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DlateirO to oiwot choqm, znajdujlł<lym 8i~ ro6skiego) do 160/;Ti"!o i "i~cej (xer~s, ~w~e, nie~r~ll~e, r~ce. JrŻll przy ,podoi?
w dellllium Uemen8 (ełar\. ,.,,,,oł,DY cz~· madera).. Z .tego ... ynik bardzo pr.osty, ..ze l sleDlb;. o~JwDleJ&zy .ysllek wycz~rpuJe Jlł
aieIll' upijaniem " i~ i słem .odiy... ianiem ptwem Upl~ SIli jest daleko trudDlej, an1Z6- 1zu'pelDle 1 tylko oowa don moc\lego trun·
uatr j któf)' cechuj" o1ilitfpllj,ce obja... y: li .inem. Opr6cz spirytusu napoje ... y. ku zdol~a jpst . n.a cb~i1o.· r,urbom jej uadać
, I
-<U>bezseoność, sUoe zludzeniA zlllyałowe, drłe· s~okowe zawieraj,,: piwo - kroc~m~l, cu· Ifllltk~ać, a mO"le btyskotJlwoś~; t!'!lr~ p~.
, '
,I)
I
UM języka, twamy li ....k, ' ohód " cbwiejny, kler, nieznaczoe ilości bialka, CZ\lŚCI skla· nura l. bez wyrazu, koloru brudnej zlem.l,
• • WillO, .~ła I. i 'piow e,
~edług tabunenia 'II' tra ...ieoiq; cza..ebl wy80ka go. do ... wl gor,kie (z cbmielu) i barwillce; ... i. albo' slDo.czetwonego ... 8tUt~u rozszl'rzeD1.a
słów poity, trzy Dajkardynaloiejsze ,bOOjee, ~~a i - śmierć) nie odmawiallly ... iD • i D?'...I. k"asy (np. kwas garbnikowy w wi. na y6 skór0l.cb, · ohy sz~tlste, oa nosie
zaclałCAj"ce na&;,Q.II ,IiJ1Cia, triy główDiejsze \Ooycb mocnycb truokó....
nie czer ... ouem; nb. znaczoa ilość tego ·moóstw rllWllków, ... reszCle w tkance pod.
Jak już rzel9i'D:'Y' p!jemy nie!1'al wszys· ost".tniego jes~ oawet. szkodliirll), sol.e !ch, ek6roej, mi~niacb i. r6żnycb organ~c~ we:
czynniki, urosm.!C8~ ,. je40Qstajae i po.
lIure.i~l~ Jl&U8j &\jłmlllriey . ,.ówkl.
ey: n\ldza~t' spIJa SI naJ~rdynarDle:sZlł w6d ct/luel'....reszCle nada~"ce WInolU oaj"lok. ~po'yoll g~OUl .~ SIO \w ~B .. cznel ~loticI
K,tłt z ,DM, Irł\Qć ~u w ilC1D, bod"q pod. k..,,.odO..,lłt. &alIlożny wl'l.ęm . al bil 8lam.~" warłość lotne olejki et'eryczoe. '
tł.usic madllJ,er JIlJ lihOr6bhwł tuszlI I czy'
wplywem jakiegoś cieżkiego. e..,.ulku ~ panem.. Re~~tat. jedsl8k~ ,jeęt ,i!lden i ten ' , ~rzilj~~lDl t~raz do bezpo§red~ego dzia- nilłcy mi~ni.e. alabemi ~. wiotkiemi.
. .
ezukał . cbwilow:egp, zJlpomn\! la w "Ie I· saw:. le"'8&l, ~llIc g~I.A I.t8q! qad . rl~' ła'nl Spll"ytoal!ó ... na nas~ orgaD1zm:
•
,Xyle !,ldF.ICI~ '!! " mllaJ"c go oboJ~tule
anu wI1lll,po!fledzll\Wlz1ól! ~~e: " 1'11fras~· b~~okl'1I/, "PO 0a. ze prz~ dwa dOl nie
o. e otruCl~ ' wyek~kleo~ pecuD)8 S\~ • a ~1icY; are 'ilez WI~~J ~postr.zeg~ b.ada:
.... ek" 'dgJj y l truoek?"
,
.mlął" ustach sucheg() ka)la,!1qi chleba I dwom ' etanami, czyli okresadti. OKres iJ"oy' łgO lekarz, iIIe .IPl- CJU)8 l CierpI
Plj'e\ny wezts~, bez różn'cy piet i ltie. ~ . jutro" "ojutrze moie, czelf,t!, 'go śmierć pobudzenia, w którym uderzaj" Uli! nae~, sam chory! Seo jego ni8llpokajDy, biepo ·
'ku, pijenly dla w'zbn'dzenia apatytu' Przed glj>dowa; drug~ Je~1I
n~ep~ytolIUl,j' na pbjiłoli <lbl"w,: podhiecenie wyobrat nr, Dio' koj" gO" wc. jalóeś zmory i przywilkenia;
jedzen!epl... dla ,dobrego 1f~"'le'lia I p,ó - je. mi~kkiem łozu, ;&' ! sump~łe 'p~ohł roz· zwykla gadatliw:0ść i rucbliwoś?, ... zmooonll &łbo . też . mot~ by~ J ~upełny brak .sou,
• d'l.~fu, piJemY' dla nll;~raflla f nt"fYI i od, ~cz po prcegran!ll . caleJ oJco!"lzny w cZlnno~ć e rca I, co lzatem Idzie, totoo pamlOĆ 8łabo~e w. IPOS!lb ~ua.Jlłcy,
lUr, dla podtraymama I oi'ko,~eg~ ztlro· karty...
'd ' przJspleaone, IIoś6 i ochó... oddecbowych zdoln046 kombioacłJDa ZDlka nlela8l supet.
wia, wreszcie pljemy /...!! ot ta,k ,po' rodu,. nliz,o r~zy zdara!, 8i~ 9ł;j1l. eZY\łlć .w pi~ I'Ówniez 'wi~lUzona.. O~res. pogn~bienia o.ie, wr?"cie ~~ wbli,..hal't ~unr' r p~czu.
' ally p16 tylko.
'
w
f
!m9,~ COdl\8Jlny,ql1 \ll!e '~4Ikle •. "'~'P<laDln (del?reslli) z ItIlst~puJIl'Ceml objawami: sto· (Ile wlaanago ."Jfo" satCAea ą atn~alowo.
~. Roz D) ,i zl'!1ś!no(v udzka, weliwallely. pa o '!YIl~4k&cb I\fgłqj Jś'~ięrlf" ,kt6rejjedYDlł pienie "~ili,.""i zmyel'ó ...,. cłlód ui~pew~ pJat~n te nałogow.i pijacy ~ ...ca~lte atasenliość, osła!jleole I;zynnokl
zbrodo/al'llamll poW1\jklza~ I?lit ~on.
po!"oc nlel",częrpa,n!ł "ezec~ 9!>11acjiw sJul'" Ilr~YI!4, 1ft 8~.ops~atl!l'l!~)Y ogl,~\OY. le. ny, .ym
• IIrllc~ !!!. nałU ę; wydal, szere,g . !lappló,w kjra~, b,łq a!og9,1'I' ,P'Ja6etwol' ! ILuz to sel:.ta, iloł6 uchów oddechowycb na miou· Iy,,!gens war,yałi6w (20"10 ~ jOoM "JczlI'
, ' wljskokol'ycb, jako to:' w'~kll f"n .;ói· . · eIit.Yłlbląąu, ~ 811Mie, droglcł\ sercu ~ zmniejł!zooa (normaloie: 16-~), ouoi- ścier 81'6j~C1l"IDy, Żywot ko6ez\ amllbój.
"
.
atwem~ '1A.lkohol dział. nietylko.
m6zg
, ~ego gatunku wi a, koniaki, Ii/,ier,y i~ istot., s,,'ka~c pJg' . pOfies,;ęoia ' w. kleli. / ~eni ~epłol, ci~ła.
' I t. d.
uku, .. pelo ID jlOb" ~zpltala dla " ob!lł~
Ta'klegó roilzaJo ostre O"truclo "")lsko. (seJtt"a ioylcuaJe bardao C2~ o zrost1'1 błoo
' W8~1.8tkle 'te naj/'ojo zJtwlerąJll DlniejlZJ nycbl lIeż 1br9'iu" potworqp;h ('~/nionO'lki8m znilie! w8lelilko bardzo " prlldko bel mÓlgowflb, uniID. istoty IIIlÓf&Owej 1 1 roz·
1ub'wfllkazy oclsutek spi"tueu, 'kt6ry, "pro' Wl cb~i1~ I\itnR"lie , w!JftPł~n!li
4J!lecenia fiado, s'oeea ... iailłc t,lko nazajutrt I!.0 Boi, henaniem komórek, śliwy wylewów krwo.
w,.,dzllny' w '1ladmlernei i(ofql do pa,,",gq, llj!!l9ja,ui ,fpiFytu80WeJDi!
1 I
. kilku - albo kilk\lnastogodzinlLj-1n owd nw toa&D.;cb .\ t. d:l); oleili I pnwie organu,
ot2lnHzmu, 'poci!łgJl u 80'11, oajźgobniejlZ\I
~.pojjl t wyskokW*P oMa&,by I dikołai (przyjemoe" tllk powszecboie zOllne ue&u. kt6r)'bJ . go. zabójczemu nie Illegł wpływo·
lIa8~~pstwa•.. O~lIlt.J (c"ł'h przewlekle oRu.
,j oie~one v.ałQgi' l gc\rll!#DlYI whlt cie mymtej i n:1lyilłoweJ niemocy, nie3mllk wi. Jeamy willa: p,._lekłyl:htar Jołf}dka
1:ie Dapojahii wysk\.kowemi) jest dla dane· ::yci~ ich D1aie.li jl:acbpw.ł!Ć l p8"I\~ Il9 iam:1 w nstaóblt brak ape\ytu, cz~sto wymioty ' i kieset, 1& oa.,tu. cqat8"m' 'Il)'iIIiOląmi rano,
1 ~ społecze6stwi ~~;:
,!l' p'/n',jt qwo ełyll1łł
ię!i~"l1W1e ~ .'lIiJieu·, niezoośoy, goiollłcy ból głowy.
, na; CZAl:ao, :IIIwłemjpmi przeważnie. .lin~,
bodaj od rCizpowszecholonych ińr6d j8d~1D ęjo • ..a, gd,bJ6ag " "-:8.lIi..pł. 1... ~ajlj.ljWą* .
dki li:\edy nadmiłll:. j w uocy połkDi~'Ili .Uuncśenie aerC8\ lIlogq·
niego cborób weneryczoycb.
mi wad ludźmi.
o
ne, jedDór.azowe u:ljcle nilpoj'n' siilryMt!o
_~j\cemi , jec1ooeze6nie zlIIUlnaDli
Dlatego właśnie dzisiaj, jak grzyby po
Napllje wyekokow9 pociUIIJ" nas ,łów- go, splowadza śmierć nat,cbmias(Oq .; .lm• .". ~~, luwiod'~lI,fcb wywołać
deszczD, pow staj" w r6żoych krajach ato· oie kU,llobie owym istotnie rqzkolZn,m sta· tel< kr ... otoku ' 1U6zgowegd (apo. lek~), . . .,Ie. kt~"1..ll.oI Illlmf/il(apopleby ); da.
warzy&Zenia i kluby ."sirzemi~liwycb," n~m .po~oieqeoia, rozweseleoia, ekscytacyi, bo paraliiu serca (cz~ciej ma to mlej.es' u l!9Jaaralo "".mian.~ .. W4~obi ... kt6re
cieu"ce )8i~ wielk~ popularnofci" w ADglii -po kt6~ej wszelako IJarilzo prlldko na~topu· nałogowych pijaków).
t I i"U ~D\IInia J--- UarGIO wielu. ue\ODych
i ,.r Stanacb Zjedooczonlcb.
je prnkry nad wyraz okres . pogo~bienia i
Ale prawdziw" plag" Społ6czeJistl' jeat lIfaJphąje;ty1lm! d:dałalli alkpbohl; - np.
Potrzeba iniE!ć duio siły woli, aby raz sen, czyli zapomnieoie, do kt6rego w.dr opilslwo, czyli prze ... lekłe otrlleie ~k'. "
ii iebieje . _a .w.-wDba pijaków"
"smakowawozy w systematyczoem spijllniu chymy za t,cia...
we (alcoholismull).
1)1[';: --,- • @.,tJIJ t .. 1S. w meily«IJDM aank.~ ..,tro·
liII winem, lub jakim innym napojem wy· • O~a .ta etany, alauowillce ~wa okresy t.
Kt6ż z nas oatogowego nje iazia! p' by). ł!6rcy 1" rokpraIwi\ll lwojej w,lrazd, że
.kO~OWyDl, ' m6dz potem w;ydostać 8i~ ~e z. ostrego z,atrucia uapoiem wyskoku.ym, jaka, dla którego wódka jest III1>iI~eiem, przy .zatruan pó. ~lrohoJe-f1 ":Pri~cej
zgubnycb lJŚCiilł!6w syreoy.
wywołuje spirytUl, zaliczaoy do. trucizn alf" i omeg~ wazystkich jego ~oZ,lfafi, dJ}. dajll si~ -go InaleU .. wlltrabk Prócz te·
M'iisiroy ' aw~t dodać, że kolowpy.· narkotycznycb, dli~tajłC!cb na m§zg; do 'teń i ubiegów?
.··.6
J
go mamy. jeszcze pn1 opilapiJl: pnewle
.Ób energii i siły woli w wypadku' tym oie tej sam!'j ka~oryi nałeży .opium i chlo·
Nieraz wystarcza !przelotnłl rzllłlić apoj· kle zapałeoie Derek, lardzi8li j krtani.1
l zda siiJ -ua nic, albowiem orgaoiZJi. kt6ry ratum hydratum.
,
rzeoie na daae indywiduum, liby,''oie przy.
\V staoie, 4eJino. • którym
jut przywykł do tej pow01nie ~1~a1"cej
Róioe napoje wyskokowe zawieraj" w so· st'Jpujllc do bliźszego badania, zawyrokOol mó.wI.· liAmy wyżej, ciloą nkaJDje 8ZczetŃloy
,tra.iznYł .tylkn ardz.o. ostroioie i powoli bi.e. róż~e ilości tego narkotyku, a;-u,ian.o: wać: t~ pij.a~l .
..
.
poPljd ~o ~peluiaoia. czyoów gwalt~y~h
nd.wyczaJonym oa' nieJ być mofe gdy* Da· WICie: ill ... O - od 1% do 10°/.; n8Jo.cleJ
Prz.YJrzlJClIe Sl~ mili z1tsłfll:!'Y, cboćby (zbrodoJa) I wtady, rzecz proata, IlłajeJ SI\)
!lle powetrz~manle ei~ lod uźyc;ia napojów 3'/0 - 5%. Dość spirytusn zawartegą w tej posta.oi, kt6ra krokiem w liSym i OCie-l bardzo niebezpiecznym.
apir lisowycb 'e,t bardzo n\ebezpieCln'l. wiDach, waha sili od flo/. (oiektóre Ratunki żałym knlo wa8 przecbodzi: ruchy jej ni..
Wreezcie na tle przewlelt:lego otrucia. al-
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' INEK DZIENNIK-' ~;';D,",r'T";;"'';:--=-Acb, niewi.elemuie t~ obcliodzi~ ' jŚle, w~łafzoburz.erue~I,lź piewidzlsi"; . że w ż~cie; to, ze teatr oig y nie
oj·
ODO
•
fi.. ~ ~"'. _ PowIUno cllI obchodZIĆ. - To pisała wlaśDle teraz mylisz SIli okropnie w,tPI"C mi...
'j
Leonia.
• o prawdzie mego odkrycia?
- A cóż u szatana za owodzeoia! tu.
,
•
Ostatnie wyrazy wym6wił powoli i dobi.
- W "tpilIC? Ja nie wierz~1 Nie wio pnlll I!ogll prawnik. Teatr nie daje r~·
. 5)
tnie, jakby je cbciał wmuro~ać w m6tg dz~ bdnych korzyści dla Leonii w oskar· kojmi! Czyś zmysły straoil • azisiejazej
A.GI-WDĄ.J.
\Vacłl»va.
żaniu H6leny przedemOll.
walce z tIł Iiazgranin~ Ludzie czy w IeaWaclaw spojrzał Da przyjaciela w sposób
- Nie m6wiłże§ mi o int.rygacb, jakie tJ:ze, czy' w Slłdzie, Cly w szkole, ozy gdzie.
dajllcy mu do zrozumieoia, te coś potwor. kouła, aby zgubić tw" żonII?
kolwiekb"dź niL ś ... iecie ' s" zaw8ze ludźm i .
nego powiedział.
- Robiła je nie ukly ... ajiłc swojej nso' IMog" być" mi~c1.y nimi ili, leCI €o nio do·
- Nigdy temu nie uwierzIII
bY> każdy wiedział, że potwarz Ilub plolka wodzi, aby nie było doorycb.
- I czemuż to, mości 'poeto?
wy zły ust Leonii.
- Ni8dzie mi nie wykażesz tyle zepsu·
- Bo kobieh, kt6rll oskarżasz, przeko.
- Powiedz raczej, że każdy sili domy. cia, co na scenie. ,
FRAGMENT POWIEŚCIOWY.
Dała mnie, jak ezlacbeto" być potrafi; kto tlał; i oa tern to opierasz swe prlllkon8'
- Zuów z tIł sceo'" Tyś widoczoie pili
"I
-0w taki ep0a6b poetol!uje ze swoim ~wyci~z. nie?
'
został ojl\ltan>. qzemu oie czepiaez eill
• (Oallzy ciqg _ atrz Nr. 32).
e" jak ona to uczyniła .. HeleolI, na naj.
- I na I tem także. Jeszcze raz pytam prawników, że zlych spraw broni" z urzlI,
wybzy zasługuje szacunek.
ciebie, co za cel może mieć Leooi" w os· du; dlaczego nie po~pi8liz kupcó ..., millcJzy
- ~alil tu roześmiał aill gorzko. Ale
_ Al wiOC ty wierzyaz zn;cznej kome. kadaniu Heleny przedemnIl?
którymi znajdujll si~ oszuści, czemu uie
~to mi d~. pewność, te tak nie jest, te ten ' dyi, któ.r" oa sW6j . benefis odegr~lal' Dla·
-Cel bardzo prosty,bardzolatwydood. pluoi~sz w OCZ;{ wszy.stki~ bez wyj ku
lilt kłaml~?
.
~~ Ole przypUŚCISZ, te .wszystkle twe za- ga~oi~cia: c~ce usunllĆ jll za twe m połre. ba.nkle!om, ~llItego, . i~ mek.t6rzy " .1I,Ich
..... TWOJa. wll\.lDa godność WacłaWie - biegi owego WIecZOrU, maJ lice Da celu wy. d1l,lct,em z teatru lub przynajmniej zglli? UCiekaJ" z pleDl~dtml Im pn.ner.ooeml, a
rzekł pra.wnik aurowo.
.
k!"cie mniemanego spiso! zostałr '. prz~z b~ć rywalkIl,
'
wres~~ie dl".c,e~o szanuj.en kob~ety, lIomi .
-' MOJa goduo4ćf... Któ! mi zaroczy, że
wyśledzone? Czelllże SIli to dZieJe, ze
Zemsta _ to cel Leonii.
mo, IZ poml~dzy OIeDli Jest tysl"ce ~yc"
może w tej ~bw~1i .nie ... rt~ on.a taj garłcl iltota, o kt6rej licbym cba!"Bk~erze. byłeś
- Niecb i tak b~dlie, skoro. ci ei~ po- i~n i matek? Nie,. ty oie. ufau aw.j i o·
lłqmy, .. al.J~J 811,1 na dl1edZ16co. Acb, przekooany, tak odrazu "naJduJe 'fIaT\) u doba _ to nie ~mienia rzeczy.
818, dlatego tylko, IŻ ooa J8I\t ak.torąl
za pewnoić, za pe..ność/ że mOR wierzyć ciebie, kied'y twa własna żooa, kobieta '
Masz ra
bo
t k
.
.
Wacław milczał.
Helenie, .oddałbym połowl,l sycia.
' kt6ra czysto'ci doszy dowiodła czynami, \18 ~ze to iś~~ło bczII a 'd .C7.{ loacz~
- Zdaje mi sili - ciiłg ..1 .FeliI<. u pa.
· Fe!iks pat~zył na jego. bol.ś~ z gł~bo~" w. kilkoletoiem z tobll pożyciu znaleść jej ni~czemnet żooa twa~ ~ze st Ile e:sta':ie' kajaj"c siV, iż oie m~. &adoej racy i do
litoŚCI", gramcz~ z p.olitoW8D1em. Jakle Dle mogła?
. tNfe zmieoi~ rzecz
l ' y II. A~
• bezwzglodnegn pottp1&ma aktorow - pr".
kruche bylY'podstawy, Da kt6rych Helena
Na podobny argument Wacław nie był
. y, a o J'ł wYJa nla. , . wda iż pOmi\ldIJ nimi ~najduj" sili takie
budnwala swe .!cz~ście, jeśli taki D~zDy przygotowany; to też zwykłlm w takięh
- Z~wez~ zn~l tw~ CZJ"8t" po:,ost,aDle, iatoty, jak oto Leooja, (Waclaw syko,l)
Ikrawek papierut, taka nikczemna gra słów razach obyczajem Dlekt6rych lo\lzi, samiast '7 :ow ,~z~ z
~~"I Wacław W1\lCeJ di> alo to niczego Die dowodzi. Tysi"ce pny'
potra~la je zaebwi~.
.
.
pos~a~ć sili o zb.icie go] rozgoie"at .i~.
81e 18, D1
oorZyjllCle a - kt6ż 100le o czyo Iklada sie, aby z aktora wytworzyć
k
WZlllł ze stołu pióro 1 podsnwlIJIIO niem
Feliks na to Dle zwauł.
I
tern pue ona,.
grzyb epoloczn1-a IelDi s,: Walka o b,th. papier nieszczęeoy, jakby ai~. bał pobru
.AcIe im silniej argumentowal, tom wi~.
- <?oa sam., je~li ty ~ie ~aaz do~ ale gdzież jej oiema? 8Zoratko'~ i w)'tyski.
dZ16, zatrzylDal I~ P,.ed W,:eł,:wem. .
nr ~potyk~ł opór - na ~stltO otnymy. ~~wagl, aby , ndpe,dzlć podeJrzenia. Pokaz w!lllie dyrektorów i i~lIpresaryów, brak wyż- Przyp8Uz 8111 tym zmleolonym lite- wal JedDII L l~ sam, odpOWIedź:
Jej ten listl
neao wykaztalobnia Jedoakte nie n .sztst.
rom, przeczytaj jeszcze rai ta Iłowa i pne- Omyliłem li~ wó ...czas - nie cbCII 8 ~
Gdyb.,y nie bvla aktorql"..
kioli, a jak obecnie u Ill~wientil!j uI9a.ie
kooaj lit, ii to jtlt ~no.im. Czy Die da· mllić wipj.
- Gdyby nie byia akto~q?... Cói to gantki; wreszcle etana oleeb~ og6lłla.
mlQau sili jellcze, kto mułe być jOlo. au·
Prallnik dochodził ~o rospacly.
zno'fu zoaczy?...
• '1l. 1
torem?
- Jaku BIIIIIoDa ql~1 ~ ł"}~ omy,
-;- To, te komOllla eB ,ceny JIICląIIOII&i
,
(Oauzy riqg 1UUl'ljJi.)
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WDZKI •

. . . . . ,...taje: uduma, _łmltwo, pa. !
pOltaci, dziew~tak. I o chi.ol Z ko-1icb zoacs"i 'wiadcq, te to
dacaka i inDa cierpienia nmyllłowe. Zdaje Pn~flmysl, Handel i Komuoikacye. u,cskó., które trzymał, dzie.czynki, po- li .iekiem ponłoie pod,taj,
lit. ~, o ile można, truciwie oarJlOwali
___
'~paI, lit pod ~ oblabieoicy ',.e kwia- młodzi zu ouu~ ..z, czapki na
CIIltałoiko.i ponur, obru '-lo okropeego
DI'OIi......
Ta .., prawdii ... orygi.alol ~iały,
kołnierze
rzucaj, nl
aniucz.~ia, do jakiego pro.adzi nadmier'l _ Radca han. W. K. von M.kkom jak które Da obcb6cl ._Iny apro.acboDO strony
i
De 1IłJc!e alkobolu.
donOII, .Bidewyja wiedomoeti" zakłada z daWticb kraio... es, to zapawni "'CIt· zblitaj""
NapoJe .,.koko., doa~pne ... dla ka•• kcyjDe to"arzyatwo łe,lugi paro.ej pod kie oaałże6lkie. ..? Ja w'łtpię. Drogo opla.
~.; I ~odów, o których .zl?iaD~o"a. firm, ~towarzyat~o Oka· z celem: l) pr_ ~olle k"iaty Iwiędły, podeptali je l.udzie
II'mł' 1!yteJ.... !D.gnesea,n przycllI~J..,ym ..ozu pas.teró. l to.aro" po Wołdze, Ka· I... pró1n066 ladowolooa. Na.et 1r.iedyf,
do aleble .ulatkicb straplooych, sa.ledzio- mie Oce i icb dopły.acb· ~) prze.olu to- gd, 0.0 młode małte6at.o polna lepiej z tycb
n,c~ i oieszczll'li~l~b i. co oajgłó"oiej.ez .. ".;ó" drogI} I,do"" ~równo kolejami, t,cie lpoleczne, zrozumie, te dobrocz,..n,aa " tej cbwili oczko.al
IIl.J' one to do a.. ble, ze kalO raz " IIdl. jak i k06mi, i 3) "ykooy"ania komieo..ycb datkiem uczciłob, lepiej uroczyatołć ślubu. młodzienialzk•.
.... ~oatanll, oi.e tak pllCiko i nie tak ła · zlece6 IpfZp.daiy to"arów ze Ikładó ... To*
*
Paoie, panie! - uie
two J~ go z Olch WJ~UIZ~.
..arzyatwo ma rówoież utrzym,,,ać rucb
*
pao, bo ten pan si~ echo.a. I jak
~Iun..&aaa ..ltrz...JIlCIł &Cen~ z i ycia oaobowy i towato", oa Iyaternach wodnycb
D.iwoie .. kapryŚDe nane paooy. Kilka goniłO' goł\lbia, rzucił liII na
,...a~ta~Oeto,. k.tór. cbyba nigdy z pami~i maryillakim i tychwi6akim. Kapitał ukla. dni temu na balu u pp. X. dzie.oja pełna l' CZłowieka pan kt6ry gdzieindziej
mej nie ",'Jdzle: na loż u kouał jedeu 011- dowy w lumie l miliona rubli składać siO urokn podbijlIla spojrzeniami .wemi aerca miano: .licb"iarza." Tym razem
dz ..rz z pl0~nk, .koczn, ~ Ultacb, a n~. b~dzie z 10,000 akcyj po 100 rubli. Na młodzie6có". Kilku z nicb poataoo"iło ai~ nie nmknola, przytrzymany za
ai J"o .y.bl)ały takt polki... Ocsy szkh· .iedzi~ zarądu obraoo MOIk .. V.
uroczemu zja"iaka oś.. iadczyć.
I..yj,kal:
.
Ite I , .... rz.ęca bezmyśloość ..yryta na
Drogi teIazat.
Po balu dzie6 po dniu paooa przyjmo . ' - Dzi' nie mogę, jak Boga kocham
t .. ar~, - '''Iadczyły, że rucby ta były
_ Regeocya Ź'łda od aejmu prulkiego .. ala wizyty konkureotów, którzy p~łoi mi dam na przyazł, miesi/lc.
"z"ledoe. Było to. - deli,rium tremenl... na budo"V kolei z Bydgoazczy do Żoina łosoycb uczuć objawiali afektl a.ego aerca
Nu, 1\ co b~dzie?
Zapra .. d~.1 6w biedak,. Jeśli tycie miał lI,930,OOO mareit a na budo wij liaii z Na· .. formie z..yklego Q6"iadcI8llia. Zda...ło- Dzi' nie; d.m li fobie jeszcze
utdzo~, 'mlerć za t,o a,nl.ał weeol, - ~la ł kła do Cbojniey 5,350,000 marele.
b, aill, ie jed~n tylko. zo.tani • ..,bra-' centu.
otllc~aJ'łC'~ prz~naJmnleJ. Co do U1D1e, Handel.
nym, lecz .tało alf~ inaczeJ_.. Panna ....,at. , - Cz, zeraz?
_
drugi rai. nie cbclałb,m patrze6 na POdO. , _ Z Cbarkowa doooaq, źe wielkie firAly kicb konkureotó.. do joj I8rca i f\lki przy.
Młodzieoiec .. auo'łł
.
bn, egonIV...
pro .. adz'łce handel na jarmarkach okraill· jęła i katdemu z oaoboa poz.ala siO uazy- i ..ydobył d.a papierlri. D<I,brl~czJ61~a
Jeśli ~ przeczytaniu tego artykulu, mi. akicb (głosiły .. miejllCO"ej gazecie guber...ać narzeczon,.
I . . ał pieoi,dze do kieszeni i odszedł
I, cl,telolku,. przykrego dozoałe' uczucia, i nialoej a"e postaoo ..ienie uieulI\lfillczania Ponie..aż za pra..daitn>ść i pe.oość te- j,o .. zrokiem inuej ofiary. Wzi'łlem
nuć g~~, .. adaj do .fortepiauu i zlIgraj na. jarmark iMski .. Połta.ie , zamiast go faktu f\jCZ':l . . .ioe o roz.i,zaniu tej ci.. f\lkO załapanego młodzieńca, traucajllc
luelod'luego ... Ica: \\ 100, kobieta i 'piewl kt6rego ma odbywać oi~ .. lipcn no"y jar. ka ..ej z.gadki oie omieszkam
zlIwla.· p,tania.
Dr. Jakó/J Kohn.
mark kasa6aki .. Cbarkowie.
domić.
- 1Ie6 mo .. ioien?
przemytł.
'* *
- dzd6 rubli.
- Na przedsta"ienie komitetu mioi·
*
()dpo.ledt ta ..,.tarClyłll Uli.
.trów· z dnia 14 grudoia 1888 r. Naj wy.
Kto nie jecbał pe.q drog, miałem połoieoie t,cb bied.ków ...
tej zez ..olooo ".zYltkim zagraniczn,m to· łelazn" teo ni. wa najOlniejuBlo pojO'
..arzyst.om akcyjnym, które w termiąie cia! na jakiej e"eutoaluośei akaun, jlllt (-) Z teatru. Czwartkowe
Baftu, 20 8tycznia 1889 r .
pr' epiaanYDl wDiody p ,dania o pozwolenie poar6ioy, którego wnQluoo§ci potera - nie "S'łdu boooro..ego a JJU.Dol.8/i~lell:o
aoa.ij.jp sili eksploatacya tr6cleł naC. ua dalsze pro.adzeoie interelÓ. • Ro.yi, pragnienie. Na znaczoiejszycb tylko at.- niło całkiem ..ido.. niO teatru
.
to.yob, nietylko, te podoosI auacZlnie mia. lecz nie uzyakały jeszcze dec,.yi OItateczuej cyacb <Dołoa.. dOlta.ć .. ody do .pi.cia; ni~k ~ó. row, publicznoaci'ł; d,rekoya zUluazoo,
lta Baku, jako pUDktu handlo.ego i prze. I którym "ydaDe były dokumeoty haodlo· re przy~taokl koleJo .. e ..., nllJOIewldclwleJ ła ... ta.. ić krzllła nawet do orkiestry. Spra.
myllło .. eso, lecz wywien ró.nież wpły.. "o za rok 1888, otrzymywać takie! doku. pozba"l?ne wody do piCI II.
.
.. ił to przed~w~,atkiem
benofis lubianego
korz,.toy na ekonomiczoy organizm pa6. meut, Da rok bieźłOY 1889.
Opo.. !em wam :\ propoa tego nllltępuJłOe .. nalzem mieście arty.t, p. Kopcze.akie.
• twa. Podług DI\j'"ietaz,cb danycb ataty.
-- Pomimo różnycb pogłOl8k, jak zape· zdarzeDle:
.
go. Objaw teu uzuaoia oaletel aill_słueznie
at1C1nyob, mi..to Baku, licztce jut obecoie wnia "Kuryer codzieony" t dotycbczas nie·
Jecbałem nleda .. oo ~rog, tala.zo, d? pa. beuefisanto"i, zulu!ył ou bo.iem oa to
70.000 .łów Ulada ait pne.. aloie z ludno ma nic dano.czego co do zamknioc ia ..oego mlaata gnberolalnego; J~~ Dlem~1 uró.oo a.., aumieoo, pra.,. iak ",bitne.
ści naleŹłC8j do kl.sy prze ..a,ałowej i ban- ... Ico .. oi blacby oa. No ...j Pradze. Za· U celu podróży . ua I!rzedostatoleJ .~acll, mi zdolooaciami i rutyq aceniczu" jakiej
dlo.ej. N. uybki waroet mi ..ta .pł1n~1 tz'ł d ..aleo .. oi otrzymał kilk,oUcie zamó. towa"yszka mOJa umierała z prago lenia, t,le dał do.odów Da niełat..em atano"isku
głó.we w oatatniob latach, OproCI prc.duk- .. ie6, które zape .. niaj, istnienie tego! od. a JaK utrzymy .. ała, ty~k.o cz"ta. sto · retyl8ra komed,i. Wybrana prztlze6 n.
cyi n.ft" aakład, f.br,oZJIe, powetałe tu działu oa czai dłu ••zy. Jeteli obecne to· dZlenoa woda rowno.ad Jej prz, .. róclć zdo· benefii Iztuka podl8flła niejednokrotoej oce.
w &DIczoej liczbIe, któryoh ~oz.ojowi naj- "arzylt"o nie zecbce ektploatować .. alco ..- ła. ~mu.zou~ ted, byłeOl "ysl'ł 66 z ... • u!e pra., nIBzej, bf,Id,c ..ysta"iao,\ na
bardziej Ipnyja oiaełyohaBa tauio§ć mate- ni, .. takim razie przejdlie ona na .. ła.no66 gouu I pop,?al~ o az~laokv .. ody kogo' ze plerwlzorz1jdnyca sceuaob .. kraju i al\sie.
r,ał.. opalo..ego. Obeonie Baku pOliada. ionej spółki kapitalistó., której utworze· ałuiby .ta~lloeJ: ZalOterpalowan1 .. tJ:m dnicb dzielllicacb, nie bf,Idziemy tat zaata.
łfly wielkie układ, aa8llbauicsDe: Lilta ni em zajmuje siO jedoen I dziaiejl&ycb ak. ne~u olobOlk, ule ~aczył oa.et ~dpo1!l~ uawiali liO nad jej rozbiorem, zaznaczymy
z MOlk.y, Lentu. i Braci Nobel; 'fabr,. cyonarynazów.
dZleć na pro'llv mOJ', a o wakaza~lIu mieJ' tylko, że trafoie pocb.ycoue i §oiAle psy.
- _No .. oje "remia" donoai, Ż., do mi. a~a, .. któ~em mógłbym tego napoJu na~yć, cbologiC&nie przeprowadzone .. toko sztuki
ki k.llu ,i.rcaanego "pirytów: Braei No.
bel, Szyhajewa, Suwareow. i Tumej ew.; l oisteryum ak arb u wnilliono kilka no ..ych nie b,ło I mo.y • . Tak,aam, odpowIed! typy, pr.wdzi.ie afotografo .. ane z życia
fabrykv .adz, angialakiej, ołuitcej do ..y. podań z pro'b, o uregulowaoie Itosunkó.. otrzym~wałem od I~nycb zapytywaoych! naj .. i~ktZ'ł jej wartoAć atauo.i,. Benefi:
.robu farb, drukankiej, a należl}cej do młyoarskich.
0.0 robiĆ? W w.,onle to!arzyllka, której Ant. przr,jmo•• no go"co, co zaró"bo
Ettlandera ,j Utman&; l fabryk~ Imarów do
- W Rydze za.i,cało aill uowe "tow.· Dle przynekałeaa .wpra"d~le a!l Ho .. a6 aż grze jego jak i położonym na scenie pol.
k
wagooó. . . poł'łczeniu I mydlarni/l, ~M "yat"o a oTjo8 Ilfkładó.. przemyalo ..ych do zgonu, lecz oblecuem do ~Iotrko.a to- akiej .. Łodzi zasługom przypii8ć naloży.
....no.łoi. W ładylla •• Abramo.iclB; 1, fa. blkunieuaklcb" z kapitałem 1'/. milion• •arzyat .. a d?trzymać - mdleje.
.
P. Kopcze.aki przyzwrczail nas do popr••
br,ko Iod, Feigla i AItCanga; l fabr,ko rubli, podzieloDym na 6,000 akcyj lI50 ru·
Rzucam alę .. ioe do budynku stacYJnego; .. ności i aumienoego trakto ••nia awej roli.
cegł, oguiotr..ałej Lewina z Finlaodyi; l ~lowych.Ce~8m to"arz,.t"a jest utrzymanie .. ku~hoi jakiego' apartamentu zaatajo po- W odtworzeDiu poataci Michała M.rcbołta
fr,.zerq ielaza towauyltwa "Walkan-; I ..,zyskanie gorzel6,. fabryk dr,oidt" . b~. dać nie"ie§?i, • .ZaDoszę do niej p~o'~ złotył on nowe dowody swej .. ytrawno4ci
d,etylarnill wódek Tersntjewa; l fabryk~ warÓ., młynó .., olejam, farblem I In· pow~rzan, Jut kllkaua§cle raz, J?WI!,om leceoiczoej i inteligencyi. Artyat.. ten woUl,ki r,ło ..ej, naleitCll do spółki- aogiel- DyO~ zakład.6w gOlpodarQzo·przem~a~o",ch ltaCyl, ~8C& o retyl n8prótoo... NieWiasta góle celuje .. rolach, u.yoatoiaj,cycb o.e
akiej i 10 l1Ił,06. 1boiol'ycb. Starym po· w kilku maJ,tkacb gub. kurlandlkl~J. . rozkrzyzo~ra"~ly r~e ..yrzekła ato .. a, któ poloroe paycbologiczne aprzeczuości, tak
kopeaa ci.... liO .ezeJkie przedmiot, uiy.
- D~ Pe~rsburga p,rzybył tożynler .re we mnie Jak grom uderzyły: Od d .. u CZęlto trafiaj,ce aio .. ŹJciu a t,le ulpra.
wane • przem,61e naftow,m, ' jako to: żeJa. ",wedzkl Skeratrem, "ynalazca .a6 paro- dui - po"iada - mylallli nie mamy .. o· .iedli"ione i pełne konlek~eoc,1 dla gł~~.
za kotło.e i reserwoarowe od '/. do 'la ..,cb, ..lem dokou.ni. 8zeregu prób pu· dy; atodni': ait zep.Uła, a paD Daczelnik szych obler.. ator6.. P. ~ zwlaszcu II'
cali .ng. grube, rury gazo ..e i żt!lazue
bliczny~b. Wyualazca m. nadliej" te je' zły na pana kllyera, któr~ lemoniadv t,lko a~euie ko6cowej aktu cz .. artego, kt6rQ
gnione wszelkicb grubołci, p.., tranlmia,j' go ..nie por~az~oe par.,. mOgił ~Ieć ogro· pija, nie każe studoi repero .. ać.
oddał 8ubtelnie, "lachetnie i o"der trafuie
Ile, .kórzane, ba.. ełalane, motory parowe i mne znacz~Dle, ze ~ttpl, drogi żelazne
W czemźe .gotujec!!e-zap,talem zdu· z akcentem szczeroiei i prawdy i umieW'
pompy. BlC&8fI61uiej znaczo, pt produk- podczas łnl"nych sim.
miouy.
nem w,zyRaniem lC8Dicloego efektu ZDcy. unuró. i lin nt,.aoycb prly ekaploa - Palt pOlyła o .. iorsto do !ródła, p'" pełnie z..łoione z,akał oklaski. P. Feld·
taoyi naft" jak ro.ni,t lin okl1towyob na
Wiadomości bieiące.
I rpoo~r~JI.u.t pojechał po wodll za kwadraoa man (Wincenty Marcbołt) grał z .. łaści ·
potrzeby IwiOklsajłłC8j 8iO coraz bardziej
" lI\i
•
..,m !lObie lpokojoym komizmem, Pl'łuym
flot,li kupieckiej, ktcira oprócz tego, lU!,.
Za kwadranal Poci,..; p.rv miout stoI, pra.d, realuej. P. ChmielilIski (Aoiele •.
wa ogroaaq il066 ła6ooo1ió" l kot.. ic i kom(-:-) R6i,,"ci.
..
. co, ja zrobi il
aki) dobrze oddał w akcie pi,tym oiez·
puó •• Głó.u,m prodaktem baualu ..,.0Nleda .. no akoń~zyll alll d~le d?by 'WI!"
Kucharka ru,lZyła wtedy ramionami, mierrue prawd,iw, ps,cbologiczuie seono
zow.go jest tu-jak .. iadomo-naft. ocz,,,· ~zue. InDe . dm nlczem ~IO nie. różnl/l a ja gwoli nieporozumie6 paoa oaczeloika obudzeuia li, lepszycb iostyoktów .. sła.
czona, a poni~ .. at ceoa jej jllt lIieałycha. Jedoe .od droglc~, m~notonOle, ~udOle . bez- z panem bayerem, muaiajem odejAć " ni· bej moralnie i Id~prawo .. anej życiem oa.
nIe nilb, kon8umcyajej ...razta niepomier. barwDle .upł,.a;" 'wl~ta t,lko.lnD, mllltu czem do wagonu, .. którym melaocbolijnie turze, graj,c .. ogóle nader poprawnle. P.
nie idzi' .tała al" ona juź tr6dłem bogac. nakładaj' azat~. .Ty~I'ł~ lud~l, .przy~ra... rozpamiljtywać zacz,łem nad l'ł coott Grabi6aka (geDeralowa)- .. padała cZf,l8to
t.a ..łaścicieli trMel naftow,ob. Brak nam 811 od'w~~tu~ odZienie. Inne!,! źlclem, lune- chrze6cia6ak., "pragn'lCeg o oapoić;" ..umpt .. lIafill, co panło .. raieoie z gry tej uz·
tu tylko pieców uafto ..,ch, fabryk fajAn8u 811 uClu~la!D1 dron do 'm~ercI prz~~ta. do t,cb rozwy'la6 dała mi azczególuiej doloiooej cbarakter1stycznej artyatki. P.
i but szklannych; te OItatuie na .. ot !la Na kazdeJ . t1!arzy ro~otDlka a~aJćizi81Z uazwa atacyi, Która, gdyby jej miano o:lpo- WiIillet stworzył 18 Iwej bladej epizody.
wielk. akalO prowadlone. moglyby liczyć promycz~k Jakli ~czucla godooścl, które· .. iadalo rzeczywistoiei, o cootach pami~- cznej roli wybor.,. .ytwetko '"i~touka
Da powodzenie, przy wuastajpj bo.iem 10 .. d~1 powszednie UAprótuo hY' ~ukał, taćb, powiuua.
atarego b ..aler., proste",i środkami "y'
produkcyi .. in., nietylko w kraju Zakauka· ~k gd~l" ~łllboko ukryty. I sam Ino,m
*
*
wołuj'łc IIczere efekty komiczue a przyio '
*
cie, jakiego dozna' od publiczności 'wiad·
akim lecz i .. kraju ~ak.. pijlkim, butelki liII CZUJ8IZ. I z .cał,m tfm tłumem proltacz.
i ioue naczynia ak1a,nuII muaq b,ć apt'O- klSw .. ea~baz a.. v •. '.llI ta • .
.
. Z ,okua .ag~nu ujrzałem na IZ8rem tle czyło, iź ltaje aiO coraz .. i~ej jeduym z jej
w.dzaDe z odległ,cb miejsco.ości. O. "f'
~obotnle. §WI~tO Jednakże nie b,ło ·11 n88 cza.rne luaęskl, kt~re . ozoacza.'y słowo 01';lbie6có.. .P. Koa~,6aki (Poziomko,,·
miarze handlu traoz,to.ego daj, ~Joele ' .. Iocoue Jak należy. U8uuowaue przez "Plotrkó •• " Za cbwlł~ uJrzałelD liV na pIat. Ilu) był w mlarll komlczuym niewoloikiem
n&ltcpuj..,. cyfry, zesta.ione' Da poditawil piektóryc~ tyl~o poten.tató ••. nill może ono fo~mie i. oddychałem po~ietrzelD piotrko. forou~łe.k 8a~oir."iere'u,. ustrzegł.., aill po·
dan,ch urzodoWJch a o.miu pie",uych mie· Jakoś dobiĆ liII uznaola u Inuych, którzy .. Ian. oay.cze to pO"letrze, porolZyło padolf,lCla .. pr....do I llIIrill. Rol~ d·ra
roku 1888 (opr6cz naft, i przet..oró. go duiem odpoczynku ocz,nić uie cb.,.. drdli.e moje ner., do tego atopoi,&, źem KrYlpina oddał p. Grabi6.ki calkiem przy·
naftowycb). Wy.ieziono morzem z Baku: Dowieść mogo, te· do fabr,k tycb paDÓ~ mąaiał .,Iać ciln'łce sig .do oczu łzy, z.oicio, toż Amo ual", prz,zoać p. Jar.
'
cbodq robotnicy ..yznaoi. katolickiego. na myśl, źe kochaoi moi "ap6ł mieszkailcy szewskiemu (dr. Trllbactewlki).
do P erI, I
pudów Pod grożhlł utratl urobku nie.. oluic, ci łódzcy nie mog, cboć przez jedoll cb.. i11j
l'ypo .. e poltacie \Trzanie.icaa i 0"CZ16.
alIkru
811,960 zmuaz80i ... do g .. ałcenia fi.i,t i zwyczajów. odetcbo"ć t,m prawdzi",m darem przyro· akiego w,padłyby • grze pp. R6źa6akiego
to.ar6 .. 1Il&nufakturo.,eh
8,iIlIlI ~nlDi ... u naa cbl~~a.. cy, którzy ..,m,łla· dl' Przeszedłem .ie~ dworca; ~ i~oak i .Gloger. pr.w.dl!.r.ie i I'I..t,czuie, . gdyby
źelaza rółDllO
16,673 J' no .., wcale nlepllo, robot\j, aby t,lko lIle do pozazdrolZczeDla .. sobie Ole miała. Ole pewna chWilami pauJ'ł"I "rażeOle ma·
odle..ó. i m_azyn
16,9l16 podwł!ldn! świvto .pog..ałcić ~,Ii IImuazeni; Pod8lZ~, butów moic~ prlllepi~y' siO do niera. w. d,kc,i i ruch ..ob. tycb artyst6w,
.ula do okien
5,ot4 apra"la Im to Jedoak prllYJemno§ć, gdy podłogi jak • ŁodZI... Na uhcach sato której 1111 pOlbJÓ poWIOOI. P-ua Lobiez
oIwleo .tearyoo..,ch
lI,877 pOd.ładnego oczekiwanej uciech, §.i.tecz· nie .idać żadoej kupy błot&. '" lzodzie poru druKi ."ltIlpiła na nanej Jeonie Ił
w,robów etoJarskicb i tokarakich
169 nej, po~ba.ić mo", a pr'1chodzi ~~ to z C~Jlto zam.iecionej "iele dziedziiic6w l~~- roli Henryki. R,ola to drugorzodna i doŚĆ
do
do
łat.oścl" bo nad gło., biedaka .. III za.· klcb w plerwuor&odnlcb oawet kamieni· blada, waham, 110 .atem I wyrzeczeniem
Unu.Ady A.tracbani. ",e, jak miecz Damokl... , grotba chlebo· cach, moglol>y pouzdrościć ulicom piotr. jaki8floł ~taDowczego "da o jej uzdoloieniu.
pudów
d.wcy ukaznjp • razie nieposlllłze6.t..... ko,akim.
Sprawiedliwo6ć wszakże kue nam pny'
pud6w
36,'1·71
lI78 UO
.idmo uodz,.
O. dzie6, • którym oliał,m Izc~e być znać, ze w k06co.ej Jeeoie aktu drngiego
rJIu
14,063
8'860
*
*
• Plotrko.ie - bIł pierwu,m dniem mie· miała ucao6li.' womeuty, .. których wywelnJ
J 7969
00'017
*
8i'łCB- Godzina południowa, oa rogacb ulic kazala p..oien I&IÓb .Iły dramat,clnej.
ba. ełn 1
5'764
ZapomDiałem zupełole, te to przecież widzO po kilku długokapoto ..ycb ob, .. ateli
W akcie V lcena z Micbałem .ypadła
CIj'736
aiI:6r auchycb
1:»00
~3'j07
karnawał a w kal'u.wale w"la mnogo6ćl milIta. !.liny ich •• kazuj", te OIegO' uie· bardzo ac.li.ie.
QWOC6w _n,eb
l 6H
1~1ilI9
Przed kościół zajechał ORlIk ._Iny, z ka- cierpliwie oczekuj, a .zrok wyt\jtaj....traPocaocie 8pr1.iedli.o'ci podoidó nam
dnna onecboweso 9.9 .... 1
36 911
reł1 ..,aedli p&6lt.O młodli. Nicby tu no biur rqdo.ych. N.reucie oży.ieui, kate i tli okolic&no6ć, . ie panoa Lubicz Da
.i..
~
,
SOdDego u.agi nie b,ło, lecI przed par, jakie6 • ,rupacb ",cukujweb • . Z biar 24 godziu przed wido.iaklelD prl;,oto..~
B. W.
IIOWOłe6c6w IIjawił, li, auiołki • bieli pod iacstli wJobodli6 lud.ie, a obarate~ siO IDUłiała do roli, i zak06ozy6 oceno ,rT
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Nr. 3
be kr6ik'
jej wniOlkiem, ił WG C
lego CIałU,
jakim roapo,..a..ła dla opraconma roli,
p. L. grała wcala Jlft1S1POicie.
Renta spisywala Ii~ prawie bez unu·
tu. G~ artydów prsypełniajp teatr pu·
bliC%n~ ~rzrimowiJa OIIIabmi iywap A'
dowoleola.
(-) GłOly publiCZllllci. Paoia redaktorzel Ozwartkowe pnedatawieuie teatraloe
k16re aiV skończyło dopiero o 12 1/. w oocy,
akłaoia moie za twojem lzanowoy redaktorze
pozwoleniem, do wypowiedzenia ał6w kilkD
dyrekcyi u_ego teatru. Słowa łe" odgtOłl8m pnekooań bardzo Iiczoej grDpy lu.
dzi, uczf,I8ZCUjłCfcb atale do teatru. Dyrekcya teatru dozoaje ciłgle tak wielkich
wzgl~w ze atrooy publicz~o6ei i pr..~,
że mograby, doprawdy, dotr&yma~ obietnlcy w afiszu. i zaczy~a6 pn~stawi~nie. o 8
a kończy6 ' Je o 10 I pół. Nie pojmujemy
dlaczeg? ,zanow01; Z8fZłd teatru. ~go
zrOZUmle6 teg~ /Ile cbce, że w mle'cle fabryczoem ludzie raoo .do .roboty !<s~wać
mus" .. Po 12 kaM", J88t I głodny I śPI!l'?Y·
~atal~le te~ to oddalaływa, na u8P?a?ble:
Dle . wIdw,,! k16rz, I!a sztuca wes?'eJ I do
b~eJ! dozDlJ.. z~01.,ola. C~i .doplero n~6WIĆ o utałoem P!"le?stt:wlemu cz"art owem, z kt6rego" pleklelDle nudaa az.toka
(.S"d hODoro"y ! Edw!lrda Lob~wlklel!0)
wygDała czQi6 wldz6w JUŻ po. trzecim. akCie,
a (lO czwartym opu~toazyła olemal ~Ierwsze.

KRO NI KA.

WDZKJ.

IXII.ym
p~z uwad6w w 17M.ym rob
ltIrGłł.. poIic,a........... JIOI"ołlł& mu D& od·
na czele, d~iell!4 obroat Lwowa ".*1-1~ koaa~j ~. Ni~j .łol.
I

Ulieszkańcó",

zdobYOIe I rablloek tIpł D1_ Wleclq, Jakie _ma pl'Z8OlW D1lm.
S
• '..
. I
Na dauu roboty budowlano w kokielo mi..ta, zakończon.e . morow, zaraZIło
mu· oom o.YWl ... powlDoy
.
a". Alebandra, ministeryum apraw we. toa ta karte l. daleJów _ych, ,!parta ua
~ 7 lutego. (Ag. p.). . W 0';1"w~ycb, oa jąedatawienie ~zydeuta ~o~umeutacht!:rorycm~ ~ył& I
i~::
miasta, wyasygnowało 30,000 rubh.
zlwem. ,:CZ
8Illem zt:J~.
......pale f1:~y pod&Ully'lrt=~la~~~i
!Odpali .
.......
. .
Jiuuum ntukpit/tnJch. W sferach wła. dr. WOJciech K~trzy6akl.p~taWII. SOdo- qc,e do ~r.Jayków domy. N~ nueJICI
ściwycb powstala m~al wzuiesieoia gmachu kumeot6w. katedry płocki8J z
I
wypadku rf;t!0Y 100tał ok~ "OJaooy.
dla muzeum s1.tuk plf,jkoych. projAktowlDy W., znal.eZlooych. przez autora, z k16rych ole .T", 7 utego. Pn~ Izb, karlił. tu·
gmach w k16rym mieaci6 liQ b~daie row. wszystkie by'y J8Izoze d~kowaue, a dru- teJszago I,d~ toczY~I.I~ ;; ~ych d'!:th
oież ~koła rysuokowa, atanł6 ma Da pla· kowaDe czerpano z ory8loałów moc~o u· PlOC8f: z po~ u wy
I~
u8lelO o. a·
cu przy ulicy Kr6łe"lkiej, nalei4cym do szkodzooych. D?ku~eotl; te ~o~q' S1~ ~ dD .kli4tolC&~ "o, .~wy,,, JankD I do·
okrOgu nauko"ego warszawskiego. Stara. kodeksu .m~zowlecltieg.O I Z!'wlera)ł roz~al' breJ Maryai kt6r:L.:.~'" D&klad WJ'
oia celem wyjedoania fuodanu Dl budow~ ~ przy"lleJe i nadania. kll~twa. ~azOWlec · d~y w r •. 1868,
y &oaał na w1oo·
obliczouego na n. 100,000, sostały jut raz. kiego. pr. K. zał,c:u ~e .po łaciole. tJpra. ~Ie z obl~.
zawyrokował umorze·
pOCIV te.
wozdaOle kończy 110 Im~6Doym wykazem Dle Iprawy I Daloteole k0at6w .owych
_ Z on &re
Rudolfa. Jokai ogła. ~'ook6w ~rztdu. Wy~ole ltarauDe, druk D& skarb.
saa w ~Nemz!ie. dłużazy liIt datowaoy Jasoy aa pl~koym papierze.
z Wiednia, który Awiera kilka ciekawych
J. Z.
08TATMIf. JlADOI08CI HANDLOJE.
Izczegół6w. Jokli odwiedził azafa sekcyi
_ Kardynał lIieczytław Halka .... LId6GIIow.
__ .
w mini8teryum spraw zagrauiczoycb, Bcho8- ui, aroJbi8kup goiezoie6aki zmarł w Rzy.
lłIrłIa, 7 lutego. Olpoaobienie gialdy
gyeoyiego, wJkooawcv oetatuiej woli . aroy · Ulie doia 7 b. m. Ś. p. Led6cbo"aIti oro- przy otwareiu zebraoia było dai6 alabe;
ksiocia Rudolfa, k16ry mu dał odpla .Ima· dzil aiV 18l1S roku w KlimDotowie. Po Iprsedde w]kouywaoe . pna Ipelullacyt
nego już Iiatu arcykaiQCia do .SchO!gyeny!e- ukończeoiu szkół w Radomiu i Wamawie, p~ypiaa6 oaIeły gł6wnie potrzebie reaIiza.
go. Nie ulega podobno ."tphwokl, ż~ IlIt wltlipił do semioaryum aw. Jana a 0aatt- CyJ. Podal sraait. w tadDyDl dsi&le oie
teD, .aczkol"ie.k niema żadoej .d~~y, P!BlO, poie udał liO do l1&ymu i oa kOIl~ papie. przybrała. zoacz.oiejuy~ W'Ul!erÓW i koray
by' 29 etyozDla, a satem w WigilIO '1DIerOJ, za umieazczony był w Propagaodzul. Zy- oetateczDl8 oboliyły 110 DI8WleIe. Jeazcze
w Mayerliog. Jeieli Iid- teD !lie podaje lkaWłZy wzgl~y PinII IX, .Ia\ ~ilka był w pier"."~j .połow~e ~wdyło mocoe
i oie pozwala Dawa' dOlDy'la6 alO przyczy~ audytorelD oUDcyatury w Llzboole a 1857 UI~I8Dle I ożywiły liV obroty IZOI8gól.
rozpaczliwego cz>:ou D&a~vpcy tr,;,nu, to za· z08teł deleg~tem apo8toI8ki~. w rz~1po- DieJ.w daial& akcyi bao~owych. Papiery
zoac~y6 Dalaiy, li w IlItach PIBlOIC~ do litej połudolowo-amerykańakleJ, No"eJ Gra. roakie wogóle trzymały 81~ dziś mocno,
r7~dy ku_ł. ~olemam,. ż~ publiczoo§ć, cesarza, cesarzowej, uutf,jpcsyni troon I ar· nadzie. Niedługo jedD&k wygoIDy przez przy umiarkowaoych obrotach.
Dlemog"o,: zaradZIĆ w1atawlaolu. 8Zt~~ ro~· cykli~źoiczki Waleryi, taklImo niema Za. prezydeota MOiquera, k16ry wipił biako. .......... 7 ..... Wokale na LobdIa 8S.8O
wlekłych I oudnyc~, ma przynaJmoleJ pra: doej wzmilloki, k16rab, wyjdoiała motlwy p6w i etoluDki z dworem Pllpieakim zerwał, U. pot.~...1ra woabocIJiil 9i'/.. Ul połsaska . WIOIlo!
wo ~y~al~ ład.1I I po~ku w rozpGCZy I&mob6jstwe. BtIld też zupaloa w tym wr6cił Led6cbowski do &ymu, gdzie nieba- Ol. 98 J., poiy~ & I~ r. 147, "/J~iltl ...
oaolu I kończeol.u wldow .. k.
wzgl~zie paouj~ Di~jun066. T7si~oe ~ wem miaoowaoy był Duncyuuem .,w Belgii, :aJ.; d!"tdl,,!e':m~~i'/.. ~b~~:
ł"łCl~ wyrazy si.ac~Dku Aoie, k16re. o~legaJ' w6ród p.ubliczlloAo!, a 1861 prekooizowaoy Da arcyblakupa ~.kieio bukll cły.tolllo..... e. , bańka mi..
.
• '. . a oawet zoaJdu)ł wyraz W prule zagr~o~· bańlkiego, otrzymał ouocyat~ w BIIwaryJ. cł11JlAl'OClOW.., 487, ........nkiesa baliku dy.
(-) W DIIrottIt n~wlnn~. W ~1~le czoej, q zopaloie bezpodstawoe, a .dZIWIĆ Po śmierci Przyłulkiego, aroybiskup goie· k~Y"'1'
Poi.
"" I
k
nasz"o oddawoa zamul8zkuJ' przedslobler. aiV oależy brakowi tek tu dzieul\lkarzy, inieńskiego,Led60bowlki uj"ljego miejsce. 1~'1. 'iu...>Ie~:';g:,.ru • 87~ ro.
cy wdzi~k6w .Di~wie6cicb.. Nie . do oas ~II' kt6rzy oie wabaj, ~iO Dawet wymieoia6 Pocz,tkowo, dop6ki dwór berli6aki w dobryc~
~,1....... Kaa.lIotl I1Iokul UlU
laiy wylIczaole Ich naZWisk; wiemy o Olch naz"iak oa6b
trzeCich, aby tylko pu- zostawał Ibuokacb z Rzymem, Led6cbowlkl 2UI-*i, na cI"'"'O i18.6O, .....le na W........
i ich spra"kacb a to wystarcza do po~. 6cić w 'wiat aeosacyju, wiadomoa6. Dzi' działał w my61 rqdu, wYltf,jpuj,o oiejedoo. ~~ 11. ~
1I~':' Da
M
WiedoIi ~su6, bj,o:'"O.I".~;
7euia te) waźDe~ kwestyi. Ot6t p~oo.wle wsz1scy prsyp~miuaj, lObie zmiaov, ja~a krotoie wbrew intere.om miejscowej u.~do.
CI czlcbaJ' Da daJe"cz~ta,. które zb.leglem w ostatoicb mlesiłOaoh SUlla w oapolObl.. w06cl. Z1'8IlItIi jako filar ultramoDtamzmu
mt, _ta ..ae 6IAO, "~I. ".'1
dac'J"u
Di88zcz~liwych okoliC:Z0~1 pozos~wlo~e .84 oiu naat~pcy troou. Bkarżył ai~ CI~O oto- i opiekGo jezui16w, byuajmoiej uie &YIW 10- tUD. pol,.... ruka ::; •
r. 89.80, 0'10 Wna bruku, bez żadoeJ opieki. NIC dZlwoe· czeoiu swemu oa dotkliwy b61 głowy, rllCe bie sympatyi. Kiedy zaś po Iwyci~bwach ~~.;; - .-, ",. • !
r. 6U6, S"I_ reat. slota
co! :le dziew~ta w tekicb wypadkacb ule- przykładał do. skrooi ! kladl je oa czoł,;,. pruekicb n,:dfranr:uzami (1870-?1) ochla- ,,' 68.OO~iIt;-:~~U':;;i,e:'c:.OO,I~:;!:
IIJ' Damo"~III. ~woź1toych mefiato~elea6w, Wlz>:ńko to .Jeat Itwlemone w!pad.ka~l! dły ltoluokl Berhoa z RZ1m8~ I rz"d po- ł, .. kl ...min". o ISU rok. 179.7ł, ...... & 1868
l~rlY po uJlIOlU .Ich w."e IzpODy Dlkczem· opowla~aoeml p~ez r6toe oloby ~ uaJlep~eJllataoowił nietylko UIUD,Ć WIIelkl wpływdu. r.le'lłO; obJ. dr. tel.........n....i o<!.ltiej
Dle (rymarcZlł Ich cootł· Pl8z,cemu te dowodZI zupełoe) bezpodstawoDkI opowla· chowie6atw& Dl pań8two ale nawet podda6llOO·oo "'~1. Io:reclylo_ ••
-'-d alcJe
alo"a, jed,,! z przedsiObiere6w, propouował dań o zajaciacb, k16re
decy z1V arcy- kościół pod kootrol9' paAatwa, Led6pbowski =~~ d~:::;" ":i:.~kf.., -~~k. Y';''6:
U·letoi, dZlewczyuo, źtdajłO WYUagrodze' ksi~cia miały .powodować.
.
lwraz z InDymi bilkupami pruskimi wyat,.pll ,t.. 8"/., p';Walno I '''o,.
.. .
D!a 10 n. Ohyd.oa ta propozycya DatoraI· . POtwi8~ZI li~ w zupełoo~i wlado~~, w ollroule przy"ilej6w ko6eio~a i atawił
rui b,'a przez niego ze watrotem odrzuca- le ładoa IOOIl iłama ł,czoDkI ze 'miarcI' . Diezłllmo, opozycYV. Nie uzuaJłO ałynoych
DZIElNA STATYSTYKA LUONOtcl
D" I,,:z moż~a .b~6 pe~OfUl, że ~andlarz arcykaiecia Rudolfa ni.. m!.~., t11ko baro., praw majowycb, zatwierdzooych przez par. , lWtI6aIn u
.
•
p~dzeJ cZl ~leJ znajdale ~Od~Olk., kt6- 06wo~ V~r~ . ~odzlDa Jej. ID,aoa _ba~dzo lameot w maju 18'12 ~ku i .IJOet~puj~c .,.... .....;:;;;; :.doua 7 lallro:
r~ oa. ~apllce~le i4danycb plenl~zy cblto w ~ledDlo, .o~e~nadomo . gdale lIC. ~zlał~·l.brew ich rOlporqdzeDlom, wlelok~blle ~ ~ NUlfl\lCtle/ I,. mi'aowioie: aeot....
nie II~ zgodZI. Trudoo w,magIW, ażeDy Bracia matki J8Jr paDowle łłalttazl, zaJlDuJ~ .kazywaDy był Da grzywoy at wreszCIe zo ° JaJi •• !!ohIlI•• Lud";", Wilhelm!", Strouab.
tylko policya "edził. czyoy podoboych wybitoe ,tano.ilko " świecie aportowym I etał u.if,lliooy 3 a~yczDia 187' i GlldIODy
. . .......,.. łotró", klŻdy dobrze mY'14cy obywatel po. modnym i tyj" z cał, &rystokrllcy, wie-' w Oltrowie, \V rokll 1876 uwolniooo 10
'::;." ~".!.~d 7
I
.
wi~ieo czu"a6 oad morałooaci, publiczlIł deń.k".
.
/'!pra.wdzie z wiQZieoia, lecz wyrokiem ber- l! .. b•• ohl?~ .. 1:'d.J:.'!.••,t I;do;:;;~.:i, ~l. ':. ~~
o 1Ie tylko mota.
.
D.l"e I_egóły, dotycqce .tral~Cloeio It6ule/lo trybllDału do Ipraw ducbowoyoh, uo,b•• "'0'00'&8 I, kob.et-, • mll",,,.iej • .
Pod tym wzgl~dem pGCZu~le moralo~ u zgoou barooówoy Vecaera, opiewa" tak: pozbawioDyzoataUroouarcybiakupiego. Jesz. Ipaoy łi:alCOJ.ki, lot 19.
JDticzyzo, którym propoouJ' obrzydliwy Od roku już m6wi'. ooa o samob6jstwie, I cze podczu pobytu awello w wip/eoiu pru• . ~:. cia,,,,,, ~o III I~ta .m.. ł. 4 ... ''''
barulel, wiele zdzialacby mogło. Nale~ło. zakOl'bała siO bowiem warcyksi1l:liu Rudol. lskiem otrzymał kapellllZ kardyoallki doia ll:~:: ~:,::. lid:,e~; 8. d~I!~.2, . ... j
by nie wabiW ai~ ani (lbili z odda~le~ fie, a nie .idziala ..otooaci zbliżeDia si~ 16 mllre.. 18'15 roku.
J"" ault, lat lI6,' E~C:ia P:.ii:"Jb't~id. Rau
owelo meretma n"jbliźezej straly pohcyJ' do oiego. ZoajomoAć trwała dopiero od
_ _ _ __ _
lal n
'
nej. (Szkod& ~irielkA, że azaDowny re~ kilku tygodni. .BaroD6"oa uczuła li~ oie..
~: d.iooi do l.t I.... !a .m.rlc- ., 'oj
ter Die zrobił tego z. oarzuoajłCJ~ mu IUJ zdrow,. Zoikła z domu rodziouego w poI!OIIO!O chlopoów-. d"'"!,octt_: oI""".'yoh_; .. \OJ
.tr~czycielem. PrzYPisek redakcyl)'
oiedziałek; wstawiła liat, w którym dODO'
li..b,o ~Y""--' koblOł_, I miIDowi.ie:
(-) NI~1eIIt pomitdzy dyrekcIł si, Za postaoowiła utopić .iV w Dunaju.
teatru a redakcy, "Lodzer ~ituog·, z po. Matka poazła do br. Taafego, ten wybada',
P.~ertburg, 7. luteg,!, (Ag. półD.). Na D~
TELEGR.UlY GUJr.OO'YE.
wodu p. Doria-.Barry, ułalwloue ~atlło te c6rka jest w MayerUolu i uwiadomił r~dzle, od~yteJ w du~u 6:YIll ~'. m., p.
"drodze pry.atoeJ ugody •. W ~J k~e. matkv, dalej t,. Ipraw, siO nie zajDlujlłC.1 mater olwlaty, sprawI~!wo6cl I ~berPl?k~
GItt.. W&rRawlkL
~O&ltOÓOll'" ,ieldy.
Kyi odbieramy od p. Ł. Koaclelecklego hst We wtorek Dapi..ła drugi list do matki, fator aynodu posten~"lIl lIupełDle UWIesiĆ
DUtf,jpuj/łCY:
douOlZJłC, że ai~ razem z arcykaiQCiem sa· wydawaoie .SybinkoJ gIlzety."
Za ..... ........,.......
BZlloo!oy r~ak.torze!
. bij,. Dodała: .Bratfiao~ bat g8lt:ero wunP~IIłIIIurg, 7 lutego. (Ag. póło.). .~~. na BetliII aa 100 ...... . .
48.50
48.&6
Po ZIazłej ' wymIlole zdań zredakto., derbar gejodelt." (UlobiODY fiakier arey. daDID" . za.przecza polJłosce o podaolu 110 na LondJII" I lo. • .
9.57'1. 9 fi
rem.•Lodz. Ztg."! p~zysze~łe~ do przeko- JkaiQCia był wyboroym śpiewakiem jodlerów do dymllYI br. TołatoJa.
~..,.ł "100 f. .
'7.4ł
87 .M
O&Ola, ie wyraZaUle II~ mo~e, Jakoby wepo- tyrolskiob).
Pet~lJ, 7 hl~go. (Ag. płu.): .Pet;en- Da l8deil" 100 I. • •
18:ił
ill.fiO
molani gIlzeta dopuśclła. sl~ "ab80lotoegol Do .Staodarda" doooaz" Z Br;ymu, telbUrl~J~ wIedomOIti· dooOllll, IZ - projekt
Za ~ .........
kłamltwa" było ole.ła'C1~em, I!dyt redak· Ojciec ,,,. J8It jedYD' oBOb" k16ra - zoa P: mlolst:ra 8~raw wewo~trzoych !l Daczel· l:!'-li::d;....hJ~~
811.8&.98.150
oya "Lodz. ~tg.", ~'c. zle polDform?1!a. okoliczno§cj ~warzyaqce 'mierci &rcybi§. Ulkach Ilemlklcb ulyskał OItatecZO, apro· 'I
pot. "~"Dflrma. r. 1~1 98DO
83.60
D' W spra"lo z. p. Dom-Barry, zawlolła cia Rudoif... Oelilrz Fraociazek Józef batv.
Liltl _t. ..em. Se,yi
I . 88.AG
9616
116.66
tylko. otyłe, że niep~wdzi"ie, a raczej miał w tej sprawie przesłać Ojcu 'w. tele.
p!łeribllrg! 7 !utello. (Ag. póło •.). "Graż. Liltr"_t. m . ~." • .::..
BUO
9IJIO
mylole fakt przedeta"lla.. W.k~tek tego gram, zawiera.ilłCY 2,000 wyrez6w. Papiez daDID" . ~owlad~Je 81~, I~ "dUOle apr~wy
13.76
"1raz .kl,mtwo" oolam 1 u"azam .pra- przeałał w odpowiadai oa to telegram koo· o rozbiCie POCI/WIU w dOlu l!9·ym patdslBr. Lat; _l' m. P.oo.i !,j.,yi ~
,.. jako -zI!OdDió zalatwloD,. .
dolencyjny, Da który cesarz zo6w odpówie. Dika r. ~. ~bywa6 .i~ ~zie ! ~ete~ur.
ł
Z powlia!llem.
d.zial, te w atrapieoiu swojem Die moie go. W hczble oskarż0Dych ZDaJ.duJe.IIO ba· , . "
"
"
a
l. /(o.cillecki.
zoalŃ6 iooej olgi, jak tylko w -pocie8leniu, ro~ BzeroWlI. Sprawa. qchooa ~Zle w od·
Glttda a.t......
(-) Szcagiły IIJIIOII6jatwa. O powodach jakiego udzielił mu Ojciec '"iOty.
dZle~ym .departameocle ..natu.
.
Baokaoty fOOyj.ki..........
IUUl6 217._
jakie popoboVły majstra fabrycznego.B. do
Całe otllCZ'Inie ceaaraa Fra60iezka Józefa
WI~,. 7 lu~o •. (Ag. plo.). Arc,kaitiJ!a DlI{.,olo pry:.!oe Dl dooł.
21&.26 217~
targoiQCia siV oa t,cie, dowiadujemy si~ Die mote wyj6ć z podzi"u Dad m~twem~ Bte
. ~aola do w1JAcia za ~ OOrkl, ~.lIe
l'h"l.
\'"".
z "Tageblattu": Bamob6~ca wb~w zakazowi I jakiem monar~ha teD zoosi oad '!ue!ki P'!b~eJ:ala proceota .od. kaPltałU- czter~
łlrzyDoezeDia do fabryki DapoJów, poal..! wyra. bollloy CIO', kt6ry-m iD Dawledzr'a mllio06w złr:r- po WYJŚCiU za, A m,ż teJie
Jedoego ze '''ycb robotoików po butelkll Opatrzoo66.
_
od ~w6cb mlloo6w.
-...... . buIIIIol
N l
N
.
piwl. Spostrzegł to sterny maj_ i Ol- W. Lwowie wy~o sprawozdaoie II
WI~,. 7 lutego. (Ag. ~o.). OsIOl&Ooy i:;:::aI~ \ póliI" Y al!o urz.
ot. Dleurz.
tycb ..iut dooi6sł o tem .a"emu bezpoś(8. czyDooaci zakładu im. Oaaolińakicb, Dlkla· w dZleoolku "Neml~t~ hIt. ~o Da· (&o. 17 grud. lłI8r'i)
7~ 6~ ~ _
·doielllu zwieracbnikowi, k16ry wydalił maj· dem taaot, u r. 1888. RllzpGCZyoa liV aze· stf,jP'" tronu d.o brablego &og1.,oYI'ego, u· 1'61 ~P'!'r1~1 ~
Itra.B. z fabryki pOlbawilj,o 80 aposobll Tegiem cytr, porowo)'wuj,cycb ruch i dzia- wata)ł. w tutejszych kołach polltyczoych A Morki D ••!"ieok..
"'la
zarobkowaoie.
'
ł.l0066 telOi roku I inoemi latami i ioweo. podr.oblooy.
~~"'kl. bukuot,
18'/.
(-) ((radzItt W z_ły wtorek o Imroko, terlllO dzieł, pamiłtek i dokumen16w, ~.I~ 7. lutego. (Ag. p6ło.).. Ogłouo~y Warl0t6 robI. kred. .. Iłoate :.
~'/a
do jednego z mi_kań w dom.u Ferdyoau. kt-6re w tym roko prz)'były zakładowi tak dłmaJ maDlfaet ceBlreki ~peWDle, ~ ki.. KllpGDy celIlo
16/'/.
da Eodego przy Dlicy Piotrkowskiej wea1i zakupiooe, jakotei • ofiar bibliotek i oa6b ruoek rllłd6w w. przyszłQ6ci pO&OI~D1e ten
Pod nieobecu066 lokator6w złodaieje i za· pr1watoyob, wykazuje oru atall fiua0a6w ..m poml.mo ~18Dy " ...ttpet~fle trooo,
USTA PRZ'I'JEZDNYpł
orali dwa ubraDia m~kie, takiet futro, obecnyoh zakłldu.
wy.w~łaoeJ tr~czoelll .wydarzeOlem w roa.&el Pe1*L Lif!llti. Kaliaa, !!obober a
IZtuk~ pl6tDa i lIOO rubli z komody_ ZłoWiadomo oayłellllkom, jn, dooioal0j6 ~&IOle Ceasrakl~J. MaDlf~t teo, .łwara~to . WU:-"'. Fradk\1I c.nw.o.... IItokowUi • PiM.
dzieje otworzyli mi8llkaoie dobraoym klu· Dla 6w zakład, mieacqcy w lObie muzea, )ł0Y mOD&r~h urqdzeola kOlllt1 tuoJJoe! ko ...o.
czem. NieW.~ÓIO~D. jset necq, dla· biblioteki i ~y~~ ltaroiytnycb. i D&j. uważanym JII' u d~1!ód, te ewentualni & w~~ ,-e:~~:!:"'!'ki, Aro~
ozego złodZieJe, lD&)łc pod flik, ceooe DOwszycb dlleł bteratury, oraz wiele · pa· Daltf,j~y ~ou, złoiy1i ~oi pned- _rzam baIea & u.!WVJi, ~ort & n.:::~~
prHCIlDioty, jak: . .arki, licbtarze i t. p., mi,"k oerod~ych. Po lucbych cyfracb, odpowledDle IObowilllaDlI.
_
B.&eL ........... ~ ~
Dił tk~i telfow1cIr judowoluili aiO tylko uutf,jpuje: Ulttp I deiej6w miuta Lwowa
Plł~, 7 lotego. (Altu. po). PałkowBit • PiUea,. BoahareoIt & AMbfea~ Barl~:
odzieDiem}. futrem i gotowizo,.
zat.: "z CUlÓW niedoli i upadku·, przel Seuad w rouule daieooym do nego ...,.
A,;~~~ ~
Slop...
(-) DN w teatrze Vieteria dlllł btdzie kultoua zakładu doktora AJKlBl1dra ku potf,jpia w oajaurow"ych w1raaach &m. W_ &. _ _ _. . . . . .t.ld. ~I •
...::. •
p
operetka w 3 aktach "Doooa Juanitl\,· Birechberp, opowiadajlłCy bantę- i _ baaAdO uialDMeq A to, ie dolńorowi
, D1ua1k., Fr. 8uPp8f!0.
der njmoi'łCym atylem oblołeMi Lwowa End.. odmówiła wisy puportow'j, cbociai w. . . . &

il r;a!'

xm XIY

s.a.

ki'"

lł

w:ss.'!!'

t·,.

f::"b'"df.

'b:

1_

li',,'

Ir,._

DaJ"

l

f:i,,::\

T E L EGR A MY.

mI'l

I

n.

' I.

..

I

e.-_.

J'I_.

:::==. .

cLr, :-,

.....

:=..........

DZIENNIK ŁóDZKI
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G
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.Nr. 33

E

A.

I

N

Ol',..__

nd_i. l.m po.ady ", I~ .<n t. w chorobaćh kobiet od 3-5 po polnd~in, .. ehorolJaeh
epłcJoIrTCk, .ardla.T(lh
IlekrełoTeh o I 9 11 _1'& 0.. Dwa .a. y tygodniowo ID» a.ale w rozn1ch ... ta,..d,.·b clerpl.mach.
D r. II. II 1 8 I E W I (J
nlica Piotrkowska dom Rozeoa Nr.
68-25-20

W LECZNICY PRYWATNEJ
Teatr 'Łódzki.

Dr.lafya ELCU-SACI

W hotelu VI[lrJ10RIA.
\ d,

Ildb~zi~ si~ w środę duia 13 1a.Ie-,lkelltlec,ycb
go r . b. w sali koocertowej. W
cie tejże córeczka moj a ft.ł •• , , ___ I'·no
W lobotę, dnia 9 lutego 1889 solo ,,1l1ZllJ'& I czardasza".
wa rozpocznie si~ o godzinie 6
czorem oj!ólnylU "polooezem"
dzieci. Biletów dla dorosłycb
rublu i dla dzieci po 75 kop.
Operetka komiczna .. 3 aktach moźna w cukierniach W-ych
słowa P. Zell i R. Genee, muzyk~ monda i W ilstebnbego. O ]
ubawa dla dorosłych,
Fr. ~uppe,go.
OSOBY:
Lipiński,
DoG Pomponio, alkad . pan F.ldman
DoUD" OlimpIa, jego
Nauczyciel tańców i RlDooa.s"1U.1
zona
.
.
. p-ni Barton8waka
Si, OoQIao, komonda.t
floh a.gi.Jakiej . pen G10ger

'ta
Donna JuanI

Adwokat, Budowniczy. Lekarz. Kupiec. Fabrykant.
lnb tei oloby in oych zaj~, mog, za opła~ od TS. 25
do 47 rocznie (8tosownfe do rodzaju)} zaaseknrować

WTow. Ubezpieczeń

Adolf

GastoDDofoore, poruo.·
.ik fraDca:,ld.
• pan Olu e"'lki
bn.t.
• p" " Ki..zenatein

Hen., JOlO

Biegu, .. d"ok ..t .
GiI·Polo, ..ynkar..

. pu Ju... ... ki
. pan lIIajdro"l..

Petrita, jego aiOl'ra

• p-oj Ja:rnewau.

1'iech"jl;ia, , ...er.franc. pa. Kn,pc_yD.ki
DonnaEoeo&rnatioo)

Donna Me.ced..

przyjmuj., na wieczorki i z~"'I:~~!r":.~:!v.si~::Ch
b.wy na fortepiao, lub fortepiaolm'lioaŁ,us:,ciewllld,egoPM:ezISIIJ,erllie"11
i Ikrzypce.

a. .

pao Modzelew.ki
Ulica KOII5ta.'YDowsk&
ui Mod..t....ka mie8zkania ll.

~ p-oa Rano".ka

Donna Pepita

Donna Dolo...
Topa ' .

KobiellO s ludu
Chlopka .

Bamoml

.

. P·n.. TallOro ... k.
. p-na Ratkowlk.

Bridoln

t

o

N r. 321

J.

r-=,.,mlfJlIlP'!lr-,

IiI

Z uazaoowaniem

p·ni Ko_wska
. p·na Rybicb
o p.na k OllOW'.ka

TGtłlJe.
228-2-1

pan \V..18otoW.ti

N iniejszem zawiadamiamy,

.1_.

l'i.lgr_ym.
. pa. Grabiałki
Oneer Filtaon
Lidtki.
Cp.e6BH.1! IIpIICTlIB'L IIIlTtlO. KonllEal·'llżJwcZVllh,
Picad~r
. pan n,bro,,:"ki
ro Ollpy:lUlaro Cp;a, <fi. C. rO'n&JIOB-'. 'UU
E.~.b,~
. . . p.u.a 1'lchorowD" clIił, lKJITeJlLcTnyJOll\iJi
Wle.ŚOI&~y, "leśo!aczk.I, damJ:' pa , ASK UO)('L N. 267, ua
nowle, pIelgrzymI,. .. o~.k~, splsko,,- 1030 eT. Y CT. rp. Cy)(_, O()~&HII.IB;-I .lka,Zal!go
cy, lud 1 dZIecI .
eTTo qTO 16 HOH6pu 1889

Bz~

dzieje. si., w Hiszpani!.

uc:

YTpa

W akCIe II taolec .Z.padeado , w ny6UQUllH
__

8KLEP

Weikert i Drechsler,

D[~~:::~:~~III~~~~~:::'~f;

6YAeT'L

opoĄaza

__ wielki SKLAD LyŻEW.

FABRYKA

I

iii", odbywa li, od godliDJ II rano do I
'11'
.. poladni. " o.ceI ..yi teIOtr.l~ej, hotel opeTeHSI
na

•

FARB, LAKIERÓW i POKOSTU

Viotoria od 'po polnd.i. do kODca prced. TaTe.lH opan:r. lIBaua
llIO"ioni .. pral kw.
234-1 JI;~arOOllB'L rop. JIolISU 00
UHBolf
YOI\'II U'L )(Oll'll oOĄ'L
271!~, COCTOllII\aro RS'L lle6eJlH,

furiksgeU.IIt1e Illit

że

łła.~

znaiduje się obecnie przy ul. Pio q-ko w 8klej
Nr. 89 (nowy) , w domu Klos!a obok domu
tkaczy

akci~ 3 .Tani~c ~ziecir.
. JOl~ecTBB,
O~'HHR
:~A~~~:~:,~~!i~~~~~~t:;~:a
" , m ,an, kapono.
opneda1 bil.
piJo PBXTep~
y

Ela

"Rossya". rs.lO,OOO.

Na
padek mog,cej nastlłpić śmi erci lu b kalectwa.
Poczyoaj,c od trzeciego roku ubez~ieczenia , pre/llje
roczne zm niejszaj, si~ . Ubezpieczenie przyjmuj e sifJ
także z warunkiem z ..rotu wszystkich wniesionych
premij sukcesorom, lqb tei samemu ubezpieczooemu
po doj§ciu tegoż do wieku, lat 65. Bliźszych szczegółów
u,dziela Kantor Główny To .. arzystwa Ubezpieczeti
oRoss)a o (w Peter~burgu, Wielka·Morska 13). Geueralna R eprezenta cya .. Węrszawie (Marszałkowska
Nr. 144). (}lówn& Agentura w todzl f'~. Wbb ek,
Pasa:i Merera) i Agenci To.. srzystwa w lniastech Patist .. a. Na żlldan ie wysyła się bezpłatni. broBlury
szr zegół owe).
173-3-2

W. Karpl·n'sk·1 & W. Leppert

XU·I~. __...

12 Pferdekraft lWJIueił yTllapK u Jl;eCJlTU
w WARSZA. WI;E
geeiguet rur 2 ~tz Spinnerei oeqaTBolt 6yllaru
salrllanieM'L1
ł
FILIĘ
oder fUr KraftBtt1hle und fUr "Łodzianio Kllleodarz~.nfo,r'.?aoyjn'Glui[łrzęś~~.
O
andereu Betrieb, ebenso Front- adresowy oa 1889 I'Ok", 01\11HellHa·
składu
Łodzi,
wohn bAude 'lłnd einige SlUe ro Ą.IIl TOpros:r. 209 'Y;;B8BO):KT"!!!~~~~~~---:~~=?
gebrik'
. d
d
IIpo)(a:lla 6y)(eT'L o.
~ b·
rt
ulica Piotrkows" Nr. SS, dom L . Meyera.
fUr F a
atlon, BlD an er Cli ua 1dIcT'll xpaueuiH B'L
.\
Prome~eD.ltra.eee VO'Ul er Ą3U oOĄ'L N. 2711-N.
wyda O) przez wójta gmioy W{I~l!:I.~_
. . .Ca
_O.O.ik.i.r.o.z.sy.ł.aJi·'li. .sl.·o;. .f rllla.nr.•.o_i.g.r.alllti.s.~_ _ _!!6.4111-_100
~1!JII9~
aten Juh a. er. an zu verrop. JIoASI>, \I HBBaps 188S.
zów, powiatu laskiego, na imi~
Za .. iadamiam oioi. j8zem Szaoo .. o, Pnbliczoo§Ć Łodzi i
pachten.
CyJl;e611Hił IIpuCTa1ł'L pooaxoBom . cyenny Owczarek. Łaskawy ~U'''U'~U'M. z doiem 1 grudoia 1888 roku, ot.. orzyłem .. domu paoa Peter" przy
Niheres bei J. Wnbaum k CO. .
226-1
Pio trkowskiej pod Nr. U,
lamp rmAselline

t w orzy a

,
swego

w

Zgu lono paszpo ,

23l-~~DA '''AIl'''ZA ",~' .. /~ d.

.... ek. l e.
Berlin . . •
.. . . • .

(--)
(IW'/,)
inne ni.m. mi.la bank.

"

.

te~.

DopełnioDe

kro ter.
dl. te....

M. ter.

2 d.
2 d.

4606

li d.
In.

kro ter. 9 m.
at ter. 10 d.
kro ter. 10 d.

l'aryt
Wl:.de6

(lSO" n)

98' ".
87 86 81'/.

dl. ter. 8 d.
kro ter. 8 d.
dl. ter. S d.

18

w 20

nCTe.

(za 100 n.)
Akcy.'D.Z. W/\r, -W. l00r.

"

JAuJwik KryklU.
Powołuj lIc sifJ na powyisze ogłoszenie, mam zaszczyt przypomnieć

.,
"lOOr.
,. TfjrBlp. 100 ro

6

.. Fabr ..f.ód.kiej

6

wszystkim zoajomI '" i da .. uiejszym klientom, sapowoiaj,c naj1i....1I staraoność .. wykooanin powierzonych obstaluoków.
3-10-7
Bermaa K empner.

f'

Nad"iślańsko

TO .

6'

:

"

.

~ :&:yaVA.Bo
,.

małe

"

L~tl.=.t. m W.....L Ser.l
"

"

M
IV

tł

,.""

"

"..,,, V

l'

n

Ił

Ol:lili::" ~"':"w1 d~ł.

małe
~1~'" z.ouol" I
"

I'

Józefów 260 r.
e
Czet'lk
260r o
:
., Bermaoów260ro " • I
" l.yazkoW'ie.260 r.
~
'1 LeoDÓ ~ 260r.. , IE
n C.tOU108 260 ro
;-

-=

l.:r

" .. Konataneya 600
• T. W,IF. StaldOOOr. I ~
" To ... LiI~p, Ran i . -:
, LoeW8oBtem 1000 r.
"" '1:0 .., Za!tl. Metal. B. ' i
ilinlke.,W.,..lOOOr.
"
"Tow.Z.kl.GÓruic'loh I'
Star. ouowiolUchlOO r. ' /' I
.. War.To ... F.b.M~oh.
N..... RoI. i Odl: 100r.
.. w..... T. Kop. "odia i
ZIOkI.HntDioaych250r.
" Tow. Za!tl. Pn.
J
Tir. ,. z."ierCin2LO~'1
To .. .r.u. iLoźDil00r.
:Garb.l'.mlet i Szwed.
P..p. So".. wka 600
4 1/;'10 Obł. drpci r..br.łódsk.

I.

"

"

rl L Przedborski Nauczycięlk~

J! •

II
.." W

ORDYNATOR SZPITALA
muje z chOrobami
nosa i
6.ej po

124 lI50 r.

.. War.Tow.F.CokrD 600
" Cakr. Dobr..1. 600 •.

"

HEB II&NO WIKEnPNEB

Szaoo .. na rublican0ś6 z poprzedniej swojej daiałaloości w mio·
zapewne zachowałli w pamj~ci. Pan Kempoer zoaJof"chu i doświadczenie nabyte w drazdeitsltiej akademii
I<r.... I'oCIl.l81. dostateczoie wzbogacił kilkoletni, praktyk, .. głównych
tak że, pod każdym wzgl«Jdem może zadolyć uczyoić wy ·
Im:ag'IOI'Gm Nzan,owne, Publiczoości.
usilnie starać si~ b~~, aby przyatępoemi cenami,
materyalów i obfitym wyborem zasłużyć oa zaufaPubliczności
'
pol ecam ~ .. ój bogato zaasortowaoy magazyo towarów
,ovaO"V"'JOU, które . przedajt po cenach zniżonycb .

~

< "pl.

"
"
Jł

-

W.-Byd.600r.

Banku Bandlo.."",
w Warsza"ia 260 r.
" War. Ban Oy•. 250 r.
~ BaD. H. lO Lod,i 250 r.
" War.Tow.Ub. od ognia

~ł

kiernnek pracowni po"ie rzyłem panu

tranlakcye

ł6SiJs2I ';-sll------·
'6 10 16 J1'1> 20 ~6

i d..

dl. ter. S

l .... dyD .

.

dl.

MAGAZYN UBIORÓW MĘSKICH

' lute g o .

ZA

4.

I
Reprezeatant kilku znanych fabryk, zujmnj,cy si~ tern 'IV Mo·
sk .. ie od lat 1ó.tu,

:r

B....

~yczy wziąć

t

65.4.> l.'oi. prem. I .In .

166 8

1ll6.1

na towar .
~06-6-1

W~6 kaponu < ~tr. ó t /.\ Lial. likwid.

LiII. ..... DOWJćb
•
.. 1D. W...... liII
m. l.odsi

komisy,

może dawaĆ zaliclk~

Mo kwa, CZiiowskoje POdworle,
Jurklewiez.

"

..

n.m.

dyplomem przygoto .. uJe do glOl
Ofaz udziela korep~tycyi.
. .. ia~omość " redakcyi
•
202-3-2

osoba

uje miejsca do pocz,t.
dzieci, nie wi~j jdk do
z"j~ cia si~ gospodar.
domu familijnym. Wia·
.. redakc.yi .Dzi6llnika".
224-3-1

