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twierdzeniu, które r6źuemi szczegółami, na równe, leci głów"y świad2;6.-rigott, na prezeaa i składać si, z dy~ktora nowouLiI'Ipozór prawdopodobnemi skutecznie popierał. którego zez"'lnia powołał siO "Times," nie Irzonego de~artament.1l C1.lh kóancelarYI
a
Trwało to bardzo dłogo zaąim Parnell był "łaśoie a"iodkiem wiarygodoym, bO I,praw k~leJowych, ~ .cz ook ., wlznac~a .
___
zdecydowa~ ai, wyatąpić przeciwko Timeso.,i gdyby oawet chciaoo mu uwierzyć, świa. nych. po J~nym z mIDIsteryów: skar~~, ~.
. .'
ze sbrg/ł. Niedowierzaj,c sprawiedliwości de.t"o jego wobec fakto, że zdradził atro. munlkacYJ, .d6br pa6at!'a I z kont~o I pa •
Z po!,odu cnd.ow.n1ło ..oca~e~la zycla ~~ a~ziów aogielskich wytoczył akcJO cywilnfł no, której slniył, żadnej nie mogło mieć , stw •. Jete!1 przed.,t~wlel~le ~ró~ zelaznych
Ce~ sinch , ~~ŚCI} aJJaAme~s'Jcb D,leCl, przed 8/łdami ukockiemi, czemu uie sprze. wartołci.
zechc'ł złozyć o90blliCle wYJdnl~ola. w spra·
podcz.as rożbLcla 110 .Cesauklego POC!UU ciwi,. siO prawo angielskie i zai,dał od.
Z drugiej strony, wyparcie siO przez , ~acb. ro.patryw~nych " k~mltecle lab tei ,
w dulO 11. (29) _p~t~zlernlb . r. z., . mlesz. azkodowę.nia za oszczerst"o w sumie pi~. Patnella zorzuconego IDU w ~brodniach u' !Jet?h .pn:ewod'n~cz'łcy k~wlt8tU uzna, te
ka.6c1 I g~I.oy . .<>~I~CIOy, pO'!"!łt~ oje.z..~· dziesiflt tyBi~cf funt. szt. S~ziowie szkoccy dzialu, II\.ai.ć naleiało jedyuie jako zwy- wYJaiioleOl.a. takle
ulez~oe,. wówcza~
a~lego, .za~p~~1 dl!, 111-~6ł mleJaklch w.0s1 9- uznali oiO za niekompetentoycb i .praw~ czajoe zaprzeczenie domuiemanego wioo. p!,ed8tawlcle~e dr6g telazoycb ! delegacI
cl~a~h I gDśCleln~J ~'J ob~azy .Matkl· B~· oddalili. Je40ocztlŚoie zo.ź,ilał Paroell wajey. Opieraoo siO wi~c tylko na towa. 1zJ~d6w koleJo~ych ~Od'ł wzy,!aOl do ncze·
akleJ z odpO~IE~nl~rul oa.plsaml, kosztei w izbie uiźszej nstanowienia komisyi śled. I rzyszącycb sprawie okolicznoAciach, z któ. l s~OIctwa. w .posledzenlach komitetu dla da·
po 1.0 ra. kazdy, D1ezale:!OIe od tego i!Os~a. C&ej. RZfld opo.rł siO tem'l ",daniu pod I rych s~dziowie starali sili wyrobić sobie ja- ' ma . wYJa§nle~. Ta~~mo, pN.y r~zpatry.
oowlono wyasygnować z fundWlzó. gmlO- 1pozorem, źe ~Iedztwo takie przeprowadzić ki taki pogl,d nil .tao rzeczy.
wanlu kwelt~J podo~eSlony.ch prz~z lostytu .
oych 6 fi., oraz dbł,czy6 2 rs..8 kop. ~ o: mOgll tylko 8~fio"ie z urz~du i o.pozycyi
Tymczasem proces oads!,odliewanie wszedł : eye rz,~owe. oa posledzeOla komitetu blld~
fiar dobrowoloJ.ch ct'lem o/lprawlema ~Zlallk, , Paroella, obawI8J'l.cego sili str~noo§cl ~!edz. w f Kto pomyślo'ł dla Paroelln. Podczas roz. ' w:zywaDl z. głosem . doradc::r:y~ . prz.edatawl.
cZyDoych oabozetutl' .w dw?c h kośc~o! cli twa rządowego, Ole uwzgIOdD\l. Zamlaoo. praw wy.dy na jaw fdkt.y, które stanowczo Ciele tych IOStyt.oc,rJ, :ÓWDl8Z Ja~ l rzeczo
para1i.lo:\,~h. Wł~ClhOle .gmln>: RadZIejet" fwaDo komisYIl Aledcz, zlożon'l z trzecb 811' pot~piłl gwiudków "Time8a." Moi owie oie. l1.n."wcy prywatOl, Jatell przewodOlczllcy k~
tego:,. powiatu na ze ranlU gm Dnem pos~. dzi6w z urzlldu pod przewodnictwem człon. l)oszlakowaoej opinii, kt6ry~h świadectwlł mltetu OIoa to za potrzebne. W ~y5tkle
DOwlh wy as lg o?wa6 15 rs: dla doł~czeDI!ł ' ka ."Iu rozwodowego, od opinii których ' uwierzoooby i bez przysięgi , ze"Mli 'pod k~estye rozłtrzyga~. b~'ł zwykł, wlększo·
~o fondonu zble~a,~ego no. b~~owO cer~,!I, zależeć miało rozstrzygoięcie tej sensacYJ przy.ięg'l, fe świadek Pigott przyzoał sili ŚCI, gł08~w. .P~WSlę~ ucltwdy blJJ~ wy·
J~ka ,ma b~~ W%Olel~on, w ,,"eJscu rozhlcla l"oei sprawy. ~ależy tu uadmieDić, że Olb ' im, i>\ dostarC7.one redakCJ i .Timesa" konaoe, jeteh IC~ ole wstrz-!,m& mlolster
81 0 Cesarsk.ego i'0cl'lgo.
. •
I było zadanieru s~zi6w wydan!e wyroku PO' !li,t y Pornella byly pisane jego "/asD,, ro_ l akar~o dla. oddaDla do decyzyl rady .tar,r' .
(" Wa.l;8z. dDlew. ).
. tvpiaj, ego
redaktora .Tlme~", I~~ kił, a prócz tago przekonano 3ię, ie bł~y foweJ. Ta~e w ~1Padkllch gdy w komlte~ (j
mieli oni tylko obowiftzek zbadać , o ile gramatyczoe, których mnóstwo zuajdoje gloly podzIeh, liII rówoo, rozstrzygn6 b~zle
uza!8dnionem lob falszywem było oSkarte:,' siO w lislllub lą zu pelnie takie same, jakie l rada taryfowa.
' nie tego ostatniela'
•
popeloia P igott " mowie potoczoej. Sam
Handel.
l Obie strooy obrał)' sobie oajzoe,komit. , redaktor .Timesa· uważa sprawo swoj .. za
.- "Tydzień piotrkow8ki" don08i, ze wł8'
szycb
adwokl\tów,
codzieDnie
mi",o
miejsce
,
slracoo/)
i
ods t'lpił ju ż od obrony. Lecz dze wy "ze zgodziły siO na przedłułenie o
-0: prze5łuchiw(l~ 'e .. św ' adk6w, a kaidy dzień I wycofaoie sili z procesu,
nie umarza dwa doi jarmarku majowego po św. S~~i.
Od kilku jut miesivcy Dajszenze koła przyooeił nówe oalirycia i oa sprawll coraz jeszcze aprawy, która sk06czy . ill dopiero sławie j listopadowego po św. MarclOle,
pnbUę,zoości .,ngielskiej interesuj, sili żywo jałńtijSZ8 UDoił AWilIUo. N;e bieg oaj· z cbwil, ogł08zenia wyroku s'ldowego. Zna- w Piotrkowie.
procelem l'"roella, który róźoe prz.eaaedłazy moiejuej kweatyi, że odkrycia pedczas ~oz ,czoole !li~ obrODY przez redaktorn .Timeaa·
- Projekt oBtawy jarmarku na ~hmiel ,
fazy, bliskim jcst ro~wi,zania. Czytelnicy praw 8'ldowych wypadł, Da korzyAć Par- ma tu tylko znaC1.eoie zaoiechania u8iło. oprllcowany prze.. W. Staokiewicza I przy.
prz,ypominajll sobie zapewoe, źe l~ dUroiejl D&1I8, a opinia publics08 nabrała przeko· 1wail co do ntrzymania IJierwotoego oskar. jęty na zeuraniu chUlielarzy w War8Z~'
jencZj redaktor .TimellJl" twierdził, jako. nania, że .TiUlea· .tal si~ ofiarfl podejłcia ' żenl a .
wi .. dnia 26 lutego 1889 przedstawia alll
by Paroell ,był "8p6Jpi)riem niet,Jlio Ulor· ohydnego falszerza. Ów świadek, na zezoa· r Wynik proceau dla nikogo nie może być jak nllst~puje: l) Jarmark oa chm ie l ma
der,tw spełoioDYch w parku Phoeąix, lecz oia którego najwipi liczył redaktor "Ti· , wlllpliwym. Parnell wyjdzie .. wyci~sko, a .i~ odb,WII~ co rok Ił IVarsza wie, w teri wazyatkicIJ IWnych "brodni band podziEJ- meaa," ' świadek Pigott, od którego oabył potlIpienie ~Till\esa" przez Sfldy bodzie zu. minie od d. 13 (26) do doia 18 (30) wrze·
moy\l,b, ~ IlPstvriłł; aobie za zadanie on za wysok, sumll listy, pisane rzekomo : pelma porażk~ tl)rys6w.
Ania. 2) Na przyw'Jzooy na jarmark chmiel,
szerzyć POlWIch w :UIADdyi. Na pop~cie , rllk" Parnella; był w zezoaniach swych z8' 1
zostaje przesoa czony bezpieczDY sklad w
tych fIęJlpcyj,oych osk ..rte6 opublikował rowoo bezczelny, jak nieootrożoy. Oskarżał
magazynach po byłym baoku polskim. 3)
"Timl!\l'. t facawile listów P&rnelfa\' które ' on najznakomit8ze oBobistośoi, że sterlily ,1 Przelllys I, lIaJlllel i KOllliJuillllcy e. Przyjmowaoie i wydawanie chmielu z ma·
z"wiel'l\łl "iele, 8Zczegółów, . atwi.nlz.j"cych Isili go przekupić ofiarowaniem zoaczoych
gazynów haokowych dokon,Ywa sili Da pod.
rzekQIJI'ł< . -.iDO ich autora. Cbarakterl pi. Iaum i skłoni~ do zezDaoia, ił on sam
Drogi żelazne..
atawie odnośnej in8trukcyj, przez urzędniSOla był d zludzeoia podoboy do pisma l afałszował sprzedane "Tiwesowi" listy. Ze·
Dla uporz'ldkowaDla taryf kolejowych ków warszawskiego kautoru bauku (IauParnella. a cały oa~ &IIgiel.ki ~ielat' znaoia te ni.e mogły uatulaloie ';Dieć ioue- : i ~sze~k~ch spraw doty.cz,cych, ja~ .donosz, siwa, poprz~doio ~yd ~ n ~j i opublikowaoa;.
zdallie że pl'$4lJlódca trlandCJIYkPwl pozolą. ! gO skutku, Jak tylko pogorszeole 'prawy, ldzlenOlln petersburskie, przy mlnlsteryum 4) JarmarkIem kieroJe I zarZJłd.a osobna
.. ał w' bliskicb at06waeh & bandami fe nikt bowiem w Anglii nie chciał dać wia. ' skarbu utworzooe bodfł tuy nowe iostytu. deputacya jarmarczna, pod przewodnis;twem
niaoów. Parnell wyparł aill wprawdzie ry, aby metowie Da tak wysokiem staoowi-I cye: tkomitet ttryfowy, rada taryfowa i oso · paDa prezydeota mill8ta WarszavIY', lub
wszelkiego w.póloictlf1\ z part". :iacijtych ' sku społeczoem, w zaciekłości stronniczej ' boa kancelarya dla ~praw kolejowycb • . K .. delegowanego u·zeze1i. uat\)pcy. Ii) Do
przeciwników rZ4du, utrzymywa4 że nie I dopu~ili sili haoiebnego C1.yDU.
mitet taryfowy . b~d"le 1~~tytUC1'ł koLeilll.a1n, składu deputacyi jarmarcznej, oprócz prtebył autarem opublikowanycb liatów i otwar· 1 Z przesłuchaDiem tego 'wiadka, azaose i do roz8trzygaOla. ważDleJszych kwestYj ta· wodoiczl&cego wchodzi z urzedu komisarz
cie zauvca{ red a l<cyi ,fał8zerstwo, niemniej ' "Timesa poprawiły siO zoaczni~. Na pO- jryfowy.cb. Komitet I?ozo~tf\wać b~dzie l!od haodlowy magiatratu, oraz jedeu urz~dnik
jedDak "Times" poz~t przy swoj6m cs,tku wpra"dzie szanse obul stJ'on byry kierowDictwem Najwyżej zatwierdzonego miejski, jako I18kretarz deputacyi. 6)Opr6cz
- & .- - - -
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WDZKIEGO' bardziej lIie dla zaćmienia 8/ł8i.dóW; li: K:,I',j mialł/. napad kuzlo i 8stmy, gdy tn przY .
weratraat w Amsterdamiel Woj m6j kuch", ~aiel
pieoi,dze, jak ja kocbam KIJ\Dleoty,ll\l ,!1h~
Mi, s Dl'!lke był.a . to aogielka gruba i
oiej samejl
.
,
!.łostal SWlec-.ea Jej twarz, trochll od~ta
-Wojciech Delpit.
Teraz jnż Amiech ich k06ca nie miał miała wyru ś!amaz&rnego ~pokoju zwie·
i rozlegał sili wśród gałozi wyBOkich ro· ~z~cla przełuwa)'lcego. Więcej towarzyszka
6lin.
!,Diżeli Daucsycielka, odr~iDiała sili cieka·
_ A wi c diacle ó1 chcesz 'BObie zadać ",:ym ry.m od W8łystklCh i~~ych oauczyto m,kll i ~rze.iedzi~ aż trzy dni w Ho. c~elek:. bIla bogatu/) od swoJeJ wychowao.
land i? _ za tała młoda dziewcsyna.
kl •. .PI~Ó. .Iat. temu kOńczy'!' eduka~yo mlo·
-0Poprost~Y dlatego, iebr spełnić Jbo- d.eJ ledu.eJ mIM w LancaBIllre, ~ ~e czoła
grzeczności
wzgl\ld
brata
mej
8~ę
z~ cIOŻ k .,. za I~. do pełoleOJa oada!
wi,zek
Pr.ekład • (ran.Ulki.go.
elil
matki. Nie potrzebuj II przyzwolenia jego ~I~żllloh ojJoWJółtk~-: I ~e dok~orzy zalecali
-cooDa moje małieftstwo, nie ma w,tpliwo§bi, ej kllm~t la.godoleJ'.y, przYJ~ła propD'Zy-

ODCIN1!:K
2)

DZIENNIK~

UTRACONY.

..!

że jednego grollZa od Diego nie dostao~.
(IJf!UZg, riqg - patr z <Nr. 43).
.
.
.
Klemeot,na znowu si, roz miala, śmie·
- Smutno .101 pomyśleć,. ze ~ptJ~ISZ oas,
chem 8zczerym, w6BOłym, jak skowronek.
że pół lktyg~OI~ dOI? b~d~ cl ~dd~aład dla_ Ni~~' ja nigdy oill upoUjoV :zdumieoia tego ty o, ze Je zles~ w 10 wie zlDy o~.
pani Milwert, kiedy przyszęjlleś prosić o go 8Zkara~neg? cz!owleka.. .
mojfl I'IJk~! DO/lra kobieta uaZam własnym
- Xo~zleo~l~ ~I~d do .cle~~e ~ił
wierzyć uie chciała... Długo I~kałam si~,
)8 co ZI
"'i II CI o powla
a.
żeby Cl!I oie stap~q, oa prze" zkod* n~. _ ~~~b:oa .KJ~:r:D~Ylol
szemo 8zC2~oln ... ' BY/:i kochalIIł puez Ciebie
. ~. ~ogl
D~e
.
.
tak dobrego i szlachat egol ... Ale czy wi_,
I wz.l~h SIli. za r1:c~ I patr~y!1 aoble w o·
ie to wazystko u.rZlldowo. apor~.d~ne, for- czy,. mll~zllc, ~akby' 016 mogb SIC sob,. d~4
maInie, nie moiesz lii' joź wykrVCili.
oacleszyc. NI~dy Jelzcze przezD~p~eole Ole
- Czy 8fldzisz, że ja o tem wyśle, uko· ł'C1.yło d,!u . Istot, ~k. .zupełDIIIJ !twQrzQ •
cbaoa? - o'itparł :\resoło ~ło~J ofic~. . Dych d~ ~Ieble. Po.sla~~h w.llru~ Idolo~
- Ale, ale, kiedy t pOJedzle,z w odwle- lap~,!D1Ć Im BZC~~'C1!l I zadoe ,.z Olch ." ~J
dziny do paua Va'o. R~y~'a,1
ChWII.1 rozkos.znsJ 0.16 prze.czuwalo bhskle·
- Mialem właśnie z to1ł, o tem pOIl)~ go llIeaZcz~(jcla, grozljcego Im.
• i6. W il'9.z , te wuj llI.ój je8~ jedynlm pozo- Ach, zł~pałam ciO panienkol - gru'
• tałym mi krewnym. clioClaż t~ Jeat brat hl gt98 <4J SIli ałyszeć od ,trooy domu.
mojej matki,' lligdl: nie bJ~ zbyt C1tfIł1ąt
Klemp\J1IIII ,przestrallona poruezyła 8ill.
dla moie. Jest to ~"rłki kgpiec, g,ru,łii cia- lill• .orekel
'
łem a tllPY uml~~ę • tYAl9l (piep.lw!~IIJ'J
('0"'. i cbolała ai, achowl\~ sa , dr~
dla pieoi~zl,' ~6~YP.fJ" 1~l&łii/l'~1R
8CtIu a..-ił. j,• .te napowrlit osiadła.
celem tyCIII ~ego J~ yć .liogatlm, '\liIrazo
- !Ie'dił. ,~koJDle, uk~ł.taD": MI~.'
bogatym. NIe dla u1ywanla mlJ'ltku, tem· . Drake z pt.n*14 pl'odko biegła I b\:t!;le

=

,jeww. ,.,

cyę paDI MII!,ert, . z któr, SIli sp?tkala
" Szerbourgu I zamleukala· w LouVeCI80D88
z jej młodll kozynkll. Takim to sposobem
Kiłemeotyna wipj 'jako przyjaciółka, ani.
ieli uC&80nica przemieszkIwała z miss
DrakO'. ,
" ,Angielka przybyła rZ8CSywiście zirytowa.
oa b.ard~, ale tak stra8S!lie sapala, że za.
ledWie k!lk~ słó", wym6wlć zdołała.
~ .J a CI... zabroDlłarn... tu... przycho.
duć....
.
Nie doko1i.CZJła I padla oa krzesło trzei ·
oowe, ale l dla okaunia uczucia, jakiego
dozDa~ałlł, wodziJa do~ellli, oiebleskiemi
~zaml z \łog~r.d,,: Klementy~a powatała,
podeszła do olej I w oba pohcskl wyc8ło.
w~a j,..
- WyiHIcz mi, dobra pani, Stefan oie·
:@!\o~ziaDie p~zys~edł) oi~ mogłam go- przę.
clez za drzwI~ml wItawIĆ.
I ~odporucaDlk z II_DOwaniem pocałował
w f~kO star, paon~. Było to poohlełiatwo,
którem j'ł zawsZE> sobie zyskiwał:
- Ni., gniewaj 8~~ paoi oa Kleme~ty.
DQ.- . 0I6w.1I z u6mlec~em, Je~yoym "IUO·
w8)cltJalu J8łtem . WyJetdiam Jutro do Am·

I

sterdamu, do mego wuja p. Van Reyka, '
naturaln'ł wiVC jest rzecz" że przed odja·
zdem pragn,łeru siO E narzeczo0'l pożego.ć.
A potem, przecież nie lIługo 8i~ pobi.rze·
my, cóż wi~c .tak złego P?petoiam, gdy
kwadraos , nl'ł porazmawIam? No! No!
Diech pani spojrzy Da moie przyj aźoie
i po!,ia, że oie m~ do moie już .ż~Ju!
.
MISS Drake chCiało odpowIedzlec, ale Ole
~ogła; sapała tylko, była "yczerpaoa, bez·
atloa. Jednakże pośród dy8zeń. ".s tmatycz.
nych, WIdać było, te wzrU8ZeOle J' opano·
wy!'a. Ona tak. łatwo 8ill . rozczulała I
Ś-:le:!a, . młod!, . mlłoś~ wzras~aJ,ca i potę '
~a~l&ca 81~ • Jej oczach, od pler!,szej. ~hwl.
h J' wzruszała, - ale ObOWI'lzklem Jej by.
ło ozuwać nad Klewentyn, do ostatka,
wiVC speloiała ohowi,zek łatwo daj,a ai~
niekiedy ugłaskać.
Upał coraz to sili wzmagal'; mi.. Dfake
opuściła ci~k/) głowO na pierś azerok'l,
która jej slużyła za nsturaJr., podu8zkO,
a mlodzi ladzie. Da IIOWO rOipocztli duet
miłołci, na chWil, przerwany.
Powiedzieli sobie jeszcze, jak eill wuje.
mnie ubÓ8twillj, i błogoabwili godziQ~
która ich oa Iwieki poł,ezyl Powtarzali !I\~
ou4o .siO,. ci.gl~ tosamil, . tesalUe wyruy
dwad'%Jeśola rRZy bez odmIany, bo ooe ilU
słodko dłwiecza/y .. _cb i w 89rou liII
odbiJllły. Na tuy dui tylko iegnali ai~,
ale te trzy dni tak im .8ill długie wydawaly .
I zno~D Klameo.tYDa kaula. przyrzec Ste .
faoowI, te co dZieli rano do olej oapisze,a młody człowiek wyw6g1 na oioj, i e D&
kaid)' list wyula telegram do HolaodYI.
Siedział tnt obok Iliej, ohj,ł nawet wpól!
h? min Draka .pała, IA,!,I..' C%DWa\: 01&4
~Inll. W kolicu młody oli cer IIachyhł aio
I pocIłowaj w ony KI.me~t1ulI... bo jot
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6 4ym i 6.ym ni'lnie od tego, kt6ry r-rzed~tawiool bJI w rO'lnii jesienoej zoowo w rach p03zczon..
by, " resz~ oa w3parcia, przeważoie dla
- Pisma warszawskie dowiadoj" ai~, ze wdów po farmaceotac~. W koCico wypada
ZI ,,<!kio delegatów z pomi~dzy produ. gorzelnikom. Komisya, opr6cz orz,dników ,Hota baokowa" "yzollCz 7"/. a "Nał\:. oadmienić, żo towarzyst .. o po'redniozylo
przy cbieraoiu składek na alypondyu,u J.
cen t6w chmielo, haodluiwch i przemy., mitli.teryów .karbu i dóbr paust"a, sklada czó"P 3"/. dywidendy u rok u'.iegły.
ało"ców, zaproszouych prze& prezydeota eiO • osób komp.tentnych a w szczeg61110,
- Na sobotnielo .ehraniu ""kcyi cbe· Trappa, zssłuiooego profllsora farmacyi
miasta, na skufek przedatawienia oddzialu 'ci 7. przedsta"iCl~li gorzelnictw .. f&br YCz.\laiC1.nej oddziału warJu ... akiego towan,. akademii medyko·cbirurgicznej lO l'ete ...
warua ..skiego towarzyatwa popierAnia prze· , nego.
at W" popierania przemyału i haodlo Wł. borgu i aotora Heloych dtiel .. jvzyku pol·
myało i handlo. 7) Do "aiooAei uch"ał
PrzIlll)Ił.
Leppert mówił o nowym aposobie C.bryka. ekim i ru,kim. Zebrano na cel powyź .. y
deputacyi koniecznym jest komplet, dożo·
Z TomałZowa pis'Il do "TygOdnia, oyi bieli olowiaDej, "edług metody L~eV8· fi. a20.
ny z cdonków deputacyi I un~o (§ 4 i piotrkowskiego:~ Joź od kilku tygodoi prze· go, ktlira zdaoiem prelegenta "y"ola zu·
(-) Zjazd stdzjó« pokoju. Daia 2 lRar·
5·ty), oraz przyuaJmoiej dw6ch 7. I1elegll. I Olyał i roch handlowy "nalZem mieście pełny przewrót w tej galllti wytwórat"..
ca ""dann.. ~ł o.. t~poj,,", sprawy kftr.
Ułltzplecz.ni..
ne: 1) Przeciwko Robe,towi Kałertowi o
tliw, ojakich mo .. a w § 6.ym. 8) DeplI· ! znajdoje siO" zastoju. BIłd .... z lat po·
tacy a Jarmarczoa fila Zl< zadIlnie czynić I przednicb, spodzie .. aliśmy si~ i w tylR ro·
- \\! edlog informacyj pism "arazaw· wykroczenie przeciwko usta"i.. trunkowej.
wszelkie ułat .. ionia Ku"uj"cym i sprzeda. ku, ie obstalunkom materyaMw pukiennych, skicb, ·t1ywidenrla warszaw.kiego towany· 2, Szymonowi Robiozooowi o kontrabandę.
i"cylO w c.asie jarmarku, rozstrzygać nie. ' przeważnie na jarmarki do Oesaratwa od· st .. a obezpieczeń od ogniA .a rok ubiegły 3) Ed .. ardowi Linke o przecho .. ywanie la·
porozumienia, jakie 8i~ mag, wydat1.yl: , chodz'lcyrb, .. ydolać nie bedzieUlY wat,,· ma "Y/l08i(: 12%.
baczoycb "yrobó .. z oaruazouemi bandero.
przy tran.akcyacb pomiedzy stronami i nie; lecz nadzieja o .. a zawiodl.. arodze.
__ _ __
lami. 4) leko .. i Le"iuo .. i o .. ykrocv.eoie
agentami jarmacznyl\li. 9) Deputacya jar I W prawdzie, materyaly zimo"e już .. pat ,
przeciwko usta"ie tabacznej. 5) .hoo .. i
marczoa śled_i za przebiegiem operacyj ' dzierniku roku zeszłego zostały wszystkie
Wiadomości bieżące.
Wyszkowskiemu o pobicie. 6) Adolfo .. i
.
Louze O sprzeniewierzenie. 1) .JakÓbowi
handlowych, clHniflem dokony .. anycb, "pi. wyczerpane tak, że " Iiatopadzie nie w kaź ·
8UJO kaid~dziennie p~otokół, dopełoi~u!cb , dej ~~bry~e można bylo. ich dostać. Ku~cy : (_) Głosy z mia,t., Szanowny redak. Dawido ..i Wilnero .. i o potwan. 8) Wil.
w tym ~D1U cZInno~l. 10) Dop~taey) Ja:. pnYJe.zd~. z Cesarstwa . Jeden. przed drugIm , tor.e! W cal m uc ... ilizo .. ao m ś .. iecie helmo"i Grejlichowi O przecbo .. y .... nia bn ·
lIlarcz~eJ prz!slul!uje pra~o I?r?J~kt~ ..anla starah Sl<: c1.emprędzej zabler~ć "szyAtk?, I rz j~ty jeRt z~yczaj, Y'l.d w razi! prz.szko. telek • niezdjotemi banderolami. 9) Samu·
..... e\klch znHan 1 dopełole6 nl.nleJaz~J usta. ! co g~towe, a I\awet zdarzało . Sl~ cz~sto, 1.e' ~ ~IRuszaj"cej prtedsiębierce przedstawień, lo .. i Bronowskiemu o handel w czaaie zu ,
"y, dobro ~arma .. ku " ogólnOŚCI, todzl~ż pro· na ,".'e~SZA obst~lunkl. czekeh po ~11.ka ty· k~ncertó .. i t. . do odlofenia za o"ie- kazanym. 10) JÓzefo .. i FIakRowi otos... ·
ducent6w I bandluJ,cycb na ~el~ IIlKJ'icycb. god~1 I . pod"y~ka . kllkun~stu kopiejek na dzianego .. ido.J:ska, publiczność !staje mo. J I) Edmundowi i Florentyoie mało
~ tym celu .d?putaoya .odnosl Sl~ do ws'el. 10k~lu Ole zrob.ła lin ~óiDlcy, Stlłd to lIa powindomion'l'" ...laści"ym czuie za po. żonkom Entsz o olJelgi czynne. 111) Mllr·
l<lch wl~dz .. IDstytuoYJ, zaró"no rz'ldo : . obh~28ch Cabrykant6 .. ~ kupców, prz~z czas · średnict ..em stosowoych ogłosze6. Nioza. c100wi Płucińskiemu o szkodZenie. j3) Jc·.
"yeu, Jak. I prywatnych. J I) Deputa~yl pewle~ malo .. ała .Sl~ wlel.ka radość I zado· dowolooym ze zmiany, sluży w takicb ra. kowi Borkowiczo .. i o "ykroczenie przeciw.
Jarmarcznej duży prawo .wydawaola Ś"'!A' "ol?me.•Wszystkle pra~le burtowno z~ku. zach pra"o zwrotu oabytego biletu i ode. ko usta"ie trunl<ow.j. 14) Karolo .. i Dedect .. o poeho?zeolO chml.el.o. 12) Cbnllel py ,.owaro" odlJy .. "ły Sl~ na ... ekslo I 1.0· branie pieniedzy. TJIRczaseru to .. arzyst .. o bowakiemu o obelgi słowue. 16) Leono"i
nadayłany na Jaru.ark, wInIen. być pako. , bO"'lłzanla . regeot.loe, co dla obu .t.r0n cyklist6... łódzkich widoc.nie inuego jest Rappaporto .. i o .przedaż trunkó .. bez pa·
" .. ny " w8ńtucb~ch, powszec~Dle "! ~and~u , .. yd~wało SIt; do~yć konystnem; albOWIem zdania:-Z .. o_iedziało na niedziel~ "śliz . tentu. 16) Andrzejo ..i Styczyńakiemu i
tym artykuł~m ~zywaorch, mlaOOWICle nle l kupIec rad by!, ze za ... ksel zahr.ł to .. ar, gawk\) i ko!cert na lodzie", zebr.. ło sill innym o pobicie. 17) E.terze Russak o
lat:anycb, aDl . tez lZ!tych na .ewn,,~n, aby I a fabrykant, ze za towar zabrał .. eksel - naturalnie sporo publiczności, .Iecz wiele niedopuszczenie akcyzowego urzednika do
uDlko'lć podejrz!li, .ze to"ar w czaale traos· , slo .. em wekde byly tu Da porz"dko dZlen· osób po przekonaniu sill, że na torze łyż. "ykonania obowi"zkó ... 18) Szymon .. i Ce.
portu uległ zalUlaOl. ze szkod" naby .. cy: , ~ylU. I cói SI\) " koócu okazB:ło? Kr~dlt "0" m miejscami przedziurawionym szlicb. tlin o wykroczenie przeciwko usta .. ie ta·
~a6tuc.hy te maj" byl: z płótna grub.g? 1 ~est clobr.y, lecz wtanczas, klcdy d~uznlk tada' była niemoW .. ", zai4d~ł" 'z"rotu bacznej. 19) Konstantemu Młlchniko .. i o
me. dłuisze uad cztery arazyoy. 13) <?~.lIllel Je~t UCZCIWY, al,e po "1~kszeJ. c~e'cl.' Jak pieni\)dzy. Pan kIl.yer jednakio u .. aźal lamowIarIoość. 20) Augustowi Peca i in·
moze b!ll przywożonym na Jarmar~ JUZ lIa l "ladon~o, ws.ze!klo kredyty", ~Iebezpleczne za stolowoe źlldani.. publiczności ni~ u. oym O zakłócenie spokoju publicznego.
tny. dOI przed orz~owem .ot~arclem tar' l dla "I,;"-yclelt; !,owBtały tez z teg~ po· "zgl~dnić, a niekt6rzy amatorzy sportu
Pr6cz powyższycb zjazd rozpozna 6 sprlll'
gowlaka. 14).. Po dosta"I~OI.u na pl!1c , .. od u roine baakro.ct.. a, które Sil "Ielk~ ły~wo ..ego, nie mogllc odiałowoć za płaco. cywiloycb z którycb jedna kasacyjoa, a
Jarmark.u ohm!elo, tako .. y "IOIe.n być Ole. , klvek" w przcl."yśle I .h andlu. O.becny za~tóJ o cb kilkudziesi~ciu kopiejek, zdecydo .. ali miano"ieie: Hers"a Fernbacha przeci .. ko
z.. łoC'tnle zwaz~lDy przez urz~~ol~a bank~. w. handlu t~tejszyul Jest ....ła~nte .kutklem sk pozostać na dziur"wy'" torze, na IItó. Karolo .. i t(acloro .. skiemu o rs. d .. adzie' ·
"ego. UrzlldOlk wago ...y "ypl~u~e na kaz ., OIeakuratneJ "ypłaty we~sh "ydAnycb przez r Ol szlichtada skutkiem szczupłości bez ci.. Nadto rozstrzygni\lte b~d, czteryskardym . .. ańtu~bu .. agll, or!!z mleJ~ce pocbo . ~u'pcó.. z.a. ",atuya/y 1.IID~W~, Nlo~tórzy {eczoego miejsca była alJsolutoie niemoi. gi incydentaloe: Józefa Kubickiego i Ka·
dzenla chmIelu; nast\)pole "ydaJe cedole, JUz ogloslh bankruct .. a; 1001 nś Ole wy.
rola Grossa ua dpcYZ1\) s\)dziego pokOJU f.
zawieraj'l~ w~g9 bru~to kaź~ego wa6tucb~ i pla~i,!szy ouleżności za materyały zimowe, I"Mam nadziej~, że szanowny zarz"d to. "ydziału miaata Łodzi; Wojciecuu Wolo.
" ozczegó!ooścl I caleJ par~yl ." ogólno'cl. , chcl~hby ~now.u na .. qksJe . zabra~ to~ary .. arz stwa c klistó .. lódzkieh, ... ydel.go .. a. 8ZB na decyzy~ ",du gminoego l okr~gu
15) rrzy Jar'."arku ustaoawla SIO trzacb me' l le~ule, co. Im Sl~ w87.elako ~Ie u:laJe. Tak ne / do s {zedaźy lJiletó", członka zao. powiato ł ..skiego; Abrama Kota oa docy.
k.lero" przya~llgły~h. 16): Mękler6w ~rzy. : "IIJC ~e~OIe to .. ar~ Id" sobIe w f&~ryk.ach a~rz "Patoso .. ne instrukcye, które na zyę aedziego pokoju 2 wydziału m. Łodzi
sl~l!lycb wyb:tra I w rszle. zachodzllceJ po· ~pokoJDle, oczekuJ"c. naby"có"j nIe .. lem przys~łość nie oaraź" publiczności na przy- i" sprawie Jakóba Wojdysławskiego z ló
trzeby uwalOl.1l deputacya Jarmarczna. ~e. 1 Jedoak,. czy ta cb"lla aZGzęśhw" prOdko er zawótl i niepotrzebn'ł strate pieni~dzy. dzkll dro!!, źelazn" v rs. 260 k. 15, - (lo·
putanya rÓ"OIeź ozoacza wysokość pobl.' nadeJdZIe, bo kupcy za gotó .. k~ brać, a fa·
y
/; iwiarz
dana na wyrok sędziego pokoju 2 wydzia.
rać si~ m..jllcego prz~z mekleró.. kurtażu. I brykaoei na kredyt da .. ać juź pra ... ie prze·
!I.
łu m• .Łodzi.
,
17) Każda dokunaoa traozakcya, tak Z:l Istali. Wogóle od no .. ego roku fabrykan·
(-) 1ow~zystwo farmac!utyczne W WI/'·
(Wo wczorajszym numerze "Dzienoika'
pośrednict .. em meklera przysi~głego, jako tom tutejszym nie .. iedzie si~ jakoś. I tak: Izawie ogłosll.o Sllta .. o.daole ,.za rok 1888, pod t" aa.1I.II rubryk" powiano b}ć uie
tfŻ bez po'rednictw" tegoż, powiooa być Jeden z nich, skutkiem, jak wyżej po .. ie· z kt.órego "YJmujemy nas~p.uJ"ce dane:
1"29 lutego". lecz .1 marca.)
.
LIczba członkó .. rze~zy"lstych w ro~u
(-) 1ugl z.bozowe. W dnIU "czoraj.
lIiez .. łocznie meldo"an" w kancelaryi de· ' działellI nieakuratoej ..ypłaty, z\Duszony byl
putacyi z ...ymienieuiem ceny, i1o§~i to .. a· l ogłosić bankruct.. o; drugi i · trzeci zostałlspra".o~d~WCZYIU wyooslla 4,5 ( ..yl"czOIe szym na et~c,.1 to .. arowej .aprzedano: 200
ru, oraz naz .. isk sprzedawcy i nabywcy. dotkniety kleskli pożarów, jakie nas czveto .. ła~clcleh aptek w War,za"le), czlooków korcy p"~DJcy po rs. 6.15 I 100 korcy po
18) Ustawa nioiejsza jest obo .. il{zujllc" aż ' z nieostrożności i poapal!>oia n""iedzaj'i. zaś hono~o".yoh 96 , .. kt6rycb skład .cho· rs. 6.00; arta aprzed,mo 100 korcy , po rs.
do wydania no .. ych rozporzlldzeCi "tylO : Po ostatnim pożarze fabryki pana Herb. I dz'l, zasluzem na polu na~k~ .. em. ~rofeso. 4,00, grykI 1~6 kor. po rs. 5.10 I o ... a
"zgIQdzie.
sta zostalo przeszło trzystu robotnikó .. bez rOWIe, aptekarze poz.awleJsco"l. J doŚĆ 700 korny z których 360 po rB. 2.85 a 350
zaj~ciai pouieważ zaś pożar, jak cbodzlł po· zoaczoa hczba lekarzy I prz!rodDlkó~. Or· korcy po ra, 376 za korzec. Na S.tarylU
Pienitdze.
- '" IIrsz . . ski b"uk handlo ..y obniżył I głoski, luiał wyuiko,ó jakolJy z przyczyoy gaDem to ... arzyst .. a ." "Wlad.o~loŚCI far· Ryoku sprzedano 160 korcy pszenIc, po
ItOPIJ proce oto W" od dyskonta ... e!"li i od I podpalenia _ zarz"dzouo ... iec śledztwo w maceutyczoe," które,. 8Zczeg~loloJ pod olJe rs. 6.~-6,30, 3<>0. koro! żrta po rB. 3,90zast .... u papieró" o '/. do 1%; proceoty ' tym .. zgl~dzie przez urzedoików z to· cn" redllkcYlł, stale SIO rOZWIjaj", zysk!lJ'lc 4,05 I 100 korcy Jeczlllle~la. po rs. 3.50płacone od wkłlldów umieszczanych .. ban ...arzystw .. ubezpieczeń i s~dziegQ śleduzego cor~z szersze kolo czytelulkó:,. Ponll6sz, 3,80. Opr6c~ tego. dowlezlol1o ]800 pu·
ku po~,ostały uiezmienione.
powiaru brzezińskiego. O akutku Die omie- c>aJ'l0 obok praktycznych ~.t<azó .. ek dla dó.. kaazy JaglaoeJ, kt6ra to ilośĆ zna.
farmace ut6w, artykuły o naJoo ..szych zdo. lazła cblltoych nubywcó... po li. 1.16 kop.
Podatki.
szkam waOl donieść.
- W departamencie podatkó.. niesta.
- Fabryka lII'lczki kartoflanej i syropu byczach z dZ,iedziuy. cuewii a nll~~t cz~sto za pud. Usposobieni.e. na wozomje.yoh
łych, .. doiu 23 lutego, rozpocz~ła posie· .. e "si Wólka Profocka, iak donosi "Ga- prace ~upełole oryg,1Oalne ~ypełDl'J' u ollS targach z po .. odu mehcznycb dowodó ..
dzenia komisya do spraw gorzelnictwa wiej. zeta IU,belska", ~dzie na wiosn~ odrestau · b(ak pIsma s~ecyalOle chewlcznego. W do. b"~o wogóle ałalJe. .
akiego. Projekt komisyi różni si~ ZOl\CZ· rowao" a z rozpoczooiew pf7.yszłej kampa. wy .. ód uzoanla to .. arzyst .. o otrayma!o za to
(-:-) Uplllłoić , Dala lI2 lutego "ydział
~~#~~~~~~~*~~~~~~~~~,~~~~~~.~,~~.~~~~~", da .. nictwo medal srebrny.na ZjeźdZIe loka· cy .. duy ",du okrogowego piotrkowskiego,
"i~cej nic nie mieli .obie do powiedzenia. dy pler ..azy raz. "IdzIał slostr~e6ca, ten rzy i przyrodnikó.. polsklcb .. e L .. o.. le. nB t,.danie fabrlkant6w 7. TomaBEo"a:
Stefan "iedział, że odjeiduj,c unosi z so· ws.topowa~ włdOle do !"ar)'narkl. Sym~a . •Liczba prenumeratoró" tego piswa doszła Ludwika Herb.ta i firmy O. i Z, Aten.
b, obraz Klementyoy, a ona wiedziala, źe t~1 być nIe m?glo pOOlI.~dzy tym ~zło "le. ob8<Jqie do 700.
.
berger. ogłosił Ilie:oryptacalność fabrykanta
milość dla Stefana gl~boko " 88rce ma klem a młod~le6cem: pler".szy 1J0 .. lem byl
Towarzystwo rozpou"dr&. kilkoma sty· z Tomaszo.... Paulusa Jaboa i zadecydo.
"korzenioo,,:
uczuć pospohtycb, - drugI gor'lcy, ~zla . poody.mi dla ksztalc"cych Sl~ farmaceutów "al zamko'łć J abna w "iOl:ieniu .. arazaw.
cbetnycb ~,y~h, ,z zapałem do wszystkle~o .. uoi .... uytocie .. arsza ..skim; stypeodyó" skiem, "oddziale dla dluźnikó... Kura.
II.
C? rycers~le I pUilkn~. Pao V:an Re1k . Ja· ... roku spra .. ozda .. czym towarzyst .. o pny' torem upodlo~ci mianowaoo ad .. okata prl.y.
l
kl~ ~rótkl cz.as ba"II w Parp:. , W .kllka znało 6 (w sumie FS. 240), ,oprócz. tego siegłego p. Babickiego, a s~dzi" komisa.
Pan Van Reyk był bogat1U1 człowiekiem, mlesl\lcy po Jego. stamt"d wYJe~dzle, Ilostra z funduszu ka!y wsparcia uJzleIOne"iI. zoo rzolll cdo.nka s"du Worobjewa.
miestkał " bogatym domu przy pier"Bzo , z~padła na śmlertelo'ł .horob~. Od lat stały zapomogI 6 słocbllczom tarmacyl po
(-) BOJka. Dnm 17 listopada 1882 r.
rZIJdnej ulicy. Zuał 8i~ tylko z. ludźmi IJ~. kll.ku. b.\ldIlC wd.owlł, zosta"lała. sy~a bez fi. 30.
.
"łości.nie ze wsi Smolice, gm. Bratoszo.
gatymi, ubodzy wstr\)t w Dlm budzlh. opl.ekl I bez. maj"tk~. Przed śmIerCI,., .po·1 Biblioteka towllnyst~a skla~a SIO z 1609 wice, Ąutooi i Jan RogoziCuc7, wracając
~i.eczoralOi pi~'lc " handlu " ,ino z przy. leclła mu Ole zapominali tOI)l, te "uJ Jest dziel, a praco,!,nia pOSIada WIele prepar~.( 7. ŁodZI do .domu, atrzyroali ai~ po dru.
Jaclolml. cb~tUle "ygłaazal s"oje ~uduJ"ce JedY~1m mu pozosta~yw krewnym.. Prz~z t6w i przyrZlłdów cbemlcznycb, f,mnse1J . dze .. e WSI ZlelookA "Karczmie gdzie
zdania: - .Jeden .holender. - m~wlł on -:- pan.nęć . na to os~tnl" P.r~bQ,. tltefan nIe nych, fizycznycb, mineralogicznych . i zoolo zastali już .. ło~ian ze "si Dobra, M.etellwart. tyle, co dwaj belgOWIe; d.,aJ bell!0"I~ cbClał slll oźenl~ ole .zawlad~mlwsz~ o. te?, gicznycb. lecz naj bogatszy jeat d.ml bot ... aza Wt;źykl\ i syna jego Wa .. rzyńca. Wy.
warCI ty!e, co cz~ere~h fraucuzó .., .a Jateh pana V~n Reyk a. NIe Spodzl8wa~ 110. I ole uiczuy składaj"cy sit; z 99!202 okazó .... piw .. y .. ódki, i porozlUa,ia ... a%y "I. W~ żyfranouz Jest ubogI, Ole wart butelkI dobre· t4dał ~lIczego, al~ zda"alo mu. lit;, ze tak Przy towarzyst .. ie, foukcyouul~ kUIl "sp~r. kalOl, RogozlUscy "yfOazyli w dal ../) I1ro.
go "in~..
. . postJaPlw"y społUl .. ol~ zmarleJ. .
cia dla. podupadly~b farmaceuww o~az gll,--:".Ie. z.le4. . ie ujee~ali par\) .. iorst, do.
Je~eh przypadkl~m pan Drenn, WIelkI
Przybywszy. do Ameterdamu Ole poszedł .. dów i sIerot po OIcb po~oslalych, ktom p~dzlh IC~ \V~iyko"le i pocz\)li domaga6
bankIer,. albo pan Llebeker, agent baoko .. y prolto do WUj~ ZaJec~a~ .do botelo ~m. w roku spra .. ozda .. czy m lUlała dochodu re.' s.~ oddanlll. "rzekomo ukradziooych .. ar.
powiedZIał:
ltel I posłał IIat oloaJmlaJ'lcy
a.. oJem 2,707 fi rozchodu n. 2,296. Dorhód . po· ko... WY"llIzala si~ zt"d klótnia Ił na.
- Ale panie Van' Rey~, nie m6",isz pan, p~zyby~i~, pr~yczelll . prosił o ~az~acze · wetał .. cZQŚCi z pr~centów od f~otluszu stopnie b6j~a. Mateuaz W~źy.k kłonic,.
wiele wart holeuder Uboł!l?
OI~ wlełsca I godzloy, .. któ,reJ Sl~ b~ · nierucbomego (rs. 6,H) .. w cześ c I . z. do: od "o~a, kIlka r~zy uderzył Aotoniego
Pan Van Reyk odpowladllł glolem sta- dZI~ mogl z ".uJem zobacz,c,. bo ule bro .. oloycb skladek apt~karzy. NaJ~IQCeJ RogozlUsklego po glowie, a Wa ... rzyuiec
nowezy~"
.
CbCl8ł p1""leszknd~lć przyzwyczaJeDlom stare· przysporzyli doc~odu. kaSie farlUace UOI v:ar W,\lźyk okładał. palk" drugiego Rogo7.iC,.
- NIema uboglcb holeodrów. UlJóst .. o go .ka .. ~lera egOIsty. Te~ Od!>l88ł zapr~. u ....scy, z pro"lDcp "ply .... ły prze ... a,zme skI ego. Rogoz~ń8CY zemdleli: Ja.. mial
jest plullawstwem,. a holeudrz, w.a1scy "" .z~J'lC 'loetrzeCica na śOladame do Cafe · składki za pośredn!ct ... eul czl.onkó .. kores. rOZCI\ltlł l!ł?w~ I z.. ichni~ty palec, "a Au.
porzłdDl; ub6stwo Je~t :-ys~pklem a ... zys· RlCbe.
. .
'.
. .
pondentów, którymi zaz~yczaJ
8seaoro· tODl-z~J1azdtouy ~os i 4: ci~ci~ oa twarzy
oy holendrzy e" UCZCI"I.
No, mnUI SIO zdaje, ze głupI Jesteś, wie farmacyi. HeasuUluJąc "ply"y p04ług I /lło .. le. Aot~OI Rogoziński wskutek
Wielki, gruby, Uuaty, z okr'l8ł" glo"" Ikoro si~ żenisz - powiedzial .. uj do aio· gubernij, spostrzegamy raź"ce róźnice i 'tak: .. stn'lśnienia mózgu pocz,,1 si~ od tegll
osadzon'l na szyi, jak u byka mi~zy atrze6ca apotkawszy go .. e drzwiach r"tau· z guberni kaliskiej .. płynęło rB. 21, z 10m. e~asu mocno jllltać. Sqd skazał łłatellsZlł
ue~okiemi ram!onami, był .żywy!" obrazem racyi.
.
.
żyilskiej t~ .. 42, z piotrk.o"skiej ts. 166 ~ i , W!ł"~Z7flc~ Woźykó .. na .zalUknilJCie w
egoIzmu 8'lcz~hwego, głupIego l zadowolo·
- Jestem daleko glopszy jeszcze, aOli,· z su .. alskleJ ts. 246, z Innycb za~ guberOl "'ozlenlO ka.dego plozez 4 mlelilł ce •
nego z aiebie. Wlosy żółte, siwiejflCp, je. li a"Jzisz wój wuju - odpo .. iedział Stefan Królest"a wcale "pły .. ó... nie byloj nie
l-l Resłauracya ratusza. W ci/łgu roku
tyly eill. nad ~.. kiem czołem,. prsez kt6re uAmi.ecbaj,c si, - 1J0 jee~ero u~zcz~"i .. jo· moźemy. tych rózoic inacz·i tłóm.cz~, i~k bielll~ego odrestaurowaoy ma być ratus~
Iligdy Dle przeJl"l8ła myśl WYZIzO, .zlacha DY, ze to IIlup.two popolmam.
tylko mlarli dolJrych cbIJCI I ruchłl"ośc~" lód;kl, kontem ra. ll:l,985 stosownie do
toieisza.
Uaiedli sobie przy .;jednym z .. ielkicb członków korespoodent6w poszcz~góloych zawartego kontraktu z prsedaiolJierc'ł.
Wyjście zall1/lt siostry. za calowieka be.z atołó,!, pokrytym r~żneJlli pU1"tawkami, mo. luberDij; za p~rednictwem "Wiadomości ' (-) Drop ł,,-:s,ca ~ialto ~r~ezi,ny 2e
rua;łtku oburzało go. NIe .przebnczyl Ul· doeml w HolaudYI.
farmaceutycznycb", "plyn\}ło rl. 270. \V stllcn "Kolu88kl' drogI telazneJ i .. aogl odz.
Idy p!'ni ~arcourt tego, co . w §mies.n~U1
rubryce r01cll'16.w kasy. znajdujemy rI. 346 ko.d,'brow.~iej. ZOIItaDie . wyhruko ... aD'ł ko,niew" .wo,m n.lwat "meuhIDMm". Kle.
(D. c. n.).
na bsdy admlol8traoyl, rI. 80 ill& polu,e. sztem pGlDl8DlOnego mlMtI. Wydatki 'ł~
°a6b wymienionJCh w

:i~jszej uatawy, do .kłaao deputacyi wcho- ko zeulyOl do zaopioiowania roloikom i
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teo cel .tosowoie do anulago wyuOO6 lit·
dt n. 2,979 k. 93.
(-) Z PalIłanic. Bapty&ci tawtejRi licz.·
ey 23 osób obojej płci. projBlrtnj. załoie·
nie .talego domu modlitwy. do kt6rego
maj" uczoazclać ł razy tygodniowo.
(-) Prtjekt. W totej_zej gmioie .taro·
zakonoycb, powstał prOjekt zakopienia pls·
cu pod cmeotarz żydow.ki .
(-) Ucieczka. Onegdaj córka pp. Z. za·
brawszy rodzicom rółnycb koatowoości oa
n . 200, ulotniła siC. Pann" łZo od oieja·
kiego ~ZB8D "dradzeła zboczeoie umysłowe.

I

waż niebolZClh znan. byla jako kobi~ta wyprawy Auinowa przez franC1llkielo ad • . rek • ApoloDit 8!ollliiu"ta ~Ddtu,j Twórkie.* a
nieponlakowaoa a pnytem poboto8. tJó.' mirala i oudzeoia jej wraz z dachownym t.~1ł :r-~\. F 1U~.k ~1.Ua....ą_~ ,
m.czooo aobie Amierć jej w rozmaity epo, I Pajaiuuem w Oboku pod kluclIm.
",.~y~"",:~.~. Fra.:..i::,zeSI!U~i:\~ Teki;
Pettrtburg, 25 lotego. Od8lkie dzienniki J .....o......
•
a6b, lecz .obec włuDor~cznego listu. nie
przypuszczaoo, aby IBma targoola siO na dooosz., te matka barooo"ej Veecera wy.
.J>.,...... ~11ctle1 10. a m!a.owieie: Ed.ard
życie. Zasmocooy na pozór 'mierci. tooy l chowy wała si .. i mieezkała dłogo w Odesie ' Ołło
mDI.k" Nm... ~.b, WIlhelm So~" ... d •
.. k' cUI.sle
. • . dł '
ł
. I.
ł
." l ó '
t
t'
I ...tyld. Geuler, J." MlcIaał MGlIer. Emllit K.r·
X : ilo 018JI.'UI
o.w,a czy ."0 m o; l Oura.a a N10 g .w.ole w owar~y. W'8 m O· ...lb, J." Ktdmau Ulrieb • Id.r"""ł Mull.r, LD'
deJ l bogatej wdOWie, lecz na k,lka dm dyoh synów polskiej magoateryl.
d.i~ a.rtig ,A1bertY"ł Kawfm."u, Emil Lab.
przed 'lubem %ostał &flldowaoy. Ar86zl.o ·
Pnzł, 25 lutego. (Ag. póło .) Z różuych m_rt .• KrI!t,n, Grou, Wilbel.m Adolf ~rtbold •
wanie. ~asttpi~o w.kutek oskarżeoia. pia· mia3~ prowiocyonaln~ch rozm~tych okolio ~~~ yIAI!~liK·K:;,:~~:er LD:;;t~,;r:~~' • JJa:,
stooki Jego daleeka, która zeznała, ze X. W~g,er, odebtano w,adomoścl o odbywa. liaD"ł J ••
C&osto usypiał tooo i że "idzi.ła jak pe· nyeh wczoraj uliczoyeb pocbodaab z celem
Star•
2;. mi.oowioie: a.im loek
w"ego razu po zahypootyzow8oiu podykto· protestowania przeciw projektowi ustawy Gol~j" ~1.",1'lawner, lsneI Wołek Golhoru
wał jej wiadomy Iiat, a nastopoie kazał wojskowej. na podobietistwo mllnifeetaeyi' ~F"'J:~ 2J 2S . U I t
wypić. trucizno. któr•.Iam I,rzygotow.ł, co u.rz.d.zooe.i ni~<lawoo w Peszcie. Do star·
1ałIoI~ ~.i""i d~ lat' 1f>.1." ~~orlu16. w I<j
też Oleboaczka uczymla. Sledztwo dotych. c,a OIgdzle 010 przyszło.
. liaabi. ohlopoó .. 9. ,I.i.... \< 8' dorot'y." 4, w 1.01
czaI nie "ykryło j8lzcze, o ile zezoania
Poznali, 24 lutego. W Opalolcy (powia' IliOSbi~ ~OŹOS1'u 2,. tobid:l . ~ mi.no.,ei.·
piastonki ." prawdzi we. w każdym jedoak grodzicki) wybrani zostani kaodydatami AnlouI P."!lo .... b. lot 46, ld.rY'.DI ą ......hoW;.
- Warazawa.
rade lIa niekorzy§(: oakarżonego przemawia pOlelekiemi do sejmu proskiego: 1) hi.to :~!;; 4~/;;"f UrlMDek, lat 66, Klrolln. Wah·
Zamaell MamoM/czy Ul k08ciele. Wczoraj fakt dowiedzIooy, że. przed . śmierd, tooy ZdzIslaw CUIrtoryski, 2~ Jan ~ółtowski, E....wJcy: .hi..~ do I.t 16..... na,u ł. w loj
w koAciele Aw. Antoniego przy ulicy Sena· odbywał ~ Dł' doś ... ,adczeOla hypootyczne. 3) dr. Tadeusz JackowskI.
I!o<bie oh/opuó. 8 doi........1 I. doros/,oI, 8 •• ł. j
torskiej. nabożetistwo zakłócooe zostało
liosbie m~i..,"" 8. k"hiot -,. miluowi ...,
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T E t GR A M Y.

podczae sumy trocizn4,l i
bez
l;
na ziemię. Otaczające eamobójco kobiety,
Z krzykiem rzociły sill na ratunek samo·
Petersburg, 2ł lutego. (Ag. p610.). Komu.
bójcy; od.ieziono 110 do 8zpitala Aw. R~. nikat urz~dowy: ~,Z francuskiej. ko.lon.ii
cha gdzie zarz.dzono odpo ... iednie 'rodkł. Obok otrzymaoo w,adomoAć o starc,u. Jak,e
Ży~iu B . grozi niebezpieczeństwo. Nabo. 1 zaezlo między poddaoymi ruskimi. którzy
żeóstwo przerwaoe nie zostało.
pod wod.. ruianuj"cego siO "atamaoem
- Piotrk6w.
"oloych kouk6w" Mikołaja A~zioowa wy·
Z ''IdólII. - Nieludzki ma/ller. ODia siedli Da ląd w .atoce Tad:iura a władza·
13 czerwca 1883 r. w Tomaszowie umarł mi fraocnBkiemi. Zgodnie z wiadomościami
14·letoi Winceoty Raj.ki robotoik fabryki ' oade.demi do mioiateryool Bpraw zagra·
sukna braci Finteowald. Matka zmarłego ' niczoycb, otarcie wywobne zostało samo·
oświadczyła, że cbl<lpca zbił prscuj.cy woloem postopowaoiem eamego As"ioowa.
w fabryce maj.t.. r, niemiec Bammel i te Niejedookrotoe podr6że do Afryki As,ioow
synlumarł od tego pobicia. Sekcya zwlok Raj . przedsi~brał bez npo ... ażoieoia i bez ź~dne.
skiego wykryła, że;ulllarł 00 wskotek wstrz.· go odziału rządu cesarskiego. Na W'OIOO
Aoieoia mózgu, a świadkowie zezoali, źe w r. 1888 ym w pobHio tej miejscowości
IOaJ'ster Hummel, obchodził aill z pracuj" załoton, została staonica nazwaoa "Mo.
..
I
d
celU i ". fabryce ~zie6mi bardzo aurowo, bił skw,." W ietopa zie r. 1888·go tow.rzy·
za kaid" niedokl.dDo~ mal,ch robotników Ize A9Ziuo ••, 8ymilyoDowaoy feldfebel Sa·
kułakiem. DnIa 11 clerwca ,Huwmel, ro· mueiejew i pocbod..cy z Akermaou Szeli·
zgniewaw••y si .. n'ł llaJ'skiego Z8 to, te ze· penko z&Zoali, źe wyl.dowawszy dnia 7 go
,
•
T d
d 'ł
psuł k8wal~k sukoa, uderz,l 110 2 razy ku· kwietnia w a źurze, Aszinow przepę z,
lakiem pu głowiu, nast~pni8 schwycił chlo· tam kilka dni i pojechd do Bosyi, pozo·
pca za włoay, podoiósł go do g6ry i rzucił etawiwszy na miejscu siedmio rU8kieh i oO ziemi~ tak. źe -hłopak l·"ko.ł, Ral' ski biecawMzy im powrócić za trzy miesi""e
..,
~
..
"r"
pracował tego doia de; końclł, ale wci"ż z nowymi ocbotnikami i zapasem brooi.
u~karżał sie oa ból głowy. Na.ajotrz Baj· Samusiejew i Szelipeoko wyczerpawezy za·
ski przyszedł do roboty i pracował do po. eoby, odoieśli siO do komendaota Oboku,
łudoia, cbooiaż ból glowy wciAż si .. zwiA. który zaopatrzył ich w Arodki na przejazd
..
'W
\II
kezał. W reezcie po połudoiu chłopak npadł cło Adenu, a stamt.d do Por~Saidu i Kon
na ziemi~ i poez~l wymiotować, wci,ż uakar· ataotynopola. Dwaj drudzy towarzysz., pod.
żaj'łc si~ na szalooy ból głowy. Odprowa. oficer Litwio i k.nl.onista Pawłow aoetali
dzony do domu w kilka godz,' n umarł. przYJ'llci <lo szpitala w Ot.okn. Po wtóro a
Niemiec po 40\ierci Rajskiego prosił robo· I podróż ABzinowa do Tadżury zoatała przed.
toik6w, żeby nie mówili, że bił chłopca siowzi~t. wraz z arcbimaodryt, Pajziu.
kulakiem po głowIe, ale powiedzieli. że szem, który zamierzal do.ta6 aio do Abi·
ch/opak zJ'adł ktlka ogórków i nnAze.l-ł do syoii dla 1lauczania abiiJ'6czyków wiary
..- wionym
".
k,pieli.
S"d uzoał Hummla,
corkwi prawoaławnej. Aszinow zapewniaI
i ekazal go na pokuto kościelo, i na um· koneula fraocuskiego w Port.~aid. że jego
koiocie w wiozieoin przez 2 mlesifłce.
przedsi~"zi~cie zoetało uznane przez rz.d
- Neofita. ,Gazeta radomska" dooosi. Cesarski. Po przybyciu Aszioowa do Ta·
że ks. prałat GieUytiski w StrzyżowicIIch ,dżury, władze zaż.daly od niego wydaoia
pod Opatowem , dopełoił w dniu 17 b. lU. wuystkiej niepotrzebuej broni. Aszioow
aktu cbrztu młodego żyda N., który jeetlPrzeszedł I Tadżury do SagBlo, wiej,cowodobrym czeladoikiem szewckim.
Jeden Aci położooej w obr~bie protektoratu frau.
z włoiciao, pr.gn~ syna ewo;ego wykutał. cuekiego, zaj.ł dawoe fortyfikacye, "y wie.
.
' .
. h
k fi
h dl
.
.
mć oa szewca, przyjął n80fit~ oa oauczY·lai, oa nic russ" ag~ an ow" I ozoaJ'
ciela tego rzemioała.
.
mił, że miejacowość to obj,1 w posiadaoie
- Uzbrojenia niemitokit. Niemcy zapro· na zandzie umowy zawartej przez siebie
wadzaj" w ewej armii Itdowej karabioy au z naczeloikiem wiejecowego plemieoia.
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L.d"i1c )lu,
do 1.\ 1"-'.0 ..norIo • . w I.j
Berlin, 26 lutego. Giełda tutejua rozpo. l!o&o!8 chlupoow 2. ,I,i.wo.,t 2 : dMOIly?I~-, w !.ej
czoła nowy tydzieti w uepoeobieoiu mucoem ' hc.l"e ... ;t••y,u-. kolllel-.• mla"owl.":
z nieos1abion" oohott do ioterea6w. Pra.1
wie we wszystkich działach poruszyły siO
USTA PRZYJE~DNYCH .. .
kuray w gór~, gdyż PO!!,t był: wiel"i a po .• \:!~::! PohllL Hord ..... Kr.pID.kl, Dro.1.e
daż bardzo skrom nB. Zwawo obracano za. • Pio(;ko.!: W'llIlo .... ki ze Stojaoowa, Uedi.li ..
grao.ic~oemi papie~ami ~ati~twowemi, 8~QZ'" • U.&el .aD&eD«..., G.lewllci • Kutu.,
gól OleJ 1I0źyczkaml J"Uakleml, wzbodzaJl,ce. Lipa , AI.....ndrow•• Smollai , l'ateraburg•.
mi wielkie zaioteresowanie wobec odoa.
Graud Uolel. .8ooeoberg, IJjrocilfeld, Wolo
wiaoych ci ",le pogłofek o koowenyi. Tak. leoberg" w......y. Beller, Bra...
że akcye baokowe i górnicze cieazyły aio
dobrym popytem.
ROZKUD JAZDY POCI4GOW.
.... lłn. 26 '11..0 . K•• knoly ro,kl' ,.. r..
!l8.bO. Da d..Ia.O 218.2~, .ebl.
W....... o
GODZINY i AlIN UT\'
218.00••• P.leroburg kro 217.26. o. p.lerobarg
,
dl. li I6.00, ". Loody" kro -.-. n. LoodJa dl.
-.-. a. Wied.ń 16810. kapo'l! .".',,~ 824.60,
przy.bod.,
t · l. 'lItf .. · l.wlI~ 6490, "~I, n. t , lilrwld.OIJ"" do KolQlUlE
8 41 2 16 706
~~ 76 "uho'" ro.ka .'1. ' jqiO r 9080 .'J.'
4 S2 8 24
1st., r. 108.26, ,.,. E :8S1 ~. 66.41), 6'1. 're~ ł" JOR " S:neruiewic
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84
t}C1". I''''''IUIU''. r. l Sf'" roku 186.60, ~ItIU, s 186l
" Piotrkowa
9
62
S46
r. 17176 .tey. dr. iel ...... a.. k"'.i oole60ki.j
J025 tHt
2121 11Ol.b0 •• ~ ,e kr.d, :,,~ . .."ry.nkl' "bO . • koJ. "Graaio, .
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21~ '37
......." ...,.SO hanko h."dio.... o
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ROZMAITOSCI.
X Wilia E,ffeI, 7.oatala już doprowadzo.
n" do wY8Oko'ci 281 metrów; Z:1 14 dni
b~dzie zupełnie gotowa. BUNtowaoia roae.
brane zoetaOl' dopiero około 10 kwietnia.
X Zbrodnia przy JNIIIIICY hypnotyzmu.
W Marsylii ."d karnJ wytoczy/ 'prawo
zamoźoe",u kupcowi X., obwinionemu o
zabójetwo iony. P,wnelo raoa znaleziono
paoi, X. nie!y.,. . pnI' niej li.t, w któ.
r111~ ~yzDaj~, te cJobr9WDloie pozbawi la .iO
il c,a , protl woi " przebaczeoie. Ponie·
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dem lekkoAci i uybkości strzałów przewyi.
szaj, wszyatkie dotychczasowe. W tych
doiach - J' ak donoei oFremdeoblatt" zawllrto umowo mi~dzy rz"dem niemiec·
kim a in.peitor~1II jednej z f"bryk austryackich O 400,000 takieh karabinów. Jak wia·
domo, armia niemiecka 1.aopatrzon" _tała
..
niedawoo w kAr"biny Mauaera, które po'
chlon~y Di.zliczone :SuUlY. II pooieważ za·
chodzi teraz potrzeba zast.pienia tej brooi
karabillallri MaoJicliera, koszty łożooe oa
w~rób. t8myc~ b~d" Itr.cooe, a skarb nie·
mleck, poniesie oowy wydatek, który wo·
bac ci"iłycb ulep8ae6 w t~m kieruuku,
prawdo,P9dobni., :e ~dzie oelatni. ~V par·
lameDele olenueckuII oa Jlor..dku dZiennym
obrad staoie oow, projekt P9wiv"ezenill ar·
tyleryi. Dle: wykazania konieczno§ci kredy.
tu na cel powltazy, dzieouiki niemieckie
stwierdzaj .. fakt, że po ostatoiem P9'1(iokszenin artyleryi fraocuskiej o 16 bateryj,
liczy OBa 461 bateryj, pllmi\jdzy któremi
67 konnycb, podczae gdy niemiecka ma
zaledwie 365 bateryj. Przewaga zatem ar·
tyleryi franco.kiej 'oad niemieek. wyoosi
96 bateryj, czyli 567 dzial. Chodzi wi~c o
uBuni~ie przewagi artyleryi franculkiej.
-----
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~z.d francu ski życzył 8Obie, aby z oaezej Liot;'... t. m. :: ..... ';:'. I
9680
~ Krakowa.
, 5'
9 4,
strooy Asdoowowi wydany zostal rozkaz
"
"
h
"
V
9i.lIU
93.10
~ Wr cI.wi.
4
6 6&
oddaoia niepotrzeboe; brooi i uzoaoia Li.ty .ut. m. Lod.i l:Ieryi I
B li
II 36
J
~
..
dr o,. .
9,'U
praw Fraocyi. Z powodu braku w tych
krajach przedstawicieli władzy ruekiej,
8
UWAGA. Cytry o.o.ezooe ,roblEym droki.m
polecone m zostało naszelUu przedetawicl8'
Giełda BerliJlaka.
"yrailj..... od &oddOI kj wiec"""... do , ...
lowi w Pary tu oświadczyć p. Gobletowi, Ba.knot1 fOIJj.kie .......
2'8 60 ~li.bO
d.iDY 6.j ran •.
"
,
u. d ..t.
218.16 218.00
_ .
____ ___ . _
że oie omieszkamy wyszukać środków za· Dy,kooto prJw'.t".
1",". 1",",
koiouoikowania Aazioowowi rozkazów w I
•
wymagaoym duchu. Wyuikło oa miejlcu
komplikacye oiedozwolily władzo Ul w Obo·
ku zwlekać % przedsi~wzi~iem firodkó!, : ....ty i banknoty NoL. .urz. Not. lIieurz.
przymusowych. przyczem zb,egh od Asz,- ImperI.I, ,oóIimper,aIJ ' pł.
tła.
nowlI jego towarzyue lUIcz~li zwracać sill logm: 17 grad. 1686 r.)
748
~a.awic;a. ~m
~o admir~ła Aubcl z proAb. o w~illci.e M~rki~i~;"i'l.k[:re
W !.
Ich w op1ekV. Władze w Oboku nie WI · An.trT.okie baokool,
78
Sa,m.~$~M
dz, przenkód, do pozwolenia ruekim Franki
81'"
zamieszkiwania na terytoryum francuskiem, W.rln'ó rabi. kred. walocI' 66'
~.
pod waru okiem acislego wykonywania po- Kupony celn.
149 l.
stawiooych im iIldaó, ani też do przejazdu
Clf'tochow•.
Ł64i.
do Abisynii. Poselstwo wyraziło gol.owoAć
DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI.
ułatwienia nuzlm współrodakom przejazdu
llalietlllWa '''worle w dniach 22, ~s i 2' loter .
do Suezu. W obec tego zamierzooem jest • ,araftl tat.ucJdoj 3' • miano"i.i.: J.o wI.
odkoOleDderowanie do Suezu oficera floty dyll... Sanecki ,Igolcy, K.rolinł Rach.I.... k..
Aletoaod.r Z.l.... kl ,Auga.lł H.UeI, Jó.ef s.c ....
ruskiej dla przyjocia i odesłania do Odeey p."iak & Jó,-tt Le".OdOWlk" Piotr Polrolayk
wnysttich ruskich, jacy b~d'ł dostawieni. M.ryanu, liomorDick'l Stanisław Surowiecki a Ma J ~~~~~~~~~~~~~~~~=
Rz,d rUlki Btdzi, że odpowiedzialno§(: rTaUD, Kol..i.... k.. Jozef No ... k • Zofi, Z'llba, '"
za przelew krwi w Sagallo powiona spdć Leopold Dłbro ... ki " Mich.lioł W.wnJoi.k. .la·
drrej Migiel . & jt'rancink, M&~oJaUD, JUlCzl~uw~
TEATR ŁÓDZKI.
na Aaioowa. To co zaazło w Sagallo, ...., Józef Pietr.. k • EWł OZlmek, P.weł Klk"
pozoataAie bez wpływu na istniej"ce miO' M.Ty.aoł Młu.yMk'ł. Jó,.,! Burda s Ju.t71lł
M
inIeI
••
Teolil
Górecki,
F
..
aci
..
kł
Spatek,
Józef
dzfJ!:..i .Francy" .tosnoki."
Przed6talllienia to l~atl'u .I'icIOI·;U"
,- 25 lutego. "Kraj" donosi, źe Bedaik • EWł Sikal.. Wincoot, Mi.iewi ••• Jó...
f, Wojcieobo ... k" StanlIla. 110,i."i••• K.lara,
DziA: "Wicek I Wacek" wJst~p p. Ż 'JI Il '
rad. mInistru* poataDowiła utrzyAlać na Dł Temporek JÓlef Etouoer sADLoniD, Hitka.
dal prokuratorIO w Król8ltwie Polakiem.
Staniah,w Kw&śuiewlłr:i, Salom6t S,tajcher, \V• • zowskiego.
" ......., 26 lotego "Nowoje wremia" ... ··.,oi.. Skora piki & Mar1.oDł Sobotko".k": Jó ~ W pi.tek: .Przed ślube",', wy t(P pana
oi_dl/woleDle I oddania fraocus· •ef S••" ••,k, T.klt WladJsI.... Borko..."', lI.a- :c.elazowskiego .
01 Soma & A~oi... k. Nowako.. kllt ADto.i Kupol.
W sltbot~: .Uriel Aco.ta", Dl> I>enefi, ".
tnej &eki 'praw lagraniczDycb Spullerowi i • M.leon.1ł PiecbowiCl, FerdJ •• ud Raf a lII.,a.·
twienlzi, te całowiek &ea oiemieckiego po. l... K.c,marek. JÓlef 1).1 & Maadal... m.Jler. elazow.kiego.
chodJeoia przeciwny jetlt Ibliteniu Francy i Adolf W.gn •• " Karolia. TOmlS. P.weł Ko ..łI >;
(Na przeostawienia pi,tkowe i &obotoie
, JOIlDllt Ad.maoi.k. l'om ... P"lilo..ki • Te~
z Koay..
Wi6nie",k., Alf..... Ef_Dberc ' W.Dd. Laodel, bilety nahywat już lIlotna Ił h.je teatral .
......... 25 lotego. "Nowoje wreDlia O J ... lli",rkie ... i.. I KotarlJo, Cupi". Mi_ol.j Fa- Dej, roczllwuy od doia daitlejuegl).
prot8ltuje przeciw areedowaniu człooków ł.oki , I'.uli., La.htoi", J.n Nepom ...a Miele.·
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Teatr Łódzkl

ZeRzłe j nooy przy rozwi'lzaniu
ŻOO~ .moja opuszczooa w ostaŁlIiej ollznaj",ipPJ
ch.nh prz~. a~uszerk~.. ~'1al~z.lll '%n~j~c,f dobrze 'ui"ato ~.R08zu
~ ulebezpleeze6st"le f.yq~.t kU~8 lIliej~ .zaraz.
W ladoUl04c
zRdnego z panó. lekarzy D1e ulica PlOtrkow.ka Nr. 659 u \V a.
Uł2:".,ŁAl,Am
domu. z"wozwalem do lentęgo \VróbeL
Ujb-l
Rozalię Górsk'ł, aku·
(zamieazka/I} ~ ho· Drog żel. f.llI:fCZ ....JliUka.
\II w ~olDn p. Kuhlla~
Z po~ ......
odbi.roj,""II"
swej przytomnoŚCI Goldm.no, <agubi.nio lillu frochto ...·
um~elet'lo§'ei UlIuotła
nieprawi. go • 47, no pUJhJ/y doio 10 luu.co r .
porodu i oealil~ życio b. to.... r • A~wl gtOIlll do ~'.~. Zo",,;1

W hotelu VICTORIA..We czwa,tek dnia 28 lutego

Gościnny występ
artyaty te:ltrll lwowskiego.

· k
Z
d drogI ł.1 ~ol.FobrJ.....,.łi>WlkieJ pod-J.
d Z1ec
8. ~
tego powo. ~ do wildomoś01, ie pomienioDI duplikat
w obowl,\zku p. Górskiej li (7 u ..oio .a ni.watny.
S" -8-1
złożyć lUoje najau:zersze
, •
;f;~~~=~~lpocl&it!ko'"anie i .yrazy I'rdZI~czDOśel Bro~a tel. ł'aItr.yeuIrlMIka. .
d. 19 lutego.
Z powocj. ołIw;~d~,,"I_ odb .. r'j,o.go

Wicc, i Wacek

.

Komedya " 4 aktacb,
napisana przez Zygmunta
skiego.

_
335
13 ,ll,Ha 1889 r. l. ..."

ul.

'II

Tlen do wd~cbania

° .a-gbwui.

dablika10 ~i.

Knieohowieokiego
na BaIuinch,

346-3-1

UOl"

latole r. b. wwa" z \Val'll~wy db Łd.
doi, Z ..... d U"",i ulasnej E'''''I. lno .ŁóIJc,
kiej podaJe do witJlonao8ci.~., 11omi,nio·
nJ ,'apllkal li 7023 uwata

w .. orl.'1łCh gumowycb dostać z...sze
,lIożn" w AP'l'ECE
"

Klepaclci
.
J,
pan Rótańłti
:labawuieki 1"'t]:'Z1 poo F.ldrn ..
Minki
ma IE'l0 paD LidUli.
Fault
plD Grobió.ki
Wiercii..ka .
• p·u t,oHc:uJlka
JÓd. j~j córka
• p-na Ta"rowa.ka
Modr~IU&..
.
.. P"'Di Kor.in .a
Kl'}li.~
•
.
. P u. Ryb,oka
MiG ia jej córki
• p.oi..Koj)UIe.lka
• • • p 'na X_DO ..... ka
P"loiil
Wicek l lyoo.ie Kle· p'.
\Vao~k(
paokiego
pan,
Pa.hoa
,
•
• I,-Dl 8~~~~~~~k'li~~;k~
Mar11iat
p.o. P:
lIagda ,Iuł.b.dwor· p.ni M iohałOWlka
F.aulra IkauŻymal. p-ui NadE.lowlka
K"ba
.kich
"ao. BartO!l.8wlt i.

luleŁ

'~~\W~,"r.

Zgubiono.
1I:0J81r0"y,

dwa A.a<leet.a .
od karty po.
bytu .,daoej z tutejaeagoo m.gi~
strato. Wez,aUde. te dowolly' w!f
dalie chyły na iUliO lPiotrn P_bief! ·
iego.
3115-3-3

służbowe i kwit

roko

Goście i słotba.
Rzecz dzieje li!! na wsi. Akt
j 4 u Ż1mał.IIi~~; 8 u
ler~ljfl!lki.'H •. _~.I.:'=
If/Ir "ymian, kuponÓ" i

w poluDi, .,
Victoria od • po
ata.iBDl., 'prey

~ilb.rQerg,

Nr 16 11u frochto .. ę~", li '023 •• pnybIly

w8choonia

. . . . . . . . . .·• •
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'*"
pan Gloaer

J

w.

.JÓJlet' Bomb,

OBolł.

O S O B Y:.
Jon ŻJmallki
•
Jadwaga. jego źoDa • l'ani Grabiń,ka
HeleDa l ich dzieci
"oni M.jdrowje~
Edword(
Kopesew.ki

łó"odbJ_

,ad_al.

°

Romana

Rutllicki

I

na

loki

łódzkiego

korzyŚĆ

towarzystwa

dąbroozynnQŚci.

~ Bilety wej8tlia po', n. 1.60 ~
nicliejszElgol:' d~ naby.cia o Pp. Ro~olf.. Zi~glera. Adol.fa Otto, H Aoderach,.,

kllogarolacb Pp. L. Flacbera I R . Schatklego, tudzież w cukierllłsqh
Wiistllbubego • Re1monda, a ~ duiu balowym' 011 godziny 7 wIp..
ozór w kasie przy seli koncerto"ej.

pod dyrekcY/ł
pani

Siir

8ylva....'.r.

----,

lóź

Bllet.y do

I stonków

8lA ndo nabycia t,lkp u paDa Adolfa Qtto.,
,1,t!lkJ~ltb(Jlnlki, t!llco dwie bOd'ł rozd8l\e; psuie ebc'łce je otczymati
racz'ł zwr6eić siO do p. Adolfa Otto.
Uprasza ai~ o łaskawe podrloui& si\l zarZlldzeoiom pro"sdz,\ceg o'
.ł4',oe'...-•..Józefa Bitlhtera. Szanowni goAcio llęd, dop nszc
w kosty.ulDach, res". w masktlch lub t~ " strojaoh ba 1

PrzfldstąwlflDta t.llywa·I::lR/lvrn",.u.
ją I się, ClOdzlflDułe
o godz. 8'/.
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:&~mareSCu.

337-6-2

f.'" ·.

PnJenie tytoniu jest suro"o wzbronio)!8 "e "81Y'Wc4 Jok,alf\cb
domu koncertow~go z wyj/łtkiem bufetp. "
Pocz,\tek o god ~i ie
aQ8-4,.,.,3 ,
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IV•• B,d. 600 r.
"
l00r.

Tbresp. lOOr.
Fabr.•Ud.ki.j

Baoku a:."dlo"...o."
w Warauwitt260-r.
" Wor. Ba. D", ~50 r.
" BaD.H. wŁudzi 2SOr.
"War.To".Ub.odoillia
• wpl. n. 124 250r.
.. War.To ... F.Opk r u600
" Oukr. Dobr..!. óOO r.
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.p.... prEOOra
Piotra Boaraaud
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i

, - ....

')t:U:Wó kull"UU , IJlOIr.:611.
.1 Li.~' I~:""rr.
lĄIt. ..,. DO"16h
83.1 l'oz•.".m.d e
IIIlH

będ,

Elik.lrn Wielebnytlh 00. Benedykt)'nów

I

. > _ Bł. Woru.I iU
m. l.od&,

przy wspóludziale artystów teatru lódzkiegO<J "

KTÓ

r

ł1."Rł.p~,,~6Q; ł

ObL drogi fabr./Ójlsk_

Bal K:.ost:yumo'w:y;.:
hlIE
'MA BÓLU
ZĘBÓW.~
~~
OŻYWA

I

l

''I.'J.

odąęd~ie aio

Wostehubego
I.

LYlZko"ic.250 r.
Leo.ó,w 250 r!
t.
łt Cscsto ... !ce 250 r.
" "Kouatanc!& 60ó
" T. W. F. ~tah 1000r
" To ... Lilpop, &u ;
Loewen.tein 1009 r.
,,'To... Zakl. Metal. B.
Haolko" V,r.l900 r•
., Tow. Zakl.qórlllczloh
Star... cl lowiok~ph l(jur•
.. War.Tow.F.r..l\loch.
N.n. 1101. iOdl. lOOr.
" Wa ... T. Kop. wgula i
Zakl.Holniclycb2RQr.
.. Tow. Z.kl. Pn. li.". J
Tk. w Z_ wieroiu2t.Q;
"To .. r.a.. i t.uDi IW r: .
.Palb. Temlęr i ~.wedq)
"Pall' S",,,,,wka 6011

na IORZlŚĆ 8ZPITU! 8w.' !LHI8!IDB! w LUDZI.:,

lóż

~

'r·

I

sali teatrn VICfORIA

w kancelaryi rady bil"ty.
etY dowej8~ia pop~ rs.rs. ]0l kop. 50sprzedawaDe
naby"ać można "cukierqi.~h Pp.

I6

"N&dW'ił~tuk.

"

Clawa.r tek d. J6 (.fIl) lute........·rJ,

..

w JlJem(.

i880 r. I

W

Lp,-ylliJo. t8U r.

Co~zienne u~yc!e kUkll> kropeJ te~ \
z~a~leDnego ehkelru sapobie« proch.
menlu z~bó". którym nwie alaba. I
str01!'łl biat~ć•. • a..ar.ei. d~sla i od.
śWloza wyborme, uata. Jeat, to jedyne
lekarstwo, które SKutecznie leczy ból
z~bów .
Oddajemy prawdziwIł usługV naszy'"
czytclni"o~, zw~caj~c icBn,qwW D..
ten, starozJ'tny I u~J'teC&lIy preparat
1IajlepsZ! Z ISlalejlleye. ŚloiU", leeza!.
llZydl, Zll!obleq1ąey w~łkill elerpll"
110. ~b6w,
II @prOti eliksiru, wyra'bia.ny jeetjeau,
cze prze:! 00. B8Jled,vktyoó" prouek
I )las.t.. do czyszczenI" z~bq", Uór:>
ró"nleż nIlbywać moina we wszystkic.i.
i składach
.
BordeRux lOS ' &

