Weksle na Londyn 2227/32,
Ił
Londyn
kro
20.23 1/, 20.23
skladaJą.cy SI\: z peltrzeCla p,\:tra, na prze,/trzem
B I' 30 l' t
d
A t t'
II poź. wsch. 98 1fu III peź. wsch. 99, 6% reubl !:lota
','
Wi~dOll t~~.
16165
161.60
42 de 00 stóp kwadratowych. Cały n~Jty do bn·
er m,
iS Opli. a.
u en ycz1ll6 zape· 187t/2, /)% listy zastawne kret!. 1.iemsk. 16411" ak.
.
.
d ach'Ow k'l,. p~- woiajlb że przemowa cesarza Wilhe l ma d o cre hauku rmyj5kle~o dla handlu zagralllcznew>
.
OJtikollto prywat.no
d ow,f ma t erya.~ - ,.ue lk'l, WIązania,
S
3 1ft
"
,.
.
.
3321/1, banku llyskońtowego petol'3burakiego 785,
dtogI, ozdoby - wykonane bIJdą, z masy słomianeJ.
Gielda londyńska.
Wewngtrzne umeblowanie naśladewaó hgdzie naj. prezydYUlll Izb, W ktor€';} wyraZIł komecz- waran wakiego 312, potersburskiegtJ hanku migdzy.
przed~iejsze gatun~i drzewa: różanego, I?aCh~)Ilio'l ność uchwalenia. nstawy o pomnożeniu sit naretlewego 480.
Wtlkslo UIl. p"t,llrahul'g
wego l t p, Orygmalny ten budynek mleŚClC b i l ' .
..
, .
B~rlill, BO listopada.
Biloł.\, 110.,,1'11 rO'l.Uaki"Jo Dyskuuto 4
dzie wewnątrz caty obl'llz hantli u i przemysłu fila· 1 WOjennych Nlemlcc, brzmtała o WIele kato- 192.25; f V!, liat.y !/:l\8tawne 60,00, .1% h8~.r likwj,la.
_M
m
d~lfijskie~o, wy~tawi?ny w światlodruka~h. Drull'ie goryczniej niż pierwotnie donoszono. Ce. cyjne 55.80, 5&/, pożyczka wachOlinta H On> 58.50,
'.
•.
Ul emisyj 69.10,4% pożrozk" z Hi/W 1'.84.60, IjI{U
p1lltro zajmą. l))nro Jllneralne wystawy l czylejma,
DZIENNA
STATYSTYKA LUDNOŚCI,
w której b\ld!t wszystkie wychodzące w Filadeltli sarz przypommat podobne zq,dl\llle posta· listy zasta\roe rosyjskie 974.,), Impony ""!'I'1 321.20.
Małżeństwa :r.awarte \V duiu !lO listopada:
wione przed 23 laty.
6% poiyczka premiowa 3 l~lH ro'tu 143.10, t.•,ln:.i-: ~
dzienniki.
,
,
W parafii katolickIej -* Głebekośc zamarzania ziemI. Generał J. H.
.
,
1866 r. 133.70; r'mye hauku handlewego 82.5/), d J •
W parafii ewangellcklaj Leroy zakomunikował bl'ytuńskiemu stowanyszeniu
Peszt, 30 ltstopada. (Ag. poln.), W dele· alcoutowo.6 0 73.10, dr. źel. waraz. wiiJIi, 305.10. ak.
starozakonnych -P?pierania nauk r.e~nlt!1-ty sWfch spostrzeżeń, 1'0', gacyi węgierskiej zadano wczoraj pytanie, cye krot1ytuw" .. uatryaclne ·182.50, :H'inow.~!I. pużyczka
Zmarli w dniu 30 listopada:
blOnych w SyberYl l połnocneJ Ameryce, w celu o· ,
d"
R
. P
rosyjska 98.00. 60 / 0 renta roayjakol ) 11.70, Ily31wIlto
Katolicy: tlz;eci cle l.. t ló·tu zmarło 11, w toj
kreślenia najgł\:bBzego poziomu, do którego grunt czy praw IB Jest, ze
osya. proponUje
Ol' - 4. VIa, prylVl\t"" 3 1/ 0J0.
ł
liczbie chtopców 6. dzillwez~t 6; c1ol'ostyćh 2, IV toj
pozestaje za'?1.arz~i~tym przez rek col.y. WIrku.' cie aby zamianowała księcia Mingrolii na
Londyn,:80 listopada. Konsole 102 3/16' Pożyczka liczbie m\jżczyzn-, kohiet 2, a mianewicie :
cku głllbokosc W18cznegO lodu wynosl!a 127 me·'
'
..
rosyjgka z 1873 r. 9SS/~.
trów. Malo po~iarów dekonane w półno.cpej r,Ame'l gene1'alnego gllb:r~atol'a Rumelu ,wsc~o.
Warszawa,30 Iistop,da, Tal'g na planu Witkowskie. Antonina Sawicka, lat 21, Paulina Schouknecht,
lat 23.
ryce. John RIc'Iardsen znalazł gt\)bekosc 10 me· dniej
PrzedstaWICIel rządu odpOWIedZiał: go. Pszeuica Bm. i /lrd. - ' - - - , psf.ra i tIob, a - Ewangielicy: tlzieci de lat i a·tu zmll.rło 7, w tej
trów przy 64°20' półnoonej szerelwści i 126 0 85' I
',.
..
-, hiała ----, wyborowa 675-100; źyto liczbie
ch~opt:ów 4, aziewcz~t 3; dorosłych 1, IV tej
długości zachodniej od Paryża. Porucznik P. H. t Rzą.doWI UlC O tem me Wiadomo, zresztą. wyborowe 486-000, średnic, ____ , wadli.
liczbie m\;;;uzyzn -, kobiet l, a miauo.vici..,:
Ray przy kopaniu studni na szczycie Barrow w r.! nominacya moze nastąpić tylko na zasadzie we - - - ; jIJOzmil3D 2 i 4.orz\;<1 ..- - - - , owies 260 EllIllIa Fmilia LiiLne, la~ 20.
1883,'napotknł temperatnrll -20 0 C.. pomigdzy 19)
'1" , k ' · '
-300,gryka---, rzepik letni -.-, zimowy starozakonni: dzieci 110 lat 15-tu zmarło J, w tej
i 23 metrami glllbokośoi. Pr~yimując. wzrost ten;'jtraktatu ber ms lego, t. J. za zgodlb wazyst· _. rzepak rapa zim. 050-100. grolJh polny ___ ,
paratury O lU C. na 88 metro w: (Zltllann ,ta me, kich mocarstw.
cukr. _- -. --, fasola - ___ , ziemniaki __ liczbie chlopców -, tlziewczl}t li doro~tych .2, w tej
mę7.CZjZll 1, klJbiet 1, mianowicie:
wydaj~ Bill możliwą,. w zamarZ01llty~n grunCle)l po·
___
- - zo. korzec; kasza jaglaua - - - ,
illcz, lic_uie
E[Jgel Cerka,lat 23, Piotrkows ki Lajzer, lat 18.
rUCZnIk Ray określIł na 430 motrow grubośc loSIID OKRt:GOWY PIOTRKOWSKI.
",ionna - - - - ,
gryc7.ana gruba - . - - dowego gruntn.
r;)
..,
- -za pud. Dowle:r.iono p~t.ellicy -, i:yt<:L
LISTA PRZYJEZDNYCH
* Ludzie głupsi od zwierzt!t. Dorożkarz,. pewo
Akty wywieszone w sali poczekalnej
-, .J,~cz",ienia - , OWSR - , grochtl pOlllllgO
lany przed kemisarza policy i Zll. rozjechame cdo·
- korcy.
Hotel Victoria. Ortwein z Warszawy, Ha.
wieka, tlómaczy sill bardzo logicznie: ,,130, p,r0szl} t
. sądu o/~rfg01J)ego.. .
Warszawa , 30 listopada. Okowita 18% 7.lI.kcpą. po liwski z Warszawy, Noz !: Moskwy, I:Jaszczynski ~
łaskawego pana, ci ~udzie. to. d~leko głupSI od.
45. '~yCl'bg z akt ~'eJentR.lnJ:ch Bernarr~a.l·rPltz- 1<.3%.StoBUI;uk I(arnca do wiatlr" lOO-307'!2' IIud.. Kalisza, Frankenstein z Piotrkowa.
zwierzą,t. Tyle przecIeż wro.bll Bl~da na bruku, adorfa, reJe.n.tll. ,w BOl'lull<;. Dn~a 12 wr~.tlHllla 1882 sktatl ~a wI.adro k?I' 79 )5-I:Hr2 6, 70a ~lI.rll. 26~
lIotel HłlutcuifeI. R. IIagen z Hambtlrga,
dotychczas żadnego jeszcz" me rozJeehałe~.41
roku stnwlh Sl\l: p ~UPlCC WIlhelm Jurlcens, za'j2Gl.., Szynki Z~_wIII.,lro kop. 811 H_8H8, !:a g!\rnHh' ::;tarkmann Z Warszawy, K BouU z Wrocławia, H.
* Nowy lord-burmistrz Londynu zaprOSIł 30 sto· mie.zkały w l'..OdZl 1 2) Małgorzl1ta Anna Lem, kopiejek 264-2bo (z do'1. na wy"uhll. 2% ),
Deussen z Berlino., J. MlLBurel 7. Prancyi.
wal'zyszeń dobroczyimy.:h stolicy angiel.kiej, w ce·
_
lu: ebradowania nad sposohe~ ,:aradzenill. ~\jdzy,
!'(JłI.,Jł'... l)l~ ' " .I\.łł"'Zl~ '''t!llflł'-.A d. 30 listopada.
panują.cej wśród klasy robotmczeJ w.Le~dyme. .
...."..
• _~
ó C!'eQ
• Koleje żelazne. W roku 1830 1stmaty ~ol~Je
~
::: >. e::.
... - r-ł
na przestrzeni 44 mil geograficznych na cn:1eJ ~le:
", e II: I!I I e.
ZA
fo~~~ l_-:-_'","fV_ei_lJ._g..,u;-g-,-i_eł.,.d_y_-::-_
Dep/'lnione trany.akcre
.....
~ ~ :: ~,g El I
mi w 30 lat później (Uug'ść ich wynOSIła JUz
źl!dnno
I cIJeillllOptac.
'2~ i:l B
~
14;251 mil, w r. 1878 podni.osła .sill ta cy~r.a do 44
(l 73 7/ ) dl. ter.I-:J-'--rl;--,c-''''l\''-lt-,-,,-.r-.-·- ··---:lic-:I;7/2·1--=5;;.2.-;:0-=7""r/,...2-!--_-~-·I------_--------1 CI)
~ ~ == g ł
1l
t)'si\j('y mil, a w r. 1885 og~ln~ lch.l1:łngesc wYUt BeJ'lin
(171F/u ) kr ter. II II
lon mr.
lP/2
u2.07'/2
...
ól 971/1 52 62 6
t.f)
>. d ~ r;::s '<!l
sila 61,000 miL Na europeJStklch 9l~~~h w 1'0. u [d~e l,'iel;. ~li;8ta h~nk.
dl. tel'. 2 II.
10(1 mI'.
3
-....
_
_
r_
~ 4> ~ •..:I ::::: ~ ~ ~
1875 kl'ą,iyło 42,000 lokomo yw,
,
. wagon o",:
.,
kro ter. 2 11.
IOO mI'.
li
_._
__
__
~;;II- i;:: ~ «I"':': ~ \:l.-i
osobowych, a milion cigźarowych. Najwl\)Cel kolei L;~cly~'
".
•
dl. ter. g 1lI.
l I"
4
.... ....,. QN ~ ~
~ o~ ci
posiadają. Stany Z j e d n o c z o n e . .
kro ter. 3 111
l L.
4
10.62'/%.CI ~ . '8'" ~ ~ ~
* W Londynie ma byó otwo.rtą. wystawa hlstO- " ,
•
dl tar 10 d.lOO Fr.
;j
-._
_
_
::I O' ~ C!' J:,j'-..o
ryczno·źydowBka,pod kierunkiem profesora Mo- Parr i "
.,
ter' 10 d.
lOn }I'r.
i\
41 90
41 82 '/1
~ N ?;l ~ g ~ ~
',v tl.s).fencyi matki
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Bus'to Avisfo we WloBzech, Emil Kessler
fabrykll ma.sz~n r?l~iczycb. BZa~~ad prowa-
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dt ter.
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"Le Cabotinaye.". l;'od tym tytułem u.k~~ala
).
si\j na pólkach ksi\)garsklch w Paryżu powlesc p. r.isty Li!nv. Kr 1'1313. duże ó
Jerzego Lachaud, adwokata i. utalentow8.n~go a~•
małe li
toro.. Od czasów "Dziela" Zoh, ~adua kSl!l:zka me lt~~ l'oi>.Vs" I
100 r. b
wzbudziła do tego stopnia u wagI pl\l':yZan. Autor ., n "
..
liliI'.
€I
nazywa Cabotinage" zq,dZIl pozewama, reklamy.,
,. II.,
100 r
li
zę,dz'il st~nia sili głośnym, choćby. za p~m~cą, uaJ' :: ;; ., III:.
lOOr
~
n~dzniejszych średków. i ź~dzy tej przypISUje upa- [to>. }'oź h. _,,'. l H(l.!, 10m 1\
dek dzisiejszej Francyl.
.. .. " ... lSltolhm. !l
* Czferech wykurowanych już przez Pasteura l:Iilet.yDau.Pil.llRos. lem. "'
paeyentów, zmarlo włJ ch dni~ch . na WOdOWB~~\lt!
,,'.. "
"11,, "
czem donosi ,JourDal de medecme de Pa1',8 l
. . . , ' , IiI II
~
madrycka "Cor:espcindencia."
.
.
::
,. '" "IV"
W Nowym·Yorku urzą,dzon.o tea.tr na w.IdoWI' Listy ~asl",wtHl r"a 10111',
li
odska ranne, gdzie daW Il.?B , b ed l! Je!1yme . BZtuk! , M
"
,,11.,..1 8698
.. l r~
1...../J f,r,
rzucone przez w8zystkle Inne przybytkl muzy.. o·
"
" " " " lit.B
zns. powinszowac. reper t oarU .
1 " " " " m alf. j)
Misyonarz polski Suffczyński zos~~l zamor"o'
~ " " )jar.!! lit. .!
r.
wany na północ od Akkrah, w pobhzu osady :::ln., " "
'I
Imit.I\~I· ~
laga w Afryce.
. . . . .
>'"
,,'
R" Jokal maHonka znakomItego powlesClo"
::;"1'. HI lit.
oza,
. d ś jako słynna
"
""
lit.. B. \j \
pisarza węglerskiego, znana meg y p
. d'
..""
"
Illft'(l •
tragiczka, panna Lo.borfalvi, zmada weSZCle ma
"
""
"
~i
20 b. m.
.
.
•.. . d' lfi b Tll
" " Ser. IV lit,.',. 1)
* W Nowym·Yorkuznkonczy< zyCIe ma.
.•
"
.."
..
lit. r;
1>
bł· rez den t Stanów Zjednoczonycb, ;Ar.thur."
""d.};:'
y ~ p zacteta. Prezydent rzeczypospohte~ francu
" " : : ::l(J~ya V li B.
I)
skiej chcę,o skłonić pana M. R. do pr;Y]\l~la to\r
"
'; ,; "
małe l)
"k'"
deucyi zachęcalgowteslo\va. "l e Li~tyz~sl.mWarBz.Ser.l
ii
k lIIS
lej re~y
,
.j
10000 na pogrzeb i
II
,i
zastanów BIll. 150,000 pensy,
,
"
"
" " " 111 .~
t
dla wdowy
"
12,(JOO emery u r y '
"
"
" " " IV li
"
"
">,,,
"
[jOl. Obligi m. Warszawy.
'j
"
" " >, .małA D
Ijistrzast.m. LudZI!, I
l}
"
"
"
II "
II
il
Petersburg. 30 listopada
p')'. "Now.
"
"
" " ". III
o
5
I
l k
. prOjekt do Listy zast. m. Kahszll:
'Vr" powtarza. pog os ę, ze
m Luhlma 6
" ZRSb"R"T
'" K Z I)
•
O możliwe~ rozszerzeniu kola spraw! Lis.
• • 'y.z r. .
prawa
..
..
d .ch przy
" 6%•Wileńskie
dl. t. !')
podlegajlllcych rozsllldzemu w sił:, a
"
" " krótko t)'.
li
drzwiach zamknilJtych, postanowlOno tym-
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Nr. 269

DZIENNIK ;tODZKl.

o

Na Gwiaz~~l

R. Schatke.'

1382-6-1

z patentem i wszelkiemi potrzebnemi świadectwami znająea. dokładnie Język francuski,
.
angielski' i niemiecki, (
pitic Jat w Anglii), życzy sobie

HIELLEGO & DITTRICHA
Łodzi ulica Piotrkowska Nr. '249, w domu wlasnym,
poleca:.
'

w

LEKCYJ

w tych trzech językach, i p08zuku.
je demi-place. Łaskawe oferty ~rzyj
mują się pod literami]l. B.
redakcyi niniejszego pisma.
'
1381-3-1

PŁqTNA na BIELIZNĘ~amską, męzką i pościelową we wszelkich szerokościach i gatun~ach.
PŁOTNA SUROWE, PŁOOIENKA na POWŁOOZKI, DRYLICHY na ROLETY· i MATERACE.

4.

STOŁOW

Towarzystw~ artystów dra,;ma~;ycz,uYCihl
pod dyrekcY/ł:

J óze.fa,Pucbniewskiego.

Bieliznę damską i męzką gotową,

We czwartek 2 grudnia 1886 r.

WOJNA

policz". pokoju.

Z TRWAŁYCH MATERIAŁÓW' podlug najświezszych modeli paryskich jak naj staranniej wykończo"
nę. NA RÓZNE CENY.

Komedya W 5 aktach pp.
ser'a bChontan'a. Przerobił
Śliwiński, Artysta Teatrów
Warszawskich.
Zgubio.ny, został weksel na

Płótno Tyrolskie.
Firanki tiulowe szwajcarskie, angielskie i francuskie

Madapolallly,Szyrtingi, Perkale i

9 paź·

na lokciei .okna pasowane białe i cr~me.
STORY białe i kolorowe,. VITRAGE i ANTIMACAS SAR. ,
DYWANY, CHODNIKI, SE~WETY, MATERYE na OBICIA MEBLI.
DERY dQ PODROZY ido sparua, wełniane_
FLANELE KRAJOWE i FRANCUSKIE.
KAPY na ŁÓZKA gipiurowe, pikowe, "rypsowe, gobelinowe.
" KOŁDRY WATOWE i atlasowe, wełniane, i jedwabne we wszystkich kolo.rach.

dziernika 1886 r. przez Hf'iman~
Haki Frani~ Hak bez wypisania
w niem termiIiu zapłaty i nazwiska wierzyciela, uprzedza si~ zatem
źe weksel ten, jako7.aplacony już
mnie przez pp~ H. i F. Hak
o'bacnie żadnej wartości. Znalazca
raczy weksel złożyć do Redakcyi
niniejszego.' pisma.
1379-1-1
W. Jedlicki.

06'hHBJItmie.

Chustki na szyję"jedwabne, krawaty, szpilki,
spinki, sachets i porte~cartes paryskie.

Cy,ll;aon:r:.rlł

IIp:acTaB'I> lIeTpoKoBCKal'O C'llllS.lI;R M:apoBhIx1> Cy.n;eii
no. II YllaCTKY B1> l'Op. JIO,n;SH rro,n;1>
N. 1427-B, Ba oCHOBanil! 1031 OT.
YCT. rp. Cr)l..o.lJ'bHBJIHe'l'1>, tITO
10 tIac. yTpa 1886 ro){a 25
(7 ,1J;eKaopH)Ha l.dlCTi> xpan6HlH no
IIoiy,1l;neBoH :rJIII~'b nOA'll N. 1422
6y,n;eT1> IIpO,1l;aBaTI:.CR,1I;BłIlKHllOe
~ecTBo, :IIpHHa~JIezam;eeHcH
cI>penreCT1>,' COCTOHm;ee' HSl> MeCi eJI]!I II
o:g;1meBHoe ,lI;JIH TOprOB'll 219 py6.
- KOlI•. Ha .y,iI,OBJIeTBOpenie npeTen·
siii: llCHcaxa MaprYJliemi.,
.OnHCll HllymecTBa 1ł nOĘpo6RYro
on;fmKy 'onaro .MOiKBO paSCMRTp It
BaTI:. B'ii )l;6Hll npo.n;aJKH Ha ' MtCTt
OBOH.
Cy.n;eoHbIii: IIpl1CTaB1> ,l1s.JJ;eo(miit.
1380-1-1

Oti"sBneHie.,

,

CyĘe6HIlliIIpIIC~aB'LC'Lt3.D;a. MIt·

BIELIZNĘ-garnitury
do HERBATY białe i

z 6, 12, 18 i 24 serwetami jaequard i adamaszkowe.
SERWETY
kolorowe, SERWETKI DESEROWE, RĘCZNIKI kreaso-we, jacquard
i adamaszkowe w tuzinach i na łokcie.
'
CHUSTKI. PŁÓCIENNE, BA.TYSTOWE i JEDWABNE białe i kolorowe.

TEATR VICTORIA.

rs. JOO, wystawiony dnia

Zyrardowskich

TOWARZYSTWA AKCYJNEGO

RANCUSKA,

UDZIELAĆ
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Skład WYfobow

Poleca podpisana księgarnia, ksiaiki
dla młodzieży ioaób dorąslych, tudzież obrazkowe dla mały oh dzieci.

·
F

z

o s

Ł

G

Wszelkie'wyroby pońc~osznicze.
I

TOWARY WYSORTOWANH .20°10 TANIEJ.
Częstochowska mechaniczna przędzalnia

oraz fabryka tasiem

konopi

.

Droga

żelazna

warszawsko -' terespolska.

g:;: Cl:::Ti~td~:!n~~i:,CK:~ raCl· ': Goldste'l-n Oder.IJe'ld et Wykaz ruchu i dochodu za m. październik 1886 roku.
TeJIllCTBYIO~,i.H.B,l> rop., JIOĘ3H, B'1l!
.
,.,.1
l) Za przewóz 41,059 pasażerów. . • rs. 47,848 kop. 78 /'J
ĘO,MllIIOĘ'1l.N, .1437 OtJ'bHBJrHeT'll,' lITD
Oppenhellll
2)"
"
2,969,619 pudów towarów
144855
58
3 (15) f(eKa6pH cero 1886 rOĘ3 C'1l
.
.
'3) Dochody różne. • '. • • • • • : ,:' 1:071
;;
57
1

t

1/"

TIRCOB'll yT.eaB~ rop . .JIOĘ3H B ' 1 i W V Z Ę 8 T O VH O "W IE, ,
M'b ffimoJIRaillTapKR, llo,ll;'llN. 1437 poleca swoje wyroby z włoskich "i rosvjskich konopi jako to:
oy,1I.eT1> npO,1I.RBaTllCH ,n;BHZlIMoe
.,
•

~ecTBo, ,np~:Ha,n;JIeza~ee

illTllJI:ilepy, StlKJIrolIarom;eecH B'll
pOBaX1>, BeTeJIKaX'.b, " JIOma)l.HX'b,
(}pli1I~aX'1l, BOSaX'll, pa:urn:x'll SeMJl6- _
,lI;eJI~~ec~1>, CnapH)l.aX'L 11
o~fmeHB;Qe 3,851 pyó~ Ron,
y,ll;OBJI6TBOpeHie iIpeTensiii paSRhlX1> ,
JIHD;'b..

.'

.

•

'

we wszystkich grubościach w lcrlłżkach lub pasmach,
. ' .

Przędzę tkack~, na dratwy l węże
podtng każdego numeru.
,

SILIliD i

'..'.
wyłączna sprzedaz

Ó·

okolicę

_

u,
'W
k"
8
1b:
b'
.'
Ł d'·
npO.ll;aBaeMłlX1>
I tora I er erg w
ZI
8

na li DZ i

8

razem • rs. 193,775 kop. 94
'k 1885 b'" d h d'
w pa zle,rm. u .
r. yiO ~c ~ u. ,,184,763 "
061f'].
zatem w paZd~lerll1ku 1886 r. wHJceJ o rs. 9,012
"
87 1/"
czylI na 4,880 / 0 , '
Od lstyc~nia d~ l listopada 1886 r. dochód
wynos1ł
" . . . . . . . rs. 1,665,723 kop. 77 11'1.
W tymze samym czasie 1885 r. było dochodu
1 660480
67
, " ' -.-_:.:..."_..:.'.:..:..;;,c'~=---..:'!!.-'-,-:~
Zatem w L 18?6 dochód o zWl~k8zyl Sl~ () rB.
5,243 kop. lOt/'/.
czyh na 0,32/0 "
1383--1-1
źd"

tasmy surowe, blichowan.e l farbowane
v

OnKcllH .. On;1'nIRY
'
0."
npe,1I.MeTOB1> :Momno pascMaTpHBaTI.
y CY,1l;e6mtro IIpHcTaBa H 8'1i .n;eBll
ulica CJeM'łelniana Nr. ~'~-k.
,
npO,1I.aZH H3M'lH}Ti>OBOH.
Na obstltlunek dostarczam również, POPRĘGÓW we wszełkich/~I!O~=..Z~5-:-Z:Z~:Z"!_rZ1lll"Z:Z:'ZwrZ
g
~~H(jPH: l~:,.D;"IDI, 188,6 rOĘa. ił szerokościach, tak z konopi, jak. również z bawełny, pOd,łu .znane?J:o ~~,
~ b~
:a 137,
SP,
patentowanego "wedzkiego systemu. ' 1384-6-1

-,.~-n.~ rz~:am,II~:HCKI.
fortepian ~achoniowy ,

~A. B Z 1\: D

,'LOk'a'l la', ryczny" .

.

fi "
M'..

.

'. " .

o 7j u oktawach (Lmdmana) za przySpożywczego
skradaJą~y Się z 5uteryny, partem i pierwszego piętra z dwiema. sast~pn& ceu~. Staro·Pocztowa., d~m
Ma honolzawiadomić stowarzyszonych, że na Ogólnem Zebralami po 4~O !. O każda, opatrzonemi sześcioma oknami weneckierni
FIDst~aNr. 1418, na" dole, lnJe- niu odbytem'~ dniu 2 (14) listopada r. b. wybrani zostali dó zarządu:
(dł~goŚCl?d su:fit~ d~ pod~o~i) z wodociągiem i Elewem na
szkan,la Nr. 12..
1367-1-1 Adam Kiedrzyński Prezesem, Aleksander Jefim6w, August Olszewski,
kazdem pl.~~rze, ~mdą,f staJ~llł, wozownią, ora.z urząsdzeniem'
~p Z
Władysław Pomorski członkami zarządu,zastlJpcami Władysław wy·gazowem'.l innemI wygodaml, położony w środku Warszawy
~',
~ono
acki,~~Vasili" i\ndrej.ew! ~adeu~z.paszkowski, Le~pold Kowalews.ki
wynajęcia
w Łodzrwraz z rZe?za.ml ,paszpod c~łonkamI kom.JSYl. reWIZYJneJ, Remhold Neumann, Konstanty MarkJe'R" fi kt . '
b6'
. ,•
wydany w WarszawIe na Imię Ka- WlCZ, Leon GaJewlCz.
" .
e e ~DCl mogą na y "naw~t l całą poses8y~. "Oferty pod
rolaiEmi1i Smosarskich; . ŁaskaDecyz.y~ ,tegoż Ogólnego Zebrania postanoyłiono, .przypadającą ~ hteraml
Z ... przYJmuJe bmro ogłoszeń Rajchmana i Frenwy Z,na,lazca r,a,cz,y go,,' ,z w, r,oc16 do re- członkom towarzystwa' d,ywidend~ za rO,k 1885/6 wypŁaCIe po dnIU 1 ~: dlera,~alsza.wa,' Senatorska 26.
1348-4-4~, :.
da.kcyi "Dzi~nilika' Łódzkiego.
(13) styr.znia 1887 roku.
. '
,1364-1..... 1
~ ~~~.::Z:Z!-:-Z:*__ZJ!Z:Z:Z_~
Wydawca St~f"'H K088Uf,b~ "";';.Redaktor Antoni (lhomętowsld.
~mlBOJIeHO IJ;eHBypolO BapmaBa. 16 HoxCipx 188or.
W drukarni .. ,Dzłenn:łka Łcidzkteko•••

StowarzyszenIa

w LodzI.
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