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przedsiębierstw

handlowych i przemysłowych, optacających dodatkowy ceZsetor~st~wska
podatek trzyprocentowy w 1885 r.

11)

Ro'łopiall1acl

wynosi
21"'. ogólnej
""y8ty 'J.łt ich ilości w calem
L8t'He, suma ZI\Ś czy·
r o b l i stego zysk u prawie
Pozostale gubernie moina podzielić na
m,60 0 dwie grupy: z liczbIl przedsi~bieratw w,ytej
,8 00 , 10 i niżej 10, Da pierwszej grupy należy
l 2~~,600 126 gubernij z 408 przedsiebierstwami
,
,100 (39,3%) i 5,633,000 ra. czystego zysku
162,000 (8"/0), do drugiej 30 gubernij ze 113 przed4,34881,94°0°0 ISiebierstwami (10,8%) i 2,489,000 rB. czy'
,
stego zysku (3,5%), Należy jednak pamil)499,700 , tać, że powyuze wyliczenia co do podziału
65,800 przedsi~bierstw według gubernrj nie wyra·
3,300 taj" woale rzeczywistego stanu rzeczy, po.
14162,21°0°0 ' nieważ przedsi~bierstwa, opłacające podatek
, ,3°/0' pociągane są do opIaty takowego nie
15,33 5,9° ° ; tam, gdzie dukonywaj" swoich operacyj, a
5 39, 600 ' w miejscu znajdowania sie ich zarz!ld6w.
2,029,600 IWiadomo powszechnie, że zaTUldy wieln
310,487287,58°00° przedsi~bierstw %oa~duj" si~, w Petersbur!!u,
, . '300 MoskWie, WarszaWie, Odesle, Rydze, KIJo,
51,
wie i t. p. wi~kszych miastach, choć przed52,000 si~bierstwa t~ dzil\laj" w zupelnie ionych
3,537,2 00 guberniach.
6~~,~g
(DokOticunie nastąpi),
497,'800 '

9"2
5
grodzieńska
3
l
~inflancka
24
6
Prawo wydane 1885.go roku ustanowi· jaroslawska
10
3
lo dodatkowy podatek w wysokości 3% kijow~ka
39
6
24 czystego zysku na wszystkie przedsi~bier· kowieńska
stwa akcyjne, sp6łki udzialowe, oraz opar- kkualrlsaknadzka
10
l
le na odpowiedzialności solidarnej. Od po.
, j
l
datku tego "olne S" jedynie towarzystwa lubelska
1
l
kolejowe i wzajemnych ubezpiecze6, ponie. mińska
o.
3 wd one nie wykupujll świadectw gildyj. mohylewska
2 nych, a podatek ten jedyoie spada na przed. moskiewska
'; 47 95 52
si~bierstwa, obowillzaue zaopatrzyć siQ w niiegrodzka
13 13 24 19
5
tego rodzaju doknmeuty. Zarządy przed. podolska
siebierstw podlegających podatkowi 3% , 0- piotrkowska
7
6
1
153 109 50
bowil\zane s'l w ciągu miesi"ca po zatwier- pejersb;:rska
dzeniu sprawozdania rocznego, przez ogól. ra oms a
l
l
1
l
ne zebranie, przedstawić sprawozdanie do turkiesta6ska
komisyi podatkowej gubernialnej, do czego warszawska
54 34 !lO
należy doł'lczyć kwit z oplaconego podat. wileńska
4
4 ku. Komisye podatkowe gubernialne spraw· witebska
7
6
1
tlzaj'l przytoczone w sprawozdaniu cyfry, 0- wlodzimierska
17 14
3
zoaczajll dochód czysty i sumlJ podatku.
woly6ska
5
3
2
196,360
W 1885 r. podatek 3% powinno było o·
Tak co do ilości przedsiebierstw, jak i CO
płaci~ 1038 przedsillbierstw, z których je. do sumy
zysku, pierwsze miejsce
dnu 236 uwolniono od niego w roku spra· l zajmuje
petersburska, w ki,órej
153 przedsi~bierstwa z ~zystym
wozdawczym, jut ,to z powodu niewY,dllnia I znajduje
czystego dochodu, JUż też z powodu, li do- : zyskiem 30,728,800 rs. Drug" z kolei jost
pi ero co powstały. Do tej kategoryi zali· , gubernia moskiewska ze 147 przedsillhier.
czooo teź kilka przedsillbierstw, z k~rych stwami, które osi'lgn~ły czystego zysku
nie pobrano W 1885 r. podatku, pOOlewbż ~ 15,335,900 rs. Ilość przedsiQbier.tw " obu
zarzlldy zbyt p6źno przedstawiły. sprawo· tych guberniach razem stanowi około 29%
zdan.ia. Dla pozostałych 802.przedslllblerstw i og6loej ilości, suma zaś zysków przeszło
komlsye podatkowe guberOlalne ozoaczyły 65% ogólnej,
sumlj czystego zysku. ~a 70,236,800 J'!l.
Po tem id'ł nastljpuj"ce gubernie, z ogól·
Tym sposobem, przedsl!;lblerstwa, kt6re Ole n" sum" zysk6w, przewytszaj'lCIl milioo
oplaciły podatku, sŁanowi" 22,8% ogólnej rubli.
ilości przedsiebierstw podlegających podat.
przedsiv·
Erak Clr.t!
kowi, te zaś, które takowy opłacily, stano·
bieratw
r u b l i
wią 77,2%, średoi zaś iOR dochód wyuosi
kijowska
4,349,000
45
87,572 r •.
warszawska . 54
3,537,000
'rabelka poniższa "ykazuje nam ilość
2,030,000
podolska
24
przedsiebierstw podlegaj"cych podatkowi 3%
cbers06ska
1,923,000
30
w r6żoych guberniach bardziej nBS obcho·
cbarkowska
1,515,000
27
chodz,cycb, oraz czysty dochód przedsiepiotrkowska
7
1,48 8,000
blerstw, kt6re rzeczywiście woiosly ustano·
inflancka
1,208,000
30
wiony podałek:

I

9
7
4
30
13
45
24
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Przemy t, Handel i Komultikacye.
żelazne. Z Tyflisu donosZ.!j, że droge żelazD/ł od morza Kaspijskiego do Tebe·
raoo wybudowano Iylko na długości 9·ciu

Drogi

wiorst, zamiast projektowaoycb pierwotnie
50·ciu wiorst, postanowiooo bowiem wybudować wogóle tylko 20 wiorst a n
stałych urządzić kolej konoll.
- Według informacyj nz~ILr
wreOlia," do ministeryum
sio no projekt budowy nowych
wych z Kurska do Woroneia i z
do Kazan ia,
- D~ieDniki petersburskie donoszll, że
droga żelazua warszawako - petersburska 0trzymała od rądu pożycz kij w wysokości
rs. 260,000 na ulepszeni.) i powiemenie
środków przewozowycb.
- W Cbarkowie rozpoC%~ly si~ w dniu
17 b. m. narady zja7du inspektorów dr6g
żelaznych poludniowycb przy ndziale przed.
atawicieli gieldy, ,.iewstwa i miuta. Na·
rady majll na celu uregulowanie ruchu toa szczeg6lniej przewootn zboh i

~-~
promiennych

łane

bet. uatnele.oia- Dla
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- FrAocuskie low&rzystwo buimieDo
pod firm" "Towarzyatwo nuwahu {rancu.
skiego" uZYlkało po7.wolenie Da {abrykac~ i sprzedaż produktu w obr~bie pall·
stwa ruskiego.
- Mioiateryum skarbu., jak dODOł%4 ,.No.
wosti" n.mierza ur%4dzić stacye do'wiad·
czoloe, dla próbowaoia lukna. Potrubo
takich stacyj motywuje minilteryum zb,t
CZ~8to praktykowaoem fałszowaniem sukien,
przez domieszk~ przy {abrykacyi do a1 lej
wełoy bawetny, lub "1e7:eakó" wełniaoych
i t. p. Ministeryum jett zdani., że {al·
szer tw tych dopuszczajll si~ z r6wno (.
brykanci moskiewscy, jak i ł6dzy i toma·
BZOWSCY' Sukoa uznane przez ataCJ': u
dobre, byłyby stemplowane, co uchroniłoby
uabywców <Al falsyfikatów. _
pocz.\tek
taka stacya ma by6 ul'ZIldzoo, w jedne
z najwiekszych miast przemy lowych.
- W Bantowie spahł lie przed kilka
dniami ,mlyn parow1 Uwarowa i spichlerz
z p5zenICll.
Kredyt "Nowoje "remia· donO&i, że mioisteryum dóbr pa6stwa przyj~o i z.atwi~r.
d.ilo prośbe przedstawicieli o latniego sj zdu g6rników poludniowych co do Ilr'Z.\dze.
ni przy kopaloiach ku pożyczkowych dla
robotników. Celem ntworzenia (undallu pofyczkowego dopaszczoay ~zie ndnal
mych robotników J:& pomOCll t"ca6,. pe syj 1-2"'. i wlaścicieli kopal6, klónlJ :tO'
bowi~ .,~ "nosić 'I. tt~ og6lnej aUlDy
"kład,iw robotników.
y w "Kuryerze war·
Ubezpieczenia. C",
suw kim:" ,,za przykl delii fabryltut6w
łódzkich, którzy p'ierm przJU4pili do .bez·
pieczenia robotDlkó" ua wypad k
n:i,
kalectw .. lab nieadolności do pracy, kil
war za"skich wi~knycb ukJ: 6" labryC'%nycb, w ciJUrl ItIlka dni osta nieb, uall&knrowalo awoich pracownik6w.
Wicloki urodzajów.
- Z Odesy dono 1Il <hi nDikolD Di lIlieckim, te w calej Rosyi
urod.r.a.
je zapowiadajll '0 jalta. lepiej.
Krr'
mie, w .Besarabii i Da Kaukui, .podDa.
waj, aie świetnych ~b' rów.bo i ' & •
W guberni
charko
iej. pol:
taw kiej i na Ziemi
•
unic& rou in~ły si
widoki urodujów w
a rudel

'.i

skromnym, nie m6gł
BU j" o
myśli,
n tcbnień sztuki.
" IW
wybo~we fl;rpni&aqe •
Edwa.rd De1pit.
badać. Dość było dla niego bolesnem prze- marzenia, za kt6remi w pogoni azalejl:, A
zaspok<llć • .tl
,
J
ej
konanie, że z jego winy odpadaly jej skny- w, skroniach mi sznmi, teskoio do tego, co potrz.eba i~ walk. 1 IWycl Iw• • Al. jaltią
IP
I dlaj niepotrzebnem znajdował zastanawia· Wielkie, pi~kne, - t<;3knie do uieba.
. 1zwyclOdw I po Ja~&«o rodu
nio siO nad swojll niemoc/ł. J edoakże taki kaymilianie, niebo moje jest obok ciebie.
j kichte to npolDl ta bctru.u, k r
- Naprawdę?
pragni ni. rapte. j o r . lo? (H, h
obrót wziola ich rozmowa, że nie majllc
ch~i poniżenia się, uznal za słuszne powie·
- Ale ty mi tylko blokit ukuojesz.
przynajmniej i ou • III rau.
l
(PBZEKI\AD Z FIU.NCUSKIEGO),
dzieć jej:
- No, przyoajmniej to, co
najpn1- aJć, latwieJby i. było,
i ~ . by y
- Jesteś szlachetn", Katarz1no! dobrze jemuiejuego.
IdWOJe. We dwoj ale ta Ito , k
ciQ rozumiem. Szcz~ciem dla ciebie, nie
- Jabym chciala ... jakie ci powi dzieć?_ ge.oiuu UDO ' 1 wJ30ko, o.
, . ".
(Dalszy ciąg - patrz Nr. 135).
wyszliśmy z jedneg<l młyna, nie jesteśmy z cbciałabym i cbmury i blll"&e poznać.
ści, niedol~ym.
jedoego ciasta utworzeni i chcialabyś wmó- Przebóg! a lot po co! Przyzoam ci
I był szcz~liwy ze swego odkrycia. Ta I wić we mnie, że moje je3t lepsze. Ni~, dro- siO uC%erze, te uie rozumiem po co.
k' P:.t I Pltr'Fa1"1U
świetoa kobieta miała słab" stronę, w I<tó· ga moja, zacbowajmy wylllC%ne na ze przy· _ Nie~tetyl w tem
moja "illaj l,
:z po od
rll możoa było ugodzić, slabll stronlj, za ! mioly, zostawmy uOlysłom naszym swobod~ bo nie mam prawa w.,;dy b ć do t go, cze· ~ d T ' : .
li
I
pomoc" której mógł on jak kochanek lub różnego powołaoia. Ty sie unoś po nad po. go ly uie rozomien. Poaiewat j l ID t
~.... tooo'iW
ojciec otoczyć ją czułoAcill, rozproszyć tro' l ziomy, bujaj i błyszcz w niedoścignionym JIl, powinuam być tak\ jak ty.
skQ urojon". Acbl uiech ona pO,tostan.le n~ świecie cudów, ja prnc01l'ać i chodzić będt,
tnei sie go, karbie mój
_
o, co
.. ,.._
zawsze wieIkIl a niepokalaoą, .nlecb Dle liSI: Ij.ak owad niepostrzeżooy mi~zy stwone· powiedlial Maksymilian wesołym
_ ~ Id .b I"a? ..
łuje zniżać sie, schodzić do DIego •. Dop6kl niami innemi, jak robotnik przy dziele ma· bo cóib1m ja wted, robil?
•• 6
ich ser,ca bed/ł ,n~ jednej wysok~ścl,. ~opóty ,lem, ale poiyteczoem. Nie mam pragnie6
Zanim odJi!Ch J, przypatrayl jej ie
~ r." •• ,
y a ••
bIld" SIQ rozumieli. Ale zabraDlal Jej 9~ro- ionycb, wyższych, bo celem mego dzieła, - CZ8. H~b nowe wIGIT
wo gwałcić swoj" nature. Czyż , go kiedy ty jesteś. Ale, łeby go osillgollć, potraeb 11m nl.froczku i bly %C1IlCl O 11
widziala zmartwionym, alb,o c.bocl.atby ty)k~ Uli twego uśmiechu, nżeby t .. ój uśmi'!Ch po- 11 Katanyoie polór 'yblUI glosq,oej
i I ochot.t ki
t pn D
niezadowolonym z jej pr~eJecla .SI.1j c7.a.raml ,y kaC:, trzeba mi lwojej swobody. BIldt rocznie.
r.aDOwal go
aztuki? Czy życzy I 80ble w nieJ ~ml~oy? swobodna, dziecko moje, nie kr~puJ i~ w A.le w drodze do llUI r
Czy nie był z niej dumoym? W Jakimże dogadl Diu swoim upodobaoiom, B dt n • wyt/umaczooy ni pokój. P
w, ra·
celu chciała aie imieoi<:?
lcbnioo" bez prz<!S,kody i muz, bl!% wi~ ,y przybraly j ni J'.18
Pur
Na to pytabio Katarzyua osłupiał~j pny' z~w. Twój tryuOlf. b~dlie mo.im, Ił jeteli ~oi.\l J'I IOlIi., J k " l
D~~
szlo jej na myśl uczuciu, które Dledawuo nie po~r8fie 1I'spólDle ~ ~ob, IQ. uchwycać, UlU "yloa n. ch a r~ ~, w ł
'c
zacbeeało ill do poprawy, ale skoro mat~a b~dO ,'11j cl6Uył 8Ze7:~SClem. twoJem.
Pl, te l kol d Dl
•
'8 cni
odjecbala, nie żadne uczucie już, ale Ule ,
ObJęla go za n>:Jl:' !"Ó"lllc:.
~ Dl otoca]6 J te. lU be ... , t. •
"yt/6maczona oba"a siebie 8A!"Oj, pcho~la
- Z~byś ty . W!<dzlal, Jakiś. tr dobryl J , II on" tylko I ,!bowl
II wl
I
j, do lluyjQcia roli goepodYDl domu. , UzdraWiasz ~ole, ~esteł cz.ar?Wn~klelD. • nim .. oJ' alebo I to l J D
- Żeby stać sje godn" ciebie - '"Yl'l'
-:- No.. to JUż wlele- pO"ledu.ł, u all
Z J o WIr
kała.
chaJllo al~.
III w
- T,:" j8S~ dunO
w ciWl j kr i . ay
_ Dr<lga mojal Godnll mnie jesleś, sko·
ro ci .woje o&twisko dale'!' . . .
. w której chclalam tyć podbudza a .t!,OIID
LaID 1:nl
Zatrzymał si e, zastanowII: mOle ooa 018 p~ykladem. Potrzeba nll pn tn o. I oo-Ite
śmie powiedzieć, te pocsl;lcie "Ia!oej . "y~. wletna. ..
..
nołei umyalo"ej zmana Jł do zOliania 810
- Ch"ytaJ Je.

Katarzyna levallier.
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In!"a '90 p, Jln Kotmiao • Wierteho"isk 100 zamieszczenie w "Dziennikn" poniższego fa·
(-) Stanisław Taube, o koncercie która.
p. 18 f., BoI",I." Skłodo,,"ki • Z."ieprsyc liS p. ktu. ChC4C zmieoić swoje mieszkanie, wy. go donieśliśmy, weclIug programu na &fi.
I f., AcgOlL l"ańJki • WienbieJ 95 p. 6 f., ko· b
pieo Poj.r z Ch.lma 150 p., ko , iec Herm,,, M.· rałem sill oa poszukiwanie mieszka6, co szacb, przedstawi 8iO nam jako skrzypek o
Wełno. \V. r I t a w a, 19 ClerWCII. Ostatni kOWln z Pr<&SO,I .. 300 p., kopiec Noech Kora. jak wiadomo, w Łodzi nie jest bardzo la· wielkim repertuarze skrzypco"ym,
wym,.
dzień jarmarka., poniedziałek J nie był lft p,t.YM od z Polt.... 100 p, l:Iiger.berger z Trolla ko". 68 twem zajociem.
Po wielu usi/o"aniacb, gajacym mechanizmu, siły i temperameotu
poprzednich. ohooiat producenoi i kapor zebrali p" . P"olÓlko". ki I Manho.tki 60 p., dom. Mlo· udało mi się nareszcie wynaleźć odpowie. jakiemi też, według prasy warsza"skiej'
,iO licloie od samego rana. U.pa.ob enie było nie
. ..,n 106 p. 18 f, Wojoiech Cienhomlki z doie mieszkanie u pana x., właściciela odzoacza siA teo utalentowaoy l8·letoi ar~
po . ue, tak Urno Jak w .obo~ i w nied'li6ł~, a <hi
Brzo
.. ". 63 p. 50 f, ZJJmu.t Oonimiroki ,Ko·
•
oielP dZIewloa poprawa kurto rubla Da WIIJIt. ionek 65 p. 20 f, Auton. Grz,bo".ki z OowlolU wielkiego domu przy ulicy Piotrkowskiej. tysta. Numery fortepianowe obejmie kre.
kich giełdach clilnnloh i pUBwjdJwana lwyika w M p. 19 r, oe Zdziarow. 6S p. 28 !
Zgodziłem wioc mieszkanie, dałem właści· woy Stanisława, Jakób Taube, takie ło.
Berlinie, tom bnrd ..ej row,t'"ym1wałyod .. ku , ów
w.łnl>. K r ól e w i • , 16 c.. r"ca. Dowó, cielo"i dumu 10 rubli zadatku, do kontra. dziaoin, wychowaoiec kooserwatoryum war.
nnbywcow ugraniecnyoh. Spned.~ ,zla leoiwo, wlJlaf
był dotJchczas hard-w akromo}'ł ohrot, nie
k
kI
bl
O
nabywu1 domagali liV uatal tt" VI cenif', na co moglJ rozwiołć lig t.m bardziej, te kUpC, Prlf' ktu zaś mialem przyjść za kilke. doi
po. szaw8 iego z asy p. /:lIro 8.
baj ci
Egodr.i6 .iV nie ohcieh producenci. Poniewu Dle bJw.., prowi • ., calej lioob.o, ..nho",1i liO berd", oiewd oa razie aoi ja, ani właścicie j do- młodzi artyści sympatycznie pociągaj I} ku
było juź wełny bardzo oien" it-j, kUpGwano średnio· ,,"Lr .. m.~'łiwi.. Z dowiezionych dotyche... oka
mu nie mieliśmy czasu; zreszt'l mniema. sobie łodziao i spodziewllć się oaleiy po.
aionll" 1801 wybierano partye najlopue i najlepiej lo 2,000 ctr. Iprz.dano 0ZłŚ6 po een"ch zbliionych łem, że z me; strooy 10 rs., a ze skooy parcia koncertu, o czem też dycha6 ze
pnrgotowAn6. NabJwali cii aami fabrykanci co do ,.adorooao,ch poc"Lko . Jcb:
byl, uii·
•
1
zapewnieoie - b~dl} dostate. stroo wielo.
poprzednio; ilołó weln,. r..akupioo8j przez dl'rek o loe od oajlepl',ob o 12 _ j8 ·m. Welna bradn. właściciela
ra SIlkltdów Uoger S1eroberga dosda do 6,łJOO p. 0Ii4g' 1>1- 6'1 z. 106 lI. w. cI.
CZIIII r~kojmi'ł pewoości.. Po kilku doiach
(-) Dziś w letnim teatrze Sellina przed.
Ropphan i Nitaohe .. kupili "osYIL\ iegolokolo ',000
w_ B. r I i n, 17 _r"OI, godoin. l po pan. X. przysyła ~o '-"Ole faktom z zapy' stawiooy bodzie po raz pierwszy obrat
p. Ogólem aprzedloo w ponied ziałek okolo lO O< O
p., fazem WleO podOlU całego jarmarku 86,000 p. pol_dni.. Zapowiedzi.oo na ,kładach 2ll,600 etr.. ~amem, cz,bym Sl~ ole ~hClał ~rzec wyoa· ludowy w l akcie ze śpiewami i tańcami
oauw.t,ć olleiy, ie "iele partyj by". dOIta· J.otego W JegO domu mieszkama, dlate~o, p. t. "Wiooiłia św. AndrzeJ'a," z muzyka
podczai gdy s koócem jarmarku zeedorOClloego br· lecz
wianych także ber; uprzedniego ~uw'lftdo mieoi&. Na
'1
lo Iprudao)'cb 47,500 pulJów, cIJli pTI6IUO o Ikl.doie dotou doŁychez .. 16,Gi5 etr., po poln. ze .dawoy lokator chce pozostać: Pom? Wrońskiego. Na zakończenie odegran'ł bV'
ll ~OOO wioce/',
roku biei'łOym Ipnedano na doiu 'pod,i"wan, j.. t obOt.o,y o.plyw. Pro<lu . waz tego lokatora znalem, zgodZiłem Sl~ dzie, z współudziałem p. Julii Leichoitz,
jarmarku za ed .. le 7b'JIł ilo'ci dowiezionej a .. roilość, jak kupc~. cb~tniQ na propozycyę, tembardziej, że ro· operetka w dwóch aktach p. t. "Lekka ka.
ka. z8nł,m prawie 900/.. Wełny ni8lprzedanej po. ceoci do .. ietli pu~ie.takł ..
że walerya."
zostało lO,f)(l() pudów więcej niż w roku zeu1rmj U"ago zwraca dow,e.,on. port· a weloJ rOIkiel, 'zmyśliwszy siO oabrałem przekonanill
okolo SOO oLr. Wedlog wykalÓw urlOdowych..
. d
'.
.
. .
'
pO~OIlata weloA średnioolenka oiłllycb gatao_
ków dolu 14 b. m. bylo oa Ikl.Jaob 11,661 etr. we!.r mOJe awoe ?Ileszkame, nieWiele gorsze od
W gobotę wystawi towarzystwo p. Gra·
l ordynaryjni, kwrej wcale D_
l e nabywano '" tlm niemieckiej i tI,9 26 etr. kolonialuej, razem 29,689 oowego. Kazdy chyba przyzna, źe wobec bi{lskiego komedyo·operll "Garbus sierota,"
roku. Zwykle nie ma ODa nabywców • tem bar·
dt.iej nie miała ich na jarmarku tegorocznym, ,d1 ,,?,. N. ,kI~d" 'h 1l.poaobienie jeoL je...... ..pel· tego zadatek mój powioieo być mi zwrÓ· lIapisao'ł przez A~Bałuszkiewicza, z mu.
o.e "YC"~UJłOe. Ce.y ?8~ro,,~ ne. D.ekiedy prze. cooym' nie spieszyłem się J'ednak po od. zyk"- F. Maliuowskl·ego.
zDaCloa jej cz~ó tamokl.. Sprzed&OO druhn8 do. fabrykantów
lab czeaalDlkoW', 102;0.11 'JV bard&o od b'
'k
.
.
..
'ci po 68 tal. Ceny w OIt.Lolm dniu j.rm_rlco nie cen .,daoyeb: tyl ko bardw oieooa",ne .. kuJ)J do- Jór ta ~If~go, gdyż na razie Ole potrzebouległy żadnej zmiaoie. Placono wioe '" oko. 1888 nil jui d, skntko, po cenach zatajvoycb.
wałem plemodzy, a zwrotu bylem pewoy.
w d. 16
w d. 16, 17 i 18
KRONIKA
w.lnA. :;. c ze ~ i o, 16 c<e ...~. Do"ie,io· Jakież jeduak było moje zdziwieoie, gdy
czerwoa.
r.a wał o c
czer"Ca
DO 4,000 etr. ~y •• e dobr.. SkuLk.em. d .. ze~u proszooy pan X. o zadatek, odmówił zwro.
KRAJOWA I ZAGRAN/CZNA.
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bardzo oieokł I
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aprl811ał: u la leniWO. Ceny o 6 - 8 m. oi1ue, Dlt t
t k
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przed rokiem.
U a owego I wypar SIO w zywe oczy, ze
10,1 124
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"JI
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średui,
I
9~ - 99
_ Cz~stochowa.
Trdzie6" donosi !a
nie ?trz~mał odemnie. ża~0l:ch pieoi~dzy!
1187
"
,,11
72- 89
y da:aOlu !tlent~dzy by~a .tYJ· projekt za"il}zaoia ; Ozęstochowie st~wa.
fOOlew:az
lrz
ordynar,yjuej nie neb) WaDO
Łódzka.
oćmala oo.a, a ~'tPOk ag praWda, hWdla .ć· r.yszenia :lpiewackiego "Lutnia", nie uzy.
W roku 18 ~7 plaeo, o:
CZ' . nl6 Oloze, ws .. u e
czego. oc. o Zl ska łzatwierdzenia wladzy.
w d. 15 i 16 "d. 17 i 18
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Przy
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sweJ
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0'1 _ Ludność stała guberoi piotrkowskie'
za wełnO'
C'llsrwoa:
o~r"o.:
kach grano onegdaj .PiOkn'ł Heleno· w let· gę - zatem ze.cllcleJ szao. paOle redaktor~& wynosiła z początkiem r. b. ogólem 968 43~
bardzo ci.ok, I
150-162
li1'J-l ~2
ni'm teatrze. Zaledwie kilkaoaście 05ób w fakt teo opubhk?wlakć, choLćl~y ddlat:l!°ł' ~e. dusz płci obojga.
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70 - Sb
70- 90
cbowsklego arcydZIeła. Oklasków bylo spo· ół T'
bl'
na • wlet" pośwl~ca nast~poJllce wyrazy:
"
ordJoaryjnł
63- 66
63- 7j
ro, ale pieoiodzy w kasie straszoie mało; p
mi IOna ru I.
.Zmarł jeden z oajszlachetoiejszych mo.
Po jarmarku pozołtali jeszcEe na hrJJQ kapoy
.
Prenumerat~r R. P.
. o~l'chów! jeden .z najwsp~nialomy~lniej8zych
zagraniczni i fabrykaol'lj krajowi, lees pl8'rwlj nie co pra,!da, całodzieoua. z .p~zeslaokami
(-) Od papIerosa. Wczoraj około godZI' kierowOlków, JakICh kiedykolwIek miały
kupuj, " powodu IWJiki kUrlu, drudlY 2.~ ,,~.po· nlewa Ole zach~cala bynajmniej do szuka·
koili jaź swojo potrz'aby. Dowóz \V ponledEl&lek nia artystycznych luateń na świeiem po· oy 6 faoo stolarz J. mający pracowoię w Niemcy. Jako promień sl06ca, blyska kró.
był bardzo .kromny, pU8wabo8 ogórem 5,816 p.
wi?tr~u. Operetka. ~zła • wcale ekładoie, domu pod N. ll08 przy ul.i6Y W~dzewskiej, tkotrwałB ep.ok!, pa~owtlnia ~e.arza Fryde.
28 f. W porównauiu "rokiem z,eadlm do"ozy
dZIIJkl p. JarszewHkleJ, ktora po raz astat· l spostrzegł dym przedostaJ'lcy Sl~ z war· tyka III. Smlerć Jego sodzlwego ojca, zaprzedstawiaj, .ig j'lk o8itgpoje:
przed wyjazdem za j Sdatu do sypialoi. W warsztacie paliły stała Europ~ uzbrojoo'l od stóp do głowy'
Z końcem dnia 17 w roku lSS1
W roku 1888 ni wystlł~ita onegdaj,
cz.rwoa b,lo . 41',160 p. SO f. 4\46~ p. er. granic~,- dzi~ki pp. Bognszewakiej, Szel'ł- si<; wióry; ogień powstał od papierosa po· wszędzie oczekiwoli wielkich oieszczo§ć;
w dUlu J8 or.erwca
gowskiemu i kilkn inoym. Chór męski jak ! rzucooego przez jednego z terminatorów. groźnej katastrofy... Wewnlltrz Niemiec
dowiesiono..
8,828" 10" 6,815 ,,28 li i damski wzmllcoia się z każdym doiem; Domownicy i sąsiedzi stłumili ogień.
odbywał się ferment umysł6w; zmoczone
razem bJ/o
62,579 p. - f. 61,277 p. S4 f. cora~ to .nowe t,;,arze widzi si~ l!a .scenie:
Kradzieże. Szesn~.toletoi termiuB' P?I!tyk'ł krwi i .żelaza,. oginaj'łce si~ pod
Opr6es wyliczonych peprudoio, znaclJoiejne par DOWiadUjemy Się, ie przybyła JUZ pllUI tor rzeźOlka Grena, Enlll HaJme skradł clęzarem podatkow, Niemcy j~czaly pod
tJe do"letli:
trzy jarzmem militaryzmu i naduiyć policyjoych.
Felik! Jót"icki z Borowego p. 65 f. S8, dom. Szyrer, b. śpiewaczka teatru lwowskiego, I swemu pryncypatowi połeć słoniny, I wędzone paletki i zemkn'lł z tym towarem Wszystko to zoikłoby z pewności'ł, gdyby
Zwola pod Łu.koVloem p 80 f. so, Feliks Tarnow- ostatnio angażowana w Poznaniu.
.ki z KłOC16wa p. 69 f. 24, "okolio NuiAIska p.
(-) Dla szpitala św. Aleksaudra spro., do Turku, do ojca.
cesarz Fryderyk dłużej panował.
~IO, Alek••uder Schilliug • Ploui.o p. 68 f 8:1, w.8dzon~ w tych dni~cb
narz~dzia chirur.
We wtorek w nocy, z ,-"ieszka.nia sz>:n:
.Lecz wpły~ epoki. nie mierzy. sifJ j?j
Stani.sław Ki.ielnicki ~e Stawiak p. 18' C. SOI Bro·
Di.tlW Doba.i • Pieśoidel p. IW, llipoliL Cioho,,- glczoe I stół operacYJny, których brak do· karza N. Blocba przy uhcy Wld,ewskieJ dl:ngotrwałoścllI. Takle wydarzeDla, jakle
ski. Wielki.h Zbik p. 92 I. li, Henryk Skarz,ó. tkliwie dawał sifJ uczuwać w tej instytucyi pod N. 1113, skradziono garderobę męską zaszly w Niemczech wcilłgu trzechmiesi~.
.ki • Jedwaboa p. 106 (, 16, Konat.auty OaCrseoie· leczoiczej.
i kobieC4, wartości JOO rubli. Ione rzeczy cznego pauowani.. cesarza Fryderyka, nie
wski s So.ń,ka p. 66 f. 16, Gnegórz Lipcl:yóaki z
(-) Licylacye. Magistrat miasta Łodzi jako to lichtarze srebrne, bielizna oraz mijaj'l bez Ślddu w życiu narodów. Histo.
Borowiny P. sa L 80, z okolic PnuD1ua p. 227,
2001's. go· rya pozosttlwi zawsze n& swych kartach
Winoenty Rudontinl\ z DlI.romina p. Sd f. a, En· ogłasza na wtorek dnia 26 b. m. dwie Ii· ubraoie, w którem było ok%
abohy Dobieoki z Etopuuoa p. 68 f 4, Konstanty cytacye na sprzedni ruchomości Meodla tówki schowanej, były już złożone i przy· imię wielkiego cesana.m~czeooika, który
Mdowiejski s Laaocina p. 123, Tytus DembowIki EiseoberŁa i Lajbusia Lismana. Licytacye gotowane do zabraoia, lecz prz~budzeoie zUobył sobie miłość nietylko własoych pod •
• Naopolaka p. 183 f. 22, • okolio Ploń ... \O kilku odbęd'l się oa Nowym Ryoku, przed ma· si~ Blacha spłoszyło rzezimieszka. Panie· danych, lecz i wszystkicb, komu SI} drogie
pa"tJAch p. 2~!!, p. 497 f 36, p. 450 i p. 390,
waż wszystkie drzwi były pozamykane i ideały wszechludzkie."
Droldowalri z elbo!l. p . 83 fi okolio Mogielnioy gistratem.
Wójt gmioy Brożyca, w powiecie lódz. nigdzie śladu włamania, przeto policya are·
"Nowosti" także przYlluszczaj'ł, iż panaI,H1, drnga party. 250. dom. BlOdowo pnd. 8S
f. SS, Zygmuot Gnybowaki fi Cmiewa 72 p. 27 f·, kim, ogłasza Da dzień II lipca r. b. licyta. sztGwała słuź'lCIl, jakI} podejrzanI} o kra- wtlnie cesarza Fryderyka nie pozostanie bez
Frauciazek Ciemniewski s Koatosina 82 p.t Adam cy~ na wydzierżawieoie dochodów bóżoicz · dzież lub wspólnictwo O kradzieży.
śladu na dalsz'l polityk~ Niemiec:
Prenel .. Olchowa 60 p., Jinaf MynczJó.kl s Wo·
(-) Krakowskie towarzystwo dramatyczne
.Niepodobna przypuszczać, powiada
li 8.ydlowieokiej 71 p. I~ f, Joli. C,bo\eka • nych w osadzie Aleksaodrowie, a miano·
Bie.niewio S6 p. 4 f., S Gazowa 10.& p. 6 f, I: Dan· wicie d?chodó~ z łaźui, czytania r~dału i przrjeżdża ~o oas .w pi'ltek, z Piotrkow~, gazeta .aby pa?owaoie cesarza Fryde.
ezypoJ. 66 p. 18 f., Kle.in .e ~trz.lo b9 p. SS I., z wyoaJmowaDla ławek, od ogólneJ sumy gdZIe obecme baWI. W sobotę odegraJ'l ryka 81e pozostaWIło żadoych śladów w bi.
s Gcstomia 94. p IV f., kopieo Kelman Szlama Sil- 145 rs. 85 kop roczoie, in plus.
artyści krakowscy "Hrabinę Sarę," pięcio· story i, że by/o ono przelotnI} mlU''l, źe ma.
bel'ltein zBawoslewa l!lO p., Kuimien StrE8-(-) Nadesłane.
Szaoowny redaktorzel aktow'l
Jerzego Ohneta. Przed· ra ta rozwiała się i że zoów zacznie si~
newaki fi Arcelio& 70
kopiec Dawid Berguin
o stawienie
teatrze Victoria. J
sił
Tak SIł'
s N.Biellka
Manow r; Prza- D l a '
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Kronika
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mam
) ~:tJ~.;~,~r~;:~l;~o
pozo./ się
O n i e . Kochała
a
wi~c musz'ł być doskonale.
Sj
prawie
wy, gdy odpo.
go tak,
- Zda wala mi siO, że ktoś mówił...
on Katarzyoę, bez oadziei. Tylko co poPaoi wcale matki nie zoala?
- Tem gorzej dla oiego. A potem, wiedziała mu: miłość oie może wzajemno.
Niebieskie oczy Genowefy zapeloiły się gdyby miłoM wymagała wzajemności, ci~ż. ści wymagać; ooa SWO)'ł dała już oa ofiar~.
łzami. Wzruszooym głosem młoda dziew· sze jeszcze byłoby życi~.
Zrozumiała go, znała jego nami~tno§ci, za.
czyna odpowiedziała:
Malarz wstrzlłsnllł głowIł, nie wiedział, łowala go, sama nigdy si~ nie żal'łG, - ga- Matka wychowala Maksymiliana a Ma· czy Genowefa myślała o jego odkrytych towa mu by/a poda6 r~kę i pomód. mu,
ksymilian mnie wycbował.
rannch czy też o swoich własoycb.
by nieszcz~ście z godno§ci'ł zoosit. U miała
Na imię paoa Levallier wzruszenie ogar·
- Do§wiadczeoie pi\oi jest przedwcze. dobrze czynić. Poczuł szacuoek dla tego
gałllzek.
oiajllce Lucyaoa, min~ło bez śladu. Zapy. sne - rzekł, rzucaj'ł lIa oi:. badawcze spoj. dziewczocia z charakterem prostym i pra·
- Jeste§ pani zręczolI, jak bogioi - tal ostro:
rzeoie.
wym, kt6re ze stoicyzmem niosło pomoc
zauważył Lucyao. A nie chce paoi być
- Jakże się to stało, że brat pani Zl\·
Gdy si~ ku niemu z"róci/a, dodał:
cierpieniu i w porywie szlachetoości zapra·
r.rtyst k'łl
ślnbił kobieto, kt6rej wyobrażenia i sposób
- Czy pani już cierpiala w życiu?
goął je naśladować i wyrzec si~ wszelkich
życia tak różne 8'ł od pani z&Sad?
- Bo lubiO kwiatyl
Niestety! Odkl}d lU ilość si~ w uiej obu· nadziei. A wi~c! pierwszym obowillzkiem
było unikać tego dziecka ...
- Bozmaicie je moźna lubić. Czy pa·
- Bo Katarzyna j6st wyj'łtkow'ł istot'ł- dziła, rozpacz'l serce jej było przejote.
ni muzykalna?
odpowiedziała Geoowefa.
Zbliżył si~ do niej, instyoktem nieszczę·
Wtem wesz la Katarzyna.
- Bardzo malo.
- Myślałbym tak, ale słysz'lc paniI}, śliwycb odczuwszy nieszcz~§cie.
A poniewaź dusza ludzka w najlepszych
- A oie rysuje paoi?
widz~, że tntaj SIł same tylko wyj'łtkowe
wyszeptat. Nie nawet pop~dach nie jest doskooal'ł, przy- Przepraszaml - .Nie panie.
istoly.
chciałem pao.i przy.krości spra"ić; cZJ: mo · p~moi.ał sobie, że nie widuj'łc Geoowefy,
- Pewnie pani tego załuje?
- Myli się pan. Bóg tylko wybranym g~ być paOl przYJaciele w? czy paOl ze· Ole WIdywałby Katarzyny, - a czy odwagi
- CZ&8l1mi, ale to tle.
duszom odziela swoich darów, - ja nie zwala?
mu nie zbraknie, siły czy wysLarczl}? Prze.
_ Dlaczegóito za,,01'al Borr~ze - jestem z icb liczby.
- Cbcę tego bardzo - wyj11kala a tym. stać il} widywać, to tosamo, co żyć prze.
ciekawy jestem, dlaczego to ma być źle.
- Zaoadto paoi skromna.
czasem glos łagodny, błagaj'łcy i'l o przy· stać. Niech co chce będziel Genowefa bO'
jaź6, nerwy wyprezone osłabił i łzy stru· d~ie zar6wno z nim cierpiała.
- Bardzo rzecz prosta: gdybym cokol- Czy to grzeczooQć?
Katarzyna była wesoła, pelna projektów
wIek umiala, miałabym ochot~ popisywać
- Przeciwnie, krytyka. Skromooś6 jest mieniem stoczyły się po jej twarzy.
ai~ z teOl.
cnotlł, która si~ często w wad~ zmienia;
- Paoi płacze! - zawalał Lucyan.
którp, usiadłszy, wyjawiała. Nie zważal~
_ Cóż w tern byłoby zlego? Ozłowiek nie trzeba jej za daleko posnwać, tak, jak
Pochwycił j'l za r~ce i zapytal:
na tego czło"ieka, który i'ł słuchał, za.
clom ulDie,
łuży6 bliźniemu. Ta· i nie trzeba przesadza6 zasad wpajanych
- Co pani jest?
pomniała o m~żu, którego przed chwil'ł
k jest
eW8ugeliczD8.
przez matk~ paoi. Napnykład człowiek,
Zbladła pod jego uściskiem, wargi za· uzoała ślepo dobrym, sztnka gór~ wzi~la
- Aby tylko nie kobieta.
którego paoi kiedyś wybierze, z g6ry już drżały, r'lczki trzęsły się w \'~kach Born}· oad wszystkie m inoem. Bujała w świecie
bi ty l
du 8i~ na wykooywaniu
skazany jest oa to, że paoi oigdy nie po· za, sorce biło gwaltowoie. Artysta zdumio· urojeli, nawiedzana fantastycznemi obrazanlrh eoO! ogoiska rodzinDego, w upodoba. zoa. Przypn§ćmy, że umie ceoić przymio. oy zachwycał si~ wzruszeoiem, która j'l mi i uniesiooa w h,iat ideałów, czuła 8i~
litu
obie cichego obo"i'łlku, czestokroć ty, o których paoi wspomina, przymioty piękniejsz'ł jeszcze czyni10 a było dla nie· szcz~śliw'ł,-uagrod~ znalazła za 'rudy do.
cl~i z go od wielkich udaA t,cia, które bezwlltpieoia konieczoe, ale trudne do od· go wymownem.
OIo"ego, ziemskiego życia. I wobec ~wyRaptem Genowefa wyrwała r~ce, otaria ci~stwa Katarzyoy, podczas kiedy 8Zcz~śli.
u. J u'lIrod~ w świetoogci i blasku, - gdy krycia przed Alubem, przlpuśćmy, że
wa I)yła oua w swoim żywiole, Lucyau
ptłnieule tamt $0...
ponukuje 18 towarzy8Zk~ istoty obdarzooej !Jczy i jednem tchnieniem wymówi/a:
- Błagam pana, zapomoij o tej chwili tajemnie postanowił zmieoić swoje post~.
_ Ni ID JduJe wcale o grolly.
taleotem i wdziekiem, czyz nie przejdzie
_ 'l', łt pao dzi?
obok szczo§cia, nie złudzi siO zwodoicZ4 szaleństwa. I wybiegła z pokoju.
powaoie. Oczy OlU si~ zaiskrzyły, krew w
Lucyan skamieoiał. Spojrzenie młodej żyłach szybciej lrr'łz16 zacz~ła.
_ .. lij, P Di. Zasady paoi, Wlzczyt jej iDoej istoty powien:chowoościll?
plly
.
G1lnowefa dziwnie jakoś uJmiechn~la si~. dziewczyoy bylo wyzDaniem: kochała go.
(D. c. 11.)•
murów
la sztaluga:
- Pr~yjmuję pana w pracowni Katarzy.
Dy - mówila dzieweczka bo babunia
śpi a bratowa moja wyszła. Poczeka pan
oa nill?
- Jeżeli nie b~dO przeszkadzał...
- Zupełnie nie.
Zbliżyła si~ do szafki i palnszkiem w JQ"
dnej chwili poprawiła kilka spadajlłcych
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Giełda Ber\i6ska.
ezesnoścl ZiemskieJ, na wleczoy spoczynek
Berlin 19 czerwca Król nakazal źałobll Spekulaoya starała sili dziś powetować
od.ołanlm. Bohaterska, z cbrześciattskiej dworsk'
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" o a dort. • 17 . 6
IdO.60
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D& Waru&,,§ k-r.
. • 17 .70
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swoim królewskim obowiązkom, pomimo królewskie z09taly wstrzymanu, loże dwor- żwawe obroty, oparte bardziej na zakupach
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PoIenbar, Irr. • . 178 . ~ 17.1.. ,.
,.
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O stanley'u nadeszły wreszcie wiadomości. .Independance belge" zamioszcza
depesz~ z Lizbony, donoszlłClł, ż~ nadszedł
tamte list z Kinchassab, zawierający wiadomości, it arabowie nad Aruwimi opowiadali, że 'Stanley . kapitan Neskon 91l
ranieni, a wi~k8za cz~ś6 członków ekspedycyi dezerlowala. Jakim jest dalszy los
Stanley'a i jego towarzyszów, list nie donosi.
X Pow6d do rozwodu. W Frankfurcie
nad M.eDem obywatel pewien podał sk&1'gll
o rozwód z powodu, iż żODa nie umiala
gotować. Slłd nznal skarg~ za słuszn" i
udzielił rozwodu, motywując wyrok teru,
iż jakkolwiek przyczyna taka może sill wydać żarLem, jest ona w istocie bardzo
watn, i wywołuje poważne nieslI&ski w
malżeńsLwie.
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Petersburg, 19 czerwca. (Ag. p.). Z po·
wodu śmierci cesarza Fryderyka
petersburskiemu pułkowi grenadyerów, S3 pul.
kowi dragonów i k&luskiemn pnłkowi piechoty imienia Wilhelma I rouaZ8no przywdziać czterotygodniow, żalobo.
W ilhalm II·gi mianowany został szefem
petel'8burskiego pułku gren,dyerówj 85·mu
pułkowi piecboty imieuia ksillcia nastllpcy
tronn niemieckiego rozkazano przybrać nazw~ pul ku imien ia cesarza niemieckiego
Wilhelma IIj 3S·mu za, pulkowi dragonów
imienia cesarza Fryderyka
nazwo SS·go
pnlku dragonów.
Petersburg, 19 czerwca. (Ag. p.). nNo ·
woje wrelUia" donosI, że rada pafiAtwa "J'
dala deoyz'll WIprawie otw&1'cia syberyj.
Ikiego uoiwersytetu. Otwarcie D&8~pić ma
w aierpoiu r. b., lecz otwartym IOltaniO

koDI<>I-~

. . . (- - )

II

TEl EGRAMY.

I e.

11; ..

."'!.I

- .-

.- ...--

Jf

-.---

-.--

- .- .- -.-.- --.- - .- .- - .-

81.85

·-0 -

W.·Byd.6() r.
'

"

"n
JJ

"

Jł

"

"lOOr.

Te:ree". 100 r.
"Ji·..br.-Lódski j
r' Naihr"iłl.wL
Bt.nk:o. Ha.odlow ~
" Warna.ie
r.

.. War. Ban UJ'. l50r.
Ban. H. W r.odsi ;U-) ' .
• War.bw.Ub.",]o
..-pl. "- 12.

S

" W.....to... F.Caltr.600

.. ODkr.1>.>
--'-1
-.- 100.....50- - .-.-.-...
.
-.-- • •
-'-.--1' -...... _. -.• •
.-- .- -.- --.-.. " r.. 1' ••
-.- -..--.9U6
-.- - 1960 --.::=1
.-- .-.99 •• 0

n

n

•

v

•

~

L

I

lI

I

I

J

" W.&031

•
6

6
6

-.- .-- .- - - .- -- .- - -.- - - . - --

-- --'-1
-.-. - -_
..
-.- .- -- .-- .-- ---.- - --

-

-

-

8940łUO

-

-

---

1111-

--.- .
-. -

---

-.- -.-. -.- "
--o

,

--

--

~-

- .-

- -

---

-o

--- .-- ---.- .-

-.-

---

--.-- --.-

,

--

-

1171

- - '110
-'--1
- .-.-.- -.- -----.-.-.-. I -.I.-U -

----- .-

--

50

8730

- .-

--

-.--

(

Nr. 136

DZ. ttNNIK WDZKl

z

A.

N

PoszukiwanI! j
n"uclJ1ycielk",

Teatr LETNI
SELLINA.

W niedzielę dnia 17 czerwca r. b. zakończył nagle .życie
w Berlinie nasz najukochańszy Syn, Brat, Szwagier,
Wnuk i Kuzyn

Towarz. artyst6w dramatycznych
pod dyrekcyą
Juliana Grablńsklego.
We czwartek dnia 21 czerwca
Ze wspólulUiałem panny JulII

ś.

LEICllNl'IZ.

Wigilia Śgo Andrzeja
Obraz ludowy w 1
wami i tańcami, napisał
Domnik, muzyka Wrońskiego.

<tór

P.

WILHELM

bszerne na III

LEKKA KAWALERYA

2 pokoi

Obwie zczenie.
Dyrercya towarzystwa tredylOWB[O
Łodzi.

Dyrekcylło Towarzystwa Kredyto·
wego m. Łodzi podaje do powszech.
nej wiadomości tabel~ listów zast"-I
woych miasta Łodzi Seryi I, II

liI, wylosowaoych w doiu 6

czerwca 1888 r. w oddzieloej
bitce, z do mieszczeniem na tejże on-I
merów listów zaatawoych
doio wylosowanych, a jeszcze
opłaly nieprzedstawiooycb.
Za Prezesa Dyrektor II. KOBstad
Dyrektor biura !. Rosieki.
8114-1

w

O ciche

pozostała

we.tchnfełłie

..

nep.ull BTlllElo aaJIpao..

Nauczycielka

która ukoń.z, la gimna'Jum

srebrnym lU"dalem, pragnie
.yj. Adm: Cegielniana, dom

••

' .

sile 18-20 koni_ Oferty pod li
siO składać w

z gminy Zł.~~c~~;;'~1
raćLzkieg'o, iub. kaliskiej, na
Andrzeja Janiak. Znalazca
zwrócić w magistracie.
'.

Szczęsny

skład

nut, instrumentów, strun włoskich
i wszelkich przyborów muzycznych
w

WARSZAWIE.

MARSZAŁKOWSKA

136 róg Ś to Krzyzkiej.
Poleca nnty w nader dużym wyborze, jedyny abonament nutowy oa dogodnych warunkach, nadto przyjmuje do .trojenia i naprawy instrnmenty muzyczne wszelki ego
. rodzaju równieź w komis do sprzedania.
Największy

wybór loslrulllentów z uJwlększyeb rabryk, lIetrolomy, Foteraly I to p.
785-3-3

Tabela wygranych

Gruszczyńskim.

IV S-chD dnIu

pod Nr. 1117 przy ulicy Widzewskiej Obcil\żona pożyczkIl to" lw'Ar, .sh'a rs. 14,500; T&dium do licytacyi złożyć sili majlIce wyuosi
o
licytacya rozprocznie sili od snmy rs. 21,750; termin sprzeposzukuje mle, sca w jakiej
wyznaczono na lUień 16 (28) sierpnia 1888 r. przed notaryuszem
em Kamockim.
cyi prywatnej, do
ności, lub rz'ldcy domn,
f) pod Nr. 1384-g przy ulicy Skwerowej obci'lżona pozyczk" tow fabryce i t. p., od l (13)
rs. 7,800; vadinm do licytacyi złożyć si~ maj'ice wynosi
nia r. b. Adres w redakcyi Dziien·'Ir.S. 1,560; licytacya rozpocznie si~ od sumy rs. 11,700; termin sprzeoika Ł5dz. pod lit. !. W.
wyznaczone na dzień 17 (29) sierpnia 1888 r. przed notarynszem
729-3-3
Grabowskim.

c1lłgnlenla
Doła

II-ej klasy

ł50-ej

Loteryl klasyezoej.

18-go Czerwca 1888 roku.
.ast@pul,cs: Rs. 2,000 na ]i 6198 15963. Ks. 1,000 na

wygrane WIszły
Po rS. 400 na ]i 679 S ' 66 3971 S4~3 4137 6491 96M 9867 10328 10663
19'77 21160 21400. P. rI. 200 na ]i 2269 7629 8148 1053411918 14708 16685
16636 16'/b9 17829 177ó1 19640 200u2 219'9 29 17a 28469. Po rl. ,''O na li
2:66 2302 6611 6969 6616 6696 6764 8533 9032 9920 10942 11586 ISsro 13860
16162 15266 16462 19228 20389 22564.

Po rs. 80 wygraly N-ra.
IS~

SS

pod Nr_ 232-B przy nlicy Nowomiejskiej obci'lźona pożyczką
KANCELARY! REJENT!
:ow ,rzJ'st~.a rs. 22,600; vadinm do licytacyi złożyć aifJ mające wynosi
licytacya rozpocznie si~ od sumy rs. 33,900; termin sprze.
łlJTHGO IOGILłlIPKrDGO daży wyznaczono na dzień 18 (30) sierpnia 1888 r. przed notaryuszem
lUl
11 li 1Jj
Romanem Danielewiczem.
z dotychczasowego lokaln przy N
Ił) pod Nr. 320·t przy ulicy Konstantynowskiej obcią.lona powym-Rynkn Nr. 7 przeniesioną
towarzystwa n. 10,800; vadium do licytacyi złożyć 6i~ maj lice
ataje do domn KUhna przy
W}IIOsi rs. 2,160; licytacya rozpocznie sifJ od sumy rs. 16,200; termin
red niej Nr. 435, gdzie hotel
wyznaczono na dzień 19 (31) sierpnia 1888 r. przed notamiooki .
760-12-7
rynszem J ulinszem Grnszczyńskim.
• • •
1DleJszem mam zaszczyt zawiadoi) pod Nr. 709 i 710 przy ulicy Piotrkowskiej obci'liona pomić, że
życzką towarzystwa n. 7,300; vadium do licytacyi złożyć ai\) majlIce
wynosi rs. 1,460; licytacya rozpocznie si~ od samy r8. 10,950; termin
wyzuaczono ua dzień 22 sierpnia (3 września) 18B8 r. przed
Inotaryullzellll Konstantym Mogilnickim.
Łódź dllia 18 (30) Maja 1888 roku.
moja przy ul.
Za Prezesa dyrektor E. Herbsl
W go Oaapiewakiego po kornpl,etn,'ml 705-3-3
Dyrektor binra A. Rosicki.
urow8nin z dniem dzisiej
od
azy U\ otwar!" została.
Prsy tej sposobnoSci
WIELKI WYBÓR
1I&8zc~lt uprzej mie prosić W-ch
nów o l kawe niepalenie
papierosów w pokojach
am,aki.ch.
d~bowych i w 01S61e drewnianych, od naj wykwintniejszych aź do
n.a jsltromniejszych, oraz wspaniały karawan, kataCalk
i wazelk ie akcesorya pogrzebowe, po cenach nader umiarkowanych w sk1alUie mebli

g)

~I

&,
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1122U
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79
9J
9S
96

I':r
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96
IQl

najwspanialszych TRUMIEN METALOWYCH,

2

. Wiistehube.

lIIIr TUlie

.

Gustaw Lewi

pod Nr. 786-E przy ulicy Zielonej obci'lżona pożyc .. k'i towars. 7,600; T&dium do licytacyi zlllżyć si~ majlIce wynosi
l
. licytaCja rozpocznie sifJ od sumy rs. 11,400; termin sprzewyznaczono na dzień 12 (24) sierpnia 1888 r. przed notaryuszem

ulica

.

ral:Z,

dawniej

pod Nr. 689 przy nlicy Piotrkowskiej obci'lżona pożyczk'l tors. 8400; vadinm do licytacyi dożyć sifJ maj'ice wynosi
licytacya rozpocznie si~ od summy rs. 12600; termin sprzewyznaczono na dzień 10 (22) sierpnia 1888 r. przed notarynszem
Danielewiczem.

n.
Dzlka

.l

.§..

Cornwall,

-7Jgubio~n1!:o~-~~

Karol

•

•

Od li6 czerwca (8 lipca) r. b.

· kotła

pron

Dyrekcya Towarzystwa Kredytowego

cza Nr. 2i1·e, pierwn8 pigtro naprawo.
_ - ._ _ _ _ _-.::821-3 1

~.~~----~~~~-

,ce~tO w dobrym

822-1

klasy VI

~ :=:~ ~;'~u!=a

mało

w głębokim smutku Rodzina.

z upoważnienia wladzy u
'&V-I
teckiej może wyjechać do Łodzi
miasta ŁODZI
na wieś dlu przysposobienia ncznia
do gimnazyum filologicznego ~1.u~l~o,
do powszechnej wiadomości, ze niżej wyszczególnione niernchorealnego. Adresa z podaniem w
w mIeście Łodzi polożone, z powodu niezaplacenia raty listo paruoków nadsyła ć: Warszawa, Stnwej 1887 roku wystawione zostaly na sprzedaż przez pnbliezne licy.
dentowi A.R. Podwale Nr. 9,
odbywać sifJ maj'lce o godzinie 11-ej zraoa, w kancelaryi wykania Nr. 5.
825-2-1
hypoteczoego przy ulicy Średniej, pod Nr. 427 w mi eście Łoprzed wyznaczonymi notarynszami, a mianowicie:
pod Nr. 750 przy ulicy Piotrkowskiej obci'iżooa pożyczk'i toUczeń
rs. 5,500; vadinm do licytacyi złożyć si~ maj'ice wynosi
gimnazyum filologiczntgo,
licytacya rozpocznie ai~ od sumy rs. 8,250; termio sprzedaży
udzielać lekcyj podczas
wyznaczono na dzień 9 (lll) sierpnia 1888 r. przed notarynszem Janem
'" mIeście lub na. wsi. Wiill'
KamockJm.
w reda
823-4

OliOII 'lIlBruall
elo JlllIUO"O"" Ha asanie AO"AIII1Iell
!le.n.UBl(loI B eepeCpJlB'OB> "e,J;U1>B>

kuch n
:n.

Przeprowadzenie drogich zwlok przedwcześnie zgasIego,
z kościola Ś-tej 'l'rójcy w Lodzi na cmentarz ewangielicki, nastąpi we czwartek, dnia 21 czerwca o godzinie 10 rano ..

Student Uniwersytetu

Z

jednego duiego pokojn z knc]
niedaleko poczty lub w
nlicy Dzikiej. Oferty \f
pod lit. G. 4.
818-

---:::~-c

miasta

piętrze.
795-6-5

Poszuknje si~ ZARAZ lub od
lipca r. b.

Operetka w 2 aktach, muzyka Snl~'
p6, libr. Costia, przekład Miłkowskiego.

•

z PocZlltlriem roltu
aby lekcy e na pensyi
zainteresowane
do 29 czerwca nn •••
Adres w

2'
6&
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,4Ł:LCNJ'EJ

miodzy puażem Mejera i Nowym Kościołem,
dom p. Dobrzyńakiego.
Ił

za.6wiell.

1& tmą4zeale

-

ellk.owltyell

1399-0-42
8

r.

