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Stany Zjednocz6ne Ameryk1jlólnQcnej poczęły w ostatnich czasach, J'IOC wiadQmo,
stawiać tamy nieogr nlczonemu ł swobOdnemh 11l'ZyPływowi emigraeYi. Powody, jakie
sklonilj l,ząd 'unii l,>ólnocnoim'erylCańskiej
do njęcia w pewne granice pótoku emigracyi,
były czysto ekonomiczuej natury: ' Z łl#U
stron świat stary zalewa IOOntYDllnt amery~atiski, posyłając nań nadmiar swej ll1~
(lnbścl. Z zachodu 'przeludnione paflStlllO
niebieskie urządza czysty pok&1jowy 'naja.zd
żóltej rasy . na pIękne wybrz6Źa mlekiem i
miodem płynącej K'&lifol'llu: ""spółzawo
dnictwo zaś chIńskicl, robotnikóW i lozemieślników na rynkach pracy, 'Skutkiem
niezmiernie ograniczony'eh potl'Zeb, zadawali/iających się n8(ler niskim zarobkiem,
wywołalo już eałą bwozę w prasill> amerykańskiej i ' na posiedzehiach cIał'I!itwodaw
czych. Bndzi ono pow&żn6 obawy wśróa
ekbmomistów ' amerykańskibh i,:' or4Qownikbw pomyślności i dobrobytu krajov.-ych sil
robocżych. Ze wschodu" podobnemu 'PlIkojowemu, chociaż b wiele mniej groinemu,
najazdowi 'Ulega ·unl.a amerykańska zestrony emigrantów eo!·opejskich. I tu pewne
szkodliWe ll~stępstwa ekonomiczne wynikajlji z nieograniczonej swobody w osiedlaniu się emigrantów 03.' tel'Joorynm stan6w. Nie wjStępuje ,J!!jednak czyru1ik rasowych antagonizmow, który zaostrza na
zachodzie Stanów położenie rzeczy, w tak
zwanej .kwesto'ą ~ółtą.."
'v{ ośtatnieh czasach, jak Iw}adomo, rząd
Stanów Zjednoczonych wydał prawo, wzbra.niające \ osiedlania. się w unii emigrantom,
którzy nie wykażą się ż pOSiadania dosta,.
tecznych na począ.tek środków materyalnych': iT~sttb ' specyalna ,ful1lla: protekcyoniz..
niu, skiei'ow'anego przeciwko plozypłyWowi
sił lioboczyj:h li zaoceanu, }Jod l>ozorem, te
unia stll:ra ,I się za'bezpiepzyć swe ' terytol'yUDI tylko on zale,wu prz6'.i te th!my ubo!
gichlemigran'tlj'w,'jl\.ki'~ rokrOcznie posyła do
nIch ;Epropa. Powoł~iio się na bw.'dzo racyonalne motywy, z jakicn śl'ode~ \en zaprowa,d ono. Osiedlenie si, w tanach ' Zjedno-
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Hlnie iwieruie, gtiyż , piźywilejein (duchów, '0 to pow/ęm wam ,po śmiercii a ter.az, pózarówno' potępionych jak i blogosławionych, ;ki żyję, milczę gdyż nie .znam zupeJnia ani
jest pra.:wda; zobaozycie mnie- wtedy nieco jednej, ani drugiej osobistOści 1 s,IlI'ężyny
bihlszym od atramentu panów Kant i Solm, ich. czynllw SIł prz.ed bruel't6lnem ~em \lktól'y.DI mam , szczęście pisać .ninjejsże do kiem zupełnie ukryte.
.
łJJyle wam nadziei robię na wypadek mej
was' bdezwy, ale z pewnością- ozarniejszym
zmianA tytulu.-Pioklo i jego kortYki.-Kr610w': odo mąki, zuajdującej,się w bnlkachpp. pie- 'Śmietci, iż gotowiście mi jej życzyć w jakjako wy.to!wezyni. - Samobój.tw. i co w nich jest k~zy ,łódzkich, ~tÓl'~, jak ZD,es.Ztą. tym, ' Jn.ajkrh.tazrm termi~e, .z góvt .i.IIŻ będą~ pe·
ń.jtr.giemiej ....go.-W~6...ki narodów.
co mają na bułki / 'WIAdomo, Dlel odznacza wnynu, !Z1,owe plekielne It'ehet,ou,r o tyle
Nie, stanowcMbiorę rozbrat z tytułem się wcale białości~. Wtedy ' sól atycka, różnić się I;>ędą. oli !Ó<hkieh, żl! gdy przy
feUetoriu, 'Który 'lłam, czytelnicy, za.fOwia- pozbawiona. piaSl.'lI, ziemi i t. p:'1H\lecia.l.o- I~'ch l osta.tnioh smaezni& zasyp,ialiie (jestem
dal dqt'.YchczaS' wędr6wki niżej podpisanego :lei' światowyojt (ach I .gdybyż te bułki ch06 IIllVl łyle zaroznmiały, , iż wierzę w to, że są
po , Łodzi: i okblil)l\ch' teg'o świata; lHorę I'oz- ze zmieszaną z owemi nalecial~ańli ,' solą ~zytaileh' 'Co. / i ja ~stołipopełWa.m, zwłn.szbrat, choćby redakcya. cała na głowle / sta- były podawane konsumentoml~-wtildf.lio- ba., gdy ' zarwę- troohę ranka. nad, papilh
nęła z wyżej wSllomnianego powodu, bo mi' 'l\1.at'Zam, owa sól atyolia doda., smakh. cli., ~-em, Hi /,ll:Zego dowodem są na . rękopisach,
jUf kOścią w gal'dle uwiązł ów tytn!. Sa.- downego dziełom mego pióra.
)
zuajdującYllb się w redakcyi, ślady meg!)
ma rlIydl <> nim dusiła mnie w nocY'; jak
Wtedy także- powiem wam; GO myślę o /nosa, macz..'\nego W atl'atIleucie,-pJ'Z.}' pillr"
ZIl,\O\'!, odbierała);ni lien, dpetyt, lIatyhnie- 6~ezwie '" "Dzienniłn p. ·llVr"R., 'upomina.. wszych, .t. ,j. t)l'Zyl!y.łanych z piekła, wcale
nil! i przyslę-gam/'waiu j' cżytelnict, 'Że je§l{o j~g'o się o plagiat swego dzieŁa 8cenioz- zasnąć , nie "będzie.cie mogli. Wracając- ,do
kiedy ' wrócę db tej bai''!rariyńsK1ej 9azWY 'neg'jl, popeln:iony ,przez 'jakiegoś Iksa i o 'wY'Uli 'wB'pomhianych tęiopisów ,skł4da.nyeh
.Z ty'godrua", to yhyba
~fnierci, ' tdy mi przyłb:ynie, która odezwę . tę wywoŁała. w r/l(~yf, rWyobrMslIlsob1e, jak,tQ za lat
w pieltie ,Pisać felietony każą. ta wszystkl/l Wtedy dowietie się ode mnie, że o ile mogę stó, lub ' dwieścia owe faksymiła, owóbione
grzech'y/, popełnione 'w tej dó'Czesilej 'pere- zrozumłe6 jn'.adziete /Wielkich dzieł oj walltę rysunk&mi mego ksztQ.lnnego "nOSIl ' bę<lą
grynahyi~ Wtedy, "jeśli do ' w'as d!)jdZie glb o ni wielkich ich !nvórców, o tyie śnńe- pilnie studyoW&n6 .przez archeologó w, .oJ>i pismo z piek1elnycli otchłani, " będziecle- chem napełni.'ł. mą duszQ nędzne podS'l''Y'wa- SZUkl\iąCych się w t.ych pelnych wdziękl\
mieli zap'ewne roimaitości wiele, 'ho coraz ,nie się pnd własność UtW01'U, niepozbawio- podobizliacn naJcelniłl.is~łl.i ozdQpy mego 0now'e po tacię przybrwajli8ych do llielCła. na neg'o może zalet talentu, któ'r y w pLZyszło· blicza, ja'kich. : ciekaw,rch 3. tąJeruniczych
stały pOblt 'llostarczą mi matery~łn cfeka.- lśc~ goMw zaja~eć szczer.ym blaskieDl, ' ale zu~ków, •.pr~ypon~jących>l .bieroglify ogi~.
kaw ego I ' l'ozle'głegó. I Wtedy mejeden z kJzi§, bądźcobądz, bardzo Jesztz nllodegu. skie. .Jezeli uczeru , II , ClIiłą powagą. badają.
mili czyteinicy, przejrzy się IW sylwet;. Ze;, shlSZlle skąd.in~ upominanie sięl p. R. uiera!l IDDiej lub , więeej Z1'ęczne 1'Ysunki.
kach Erebu kreślo1lj'c~, bo przeci~ sko- o dziecię swego mózgu, wydaje' mi się nie- lap kru'Zyeh, popełniane ,t»oz8Z pełno niegdyś
1'0 jIL 'wybieram sl~" fam, wam 'nie ubliża 'pozbawIouem odrobinki pyohy, włal1ciwej , nadziei latoro~!il rodu f!\vaonów. ~ dlacze)lrzYllllszdz~n1e pl'awdópoilobIiego spothniJi. zresztą. wszystkim młodym geniu&ZODI, iże góżby i moje 1fwymiJa , lue ,mialy uledz posięzeIl!ną ' owej dolinie pŁaczu, niebbfitującej spekulacyjnll.' czysto p'l'l!el,óbka, k{órej l{ jak Idobnemll ,.za zczytnemu loSowi.
już ~hxlln; ' w więcej łez, niż t~ "doczesna'; dOWiaduję- sil} z owej' odezwy, gd,.ż pOUl
'l'yrncz.asem IUm to (Wszystko nastąpi, popo ' której ' spacern.iecie w różnych kierUD- ni'ł..nle 'a '1Iic nie willm w tym pl'Zedmio- zwIlIcię mi. ceyte1niC3\ gt';reszyć, ile się da.,
k ch. ",TlIln, p'o'cieszam się pr'zynajmn1ej, cie), dbkona~ miał ów Iks, nje llloże 'być nie ł)rzeszkMza.jeia opielrUli.czemL l'adllDli,
waąM obUcze~pozbawiona zręcińie' noszonlU !nawet usprawiedliwioną gorączkowem pra. które w rru:ie zag.rolienia spokoju dllszy,
maski, lIbzW()fI 'ml cZY\ać , jego rysun- Ign\6niem choćby wątpliwej sławy - bo po muiecie sypa.e po.i\OOst.'ł.tkieDl i to heli poku. Wtedy ' i siebie 'iljllilzę wam doJda.. 'jPl'O!ltll jest gonieniem Ita. 'grollll;em. W~7.yst-1 pierania. ich przykladami,-gdyż jeśli przyII
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'
l!.ękopilY n~..lLUe bez zastrzeźeni&- ni. ~ęd . ."raeane.
"
cżon,c'lr liab:rcie 'tytułn obywifułiLum 1511I'OW .enle d~ Elfrow,-:n&iiiO'CY' k'ontr tu, gl'&mczny'Cl1TW tym celll w zw.·Z4!lZieko.
aruetytańśkiej, o~& emigranta taklemi. pt.8$Ora dla. pełnienia obowiązków przy je- lei zhJilbny zostal odpowie.dui referat, wyprl\waml I nakłada lIań tltkie.obowiązk~, ~e dnJ1n .z kośCiołów l miejskich. Tłóm&r,ą slo- pracowany przez dwóch nrzędników, delepaństwo słusznie pl'agole zbadać wal-ro~ WO "praca", użyte w tekście 'PrJl.w&j. w jak- gowanyc]1 'Zą gra.'n.icę dla poznania. 1U'Zą,
elt~nomic7:0ą. i mOl'alllą. jednostek, jakie 113. na.jszerszeni 'znaczeniu. · bejmującem. r:wszel- dzeń i ma:n:ipulacyj · rzeczonych wydziałów.
swe łono przyjmuje. " ,
' ilel zl\Jtcia profesyonalue, prócz' tilkicn tyl- W .BeK · lIoers. Zeitung." czytamy:
. 'l'rudno takiemu moty'wbwI odmówili !Iłu- kO,' jak: aktorów, artystów, śpiewaków, .Przedstawiony pllUlZ ministra komllDikaszoWci o ile polnlniemy ińiie' l!Iotywy, po- prelegentów. illterpret&cya powyższa. roz· cyj projekt zakupna przez rZ4d ruski kolei
budzające db przed ięwzięeia danego śród- sz/trzl\ ię cor/lZ ' 'I\ięcej limy organ wła- warszawsKo-terespolskiej uzyskał, j&k doła. Zupelnie odmienną jest 'zasada, nu jn- dzy utnymu.je lIawet, . że prawo wzbrania. noszą nam z Petersbnrga, żywe poparcie
kiej się opiel'a -Wzbronienie robotnikoln eu- również Jsprowa(lzania., na mocy kontraktu, ministra skarbu. Kwestya ta postanowiodzozie.mskim w~tępu n/;t terytbryum .liHii. profe.stJiów li nauczycieli poclwdzenia. zagra- ną została. o tYle, że I l:ok 1891 oznaczono
Zakaz wydano nie dlatego, że oni są. ' llie- nicznego. Twierdzi on mianowicie, że pro- jako ostlLteczny termin zaknpna tej kolei."
Handel.
<'
fachowymi lub nędzarzami (gdyż ni~l.są · t&- feśol'o'lrie i n&uclyciele lIie lDOgą być tuVakimi), wogóle niezdolnymi zarabiać 1Ia. U" żani za prostych prelegentólv, choćby mieli
- Pa.n SI;; Zawadzki z Klltna. przedtrzymanie, lecz przeciwnie, że są dó ·tego pe)I'Dł} liczbę odczytów, i że przez ich spro- st3.wił niedawno p." prezydentowi miasta
zanadto zdolnymi, zwłaszczą.. w dziedzi'liel wadzanie ' gwałCone j.est prawo.
War zawy memOł:yaŁ, w którym zwracaŁ
zajęć techniCznych, i że pl'zeź to są. IllebllzoZ 'takim , :;rysteinem intierpretacyi możnI!- uwa:gę. na niewłMciwość ,za,wiel'ania umów
piecznym1 współzawodnikami obyll'atelilk:rllr zajść bardzO. !lalekó. Bogaty np. fermer spl'Zehly wełny 'na jarmarkn n:ll centnary
ju. Nie mOŻM odszuka:ć inn~go wyja~ ~meryka.ński' spotyka w EUl'opie lub innych dowolnej wagi (o 132 funtach zamiast lIlO)
nia nowego prawa, niedozwalającego wstę- krajaoh , amerykańskich zdolnego młodego oraz obliczania ceny na tnłuy w cenie 90
pu do Stanów Zjednoczonych pracownikom oncy!,llistę, zawiera z nim kontrakt, aby go kop. Pan prezydent, uznając, że ~ kweskont,aktowanym przez samych oby'Watell użyt do eksploatacyi swych posiadłoilci, styi tej zasięgnąć należy zd&llia hodowców
StanóW i ' skłonionym przez nich do elni- prawIt, jell.nak nie pozwala mu sk:9l;lystać owiec, prosił za.rząducóddziału tOWg.l'Zy8~wa
gracyi Z ojczyzny, Są tó' n).l. pracownicy z usług zilolnego pmcownika. Jeżeli robi popierl\llia. przemyshL i handlu o wszechspecJll.lnie uzdolnieni i zaangażowani pri:ez proPQzycyę objęcia posa.dy tylko listow.nie. stroDl1e rozpoznanie !lpr&wy i o opinię o
przedsiębierców, z powodu 'ich '!IZ,ezegliJn6- II wymienieniem/Wa.runk6.vo,- ryzyJn\ie 11ÓW- ~j.
I
'I' "
~o. prof~sy~nalne~o u~,dólIiltinl~ ~lj' bl~głl)- nież, że.doń"L3.8tosują pra\vo. Bankier,:prze..J Go(inemi Szczególniejszej uwagi - lIi5Cł.. Widzimy' '\\1!ęc, 7ę 'Pra'wo Jest ustęp- lDysłowrecl'I s!lot~1k.a niJ, starym ; ~ądZle ka- szli "Schles. Ztg." .:.. są en81'giczne od 1'0,
stwem, zrobionem dla robotników amel'y- ~'Yera, iłuichal,tera, inty.niera, .. których usm- ku usiłnwania. l'uskiego ministeryum dóbr
ka.liskich. P~ozemysł amerykański potęguj'h gi m/Jgą być dlań wielee.,cennemi. i anga~ państwa, podjęte dla ożywienia wywozn
jak wiadomo, specyalne prawa., robotnicy żnje ich do New~Yotklllub Bóstonu. Jeżeli bydła i mięsa. Wysiano agentów do Anwięc amerykańscy I'ówllież zażądali pLote],f~ by1 ·ltyle lekkonlyślhym, że zaopatr~yłzaan- gliii ~i8miec, F1rancyi, Xolandyi i Belgil,
cyJ przeciwko tli.onJ.:ureJihom, 'Tobotnikom 'z, gażowauego oficyalistę , listem, zawierają.- celem zbadania tamtejszycb rynków i \\'0.Europy ' ~ logika. rLeczy ,zmusiła rząd unii cym arunki 'umowy, 'albo tylko 'samą pro- góle ~OlIunkóWl haudlowych. Następstwem
do zrobie~a im 'tego ustępstwa. ,
'l pozycJę objęcili 'poslldy, wykonawca prawa badań owycn bylo to, że ministerynm d41>r
7..astpsowllnie wspomnianego prawK'JIallo", zlitl'ZJllluje go na. granicy i, aby korzystać. p&t'istwa poleciło zbudować pod. Gl'iazi, tot
tkMo, w ,prillyce na trudności nieoczeki- z uslug takiego pracoVlllika, trzeba cĄyba przy' kolei orłówsko-griatskiej, wielką bywane. !Prawo zabraniar sprowadza.nia , cu- oddać mu tfęk'ę córki, gdyż kontrakt Qlub- dłob6jnię, która niEldll wno została oddana.
dzoziemców ao wylQlllywllnia jMtiejg pracy; ny ~d/l!je si być jedynym, na mocy które- do llŻytku. .Bndową. jej kierowali specya.,
(Ial\Or); otóż slowo to ost3.tnie Komentowa- go orgauy . wł:l.dzy w Stanach ZJednoczo- ~ci zagranlezni. Wedle obliczeli ruskich,
ne.jest przez , orgańy władzy nader rozcią.- lIych pozw,ałają. " sprowadzn6 z zagranir.y Anglia ''Sprowadza ro.czuie około 4<1 miliogle; a obowiązek wykonywania pmwa. staje siły robocze.
I'
. nów lIudów mięsa, Francya 22 mil. pud.
rię COI'a.z więcej. ., krępującym jednostki.
• M ,.., mięsa, Niemcy 15 mil., Belgia 4\/. miL,
f:rawodawcazapewnenawetnieprzypusźczał
"
j
I
Holalldya 1'/. mil. puda. Rosya łatwo
aby te przepisy tak sZerokie i dowolne
D ~aCJllvsł '
więc mogłaby wywieźć 10 lnil. pudÓW lnięznalazly zastosowanie.
Uli "
'.l
,1\'
lAi
Z !lego też powoDziała tu naturalnie st~ollD08Ć władz a' ,.
du L pisze dalej lI"spomniana gazeta/Derykańskieh na korzy'ć ' praćownikówDrogi żelazne. ",,~
c' Rosya; stan/się en6'giczuie, by nieznaczny
krajowców, zagrożonych konkurencyą. 'l' ak • :!..'· Zap'owied"zia:iia org:anir.\lCYa' wydziału dotąd wywóz mięs& i bydła. powiększyć.
jnp. przed rokiem sędzia Walace p09iągnąŁ gospodarczego Dl). kolei wledeńskjej i 'byd- Ze szczególniejszą energią. wzięto się do
do ' odpowiedzialności władze miejskie W goSlde~~' dokonaną. .będzie na wzór takichże wywozu mięsa wieprzowego i w tym celu
New-Yorku za pogwałcenie rawa przez
dzraTóYI, ęgzystującycu na. kol 'ach za- ut'worzyły si ' rÓŻne towarzystwa. i spóJki
•
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p8iIkiem pÓJ ę o Ą1e , wszystkie wasze
nadzieje spelzl\ą uą, u!czem, jak spełzły nllr
dzieje tycjt wszystJdcb, J.;tólozy nOl iaba)Vie
w Kweli nie wygrali krowy ani kuca. '.erudno, wielu jest powpłanych, a malo wybranych; niepodobua. więc mi~ żaln dQ losu,
że wobec tysiąca fnb więcej ubiegających
się, jedJ:lęlłlu t.'y~k9 szczęśli~co)Vi Wtyka W
laM OWI!. krowę lub kue.a.. Tak się działo
w Kweli, ~ dzieje się we wszystkich wypadkl\@, W' l..-t6rycn lud1;ie gromadą się
k-oło jeduego przedmiotu, mogącego być
własnością ty.l.k,o jednego człowieka. Szczę
śliW8zy lub zręczniejllzy ., bierze, inni id'ł
z. k.witkiem.
Jęieli~ czytelniku, żądny ogl'lda.nia. wszeIkicn wystaw, wib,iel'zesz się może i na wys~w~ pracy kobillcej do Sewa topola" Vi'
której bierze udział J,l9dobnQ i królowa serbska., NataliI!.. Pierwszy to pono wypadek
udzlĄłu \lZyunego w , wy$t.awie t.&li: wYlloko
społecznie stojącej pracowniczki-a. serbskie
tkani1lj' . hafty, które I>:r~lowa 'atalia wysta,+'iać za.mier~ mogłyby zają,ć w przelIlyjile kobiecym poczesne miejsce. !Przyznaję się, że dziwn),e sympatycznie oddziała to
na mnie iJnię królol'l'łl.i serLl!kiej, spotkane
na liście W,y.~~wczyń. Praca zbliża i jeduoczy na najodleglej zych krańcach społeeznych st\ljące.)stoty. Na czel~ listy lm1lowa, na ko1lcu 'Prawdopodobnie na.jbiedniElisza wieśnil\czk.a, która. skromny plozemysI swligo siola. przyniesie na WyitaWę
I\ieszczęśliwa matka, której mllŻ nieda.wno
dopiero pozwolił widywać od czasu do cusu, i t\l lIawet poza granicami Serbii. jedynaka, p",nująqego na ser~ u'onie, szukilo zapomnienia. i pociecby w pracy. W ciszy swej ~QDlnaty, ha.ftujłC, rO:i:m~ nad
o~l'ntllemi 'Ii swej zmie\lllQjci lwkj&lllllO>lu
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wywozowe. Zarząd wspomnianej oydłob6jni ministel' dobl~ państwowych powierzył
pewnemn anglikowi, pod -tym warunkiem,
że COrocznie od rolników ruskich zakllpl
conajmniej 20,000 sztuk trzody chlewnej
po minimalnej cenie 3 rs. za pud żywej
wagi .i że wszystl:o to wywiezie za granicę· Celem ułatwienia dostawy świeżego
mięsa na rynki angielskie., .zaprowadzone
być mają . pośpieszne transporty mięsa
z Griazie i Charkowa do portu w Libawie,
skąd mięso ma być wysyłane pośpiesznemi
statkami do portów angielskich. Spodziewa,ją się, że w ten sposójJ mięso ruskie
dostawione będzie do Anglii w przeciągu
dni 14, podczas gay transporty mięsa
amerykaliskiego z Chicago do Londynu
t.·wają najmniej dni 21.
Jarmarki.
- W roku bieżącym po raz pierwszy
UI'ządzony będzie w Warszawie jarmark
chmielarski. Bank państwa ustanowił już
pewne przepisy, a mianowicie: jarmark
trwać będzie przez dni dziesięć, począwszy
od dnia 25 września, a odbywać się.ma
w posesyi magazynu składowego banko,
przy ulic;!' ·Nowogrodzkiej. Kantor banku
w czasie , trwarua~armarku pl-zyjmować
będzie chmiel z przechowywaniem go na
czas nie dłuższy, n1ż u"Z}' miesiące. W razi& jednak 'zepsucia się tow:aru, właściciele
lnieć nie będą żadnych pretensyj do kan,
toru. W razie nieodebrruria chmielu przez

właścicieli }lO upływie tl'zymiesięcznego
terminu, kantor będzie mial prawo sprzedać i z otrzymanej sumy pokryć przynależne opłaty. Za.- przechowywanie chmielu
kantor banku pobierać będzie następujące
opiaty. 1) składkowe po 15 kop. miesięcznie od każdych ] 00 rnbli ,wartości chmielu,

zadeklarowanej przez właścieli; 2) opłatę
wagową po PI. kop. od puda i 3) premium
asekuracyjne po 30 kop. za trzy miesiące
od' każdych' 100 i-ubli wartości " chmieln,
wreszcie ustanowioną opłatę skarhową.
Wszystkie opłaty' te ściągane będą przy
zażądaniu wydania chDlielu z magazynn.
Wykształcenie ·profesyonalne.
- Z począ.tkiem roku szkolnego będzie
otwarty w Wru'szawie czteroklasowy prywatny zakład naukowo-rękodzielniczy, no.wego typn, ' dIa kobiet. Szkoły podobne
za granicą. mają. wielkie powodzenie. U
uas będzie to pierwsza [szkoła tego rodzaju, a wykładanemi w niej będą, oprócz
przedmiotów naukowych, wszelkie t. zw.
roboty ręczne , i niektóre popłatniejsze rękodzieła. Szczególna lI'Waga będzie zwrócona tJ\.a naukę rysUIlków, .których wykład
w każdej klasie zajmie kilka godzin tygoclniowo. Przy nauczaniu zastosowaną ma
być metOda poglądowa, znakomicie ilłatwiająca pojmowanie i zapamiętanie w.ykła.du. KierowniczkI} szkoły ~staje. p. Raumówna,. która prz~z lat kilka~cle była
naucz~C1elką. w 'gimnazyum, ~ przez trzy
lata klerowUlczklj. dwuklasowej szkoły hr.
Platerówny.
.
,
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okolicy miało nrzlłdzić w dnIn wczorajszym BZY złodzieja pl"Z}' komodzie, chwycił za
Wiadomości bieżące.
bal połączony z teao'em amatorskim. Oko- kij stoj'ICY w kącie, lęcz tymczasem rzezimieło kilkudziesięciu łodzian wyjechało wczo- szek lllllknął przez okuo na p6dwórze. D.
raj o godzinie l-ej po południu i o 6-ej podążył za nim, lecz tntaj.. rabmne zaczęli
(-) Naboi.ń8twO. W dniu 15 b. m. t. j. wieczorem do Keluszek, skąd końmi podą- go okładać kołami, krzycząc, że musi on
we czwartek, odbędzie się w domu modli- żyło do Lisowic. Zabawa została urządzo umrzeć. Młynarz, człowiek I..=epki, bronił
twy Braci Morawczyków (Herrnhutów) ną na dochód gzpitala powiatowego w Brze- się mężnie, lecz w końcu widząc, że sam
nie da rady czterem zbirom i że gl'ozi
przy ulicy Spacerowej, nabożeństwo dla zinach.
ewangielikó", reformowjLnych, ora.z konfir(-) Zjazd śpiewaków. W "Kuryerze mu poważne niebezpieczeństwo, wszczął
~ya dzieci, które, dla wyegzanIiuowania I warszawskim" o dzisiejszej uroczystości rozpaczliwy krzyk, który sprowadził na
pomoc sąsiadów dorożkarzy, braci T.
ich przez pastora, winny się zgłosić do te- śpiewackiej czyt.runy co następnje:
goi domu modlitwy dniem wprzódy, t. j.
,W niedzielę ma się odbyć w Łodzi Między napastnikami a broniącymi się wyw środę o godzinie 4 po południu.
wielkI zjazd niemieckich stowarzyszeń śpie- wiązała się zacięta bójka, następstwem
(-) Sala posiedzeń sędziego pokoju IV wackich z całego Królestwa. Z powodu której było, że jeden z rabusiów, ugodzony
wydziału Ujiasta Łodzi, przeniesio,ną zosta- tego zjazdn w rzeszy niemieckiej, , ozsianej w głowę, padł na ziemię, a u-zech uciekło.
ła z pierwszego piętra na drugie '-w domu licznie po całem Królestwie, pannje ruch Broniący się ujrzawszy rabusia, nie dające
Busego przy ulicy Dzielnej.
niebywały. Zamówiouo liczne chorągwie, go znaku życia, pobiegli po felczera, ażeby
(-) Wiadomości osobiste. Sędzia poko- godła stowarzyszeń i transparenty z l:OZ- mn dał pomoc, lecz złodziej, przyniesiouy na_
ju m wydziału m. Łodzi p. Bo~koW, wy- maitemi wizerunkami. Program zjazdu podwól-ze, zdołał tylko wymówić: .Haufses,
jechał za ul"lopem na miesiąc do Cesarstwa. tych "Gesangverein6w" jest następujący: ratnjl"-i wyzionął ducha. W zabitym poZastępuje go sędzia pokoju V wydziału W s~botę· w południe powitanie przyby- znano często karanego złodzieja pobytowem. Łodzi, p. Andruszczenko; tenże sędzia szów na dworcu kolei serenadą, hymnem go, Jana BUI'ghru'dta, liczącego ok.oło 40
zastępnje również i sędziego IV wydziału.
pruskim i bankie~m. Wru;s~awskie towa- lat wiekn, pochodzącego z Konstantynowa.
Sędzia pokoju II wydziału m. Łodzi, p. l"Zystwo przybędzie o godzlllle 3 po połud Młynarzowi skradziono 47 rubli gotówkI}
Przywoływany pl-zez zabitego Haufses jest
Wwiedeńskij, także wyjechał do Cesarstwa, niu w sile 6~ śRiewaków. W ~edzie1ę
skąd powróci' za. parę tygodni. Obowiązki na próby śpIewów, po południu koncert I podobno głównym hersztem ban<ly najśmiel
jego pelni sędzia pokoju I iwydziału m. Ło- bankiet. W, poniedziałek ś'Vięcenill cho- szych łódzkich złodziei, których wysyła
dzi; p. Sztenger.
"
, rągwi; wieczoręm bal. We wtorek wspól- na wyprawy, .sam tylko zajmując się od(-) Przemysł włościański. Wczoraj,. do ne śniadanię i ppżegnani.e pl"Z}'byszów. Do bierll.luem Qa nich i spieniężaniem ' bIp6w.
naszego miasta włościanie z okolic Warty stowarzyszell śpiewackich mogą należeć Godnem uwagi jest to, że, jak nam opo·
wiąuano, złodzieje, idąc kra~ć, mają przy
dowieżJi cztery fury ..szufli do zboża; każda tylko niemcy, pochodzenia pruskiego. ~
fura liczyła około 500 sztuk. Z tej licz(-) Przestroga. Na drodze żelaznej "i,(U'- sobie jakiś usyPiający proszek, który przez
by tysiąc szufel, zakupił jede.n z tutejszych szaws,ko-wiedeńskiej, na .,<przestrzeni \Id dziurkę od klucza wsypują do mieszkalua
kupców zbożowych dla własnego użytku i Warszawy do Gr~n!cy i na drodze iwan; za pomOCl} jakiejś specyalnej szpry.cy i tym
w celu rozsprzedaży, a tysiąc szufel pozo- grodzko-dąbr~wskieJ od ~oluszek do ~wan sposobem usypiają tych, których chcą o'
stałych włościanie powieźli do Łowicza; l grodu, op~rUJe .zna.uY J~ podrózuJ,c:l;'m kraść, i wtedy naturalnie kradzież im się
w drodze do tego miasta mają je rozsprze- często teillI . koleJll:illI pą.sazeI·9,1I!- ~'zezlDlle łatwo udaje.
dawać detalicznie na rynkach po malych szek. , We srodę Jechał on poclągleI\l .,an(-) Figle łobuzerskie . Nasi ulicznicy
miasteczkach jak Stryków, GŁówno i t. d.
nym 0(1 sO'ony WarsZl1'WY. do 'l.'omaszowa. mniej są dowcipni. od warsza,,,skich,l'"ystę
(-) Od zarządu ' ochrony ,.dla dziewcząt V! Klll.uszkach wysla~ając z wagonu, pują jednak na naszym bruku z powodzewyznania mojżeszego w Łodzi oU'zymuje- slęgną~ Jednemu z pasaz~rów, Ja~mu .z niem. Główną ofiarl} ich żartów stają się
my; co następuje: .Kasa ochrony otrzymaŁa z l'odzlllą do .w:ód, po pu~ilare~ do klesz~Jll, zazwyczaj tiUl'niUl'y, które dotąd W pew b. m. od p. Sam. P.oznańskiego rs. 5 i lecz na 8ZczęscI.e zauwazył t.o Il~ny pasa~ęr, wnych kobiecych sferach naszego miasta
od pani Griinberg rs. 3 - razem ,rs.-S, za ostrzegł zagrozonego ..su·atą l. z~pobl~gł nie wyszły op użycia i noszone są często o
które to ofiary zarząd ochrony szanownym tym spo~obem kradzlezy. "Y'. pugilru'esl~ wymiru'aelI .niemożliwych. Wczoraj lobuz
ofiarodawcom składa uprzejme podzięko- który JUZ był w rękn rzezlffileszka, znaJ- jakiś położył na tiurniUl'ze pewnej pani calą.
wania.~
I
dmYllłll się przeszło 300 rubli. Dla prze· cegłę, którą dźwigała 1I:u uciesze gapiów
' (_) Końtrabanda. Onegdaj UI'zęanicyak- strogi mi~zkańcó~ , naszego miasta, ~a.je- pl-zez całl} ulicę Zawadzką, aż do połowy
cyzowi z8J'ządzili , rewizyę w jednym ze !Dy ,rJSOplS .' wzmui.nko'Yanego zło~ZleJa: Nowego, Rynku, zanim ktoś zwróci! na to
składów wyrobów tytupiowych; następnie JesttQ" b}"ull,l'~ krępy, ospowaty; nosI kró~ jej uwagę ,
Zl'ewidowali .mieszka..nie prywatne' właści- ko prz:ysf.;1:z'yzo,p.~ ~ro~ę. Rysy zdra~aJą
(-) Zarząd teJQfonów w Łodzi w ostatciela tegoż składu. W sklepie i lokalu, pochodzem6 seDllckie.
.
, nich ozasach 1}ie zawiad!lomiał o przybyłych
gdzie się mieści sklad" rewizya nic nie zna(-) Zabity złodziej. Drngi już w ciągu abo.ne.ntach, pomimo tQ,. że dla ogółu nalazła, lec?; w mieszkaniu od.kJ:yto kilkaset krótkiego czasu dokona.ny fakt zabicia zło szego mi~ta, wiadomości o połączeniach
sztuk cygar wyrobu zagranicznego ' 1V pu- dzieja w naszem mieście, mamy obecnie do telefonowych są niezbędne. Dowiadujemy
dełkarlh z banderolami porozrywanemi; prócz zanotowania. W nocy z czwartku, na ,pią się obecnie, że na listę ąbonentów komunitego w każdem pudełku brakowało po kil- tek do młynarza Kavola Dehnera, za- kacyi ,telefonowej zapisała się dość znaczna
ka sztuk cygar. Nadto zualeziono cygara, mieszkałego pl"Z}' ulicy Średniej pod N 84, liczba tutejszych przemys.łowców, a mianopapierosy i tytonie różnego gatunku kra- przyszło czterech rabusiów, uzbrojol1ych ·.W wicie: 1) M. J. Behr (skład towar(lIv rujowego pochodzenia, w pudełkach z nieca- drągi i koły. Jeden z nich wszedł przez skich), 2) M. J. Beh~' (mieszkanie)" 3) Franz
łemi i także porozrywallemi banderolami. wystawione okno do mieszkania, i począł Wagner i Sp. (fabryka rur do ogrze}y.ania
Rewizya w dalszym . ciągu znalazła kilka- plądrować w komodzie, a trzech pozostało parą), 4) HeI'mann Wahjmann (fabryka wydziesiąb tysięcy sztuk zapałek bez bande- na podw.órzu, pilnując, aby kto nie nad- robów miedzianych i me;talowych), 5) Karol
roli, a także kilkadziesiąt łokci koronek szedł. Widocznie przypuszczali, że mły Scheibler (przędzą.lnia odpadków bawehul\zagI'anicznych i paczkę. nici jedwabnych nie- nru'za, VI' domu 'niema, skoro jednego tylko nych), 6) S. FI'omer (fabryka mechaniczua),
ktajowego pochodzenia. Wszystkie te to- z pomiędzy siebie wysłali po łupy <lo niie- 7) M. Piuku8 et Lande (skład llrzędzy i fawary urzędnicy zabrali i sporządzili o po- szkania w którem spał D., żona jego i bryka pluszu wełnianego), 8) Berger et
wyższem protokół.
dziecko. Gospodarz, zbudzony, zerwał się Orbach (mieszkanie połączone z fabrykI}
(-) W Lisowicach pod Brzezinami, to- z łóżka, na którem leżał w ubraniu miał papy), 9) M. TykOlliner . (agentUl'y i komis),
warzystwo Tetników wraz z ziemiallami z bowiem wkrótce iść na. wiatrak, J njrzaw- 10) Albert Miiller (agentUl'y i k,oUjis), 11)
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i nieszczęśliwszą Jest pewme OlI tej UDOglej wieśniaczki, zamykającej listę wystawczyń, która, ~jąc Inb biełąc płótno, może
patrzeć swobodnie na , pomagające jej dzieci, i która spocznie kiedyś po życiu bez
walk ,i bUl"Z tr-llgicznyah, ,pod cieniEIm drzew
tej wioski ubogiej, w któ~j się urodziła.
Tragiczne dzieje wprawdzie u'Sfiają się
aż D8.7jbyt często- "f Cichem i' jednostajnem
napozór życiu, wśród ścian czterech, czego
dowodem częste Kroniki srunobójstw ,i zbrodlli, po\l.ajl1ce krótkie i suche wzmianki o
wypadkach tego rodzaju, tak w Łodzi jak
i w innych miejscOwościach; 'np. owo zdarzenie, o. którem kronik,ru"2 .Dzieunika"
wspoDlniat, mające miejsce w Kowalu. Pani
T., kfóra przez pOłtora tygodnia u'uła się
odwarem jaklejś ' pospolitej rośliny doruczkowej, Iilusi,ała chyba mieć życie bru'dzo
gorzkie, ,Skoro z takI} straszną stanowczością i z góry obmyślanym systemem truła się tak długo, póki nie padla zmweczona po'lvółnie aziałającym jadem. Ona może
UIliklląć cbci!t.ła gwałtownej śmierti, dla
odwrócenia uwagi ciekawych, gotowych w
każdej chwili ' rozstrząs'ać jej czyn rozpaczliwy i pobudki tego czynu, a tymczasem
Ulliłowanil\ jej,' poł4czone z pówolnl} mękI}
przedłużonego konalua, na nic się. nie z<la·
ły. Niedłngo prawdopodobnie ·pisJha. ,!leI'Yodyczne ze wszeIli.lemi szczegółami doniosą
o -przyczynach jej śmiel'Ci i to, czego się
najwięcej obawiała, stanie się, Będzie przez
czas jaki~ pl-zedmiotem pogawędek tłumów,
n1m u?wy wypadek nie ódwl'óci w inną
stronę icn uwagi.
'fakim wypadkiem, odwracającym w Warszawie uwagę od licznyCh samobójstw, jakie się w ostatnich czasach wydarzyły,
jest przybycie syngalezów i ich prodo.kcye,
a jeszcze ważniejszym, bo nowszym, będzie
pl"llwdopodobnle przyjazd hotentotów, spodziewruly na wiosnę. Pewnie zawitają oni
i do nas, ałe Łódź jako§ ma wso'ęt do zamorskiej dziczyzny, czy też mniej jest żądną wrażeli i ciekawą od W8J'8Z3Wy, więc
zapewne hótentoci będą mieli tatiesamo powodzeuie, jak i dahomejczycy. Co do mnie,

Ja~.l(OlwleK

do hriiblego przYJaźm a~ UlenawisCl lanatyka obrażonego. Taki rozsądlj1y, a przy tern
z obowiązku ., dziennikarskiego. przyznam
szlachetJlY człowiek, jakim autor chce mieć
się, po~o, iż wszyscy zwolennicy metoGoldsztajna, gdyby widział hańbiącą. dlań
dy poglądowej nkamienują mnie z pewno- .Żyd", dramat lf 5 aktach, oryginalnie na.pisany sytuacyę, ukryłby, raczej Elkę z'llrzed ocz\!
ścią, że podzielam z\1pełnie ten gust łódzki, przez Edwarda Lubowskiego nagrodzoneg? na kon· hrabiego, zamiast się uciekać do niskich
który miasto nasze trzyma. zda.leka i pokursie Aleks. hr. rr;dry we LwOWIe.
środków w celu wyzucia z mienia szanhjl}wściągliwie od rozmaitych czarnych i czerEdward Lubowski, znany w świecie pi-. cej go rodziny. ~a podstęp nie pozwalawonoskórych, pnwdziwych i sztucznie po- śmienniczym autor, zasłużony jlilSzej litera.- łaby mu jeg~ ' wrodzona: szlachetność, którą
malowanych. Takiesrune dają oni wyo- tm-ze dramatycznej, \VI powyższym o.tworze autoy wszędzleu:wYd.atma. Patrząc na Goldbrażenie o sobie~ zwyczajach swych i ' życiu, przedstawiŁ nam zwycięstwo miłości rodzi- sztajna i słu.chaJI}c Jego. słów z począ~ku,
jak i zwierzęta, przywiezidne w klatkach cielskiej, pokonywająee) wszelkie inne uczu- zdawa~ob SIę,. ~e..ezłowlek ~en..z. ~al:u
z dalekich sU'on, o swych braciach z pu- cia. Słuszności twierdzenia tego zbijać boleŚCI, w chwili ostatecznej, raczej SIebIe
styni. Jedni i drugie, już są do pewnego ' nie będziemy, zważywszy, że sztuka pisaną dllj. szczęścia in."ych poś,!ięci. I druga po'stopnia dotkniętemi heblem c.ywilizacyi, była w latach, kiedy jeszcze no.we prądy ~tać dramatn me udal~ SIę ~łod,emu wted.y
przygnębionenu podróżą, pozbawionemi nJl.j- nie zdołały stłumić nawpół sentyme$lne- j~zcze bardzo au~or0W:I. Nie .chce .nam SIę
ciekawszych i najcliru'akterystyczuiejszych go romantyzmu. T6 też na dramat, wy- wIerzyć, aby hrabIa, ~Ielkośw!atowlec, tr ocech swej indywidualności. Czego np. nau- stawiony w sobotę na scenie teau'u letnie- chę fiI~~of, .zapałał. m stąd, m Z?wąt śza
czymy się, patrząc na zwieI'Zę, zamknięte go, zapa.trywać się u'udno z punktQ współ- lonl!: mllpŚC1ą jod·.PIerwszego spoJr?ęUl3 , do
w klatce, jakie zdobycze da' nam tutaj me- czesnych życiowych kolizyj.
,. kobJ,llty po raz pler.wszy s.pot~aneJ' Podotoda poglądowa (mówię o szerszej publiczŻyd, którego p. L. wynalazł, jest'uczci- bne :wY~II-~~y UCZUCI~ zdarzają Się chyb.a
ności, nie' badaczach nankowych) gdy"przez wie zbogaconym arendarzem, plenipotentem w mitologu lub fru·SIe.
' . .
kratę popatrzymy na męczące się 'W małej hrabiego, któremn służy - , przyjmując to
Wogóle zresztą posta~ m-ab!eg'o gl"t~szy
przesuozeni zwierzę? Takisam rezultat wie- w spuściznie po ojcach - sumieUlli!l. Po- ~iekonsflkwencyl}.. Jeśh. bOWIem. za~arJ: .
dzy zdobędziemy z dokładnych kart zoolo- mnożył on majątek ln'abiego, bez wiedzy Jego . są czyste, me wYPleI'ałby SH~ miłOŚCI,
gicznyeh, ' a większy daleko z odpowiednich tego ostatniego, gdyż, jak się sam hrabia do El!?, j~ t.o czyni .w dy,al~g~ ,z Helenl}
opisów i objaśnień, jakiem i te karty' bywa- wyraża, wierzy Goldsztajnasłowom, nie.po, w akCie drugu!1. j:eme czwal:teJ; ~aka sła.
ją opatrzone. WizerUllki dzikich łdd6w i tl-zebując reahueJszych dowodów. I było- b~ść c,h.ar~k~eru me zgadza Się. z mU;ncy(ł.
dokładny opis icb życi81 i obyczajów da by tak nadal, gdyby hraqia, który, jak sam mIllczymerna go przez !lutora. silllym ,1.. depnam znów anu'opologia ż daleko świetniej - mówi, jest młodym niedoświadczonym. na cącym ,przes~ plemIenne, I .wyznall!0ll;'e.
sZ)-'III rezultatem, niżli ten, który osil}gnie- widok pięknej córy Goldsztajna - Elki Te splozecznoscl ra~ w rozwoj.u a~cyl CU~,
uly z pl-zypatlozenia się żywym dahomej- nie stracił głowy i nie złożył serca na gle, W. akcie trzeCIm, w sceme ple~'w~z~J,
czykom, syngalezom lub aszantom i ich tań- ołial-zu miłości dla niej. Nagła ta miłość hrabia ~ape.wn~a ~Ikę, ż~. "pog(1,:~z~ .s1V~a:
com, W f cyrku zmodyfikowanym. Nie rozu- wzbudzila w Goldsztajnie plemienną niena- tem całym, Jeśli lI,le nszanuJe w ~leJ ~rog.eJ
~ejąc ich językSi' niczego więcej, prócz te" wiść do goimów i odtąd zaczy;na się grj\- mn istoty", tymczasem w akCIe lI~ąt~m,
go, co widzimy. nie dowiemy się od nich, mat. Goldsztajn jakkolwiek do lat 60 je:st scenie tl-zeciej, na ~ropozycyę GoldsztaJn~
a. obyczajów ich .ue poznamy, gdyż te prze- z wielką przyjaźnią dla hrabiego, staje się przyjęcia przez hrabIego zydowstw~, teml~
ważnie stośow&ć . się--muszą j w podróży do odrazu'.mn wrogiem, mimo to, że się zara- wyrywa się ~rzeczący ~'ykrzyk !!oga~'dh
okoliczności i zwyczajów miejscowych kra- ził nowators.twem gdyż idzie ,za prądem wego obUl·zema. W koncu autor ~dealistę,
ju, w którym owi dzicy przebywają. Nie czasu, a nawet 1~ córkę. wpaja nowe zasa- jakim c~ce mieć hrabiego, .c~yni .l!awskr?g
jestem przeciwnikiem odwiedzania nas przez dy, dat . jej bowiem wszechstroUlle wy- D?3teryallStą, gdy ten pa wlesć ~ , utrac;e
owych z zamorskioh pustyll gośCi, ale kształcenie, - staje się on krańcowym fa- m.aj.ątku. pada bez zmys~ów: .Sp~·ztic:no~ć
te ciągłe, czysto spekulacyjne rch wędrów- natykiem, i chociaż się szlachetnym SWym ta Jest rażą~, a us~raWledhwlem~ S.lę a~
ki, któl'ym hotdujem1' z ciekaw'.ością wła- charakterem popisuje - w czynach jest tora przez usta hrabiego, że w lIIeble SIę
ściwą dziatwie, są ZlWzęste, zakosztowne niskim.
dusze połączą. - j~t ~oprostu ~Thi~cinnetl1 ~
i zbyt mal'o dla nas korzystne.
Najwięcej chybioną wydaje nam się ,głóp,ost~ EI~ czyn~ na nas WI;azen\e egzal. ,
wna postać dramatu, Goldsztejn, nadm: to~&nej gąs~. K~Jlleta w~ksz~ałconl~, właAlmefjid.
niekonsekwentnie przechodzący z wylanej d~ąca sześCioma JęzykamI, me moze być
sam

ogląttalem

wszystKie owe

dzikości, częścią przez ciekawość, częścią
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• . ..ty I baoka.ty :
Not. nn:~ł. Not. nieu ....
sko-brzeskiej, w kryto złodziei bagaży pa- toast, w którym powiedziaJ między innemi
t4d.
pl.
bieżącej chwili każdy Lmpery&ly i półimveryały
sażel'Skich, które od pewnego czasu stale co następuje: W
(Emi,yj 17 grodD1a L885 roko) 7.75 76
ginęły- Kradzież~ zaJmowali się: konduktor kraj powinien być llrzygotowa.ny na. wszel- i'6Iimpery&ły 8tarę
. . .
od bagażu, trogonow, wraz z konduktorem kie e'\VentualnoścL Trzebli- mieć na.dzieję, Marki niemieclrie . . . .
48
S-Z
pociągowym, Bazylewiczem. Mnóstwo ża.- że wielka. lU'mia niemiecka, za.równo jak AusłJ'yaekie ba.nknoty. . .
Funki
.
.
.
.
.
.
.
.
40
ginionych rzeczy odnaleziono pod podło flota a.ngielska przyczynia. się do utrzyma- Wa.rtoł~ rnbla kred. w złocie
nia powszechnego pokoju. Cesa.rz Wilhelm Kupony celne. . . . . .
gą "1\'&&,011)1.
154'1"
- W Brunszwiku w tych dniallh w la~ odpowiedział: Niemcy rozporządza.ją odpoboril.toryum in~ytntu technologiczuego po- wiedlli~ do swych potrzeb a.rmią., a jeśli
DZIEHNA STATYSTYKA LUDNOŚCI.
wIodło się otrzymanie zwykłego kleju 8to- Anglilll posiada odpowiada.j'łcą jej wyma.lIalfe4atwa zawa.rte ." 1nill 9 sierpnia
lal kiego z kogci niedźwiedzia jaskiniowego, ganiom flotę, wówczas okoliczność tę Euro·
'1/ paraft i katollokl'J które pl'Zeleżały tysi~ee la.t w i wa.rstwie pa.. poc,ytyw!I.Ć będzie za. czynnik ntrzyma.'1/ paraft l ewangelickiej glinia,nej w jednej z nieda.wno 'odkrytych nia pokoju. Podczas wczorajszego śnia
SlarozakolOych pieczar.
dania. po manewrach wojsk lądowych ceZ.arll ." doln 9 sierpnia:
Katolicy: dzieci do lat ~IHu IID&I'ło 7, VII tej
- 'W Janowie lubelskim poborca. tamtej- sa.rz Wilbelm wspomniał o bra.terskim anglołyth I.
szy, p. Ja.nowicz, uległ wypa.dkowi za.lra.- pruskim sojnszu orężnym pod MaJplaquet liczbie chlopeów 2, dziewcząl 1, 5,a. d oros
miwowieie:
tej liczbie m?czyzn -, kobiet
żeni a krwi od przeliczania. statych Dlonet i Waterloo i zakoiiczył mowę swą. potrójJ6~ef.. X:OD1""ta., lat ł2.
i biletów bankowych. Drngi to już z rzę uym okrzykiem na · czegć lU'mil brytańskiej.
Ewan .ołl oy ; dzieci do lat If>-tll zMa.rło 7. w tej
dl! w tym czasie podobny wypa.dek.
W i edeń , 9 sierpnia. (Ag. p.). Poseł grec- l,iczble chłopc6 w 4, dziewcząt:l. d o rosłych
l,
w
tej litsbie męiezyzn _. k.Qbiet I, a miaoowicie-:
- W Odeaie projektowa.ue jest usta.no- ki Dragnmis wręczył wczo!'a.j W ministeKata
..
,..,.
z
Drehe
ó
..
Vogel,
lat
70.
ryum spraw zagranicznych notę okólniko·
wien,e' serbski~o konsula.tti.
St. ronk ••• I: dzieci do lat 15·to amorło 2,
- Z Kijowa piszą do "W ieku". Wy- w~ Greoyi w spra.wie Krety. W nocie tej .. tej
liczbie chłopc6w 2, dzie."cząt - doroalyeb
II, 'I I
dział &ądu wojeunego okręgu kijowskiego rząd grecki wskazuje przyczyny Zll.wichrzeó 1. w tej liczbie męi:czyz.D 1 kob.iet - a roi,uawieje:
s~ w Czehryuiu sprawę zamachu ua. 1Ia. Krecie i zazl\acza., że Porta. !'ozda.la.
K08zek Laj.er qczyeki, lat 61.
.. j.'
';r-- I
~cie uaczeluUla. wojskowego .~wia~u cz.e- 'bl'OII ludności muzułll,l8~skiej , . skutkiem cze- War8~awlliłl
.
,
lirY)iskjego, "llułko~nika Holma. ,Za.macbu go chrześcianóm ;groZl rzeź. J e~~ rzecz
LISTA PRZYJEZDNYCH
(;1Il~1 • Iłzelm~ 1m;P.llłysh, •.i "alull,~ jest dokOluu w d. 1,2 ,cze~wca. r. b. tolnie1:z dojdzie do tego, Grecya zmuszoną będzie
Ilolel PollI"l. M. Kwi..tkowika • W61kl,
obecnie odnawian)' wew ną,tJ:a. - Przy /;0- Akepsim Wdowenko: "Kijewlanin" doubsl, sttt.nuc w obronie ehl'ześciall. \
I'
.
Gupa.r8ki z Koc.kowa, WAsile"iki z Pa.bianie, L.
pani" klVllalu. na ChllldMj znó uatrafiono ~~ .II tkazał Wdowenkę na karę' §mierci
Kamiński z Włocla.wka , Wo liński • Piotrkowa,
na !rości lildzkie.
,
RrZ6ą roz~elanle, pisa.t·za za;!, Daniela.
DaUeI • Peteroburgo., PrzyleMka. • Ra.domia, Wo- p-etersburg.
Berezija, wspólwinnego, 11a. I fi ciężkich
łO Wllki • Warszawy, SIlll'Sew,kr. • Plockr., M. ReO~tlltll ie WiIldOl!W:ści ha.ndlowe.
d1ich • Bud..-P"""tu, Wr6blewski z Łom ży, Id.iOl.'tlia się rO'ltworem chloroformu pani r Mt.
'.
kowski
• Kalisza, J&kobi z Łęuycy.
M. Sawicka, kobie 'i#'lIrz, lat ił" licząca..
- W Paryżu w dniu 4 b. m., owa.l'ty
4 J r ł\ n '" U"et·l .
L. Sakbeim z Białegostoku,
Życiu jej grozi l!9 ważne )lie4iezpieczeństwo . został kongres hygieniczny. W rzędzie nWaruawa, 9 sierpnia. Wekolę k~. term. na: Berli,D
Ra.dJdewicz J SEabWlJ Sehreier z 'Var8&wy, Ił.
TV Itłhdszym rłl'adzie zoolog{ bym j)r~- czestników kongresn figurują pp. dr. Lu- (2 d.) 47.75 ąd., ł7.65, 60 kup.; Lond,.. kro .ter. (3 K.
Aiwas z Kierczu.
był na świa.t m O'd hipopotam. Pięf'wszy- belski, Boj wid i PruszYlIski , oraz chemik .~~) ?71 t~., 9.70 ku~.; ~&ryi (10 <1..) aą·60
00.60, 67, 70 kup.; Wledeu (8 a.) 8t:60 'ł.<1.~. ~'I.
to wypa.dek .w Europie ll\'odzenia hipopo- FIwm.
listy Iikw. Kr61. PolJjk. doie 88.~0 ąd.;;~&łe.l><!.3j)
ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW
tama. w za.mknięciu.
lic' Nowo-yorskie tbwarzJ1rt":o sztuki ma- ą!l · ; 5'" pożyezka wschoduia U 'IIB. 99.0\1 ż~.; ł'/o
l U'
,p
te b
larskiei ogłasza. knnt-urs miedz''llarodbw'' pot. W6\ruętrzna. z 1887 r. 83.35 żąd.· · 6°j hllty ....
do
Łod..
GODZINY i MINUTY
noy;J83e ",w'oY ;!I!Wi,ctB 'W E\ 1'8 W'gu, !la.
"h
Y'ł", ';
J
stawue . 'emskier-ej ser. 98.łOżą.I I' 9s.15 kup." m
mocy czasowo} ustawy, zatwierdzo~ . w z termiuem , a l p8.Żdziernika.. Olira.zy nad- Rer. lit. A 96.60 żąd., V ser. lit. A B 96.40 tąd.,
p rzychodzą:
81401101151 ' 1351 81110110130
clniu 15 b. m., sklada.ć się m9Ją z dwócll sylane ma.ją być tr~ci ro<1za.jowej, ba.tali- 96.25 kut/.; 5'1, listy .ul m. Warszawy I 98.25 .'I'!~
• Łod:i
610 71 45 106 51.55 9130
oddzia.łóW: 1) Ws.tol,!!czno-filo)0,giczneg9 i ,ty.cznej i pejżarzowej . Nagrody wynosz~ II 96.25' Żąd., m 95.60 "ąd , 95.40 kup., JV 95.30
odohodz4:
2) fizyko-ma.temat ycznego. Ogól1!y.
mplet 500, 30Ó, 200 i 100 dolarów. W komitecie i~ . , V 95.25 żąd., 5' /, obligi fi. Warszawy doie
studentek na bobu kursach oznaczouy zo- llIi3dzy. innęmi zasiada p. jJózef Fo leliski, 91.W tąd·, 5'/~ Ii!'ty zA'SŁ ,n. Łodzi Iler. r 9~.7ó
pHychodz~
.b ' ,
d
ząd'j II 9~.16 z'l4., m 9a.4O itd., nr 93.00 ~.
sta.l na. 400 s b, . wliczając vi; tę cyfrę i illit. a.rz I pe agóg.
Dyskonto: .Berlin 3"1.. wud,.. 2'1.%, P&ryi 31.,
7 1( 84f 215 7 O ~ t O 40
do KolllJlZek
wolno-słuchaczki , ' k~óI'6 j'P • nlęż 'korzysta~
- W pobl i żu Dynaburga wykopano w Wjedeń 41/" Petersburg 5'1,·'" W..rtoł6 Irnponu •
8«
4 32 8 ~4
" Skierniewic .
będ~ mogły z wy1Ua.dów. 'Przy' kut'sach, tych dniach przypadkowo ~olekcye monet, V'!tr, 5%: listy zutawne żlelllskie 62. - , ....Am. I
". WarszAwy
1106
61:1 t 0 20
. kpIsze
'
'"
.;t~
b ędz·1& IIOh"-',lno
nych Z czasów rzymskich ,'gl'''''~
l II 168.9, Łodzi 129.3, listy likwid_ 71.8, poź. pre.la
"·,,ow.
wr,emt,. " U1'z~ony
",",V""'ł"
vv · MOWA 134.3, n -192.6.
1 3f
8 tO
Aleklandr9wa
internat.
l
kich, z wieków średnich L z czasów . apoBerlin, 9-go sierpni... BI\nlrnoty ntilkle "'rao
952 340 tO 2:1 t 2 41
tt Piotrkowa
.-!·'W1' bllsICo' el Skierni ewic ' otlnaleziono leona m. Monety s~ przeważnie bl'onzowe 210.60, n& dostl<w9 210.OQ, dyskonto niemieekie,go
( :lO
'aU
9" Granicy
wyrzneone przez wodę dwie niezwykle gru~ i miedziane z !Dałl} przymieszkI} srebrnycb banku poilstw. :1°1. pry/,:atne !!hOJo·
H O
245 9 :17
" Sosnowca
. I t I
Warszawa, 9-go sierpnia. Targ na placn Witkowbe i dlugie kogcL Ko ści te, podłng drze- I z o yc I.
skielt0 • Pszenica sm. ord. __, p.1n i dobra _
tłe
., Tomauowa .
1015
czenia.lekarza pO'}', slUelDiew 't\l>iego" pO-6.1,5, bIAła. 650.1... -, 'tyborowA 67!i-tI85, i,Yto
U8
2 Ol
"Bdna
chodzi41i!Aią..
ier%ąt przed otoRo'Wycb.
• 0,
wyllorow,," 4po-48(), areUnie i20-AU, we.dllwe
958
6" Iwangr. }lW&IL
- Podań.
. 1/. 19'uroy ZlJkrz8/vBl~,
R OZ ~I AI T OS C l.
400-405, j9 c =ień 2 i 4-0 r,d. - -, owi.. 280"Dąbrowy n,h. ~
102
8U .
poseł ,do sejn'lu pruskiego i histdryk, z3.kołiI
~~' %e~:t ;;p;Iti~: ~zt'f~~~' ~in;w:..
10
'
08
• 11 Petellburga..
czyI życie yr jPoznlUJ i 1ł W q.( 7, sierpnia.
I ' " ś 'ć.
k
'
-, cukrowy - - -, r""ol.· - - - za. korzec,
11
Moskwy
1123
_ Na slAcyl BŚJ'anowicźe Jool~i moskiewX Ile a ow Imle CI mozna na ąrcle po- ·,kasza jaglana - T' - , rlej rzepakowy - - -,
437
li 32 7 52
., Wiednia. . .
cztoweł, t. zw. "korespondenoyjnej"-oto py- luil\1lY- .-. - - za ~UjI'.
.. .
752
5'n
tAikDaiwn~. Wykształcenie dilo jej P9- tanie, jakie postawili w tych c~&BflCh ameryDOWIeZIono pozeUley 150, zyta 300, JęezlD.leul&
" Krakowa.
1016
znać świat iludz·· dziwnem też się ' ljiej k '
t
r '
. dl '
-, owsa 200, groehn j)j!Juego - korcy.
9 t8
0' 'Vroe)&wia
wydaie przyzna.w nie ię do brakn umie.- ~Il$y 8 enogra oWIe,. p,;,eZImC2aJ'Iq
a zwyWarenwa, 9 sierpnia. Okowita 78% z akcy~
7 Ol
GM
~ , Berlina
,
Cl~y nagrodę w sUlDle aOO dolaró)\'. Nogro- l'!' Je. 9/},%. Stosunek garnca do wiadra lOO-a07 'I,.
jętności w ba.wieniu gościa. Autor za
d~ zdobył p. Sylwanus Jones, stenograf. z Ricb-J;1urt. .klAd. ~a wiadro·xop. 838'-8\1', .a. ((un. ~~
uw AGA. Cyfry oznaczone grubozym drukiem
z pra.wd~ Pl'ZIlPl'Q'Yadził rosną.cell,uczucie p'qpdu (Wirginia), który na ' karcie pocztowej -2\~. SzynkI '&.)Vladro kop. 851 '-854', za prDlec wyraiaj~ czas od god.iny 6-ej wiee.or~m do g'~
Elki <lo bra.biell'b rze zywiście przed tak zdOłał po;;'(eścić całą. niema.! powielić, a miano- 277-278 kop. ' ~ do.\. na wyoch. 2"/0>·
dzinr 6-ej rano.
silnemi al'gumeutami pięknie wypowiedzia.- wicie 36,784 słów.
.
_5
uemi, jakiew ' hrabia. zdbbywa. serce, musi . X t i y mięsa zwierźąt zabitych przez
G1Et
DOWE.
uJedZ kobleta, Ja.' temwięcej Elka, młoda piorun Jest zdrowe? Pytanie to pruska wlasądowa
wdowa, cbciwa życia, tak nawet cbciwa, że dza policyjno-sanitarna rozstrzygn~ła twierdz'l'
Z,lnia9 Zdui&olO
mieszcząca, 8i~ przy nI. IJzielnej Xi 1439
bez żadnej trudności z~adza lIię Uli. oddanie co. 'Mil:So takie jest z<!rowem, jeteli najpóź:
Gielda Warszawska. ,
dom HU88ego,
ręki Fa.jnel'owi, ni\!młOlIemu i bez wykształ- niei w 20' ininut po ' padhięciu zwierzęcia prze- I żądaną z końcem giełd)'- '
cenilli mę-lczyznie . • Komićzlla' postać Faj- rtme mu się gardło, tak" aby krew z~olała
PRZENIESIONĄ.
nera psuje wrażenie " llrmnatu, . a. zresztą ujść ze tył zwierzęcia.
I
Za weksle kratkol_rmlnowe
została z pierwszego p iętra lIa d rugie,
.
,.
l
na Berlin za' lO!) mr.
w dramll.tachJ iIOwa.źnycb nnika. się żargonu,
47.75
9.71 któremu auto~· iUQjWstawił w tej liP~1lole
- - ---:
hłl
118 Londyn Z8 I L.
w ł.yiiIie' domu ,
38.80
1326-1-1
do popisu. ROWn~i
'e}lotl'W!D1e
toJ'; "'V
~: rv·t!te:~;~otril
82.-~orzueil do aJq:y' mił~ć ;ą leny. Erabia,
11
•
•
Za papiery pa48twow •.
zwa.żają.c na. trudności 'w ~b 'aniu się
88.70
Listy lik widacyjne ij:r. Pdt.
sA.70
z Elk~, miał już i bez tego ",Iele ao .zw~Petersburg, 8 sierpnia. {~. p}
99.99.cz~nia" z powodu l'o4owych Ilrzesądów ~- dza w nodze WJelkiegolJ(!fięCla Konstante- Rllsk ~ llOŻydka wschodnia .
84.35
84.35
.
4'
1
0
poi,
wę\łliZtr. 1887 .
tki.naszem t6'~ zdauiem cały a.kt 2 w dra- gQ Mikola.jewicza WZDll/gla. się, Chory Li.!y za.t.•iem. Seryl l .
98.40
98. ~O
przysi ęgIy
~Ie pa.na L. wcale' nie potrzębny. ,
m6g1 pl'zejść się po po!wju. ,
!n.60
97.70
., .
,.
,.
V-.
98.25
,EJJ-a.. uciekła., jlliK się dowiedzieliśmy z liPetel'$l)urg, 9 sierpnia. (Ag. p.). W CZQ- Listy .... t. m. Wars •. Ser. I .
!!Ił.U
powrócił do I:. O DZ1 .
95.25 • 95.10
"
" . ł
••
" V .
stu notaryusza, i ukryła się f przed ojcem. ra.j wyjecbała za. gl'allicę Wielka. Księżna.
\:124-5- 1
J. •
95.75
95.'15
(jo się stało z G01dsztajnel)l i hra.bią., a.utQ.t· Marya Aleksandrówl,la,
iężna eJy,nbur Li.~y uot. m. ŁOI! ,IS..,yi
,: ' lr " . 93.75 93.75
,. l l'
ska z małżonkiem. "Gr8.Żda.uill" .donosi,
nie wyjaśnił wcaJe.
93.40
93.40
~
" lU.
Tytułową po~ta.ć dramątlI: zyda Gold- że ślub księcia. Jerzego Leuchtenburskie/l:0
"
,
Gielda Berlińska.
sztajn.a, j!'rał p. Staszkowski umiejętnie. z księżniczk~ cza.rnog6rską Anast~y~ o~'aa.nklloty ruskie zaraz . . . . 210.60 '2Lo.50
.i jak na mlodego a.ktora., wywiązywał ' się b:ędzie się 'IV październiku.
o
"
J
'1!~
mv
Uostaw.
219.210.50
z ' j;l'udnej l'oli nadsp6dziewa.nitl dobrze.
Petersburg , 9 slerppia. ,(Jig. jl.). ::r:o~a
asys. Uniwersytetu 'Va.1'8za.wskiego .
I 'J.%
1'1,·/0
Demóni:~nym był IN scena.ch:,~ r~eciegl> i pią- rzysz kontrolera paustwowe~o, Flhpow, Dyskonto p'ywatne .
lelI:a.l'z zll.rojowy '" Bn8kn.
851-G-3
'
tego aktu, gdzie wzruszał widzów~ a w szczę- mianowa./1Y zosta.ł kontrolerem pa.ństwośliwycb ' chwilach donośnym i sympa.tycznym wym. >l.
l
(I
swym głosem, przy do~ wyr obionej dykcyi
Paryż, 9 sierpnia (Ag. I")' Wczoraj odpOFywa.ł spektatorów. Niepo~rzjlbnie ,w p6- było się' posiedzenie sądu ' nai'YYższe~o. Se~
wlI)'ch lniejscach się zapala.l,lecz to na karb kl'etarz odczyt;a.ł różne dolt'limenty, dotymałego ' braku rutyny ..scenicznej policzyć czące procedw'y, poczem prokw·a.tor zacz~ł
naJeży. Pa.nna Borawska w r.oli Elki, prócz wygła.szać mowę oska.rża.j~cą.
tego, że , pięknie wygląda.ła., grała z ncznLon~yn , 9 sierpnia (Ag. pół~.). Żadll~
Niniejszem
ciem. W scenie wyznania. miłości hrabie z państw nie za.proponowalo ZJednoczonej
;;
Generalna Agentum Towarzyst w , wzajemnych uhezplemu, odczuła.' Elkę -autora i była. żydówk~, akcyi na. Krecie, aJe panuje tu przek?~a
?bJlWi 9Ją.r,lł -się prze~eństw r?dzica. Rzewny nie, że gabinety, nie pozwolą na. rOZWiDlę
"" :::!
czeń ż yciowych
~eJ gl~s.nada.wR:ł .Slę do roli .. , Wogóle mo- cie się ruchu .powstallczego do groźnych
zemy Jej so~o~eJ gry pow~ns~ow.ać_ N~. rozmia.rów. Anglia. nie popiera postępowa
uzna~lIe Jakie zasłnż'ył p. Mlełni:0~ vi> roi! nia Gl'e~,
~,.. ~ ' " ' powierz~la mi z d niem 6 sier pnia 18 9 roku
h~'ableg~, k0r~ ?dtworzy~ z możliwą w ~j,
Paryż, sie1'pnia. (Ag. b.). Na. posiedze" ' 'Ii
~Jlezllyt logicznej, postaCi ~lastycz.uogCllł nin sądu najwyższego, p{okura.tor geueralI pr~wdą. I;annll. R?ma.no~lcz. (Helena) lIy w mo'fle swej zwrócił uwa.gę na SpISna. mes~c~ęgcle st~ła Się ofial~ medyspozy- ki, jakle ~I'gapizował Boula.nger, będ~C ~~
Cyl, co jej ogr.om~e w grz~ przesz~adza.!o. czeInikiem deplU·tamentu pi8j:hoty w mIllIPan ?Io~er glełdzi~'za Fajnera.. grltł Ilz1a- sterynm wojny. Ja.ko dow(l4ca w Tumsie
chet?le I stara.ł.. SIę być .powaz.nym, ch~ .i minister, wojny Boula.nger, Wchodził w
li T rianou. gilzie udzielał będ~ każde,;o czasu IIIformIl'
l1onumo to. publiczność Się. śmt.a.ła . Pa.m s'tosuuki z osoba.ml podejrzanemi i <lopullZBraun hrablD~ odegra.ta sumte~le. .
czai. się czynów nieuczciwych. W kOII$lU
cyi do wszelkich gałęzi ubezpieczeil ży~iowych.
.
z wyflOklm uacullklem
Dramat dosć efektowny, . mt~O bardzo mówil prokut·ato).' o udziaJe w tej spl'awlil
powaznych usterek, . !Doze. Się cieszyć JlO- Rocheforta i Dillona.
1334-3-1
wodzeniem llIL naszeJ BIlew e.
Londyn 9 sier pnia. (Ag. p.). Na.
R.
kiecie w Jacht-klubi~ wzniósł ksi ąte WalII

Adam Osser (mieszkanie połączone z kantorem), 12) Gustaw Hensler i Sp. (agentury i komis), 13) T. Treuklel' (agenturr, i
mieszkanie), .14.) Oskar G1Jcht (odlewnia l
fabryka . arma~w'). , ,I
(-) Wynalasca zapalniczek. W mieśc~e
naszem prz ywa wynalasca. e).ektrycznycb
zapalniczek... do llapierosił,w, WynaJas
jest inżynier i w celu obznajmienia. nas z
ma.nipula.cyą za.pa.lania jego sposobem, aż..
cztery dni .zatl'zyJ)luje się w Łodzi.
(-) Kradz i eż . Z cukierni p. Reymonda
skl'a.dzioną została. przez niewia.domego na.zwisKa l'z~iąlleszka puszka z na.pisem:
"Dla. biednych m. Łodzi" .
(-) Teatr łódzki , Dziś w teatrze letnim
Sellina da.ń~ będzie Ilo ra.z pierwszy komedya. w li akt&eh," lewami i ta.ó~mi p.
t. "Mieszcza.nie i ,\(miotki, czyli ha.udlarz
byd z ..Krakow.skiego ,PJ'Zer./lbi
nremie<;:kielj'o Vrzez S. F.
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Począwszy

W niedzielę d. 11 sierpnia 1889 ladJninilstrl~cyi Dziiemllka
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A.

od d. 10 b. m. w obydwóch cukierniach mc(teh
podawany będzie

GRENADINE

Sellina.

I

Nt

,t:,oazJtlel~O·laaalU

po 10 kop. Kieliszek tego owocowego syropu wlany do szklauki. zwyczajnej Inb sodowej wody daje w każdej porZe roku
przyjemny, zdrowy i orzeźwiający napój. .Teżeli zaD1iast wody,
użyjenly lodu tłuczonego i pijemy go prze~ słomkę, napój ten
staje się jeszcze przyjemniejszym.
Za. dni parę GreDad.lue sprzedawana będzie na. bntelki.

A. Wt••tehube.
' 1'312-10-2

Ogród Paradyz

B'h BOtKp'eceal,e 30 IJOlU! t889

DZIŚ w NIEDZIELĘ o godzinie

B'I: M,ny

6 wieczorem
.,

orkiestry wojskowej 6 pułku 8tr:zel-lm.lej~~a
ców, pod dyrekcyą kapelmistrza
GRILLA.
le.dJninistra.cya

q.

Ilon nÓ.ll.;L ynpanuHii!łI'!. uUeJlbKeleTepon'lo Blpra I IOllepa • BapmaoeGlro 0611\e&TB& ntBlIon (Liedertafel) DOĄ'& yupauenieK'Io lł8Uellb
llelicTepa Tlwepa, ,J;ftCT'b

Bb nonbay 06łllECTBA HPACHArO HPECTA
ÓOJIJ,illOit BOKaJIbBLlit li lIBc:rpyMeBTunHIJit

1_ _ _~~~I::~!~5!Jt

KOHIIEPfi. '.

klasowej szkole
z jlensyo~telll,

męzldeJ

róg ulicy

pzielnęj

i Wschodniej

Xi 80.

8'1> ,. 'l&ca no DOJJ.,.~BIf

"1iJIOYI~OB~b.,lIo;J.3iaeKOe 0611\eeTBo ntBIIOIrb no)l.'& yupaluelfieK'b CBOefO !ł8Ue.tblleJl
CTepa
I'eHep. C'l> yqaeTieK'!. 3~tWMII'L KOCTe.1IoIlhll~ 06D\ellTn Ullo-

KONCERT

w ,.

ro~a

"re.lHmeBrO~'L"

__ HrpaTL

Ii~yn .ouepe~I'I;BBO ~Ba

OpitCrpa. '"'$JJ

nllHA MlIOTAM'}, :

Ibli(~zno:!ć,

.

HOllepOR8HBye K'lCTa (3 pRAS) 110 3 py6., cMl.af1Oo:tie 6 pllJJ;OB'Io UO
npl<8a"""-1 2 py6., OCTa.!lbHLle pa)lhl uo l py6. 60 GOO" sa BXO,J;'b 50 !łon., ,5,111'0
OJlOTBT'h 25 .OU.
'
OOOTOBlI(al'O BS'!.
rozpllczyna \się dnia 12 sierpnia.
. /110 OllOuqasia 1I0HI\epTB cOE.:en. 6y,J;eT'I> ~EbpBEPK'L
nn',n_I~--' ROpoB'L n Te.tern, outaeRHoe
PrzfiłożOIiy szkoły
TOprOB'L B,!, 105 pyO.,. - Kon.
OlttaKy R oalloe llpo)l.aW Niedzielę II Slerpni~ 1889 I;: o godz. 4·Ill, po, południu ,
J.B. ejer.
1333-6-1
HKY1lteeTBO KOlmo jląiICM O "
Vi _,
B'L .\IIBfo npoAIIJUI.
"
,
/
JIO,J;Sb, 2, ?1O.tH 1889 r,
Łódzkie Towarzystl\'o Iiplew..oIIle pod dllrekcyą II'\V~ kapeImiJ~trn.
,.'OY;le(!I1HII IIpHc'raB'L 1)t~9)'eoll'h" O, Berua z udziałem t.tejszr~1I towarzystw ko§clellycll śplew.~Ji..ltk
pod dyrekcyą kapelmaj~trów Wlrilla llltbucr& I W~~'l~leto łOWI'
~lll,rp~~.I",~!!,!,_ _,""!,,!,,,~~;2~~I----ofu:;;;;;~~---ł-1 rzystwa śplel\'lell.leso (Lledertafel) pod dYl·skcyą. klqlelml\Js,tra. ~i~cb,cra
1\1
06iooJJeoie.
da. na r~Cll
t'
.• I,

mar

ZaPls uczniów

oP;l'odzie HELENO WIE

T~warzJ~twa KrzJża Czerwone~o
II

wielki wokalny i instr!};mentall!Y ,

~I

oH

,.

KONCER~
I
.

j

"

'(

ęrać,: b~\I,Il · naprzeml.ny" dwie" O~klestry !
CE~A .• MIEJSC:/II

~

!

~I

I

,;

Nume 'owaue ,\niej8C& (3 rzędll)" po rtt. 8, następne 5 1~ę!lÓW /iPO rs. 2,
110 1'8. l kOli. 5(}, ~ wejście ,50 kop., . \w'eci, płl.oą
25 kop.
.
, :b~'l'Y
miejsca rezerwow~ jak r6wnież bilety . wejgciow-e,
Sił .dQ ,nabycia w~ześniej w księgarniach pp. Sciulj;kiegp" i. Fiszel:lI,
oprócz tego tylko bilety wejściowe są uo na.bycia u pIl,./ ZiElglelja"
\Vilstehu,bego, Reymonda, Semelkeg(} i .Andet8()ha. I '
I _
Po ukończeniu koncertu; spalone Zj)8tan'ł Ognie 'Etuczne.J

PQzostał~ l'zęay

ua

łi1,llOfli001.,1

, .~~bela
w J aDiu

Dr. Marva

udziela porafy '1,~~~~J;~~::
baeh koblecyeh I
Przyjmujff codz. t>d
rano i od 3-6 po poł.,
kowska, dom 'fenenbaumil.

43119!i518936p86(1177201
lonej, w tiraanie 2-ie
godr;. 9 rano dl i

Ope...lIr;ye
pomocy Uerum azotn
OItf;ąRY

II calloe 0P9,J;a,

.lIOlBIIO pasc)J,O
B. )lea OpO,5,alKH" .
,
rop. JIO)l3&, 26 mu 1889 r.
Cy,l\e6nLlf! IIpxeTlB'ti Il1lloyeos'b.
1327-.1
IIlIr1lt~T80

powrócił Z podróży.

CHEMICZN Ą . P)lA

F!RBIERNł! GARDEROBY

"'f}8kl~~~J~2~,~~~~1

.,osobem, Odnawuc.lię
w łym Bamem kQloru h ę.
wwa, jako tei Buknie ." ....'ma""oo
lotach a n~jlepa%ł

'J.'eJłCer,
uJ. Północua (Drukarska) M 3
13!lO-,.3-.-l,
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ub A pOkojowo
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iszczający

ODC1SKI, '

mego wyrobu, znajduje się na; składzie w Al'!TECE

W Łodzi.
JJOBOWIMJi.I;

A. STOPCZYKA

w.

z

.1 8y~Zńej.

I

Ol ,III r'l
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',Dnia. 9-gY' sierj\nia/ 1S89'1'0ku
,.
Glówalejsz&' wYKrUC wywy a'lStęp1ijil~e: 'Rl!. łO,OOO na Xt 2431. Rs.
2\000 na K, 2815, Rs. f,flOO na. XI 1752. Po r8: łł' na J(f}'i '886 f}358
10957 ,12727 20517 21726. Po rs. ' 50 na 1 .M..ł6 972 1386 1861 ~095
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