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ll.
prawo~(łauie z dziaJalno~ci Pałl\tu ludowego Zll' rok lliel'wszy 1887:/8, prz"d$tawioue przez sir Edmuud!!. Currey zarządowi
fundnszu dobroCTJunego Beanmout'a, (I~e
nam obl·e.z zupełny tego uoworrnrodzouego
olbrzyma, ·stworzonego po to, aby bawi!! i
nauczać ubogą lu(lnogć Londynu. Na pierw8zym planie w sprawozdaniu stoi sekcya
rQ.Zrywek. między któremi pierwsze miejsce zajmuje muzyka. Co tydzieil dwa razy
(w czwartek i sobotę) w ąllll królbwej odbywaly się koncerty, na które uboga pu-

bliczllo~ć chętnie uczęszczala.

Przeciętnie

bywllło na nic11 do dwóch i pół tysiąca 0Bób, czyli sala była przepełniona. Prócz
tego co niedzielę, dwa razy dziennie, odby.,~ się kOllcert na orgllllach, a godziny.
przeznaczone na koncerty tak są wyb,·aue,
slly nic przypadaly na czas nabożeństwa i
)·ozpoczynaly się nieco wczeSniej pl"Zed 0twarciem sZynk6w.
J
_ I)rugą. rozrywkę w·ządzonł w pałacu
ludowym, stanowią bez przerwy następnjące po sobie wystawy wszelkiego rodz~u
i bazary najrozmaitBze. W ciągu roku sprawozdawczego urządzouo następujące wystaWY: ptaków domowych i jl"ołębi, kwiatowlh głównie roglin z rodziny złocieni
(chrYS8.l1themums), wystawę wyrobów londy~ich uczniów rzemieślniczych, wystawę . psów, kotów, królików, wystawę robotniczlj, (WQI".kmans E:dlibition), obrazów, osłów · l .koni, ptaków ~piewających, malp
i t. p.
\V jesieni urządzono specyalue święto jesieQ.ne, trwające aż sześć tygodni, jednocze§nie z \l'ystawą k",ia.tów i uajnowszych
obrazów, stanowiące cały szereg rozmaitych ~·ozrywek. Chór, składający się z
członKów Pałacn j orkieatra, dały cały uereg koncertów; towarzystwo gimnastycme
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gu zimy o nejliilaiiOotworzyC! nowy o if
Ilział chemiczny. Zajęcia szkolne zajmują.
30 godzin tygollniowo we wszystkich klasach i nadto zajęcia domowe wymagają.
jednej lub dwu godzin dziennie; w sobótY
wykłady są zawieszonE~. Prócz uczenia się
matematyki, fizyki i początków chemii,
obowiązkowych dla wszystkich nczni6w,
obowiązani są oui przez cztel·y mniejwięcej godziny pracować IV warsztatach; okolo dwóch godzin po§więcają ua naukę ję
zykólV nowożytuych, rysunków i na obowiązkowe dla wszystkich: gimnastykę i
pływanie.

ją żoną. A pl"Zytem, dalilicie sobie słuwo,

Eleniki. Czy powtó-

Harrlsson wysunął wargi, zamknął oczy
i zsuuąt gęst e brwi, co było' u niego znakiem głębokiego namysłu.
- Dobl"Ze-odrzekł nareszcie. - Powtórzę jej pailskie slowa, gdyż z tego, jakim
cię dziś poznulenL, sądzę, że mogt; to uczynić bezpiecznie. 'I'ylko pamiętaj: jedell list,
donoszący o twoim wyjeździe, a potem
milczenie, chyba gdyby zaszlo co lIieSJ)odziewalIego.
XIX.
Powróciwszy na statek, :Manrycy przeże miał przed sobą trzy godziny na przygotowanie do drogi. Udał się
uaprzJd do komemlanta, dla zawiadomienia go o swem postanowieniu.
- Doskonałel-zawołał tenże. - Oto mi
dzil}lny człowiek, poczciwy marynal·z! Szkoda byłaby wielka, gdybyście się obaj z ojcem nie mięJi porozumieć. Obraleś ku temu, jak wi!lzę, najlepszą drogę, ale obawlalem się, że ujrzawszy tę młodą osobę .•.
- Nie widziałem się z nią-rzekł Mam·ycy. - Nie przecł\walaj pan mego męztwa;
!laj Bo~e aby ouo do koilca lUnie uie opnkonał się,

śoiłol
Powrócił do kl\.juty, zamkuął się i napisał krótki list do panny de Rennefort, któ-

Kursy wieczorne przeznaczone są dla
doroslych, choć uczęszczają do nich także
i chłopcy, uie mogący z powodu zajęć
uczęszczać (lo klas dziennycb. Kursy slużą dla obu płci i wszelkich kategoryj wie·
ku, a składają się z szeSciu O!l(lziałów:
l) praktyczue klasy przemysłowe; 2) wieczorowe kursy uauk ~cisłych i stosowanych;
3) oddział sz.tuk pięknych 1 klasy rysunkowe; 4) knl1!y wieczorowe muzyczne i wckalne; 5) oddział tak zwanego wyksztalcenia ogólnego (getlemlclasses) - (buchał
t erya, języki nowożytne, przyspo~obienle
do służby specyałuej państwowej, jak:
akcyzowej, celnej, pocztowej, telegraftcz.
nej, do egzaminów uniwersyteckich J t. p.);
G) wreszcie kw·sy wieczorne żeńskie, gospodarstwa domowego i sztuki kuchennej.
Powyższe oddziały obejm~ą wszystkie galęzie wiedzy tecbnicznej, wykładane w sposób popularny za nader niską oplatą, nie
przenoszącą 15 szyI. Da lu, ...tał, . . . .wnie do (lanego przedmiotu i zajęć praktycznych w laboratoryach i gabinetach.
Szkoly te zyskały sobie wielką. popularnoać IV klasie robotniczej; liczba nczęszcz~ą
cych do nich wyniosla już w pierwszym
roku blisko cztery tysiące os6b płci obojej.
Zarząd stara się jeszcze więcej upl·zystępnić owe kursy dla ubogiej ludności i w tym
celu zamierza zniżyć do połowy płacę za
naukę IV klas&ch technicznych dziennych,
a ujednostajnić rozmaitlł jak dotl}d optatę
ua kursach wieczorowych, znitywgzy ją
jedllOCZeśnie.
Nieza omfiiano takie o ·D1D"tyce. Pa-

I

słowie' l zanim panna Bal·kshire zostala mo- rzysz j~j pau moje słowa?

nie znając owych okoliczności, więc z tego
względu ono obowiązywać nie moie.
- A jeśli nie wyjadę?
(DlIl.szy~ ciąg - 1)alr.: NI·. 63).
_ '1'0 postąpisz IISll nieszl'IGhetnie i wteMaurycy cbcjał odpowiedzieć, ale Har- dy nasza siost4"zenica. wyjedzie, ręczę za to
ri~son PQwst\·zYlI.'ał go mcbem ręki . . Czło- panu l!Onorem.
wwk .ten rzadko się odzywał, ale gdy I·az
- Pozwól mi pan przynajmniej napiSaĆ
zaczął, to już nie łUpgtO być napróżno.
110 mojej narzeczonej, gdyż Elenika jest
Ojl:iec plLóski - )Dówit dalej :ol ~ym· nią w ' moje~ sel·CU i Jlrzekonaniu. .
samym . spokojem i zwięzłością - , który
- Pozwalam lIa jeden list, w którym
z powolania swego wszedł w bliższe sto- jej pan pO'Yiesz, że obowiązki lIłużby posjloki z rodzicami Elenikf, potrąca tylko wołują pana gdzieindziej. Gdyby zaś pański
~~~k~ o te. okoliczności, ale oświadcza, ojciec zmienił swoje zdanie, to ja, z mojej
IZ Vi Jego pOjęciu stają one stanowczo za- strony, nie będę wcale przeciwny waszemIarom pańskim na przeszkodzie. Rzecz mu polączeniu.
za~m odrazu postawiona jest jj.j!no, a ja
- Ale co ona będzie myślała o mnie?!
lub\ę we wsz~śtkiem polożenia jasne. D1a-, , - To, co ja jej powielIl, nie mogąc poteg01;~ż bardzo pochwalam rozsądną ostroż- wiedzieć wszystkiego, a ,Powiem jej, że nie
no~~, Jąkiej. ojciec paJiski daje dowód, ska- znam na calym świecie człowieka godniejzllJąc pana lla tę długą podróż.
szego szacunku. Bądź pewny, że powtórzę
~~urrcy Jlie mógł przyjść 110 ,siebie z pOe jej to przy każdej sposobuo~ci; reszta jnż
11zlwlewa. Flegmatyczny ten anglik, nzna· !lo pana należy.
HCY za r~ecz zupełnie naturlj.lną, że mu
ł\iestety\ ta .reszt.a" zdawala się wlazlV~ócono ~leniądze i 0.dm6wiono związku §nie nie)lodobieństwew. Ze wszystkich
~ sl~strzenlc~ - pozbawił go całej zimnej wzgłędów ~ralU·ycy jednę tylko drogę miał
krWI lIa razie.
pl"Zed sobą: przejednać ojca. Na początek
- A~eż wreszcie - zawolał przy- trzeba było usłuchać go i ndać się w drojlUSzczaJą c. n~wet, że pojadę, co jeszcze gę. Wstal więc, uścisnął rękę Harrissona
.
pelynem nie Jest, pozwolisz mi pan przynaj- i rzeki:
mD,leJ r?zmólVi~ się z papuą· Eleniką.
- Panie, zanim noc zapadnie, będę na
B - Nie, paDle, nie. mogę pozwolić na to, drodze do Chili. Pojm~esz pan, że nie )10o - albo pan. pOjVlesz jej całą. prawdę, trzebo\Valbym odjeżdŻllć tak daleko, gdyC? było~y rzeczą przedwczesną. - albo jej bym wYI·zekł Sill. nadziei, którą uiedługo
~Ieś ~o)l'lesz,. a 'Ytedy nie pojmuję, co mógł, spodziewam się urzeczywistnić. Jeszcze raz
y ~eJ powle~zlell., gdyż dopóki jestem jej pytam, czy nie dozwolisz mi lll\ll , tej srnue un~m, Ole odda OIla swej ręki czło- tuej pociechy, abym potegnał...
WI"J,tórego rodzina nie będzie uwia- . - ł\ie - odparł HlIrrison - nie nalegaj
o wszys~k4em i wszyatkiego nie pan, proszę. Ja. )ligdy nię odl\u)lluję (itI te. go, có raz powiedzilllem.1
,
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mleJscOWtl mały urllleJ gimnastyczny '1. sta y Iiillet w plltacu, Ol: którego wszakżo
nagrodllmi i z udziałem ~eńskiego oddziału wykluczono mocne trunki, a jadłospis zatowarzystwa gimnastycznego. Wszystkie stosowano do gUSUI i kieszeni roboUlików.
zabudowania ude.korowauo świątecznie, obDrugi odd7.iał, albo. ekcya pałacu ludowieszono Il.agami i laJDpnDli ehińskiemi. wego, poświęcouą j61 t. rozpowszechnieniu
W ciągu tych sz6l!ciu tygodni no. ć zwle- wśród Judn oświaty i spełnia to zadauie.
dzających przewyż zyła cyfrę ,trzystu t y- dwojakim sposobem: dając wykształcenie
sięcy" osób. Dla uajbiedniejszych oplatę profe~yonalne w swych szkołach lechniczwpj~ciow* z 2 pensów zniżono do 1 Ilenny. nych dziennych nieletuim i (łając jednoczeWidziauo też w pałacu tłumy takiego pro- §nie nmi:ność robotnikom dorosłym uzupełletaryatn, który nigdy światła dziennego nić lub uuoskOIUiUó wiadomogci w rozmaiIV d:r.iełnicach bogatszych Lou(lyuu nie o· tych gałęziach nauki i sztnki w czasie .wolglą(!a i po raz piel·wszy zapeivne dollwiad- uym OlI zajęć wieczorami codziennie, a w
czał nigdy Ilotąd dla siebie niedostępnych soboty, gdy w warsztatach angiełskiclI zaroskoszy udzialu w uroczystościac;ll i wy- wieszają roboty od południa, w godzilll~ch
stawach popularnych.
.
popołudniowyr;h.
Do oddzialn zabaw w Pałacu zaliczono
\V szkolach teclmicznych Palacu szcze·
także, niecalkiem właściwie, czytelnię i gólną zwracają uwagę na pracę ręczną. i
obszerny zakład kąpielowy, zbuuowany przysposobienie dzieci do rozmaitych rzekoszt.em Iu·abiego Rosebeny. Biblioteka miosl i fl1ch6w, których wydoskonalenin
przedstawia gml\ch wspaniały, mogący po- mogą poświęcić się w przyszłości. Cblopcy
miegci~ oko10 250 tysięcy tomów. Dotąd mogą już tutaj zblldać swe zdolnoMci i wyich jednak liczy dopiero 12 tysięcy, pocho- brać sobie przyszłe powołanie, a Ilraca w
dzących w większej części zolUu·. Uczęsz: warsztatach s~koluych wielce Im ułatwia
cn do niej co(\Ziennie Qkoło tysiąca osób. późniejszy, nowlcyat u majstrów rzemieślniLiczba t.a pod wa)t\ się IV niedzie1ę i 8wię- czych lub w ollpowiednich szkolach. Niejeta, wbrew bowiem znanemu rygoryzmowi dl,lokrotnie pierwiastkowe to zazn:ljomienie
angielskiemu, zarząd postanowił otwierać się z rzemiosłem da niejednemu możność
bibliotekę i w §więta. Podczas uroczy~to- zarabian!., w przyszłości na życie. Odpo·
ści jesiennych ilość UCZęIlzczających do ~i- wiednio do tych celów zastosowano i problioteki . byla tak wielklh (przeszlo 6,000 gram wykładów w klasach dziennych dla
dziennie), że zarZtld zmuszony był przy- uielet.nlch. Kurs pierwszego roku posiada
brać do pomocy ayżm·nych ~ pośl·ód pu- charakter ogólny; w drugim roku poczyna
bliczności, pelniących naturalnie slVe obo- się już specyalizacya, ku czemu służą szkolwiąz~i honol"Owo. Publicznogć czytająca, kt6- ne warsztaty i laboratr.rya. Do skol techr& pochodzi z najniis7:ych warstw ludności nicznych pałacu pl·zyjmuj~ cWopeów w
londyńskiej, najwięcej żądała I10wieHGi. Do wieku nie wyżej nad lat dwauallcie, któnaj ulubieńszych jej autorów naieżeli: Dic- rzy ukończyli nl\jmniej pięć klas, w szkole
kens, Braddoll, Reade, Mariett, Jules Ver- ludowej elementarnej, lub też zlotyli odpone. Prócz tego CZytlIllO wiele dziel podró- wiedni egzamin. Dzi~ci zamożniejszycll rożnlczych, historycznych, tecbnicznych i t. d. dziców nie są przyjmowane. Płaca Zi\ nauWreszcie dla dzieci od czasu do czasu, kę wynosi szyling (30 kop. nom.) tygodniourzl}dzano .specyalne uroczystości, sklada- wo i ma być w niedalekiej przyszło~ci znijące się z odpowiednich do wieku roZl"y- ioną. Ze 166 chłopców przyjętych ze szkowek i wystaw (sztnki magiczne, teatr ma- Iy, 75 udzielono 8typenclya.
ryonetek, psów tresowanych i t. p.). Ubo·
W obecnej chwili szkoła posiada już 4
gi świat dziecięcy tej części Londynu uie 10ddzialY, których liczba będzi e zwiększom.
miewał dotąd żltdnych rozrywek.
stopniowo: 1) oddzial ciesielski i stolarski;
W końcu należy Ilodać, że sekCyll za- 2) mechauików i maszynistów; 3) lilIi81L1·ZY.
baw ma Ilod swem zawiadywaniem również mosiężllików i t. p.; 4) rysowników. W cilł-
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ry się koilczył temi słowami:
.0uIlalem ci życie moje na gól·ze Tabtali. Niech szczyt jej, dla mnie drogi, przypomina ci mojtł przysięgę. Będę twoim,
albo niczyim. Zegnam cię w nadziei prędkiego zobaczenia przy Boskiej pomocy!"
Następnie, ;r. rodzajem egzaltacyi, którą
możnaby uazwać gorączką o~ary, rozpoczął
{lrzygotowSllia do ,POdróży. Rozmyślał uad
tem, co miał 0I1pi/lać (ljcu. Widział go '"

uszy wzt·uszonego 4łez pol QIIZ!lÓIItMlm
synowskiem i niezdolnego prledłuż&Ć tej
okrutnej walki. Widział siebie z powrotern w tej przystani, kołacącego do drzwi
dobrze mu znauego domu, któl-egO dach
czerwony ronóżniał z daleka. Widzial pOstatS nkochaną, do której wołał sercem
calem:
- Przybywam po ciebie, Heleno (h·ogo., skarbie mój, m~ja małżonko!
Tymczasem jego książki, odzienie, instromenty, flaszki, zajmowały miejsce w jego kufrach. MaJąc zamknąó ostatni, uderzył się w czoło, jękną! głucho i pobiegł
do infirmeryi zabrać· bukiet fijołk6w zatknięty tam, gdzie Elenika go umieściła.
Trzymając w ręku biedne, zeschłe kjViatki, jeszcze pachnące, obejrzał się, czy go
nikt nie widzi i do ust przycisnął je gorąco•..
Nikt nie pa.trzy na ciebie, ty biedny bobaterze, tak pełen męztwl\. przed chwlJąl
Nie jesteś pierwszym z tych, których serce żelazne we łzach się rozpłynęło na widok byle przedmiotu, obojętne~ dla inny.:h, na odgłos jakiejil dalellij piosenki,
a zwłaszcza na zdradzieckie zapa.miętanej
woni tchnienie. Subtelnie, zdradzieckoj zaprawne nią atomy wkradają się pod zbroję cblodu i spokoju ukntą silą woli i oto
widzisz się zwyciężonymI Zwiędłe kwiaty
raz jeszcze nczuły krople deszczu, te krople gorzkie i gorllce, które spływają z powiek żarem płonących. Teraz stań się znowu mężczyzną i zapnij zbroję, ale zatrzymaj pod nią wilgotne kwiaty. Zabierz je
z sobą w drogę przez Ocean bez granic,
jako świadki bezmiernej boleści, lecz może ... Bo i któż (lrzy~zło~ć przewidzieć zdoła?
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nek bieżący. N& członków zarządu wYbra-1 - G'złonkowle Odeskiej komisyi 6lOkse- 1 więC('j
m, gdzie 'cznIe zóier& SIę pub ui pp.: F. 'obestyjailski , M. Ukraince\\', rowej 7.'lwezwani .3 do wzięcia udziała czność i po domaela pl")'watayoh, !Junpki;no'. Raqb ,K..Ko. zy~sk! i.W. Lqre!lc;. na w pracach 7Jazdu \Vi ~cici li w' 'c, k~- we zapalające się za . pllmoc.ą elektry~oezl.ook6w korni ,r.ewIJyJneJ PP;: Wlewl"r- TV o ęd:/:
i ~ uiezlldlug
. Mechanizm jest (ak urządzony, ze za.
ki, A. trlllbol'll I S. Zaborskl.
GlólYnelO z dani~m zjazdu .dz roz
- po' ni<;ciem guziczka zapala się knotek od
- K II potyczkowo-wkłado\V& urzędni- nie i pl' eowaui ~odk6w tval i z grzy. lampki, k tOl"ao nepełniona jest benzyną.
ków kolęi tereipol kieJ w końcu gl'udnia kowemi P~r1yt(\lJli tóre wyr~ dzają ko- Cena takiej lampki wyuo i rs. 3 kop. 50.
r. z. Iiczyh 245 nezesLnik4w. i\f ~ąteltka- dl' 11Ieobliczoue \ViII~icom.
(-) Długowieczność. W trykbwie, pol' w dui 31 grudnia r. l. wynosił rubli
StowarzysJenia.
w' tu brzezińskiego. z mieszkuje niejaki
7 op. 2. Dywidenda od wklalió'
- (:trono mies,Wcó., ~woujsk
l1ic11ał Grodziewicz, który w l"Oku bieżąobowiązko 'ych i Wtis wego przyniosła dom ie skiem poslanowiło ~wi
~ sto
- cym święci 101 rocznicę swych aro~zin.
uc tnlkom
.rzyazeDie Jlpoiywez6.
,iewicz łę.lt wyrobnikiem i doŁycbcZllS
Przemysł,
- Kas.\ )Iomocy urzędnik6w sądowych
Wykształcenie przemysłowe.
ciesz1c $ię )akuajlepszem zdl'owiem zaraw Wal' zawie z kqńęem r/lku abiegłego Ii- ~a , utrzymauie w r. b. .szkoły tejlh- bia sam na ntrzymanie.
c.zył:\ 179 uczestnik6w i pOSiadała kapit4łu nicznej kolei ,.. arąz8w~kll-,wied.llńłk i ej i byd(- ) Pokąsanie . WczO\'lIj pies niewialloDrogi wodne.
zapasowego
rs.
1,836.
Pożyczek
udzielono
go-kiej
wyznaczouo r8. 22,155, które bęcl!ł mego właściciela pogryzł U-letniego chłop
- Ruch na Wiśle pod Warszawą jest
obecnie bardzo ożywiony. Parowce prze- rs. 83,408. ' a odbytem w tycb dniach pokJ-yte wyłącznie z funduszów towarzy- ca Józefa 'ikol"Sltiego. " Wypadki tejl"O 1'0ruju zdarzają się dosyc!<:Z1lsto w naszern
wożą znaczne ilości masła i towarów ko- ogólnem zebrania aczestników kasy posta- stwa kolei wiedeu ·kiej .
Wystawy.
mie cie, na kt6rego ulicach włóczą się ciąlonialnych. Na berlinki ładują. sporo drze- nowiollo pobie rać 8°/. od udzielonych pożyczek i dozwolić każdemu UCJe Ulikowi
WYS$a"a zab&wek, urządzo na przez gle psy bez właścicieli.
wa i węgli kamiennycb.
Nowości... primaaprilisowe. Zwyczaj
- Roboty regulacyjne na. Wiśle pod cofli4ć potowę wkładów, iab też pr7.ezna- cesllr. kie raskie towJII"Zy two techniczne
olnem zwodzenia w dzień l kwietnia upowszechWarszawą
ulegną pewnemn
opóźnienin czyć j!ł 011 pokrycip długu. Wybrani do w Peter burgu, otwartą będzie IV
zarządu
PI',:
Mazurkiewicz,
Lenc,
'fimaMiasteczku
IV
niedzielę
w
duia
23
marca.
nil
się
wszędzie tak wielce, że stał się
z powodu, że fundusze potrzebne na ten
-nOWiki, GrUllwald, ZIl.,lIlb;!lł ł IJebiediew;
śr6dł_ ~. %aro
bandl,
są e~cz " wyznaczone.
cel
wYZ'y'skującycb pomysły tuzinkowych i1u- "Petersb. wiedolOosti" donoszą, że na członków komisyi re\Yizyjnej pp.: Ja·
w tych dijiach komitet ministrów zadecy- wOTskl i Rodkiewicz.
.
stratOr6w. W oknach fł'iklPrych sklepów
Pieniądze.
galanteryjuych tutejszych pojawiły się pl"ldował kwe tyę u17.ą(henill. w
WIndawie
1
- Emisya 75 mllloll6w rubli 4 /.% ren ·
--..-.maaprilisowe wizerunki ta trywialne i orpQrtu hanlilowego i budowy dl'llgi "'inuaw(_ ) Fabrykę haftów ręcznych 1011. zalo- dyname, że trudno, aby ktoś ze zwiedziosko·tnkkumskiej. Na urządzenie llortu wy- ty kolejowej po kursie 93°/. ma nastąpić
żyć w uaszem mieście z dllitlm I Ii~ca r. b. nych m ógł się ' uśmi&ć Z" nades łanego mu
w przyszłym tygodniu.
znaczono g mil. rs.
Poczty.
pilni ,Julia Dzikowska z Łomzy. .Bę(lzie to w dzieil 1 kwietnia żartu. Rysunki te wyDrogi żelazne.
- Gł6wny zarząd poczt! telegrafów za- zaklad llrqwadzony na większą sf(ałę. konywane są za t:'ranic!ł przeważnie przez
- W departamencie kolejowym oprac!lwqją obecnie nowy regulamin dla slażby wiadamia, te wypu zczono nową sel'yę Ii- W zakres jego dz'iałlllno~c l glówni wcbo- humorystów berliń skich .
(-) Kradzież. Pr7.ecl kilko dniami IV noruchu, kt6ry obowiązywllć będzie wszyst- stów otwartych, nil których znaki, herb uzić będzie wy zywanie mouo~qmó~ i zn{lcy z komórki w dziedzińcu d IDU- Matza
kie koleje. W regulaminie tym ściśle ozna- państwa i napisy dl'okowl\ne SI} czarnym ków na bieliźnie.
(_) Sadzenie drzewek plOZy chocluika:clt pl'lIy ulicy Długiej, sin"adz\(mo 250 butelek .
czone będą obowiązki służbowe: maszyni- kolorem .
Przemysł.
rllzpoczęto jaż na Kilku uBcaclr naszego piwa warto i r8. 25. fl~wo to. stlllnowiło
stów, nadkonduktorów, kunduktorów, Icb
Nowe
pl"7.ephy
o
pracy
małoletn
ich
miasta.
własność niejakiego Neo(Dll1la, zamieszka.pomocników, oraz bliższej sluwy drogowej .
Jednocze nie będzie wskazane maximam w fabrykach i Zliklaclach przemysłowy ch,
(-) Zmiany 'w urzędach. Na wieepreze- łego w tymże ' domu; Kradzid:y nl~ dogodzin w ciąga których oftcYlllista mł\ się jak donoszą "ł\owo ti", ubo'.':lązywać zacr.· sa sąd u okręgowego wołogodzkiegp mial\o- strzegł żadPI~ :l;e.strózów, z .których Jeden
wano nse ora kolegialnego R~nlJenkllmpfa, czQwał w d7.JedZliicu, adl'agl przed b1·amą·
zuajdować Uł\ służbie, oraz czas wypoczyn- ną w lipcu roku bie1ące no o.
ku. Z~razem projektowane jest asygnowa- Z GUJllicy (pow. bogol"odski, gubernia członka s~lIu okręgowego piotrkowskiego.
Neumao tl"Udni się rozprzedażą piwa, dlanill premlów, niezale~nych od wynllgrodzell moskiewska) donoszą do gazety .Rusklja
(-) Ż teatru. Daw/lo niegt'lIn ą \V Łl>llzJ, tego często ma plozechowalle w komórce
stałych, dla tych oftcyalist6w, którzy naj- wledomosti" pod d. 16 b. m.! "lIliejHcowy pełuą hómoru, mełoclyjll!ł operetk~ Millec- ZRaczne ilości tllkowego.
gorliwiej pełniĆ b~uą swe ubowlązki.
przemysi bawelniany zllajduje się w Jloło- kora p. tyto " Wesola dwójka" , wystawia.!
(-) Wypadek. Onegdaj krawiec męzki
- Tymcz/Ulowe przelll,y, dotycząc!, nsu- żeulu nie db pozazdroszczenia, Faln'ykancl teatr Vlctodll w sobotę Ul' beMjis z~ł'uib- J., zami6Śzkały na tarem 4lh!§cie, -złożył
nięcia kon~ ureucyl ml~dzy kolejami, za· maj!ł wielkie zapasy towarów nagl'omadzo- I)ej I powszechuie lublauej ~piewaczki ope- kilb sztok garnituróW i p o lożył je IV szattwierllzono w drodze prawodawczej jnko nych po jarmarkU w Niż zym Nowagro- retkowej, pani Bttm!s/awy Jarszewslciej. ce, w ktOrej stala butel ka z k\ya!lem sial'przellisy stałe.
dzie a zbyt jp.st banlzo utrudniony. Na Przed kilku laty. Wesoła dw6jka" cieszy- CZi\uym. Kiedy' nazajntrz otworzyt szafkę,
Handel.
jarmarku pokrowskim i kreszczeóskim IV la się 'Ił Łodzi wielkiem powodzeniem, spostrzegł, że 'iv zystkie nbranill U>,ły zni- Handlnjący w Tyftisie wyrobami tkac- Charkowie nie powlodlo się tutejszym fa- wznowienie jej będzie więc miłą n!espO- szezone, gdyż butelkll niezakOl'kowana wykiemi bracia Boguanowowie "zRwi~i1i wy- br~kantom tkanin; w Menzeliń ku, u 'bicle dziankl} dla publiczności aczęszczllj4cej do wr6cfr'a się i płyu wylal się na ł1bran1e.
płaty. Pasywa wynoszą 400,000 r .
i 8ymbirsku także nieu;go po zły Ich in- teata·u.
kutkiem tej uieostroż'nti!ci .J . poulósł blis. teresy. W Moskwie wyroby lIaBzych fa- W tych dniach zawiesił wypilIty
(-) Ogólne ćwiczenia sygn,łowe łódz· ko 80 r5. straty.
'
C., właściciel sklepu galanteryjnego lIa brykantów nie maj,!: zbytu, dlatego, że kieJ straży ogniowej oęhotniczej dlibędą Si"
(-) Wykryta kradzież. Przed lilku BaiaNalewkach w Warszawie. Pasywa wyno- tanie guśliekle wyroby bawełniane I pól- w sobot~ dnia 22 b. ' m. o godzinie 71/. mi w fabryce p. <7eyerll skradziono szeg<\1
szą 40,000 r8. Bankrnta are ztowańo, po- welnlane idą głównie Uli. Ukrain ę i ua wieczór w dolOu Koncertowym. Na Ć.,I-/ p88ÓW rzemiennych oraz źegar ścieany"
nieważ, jak uonosi "Gazeta handlowa", j~st kraju podnralskiego. Przędzalnie bawel ny czenia te winni stawić się bezwaruukowo ~·a\·tujące razem rs. 112. We wtorek linia
pod~jrzauy o ukrycie tOWIlTÓW.
zaczęly skJoacać tel1niuy kredy ta przy wy- wszyscy członkowifl w z\ipehlem umundn- 18, policya wykryła, że zegar skradt były
-- Rządy guberniałne w Płockn, Kaliszu, dawani n przęclzy. Tkacze ręczni zlIaidują rowauiu.
robotnik tej fabryki J . Dąbkowski 1 ~przedat
Sieulcacll, Lublinie, Radomiu i Wm-sza- się w położeniu jeszcze gorszem. Niezbyt
(-) Rzeźnicy tutejsi zakupili IV Besara-I go za po§rednictwem niejakiego Hibllera.
wie ~aprolVadzlly notowauia urzędowe cen dawul) jeszcze tkacz zaTabiał rs. 3-3.50 bil około ,1,000 sztuk uiel'ogllclzny, która szynkarzowi Sidke. Ozęść pasów znalezio·
zboza I oglasz&nie ich peryodyczlle w Ol" tygodn iowo, obecnie ZliŚ rs. 1.20 - 1.40; za w tych dniach sprowadzouą będzi~ do 110 również u roboWka. fabl'yki Geyera,
ganach urz ~dowych.
wyrobienie sztuki cwelichu fabrykanci pła- Łodzi.
I Rafała Wojciechowskiego, szewca, który
cili dawuiej rs. 2.20-2.60, obecnie zaś
(-) Polowanie na wróble . W jednym (IQ kradzieży się uie fllozyznał, cboć Ola doKredyt.
- J{asa zaliczkowo - wkładowa urzędn l placą kop. 90- rs. 1.10. Prócz tego wszyst· 21 domów przy ulicy Dzikiej każctego dnia wiedziono, ze ze skradzionego rzemienia.
k6w banku lIan twa w Wal'szawie, we- kiego, skatkiem niedostatku I,rzędzy, fa- odbywaj.} się polowauia ... na 'Yróble. \Vła- robił Ilodeszwy do swoich butów.
dłag sprn.wozdllnill za tok ubiegły, millla brykancl zmuszeni są pl'zel'y\Vać roboty śclciel domn wraz ze swymi ifoDlówńikami
(--) Wypadek. W dniu 17 b. m, ua pozysku czystego 4,114 rs. 4 kop. Na odby- w swych zakłlldach.
.
tępią to ptactwo 'z a 'pomocą sideł Inb pi · dw6rta w uomu Nr. ' 1054 przy ulicy. Zatem w tych uhiach ogólnem zebraniu uczest·
- W dnia 17 b. m. spaliła się fabryka stoletów.
rzewski~j, czternastoletni chłopIec Józef
nik6w zatwierdzono 8% norm ę od poży· wyrob6w wełnianych inicyua syn6w pod
(-) Nowe lampki. Pewien wędrowuy Biel\klewicz, nabił rurkę od gazu prochem
czek i 4% od SUJD \\'noszouych na rł\chn :Uoskwą. Straty wyn oszą 60,000 r .
handhu'z sprzedaje w naszem mieście, nllj- i kamykiem, następnie plozyłozyl, za.pl1oloną,
posiada s'tecyalny obszer;y na to lokal, gdzie, III. Iłlnillrl..1>Wllne wynagl"Otlzenie
(mężczyzna płaci J 1/. szyI. kwartalnie, kobiety po 1 azyL, cbieci l!ezpłatuie), m na
się uczyć nietylko gimnastyki, ale róż
ch
rodzajów sportu atletyczn~go, jak: fecbtowania, boksowania i t. d. i gimn. tj'ki
wojskowej. Do klasy gimnastyki zapl lo
się 1 1/. tysią.ea mę'tcz)'zn i około 400 11\10'
dycb kobiet.
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'uomu, w ktlirylll tam mieszkam, odegrywa się D1o~e w tej cll\tili, jeśli się jeszcze nie odegrał, ostatni akt jakiejś t\"&gicznej pJiłosnej intrygi, jak si,ę domyślam po
kobiecemn.
~Przed ~ygodniem do gospoclaTZ/t zjllwil
się ~tróż z rllportem, że .Iokator z czwartego·, któregó nikt nigdy nie odwiedza,
któl'y od dwóch miesięcy z domo nie "Wychodzi, a od miesiąca z łóżka nie wstaje,
teraz widocznie umiera, bo już nawpt ręki
podnieść nie może. Poslanenlll natychmiast
doktorowi ';hOl'Y powiedzial, źe czuje się
doskonale i nie pozwolil się wyegzaminować, co zresztą bylo zbyteczne, bo z tWIlrzy i oc~u, a bardziej jeszcze z (lżwiękn
mowy i kaszl n, łatwo było rozpoznać suchoty. w ostatnim stopniu."
Blada jak trup słuchała gospodyni opowiadania. przybyłej właśnie duia tego z
Warszawy przyjllciółki; tclllI jej brakło na
jeUn<l nawet słowo. ~ląż wyręczył.
- Cóż to za jeden?
- JakM mIody prawuik, Józef Sęp.
- 'l'o twój znajomy, Zosiu?
Zapytana wstała , nie odpowiauając mę
żowi i zapolllniawsz.y przeprosić gościa, wyszła z salonu. lIijaJąe następny pokój, ustyszał~ bieie zegara.
- Dsma. Za pól godziny pociąg odchodzi - pomyślała.
PośpieszlIie nal'zuciła. futro, wlożyłll eza
peczkę i wyszła z domu , pl"7.eprówallza)ll~
zdziwionym i wystraszonym wZl'oki~1ll lokaja ...

sUc lotru'n z )lÓ ' mleJ'C1j
przez dwie doby majaczyło się mu coś w
wyobraźni bez związku i wątko. Po ocknię ·
ciu, uczuł się zuacznle silniejszym i 1"Zd:wlejszym. Mgliste senne mary zaczęly ubierać się w ciało, i obrl\Zy minionych chwil
szczęścia i rozpaczy z dziwną jasllo~cil} i
szybkością szły, przesuwały się mu-to paslllem o barwach tęczowych, to czarno i
ponuro.
'l'yle wspomnieiJ!
Pierwsze spotkanie! Zaledwie weszła do
sn.li- było to Da. zebraniu u wspóluych zna·
jomych - nie od er wllł 0(1 niej wzroka, 1111wet gdy gosllodyni, zbliżywszy się, nazwala go po imieniu:
- Panie Józefie, chodźmy, przedstawię
panll pani Zofii Mirowskiej I
'l'ak wyraźnie brzmi mu dziś jeszc,ze
dźwięk miłego 'glosu:
- Bardzo mi plozyjemniej tak wiele słyszałam o panu I
O?yżby teu oklepIlny frazes tak go wówczas wzruszył i zmięszal, nie dając słowa
wymówić?

Musiało to być przeczucie losa, miesiąc
jednak uplynął, zauim przyszła świadomość
miłośclj czuł ou tylko, że mIl się jaśniej
jakoś robi w duszy, gdy ona przechodząc
lub przejeżdżając, rzuci mu chociażby z daleb życzliwe spojlozenie. Parę zamienionych z nią słów, stawalo się na dni kilk/\
tregcią jego życia. 'l'ak niewiele i tnk I·Zad·
ko rozmawiali i zawsze przy świadkach,
ale każdy frazes tych napoz6r czczych i
konweucyonalnych rozmów a2 dotąd, niby
I'l'zed chwil,! słyszany Inb wymówiOny, zostal w pamięcf. Nawet zwn\cając się do
illllyeh, oboje mówili tylko dia siebie~ . od/,\adując się ua,yzajem. W jej nieobe cności
on myślał bezustaunie o niej; to tllź gdy
kto wymawiał jej imię, bladł i mieszał się:
zdawalo mu się, że" myśli jego poUsłuchallo.
II.
Pierwsze samnasam I Ul"oczny blask jej
•.• Promień slońca, które zabłyslo wresz- oczu odbierał mu zmysly, które stracił do
cie po kilku dniach chmarnycb, wyrwał do- reszty, gdy schyliwszy się z nią. ra.zem nad

albumem, uczu gorąco Jej twa,zy i WOli ziemi, ktOx!ł los Ąa mogiłę mi rzucai ' ta
jej wlos6w i oddechn.
ie widzIał 10lo- mi zimno, tak samotnie, a straszno, h:czgrafij , które mn p()l?azywała, ni& rozumia~ nie mam pran'a. rozsadzić swej trumny.
wyraz6w, tylko upajał go tlziwnle b~zmią- Pocbowajmy nadzieję I Pllmiętaj, żem słaba,
cy dźwięk głosu . Gdy w koilCD sit.} woli że jestem kobietą, która. cię kocllaj nie koś
zapauował nad szałem ,' usłyszał , że mówiła mnie ani
idbkiem II Dl ani sło'Yem.
o swem Ilzieciilstwie, Q domu rodzinnym,
' I
TWoja Z-ofia."
o ojcu, o matce, braciach. Nie Ilyto tam
Ucało wn.ł p dp' tak WJtarty ust&mi, że
skargi na terażniejszo~ć, tylko tyle tęskuo- ledwo już znać go było.
ty, tyle żaln za. przeszłością. NI!. chwilę
W pierwszej chwili rozpac,zy po otrzyoczy Jej łzaJl~i IllilVet zaSzły. Drżl!cy i man,iu tego listu, Józef ~hciał sobie życie
wzbnrzony wr6cił on tego wiećzorn do do- odebrać, lecz pows trzymkla. go myal, ' że
ma i do ralla świ eciIII mu 311a wśród ciem- onll, tli. biedna, ta czysta, ta święta, będzie
Ilo ści smutna i piękna , t tą łezką w oku.
sobie śmierć jego wyl"Zueala. W duSzy 'jePotem powiedział jej, że ją kocha, potem dnak p07.ostało ullmię"tne pragnfenie śmferlos rzuril :!o do WarszaWY, a poteni... po- c1. Nie śńlląc ramion wycią~aąć do Zofii,
tern tell list...
,
wzywar tę dru~ bl&ul! i cichą kochankę.
Cbory z1'obił nadzwyczaj\ly \Vy~iłek, by Gdybyż prll.llzej przyszła I 2: jtlkąż rozko~zą
ukl ęknlj,ć na ł6żku ; nie niógł jednak atlozy- przytuliłby swe rozpalone czoło do jej 71101Olać równowagi, nie opieraJąc Się Da łok- nego łdna, z jakąż I'oskoszą poszedłby 'Za
cin.ch. Wydobył z pod podnszki swój wy· nią ~o spokój "IV' mroczuy świat nlcolici. 1
rok śmierci i odczytał go raz jeszc~e pół- "Praeuj i walcz w imię moje/<. Wszak prógłosem, chdć cierpienie żelawl} ręk/ł ści- bował jakili CZ1\S przezwyclęż3'ć niemą, be~
skalo gardło:
"
'
włalloą I'ozpacz, wziąć się do ' dawnej praJ
"U!tochanyl Jetlynył Ostatni raz tak- clę. cy, ao wyciągów, notatek, do pisania I'OZ- '
nazywam chociaż do chwili zgonu Kochać prawy, ale wszystko to nie szło. 0kreśle
nie prżeŚtanę. Ileii nocy bezsennych we nia i lormuły \l-ydawały mu się t1lko dołzach spędziłam, zanim zdecydowałam sl~ I..'llczliwyłn' zbiorem wyrazów bez zuaczenia;
powiedzieć ci, że rozstaliśmy sięnazaw-sze, dla niego cUą treilć życia i ~wiatl\ za.warale tak trzeba. PoświęcIlabym ci życie bez Iy w sobie słowl\:' ;rozstaliśmy się naza.wwahauia, zniosłabym dfa ciebie wszelkie szelo Gódzinę czasem ~iedział Md 'nieprzecierpieuia i ullo-korzenia, nie ustraszyloliy wrócon!ł kartką, jak gdyby przerażony mymuie piętno sromu: w twoich oczacU byłlł- śl!ł przyodziaoą w kir litel', powtarzając:
bym czyste, !Y' twoich obięciacli szczęślhvlI, .dsta.lui raz!~ Często neiekając od szału,
ale dzieci moje, uzieci I Przebacz, ~e ci ży- sżedł daleko w pol~, uie czując, czy 'Słoil
cie zatrnwam, przebacz i pozwól mi osta- ce świeoi, ' czy deszcz 'jesienny Daaa. Gdy
tui taz poskar:&yć się przed tob!ł n& dolę przemokły ' do nitki, upadając ze znużenia.,
Sluutną, . sier0eą, żapłakac) 0<\ twem ramie- I wrac:&ł Ud swej IzBeblti, klękal przed stoniu. Nie pro~zę cię, byś zaponll1,iał o mnie, i4c;ą ' h8: st:oliku foto~r3fią Zofii wpatrz.onej
bo SIlilla uie inogla'Uym zapOlllulet /. cj.ę ni- tv uiebó, odczytyw&l jej list, móivił do t/i~,
gdy, tyikó' bla~a.m, pracuj, walcz "i imię t>łag&ł, by ńail IIpojrzałaj czasem świt zamoje z tęsknotą i rozp'acżą I I Jemi i mnie sb.wal g-o jeszcze kięcząc:i'm,
II
kiedy sit zbrakuie dp dź\~igania ciężal'u
Tak przeszło parę miesięcy. Pl'iesta\ oą
życia, będę t\\ oje drogie imię powtar:zala. zllpelliie wychodzić z domu: ciężko mu' byDla naS w8zyśtko skońćzone I Każdy W1- ło wlec ~ię plozez miasto - j wreszcie . poraz tego listu zdaje mi się nową. garstką. co? .Nadzieja pochowanal" Swiat cały taki

I
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zapalkę do otworu !nrki, skutkiem ~e~o lPierw~zym o 120 rs., drugilII zaś o 60 1"8. rał C~prlvi przyjął nominacyę na następcę olał ah!ż8zą rozmową wielu delegatów.
Cesarz był w najlepsżym .humorze, wI.elce
nabój wvpalil, trafiając w nos dzie~il roczrne.
ks. Bismarka.
letniego -Macieja. G&:jsrera. K&1Ilyi . .
- Waauwski nallCZl'!liel
utyk!. _ Berlin, 19 marca (Ag. p.}. Dzisiaj o gj)dz. uradowany t wyboroyeh wrdoU1I' toafe..
w t.W&111 G. lecz; według orzeczenia le- p. Ol zew ki ja - dowiaduje się • -n~ytlr 10 i l ~ana odbędą . pOlliedzuia ko- reucyi. Zabawił on w gro.ie gogci do gokarz&, rana nie jesi uiebezpiec~.
w.. ~ ki, ~ na PQcz~kn JUaj.~ mi 1 ~onlerencyjnyclL ~s" Ie.czor8ll1 clziny w pół do dziesiątej.
(_ ) Sproalowanle. Kroniw" o zmianie w unę- Wielki konkurs glmnastyczuy w ogrodzie odbędZie się recepcya n dwOi'. (De6hrcour),
da<!1 pomi <ozon& w nume.fU oneg~ s~ .Dsia~ własnym przy n1icy Kaliksta . 12, prze- jn wieclór u prezeaa. konferenc1i l' niD , wymaga spro.towlUllll, .a m,. ~,"el. ozytad znaczając całkowity docbód z ~abawy na stra b ndln Berleps<lha.
08tatnie wiadomości handlowe.
~-Vv .poo~)o:;-:;:r.:= ::~: p~~ó~ ~żłobe~ ....lłn, 19 lIlarC& (Ag. 1'.).
aJ'I Wf).
~:grafi~ch: 16d%kiego, p. Ędward CiI~ i łowię- - Prezydent miasta Warszawy oirzy- łał ,,"szys ich obtlCuyc:h tu~ general6w WartII&w, 181(0 mare&. W.bl. k~6t, term. na:
kiog<> p. ZYP~l Kouen~, I dni~ 1 lutego mał w tych aniach projekt budowy bulwa- kOli el'uj,cych 11& dziJiaj wi z
do Berli. (~ do) ł5.OO ił'i., ł5.3ó, 32'/.. 30 kup.; Lonr. b. p..-iUJJ;lll Jeden D& llUłJoce dn&t o.
I'Ó W na Jinii rt'gnl aćyjnpj Wis/y. Wprowa- zamlto IU\ kont 'eneyę, 1~ ięco wainylD dJll
(3 mil 9.17 WI.; Parli (10 d.) ~61/'0 ił<!~
dumie
IlZJn tego projdrtu, któ~eg1/ au- projek m rządowYIIL
'MUf'/.. 65 kap.; Wled.fI (8 d.) '/'1.4~ ~, 71.\0
torem j6$t p, Kostelliecki, naczelnik okręlo, 19 mal'C& (Ag. p.). 'a (izi itQ . Pt.; 4'/' liBtt.1iłn,id. Kr6ł. PoLIk .. duie 9tJ.\t ąd.,
90, ~.<.> kup, mal. 89;43 .ąd.. 89.00 RP.;
gn- komlltlłk.ltcyi lądowej i wodnej - wy- recepc ~ u wOl'tuaproSZooo między inny- lIt.9O,
poi.Ylil'ka wacbOłJlia JI .... l00.16· • ..tj "", p<>-wIll·toby ,na~zaj ~ociYnny
1yw mi depntowanyeb wolnom~lnych: Rtckerta ~"J.
iy••ka "ewu~tnul. I 1887 rę~ 8&.80 l""., tata.
",*"ZIlWa.
na utl ("ocuilmie miasta.
i Goldsclllnidta.
mala 87.10 iąd.: 5'1, li.tY .lIawn. 'u"1l4ki. I fF,.
_ Warszawskie towarzystwo OJU ki nad
Berlin~ 19 \II&1'ca (Ag. p,). Hr, Walder- !ł7.46 ąd., 97.25, 3ó kup., nr ..r. lit. A 911.60 łł<l,
- • Wiek" dowil\duje i~, że pewieu an96.25
kup .; 5." listy ...stawne m. IV..........,. 199.50
biedllemi ms tkam i oraz icb dziećlDi, iak QO glik, imon Dramler nabył, w W ar~za wie see ud ~je się w przyszlym tygodniu za.
s\d., II 96.60 i~., lIJ 96.30 i~d., 00.10 kap., JV
roku, urządza czterodniowy iM, 2&, ,'27 za u'zy ty~iące rubli kilka. obłUD" naj- ezterotygo<lniow lU OI'lopem • -gr.niGę.
9ol.~ i~., jld.(~rlmp., V 96.20 ąd., 96.00 ImpĄ 5'/,
i 2 b. m.), bazar IV sklepie pa'z~' nlicy celni jszY\llt malarzy krAjowych . 1 zagraBerlin, 19 marca (Ag. p.). ~łosT.lj, :te 'WI- oblIgim. Waru."y duio 91.50 ąd., 91_tO kup.; 6'f.
Berga w pałacu KratińskicIL Towary sprze- n,I~~Rycb.
,
zyt. Willdtbor t.a u k8. Bi marka miała. na Ii.ty ...u,wn. m. bodli ser. I 96.00 ą.!., fi !)ł..OU
ił'!. nr ~3.2O t~., IV 92.óO ąd. Il,.kOli\O: Beraawane nl\ tym bazarze pdznaczają sie wy- War za", -i .raul bd nudów" rze- Qelu wydanie tak zw~ego funduszu wel- II.
6'1., Londyn 6',., P.ry' 3"" -Wied.ń 6'1" Ptjątkowym doborem i gatunkiem j nalbwy- ezy",i cie podobnu ob zedt się beiI nudó\\l, fów ksi~cill. Kumberlandyi, spadkobiercy tenburg
6'1,. WUt046 hponn I I."'~"" D'I,: Usty
czaj nizkiemi cenami. Kupcy warszawscy zachęcają" w ten ~Jlosób ' War~alYę do króla Jerzego banowerskiego.
... ta.,.. liemakie 11U, warII. 11 n t'lt.?, Ło<Ui
zaopatrzyli bUaj'lIadel' impo~ują ..o, a ~rócz urz'łlłz~nia caę~jej tego I'odzajn zallaw
Petersburg, 19 marca. (Ag. p.). poanll- 182.1, liatylik... 111.-, poiy~ ~relftiowa 187.1,
li 7.9.
tego nadesIano OlU lob o~lecano li>lelk!ł w resur~ie Oby.wateJskięj.
sząc wielki pou,lo lość wiadomo~ci o dymiP,ler'hr" 19 llU\re&. Weble ua Lowly.91.90,
ilo -ć przedmiotów wartości .r~y8tycZlll\J.
Peterlburg. '
$Y,i ks. Bismarka, ,.Jonrnal de t. " P6ters- 11 poiyew wsebodnia lOO'{" lIJ po<y,·.ka ".cbo(F'alat przyrzekł kilka szkiców, l'· JIilli,
- Dla obznaJmieuia wlo§cian z bodowlą bom'g" powstrzymuje się ua teraz od wazel- dui. 100'/" 4'I,'{, liny auta,",o kredyt. ".mokie
kowski złożył sporo drobiazgów wyrobu koni, glówuy zarząd staduiu rządowych kich komenw'zy z- uWllgi, że wilidomośd HUD, ak lye banku ~kl. dla banllll\ ~łtąli....
i pochodzenia afrykafIskiego).
'
polecił przyjmować do kaidej staJnillY I'ZI}- rzeC1.oua nie ma jeszcze cbal'akteru UI"Z~ DfKO 270.60, p.t....bu.kiego tiaaku .,.);/Jtlwweg<>
banku mi~d%ynaro<lo",ego Q37.OU, waro..."_ Zamiast budowy projektowa.nych szpi- dowej 5-ciu cblopców w wieku od lat 15 dowego. Wsztllako d1.iennik Vowil\da, że 663.00,
akiego banku dyakonto"ogo 292.00
tall: ogólnego w Nowomińsku i dla staro- do 18, k~órz'y pQd kie 'uukiem weterynarzy jl:żeli u 'unięcie Bism81'ka jest ostateczllem,
Bnll., III-go D1are&.. Bankuo.y nlllQe sar..
znko1fUycb w lU}u8Z)'nie, rad gubernialna uczyó się będ~: począ~ków weteryual'yi w to musi mn być dany następca, w danym 219.7ó, Da dotL.", 219.0<1) "ok•• na Warl!M.W,
warszawska dobroczynności ptlliliezuej zde- zakresie kursu wymagalleg na stopień fel- jednak wypadku, ktokolwiek bylby owym 218.75, D. Peteroburg kro 218.:10. ua Peter~fidrg
dł. 216.00, u Londyn króL 20.88, n. LondYD ,II.
cydowala wzniel!ć fa wspólne fAlllllnsze 1e- cz~r weter,)'nll;-yjnego, prawidłowego ku- następcą, jest I'z eczą vątpliwą, aby mógł !lO.26,
n. Wiodeł 170.35, !mpony ••lu. a·~ł.60,
den powiatowy w Nowomińsku z oddzia- cia koui, oraz jazdy wierzchowej i w za- rościć Jll'~teusye do wy oki ego stanowiska, 5'4 listy 1.ltawn. 65.75, ł'l, liny IIkwidacyjuo
ł l, s Je
r. 93A0) ."1••
łem dla. cllOrycł\ starozakonnych. Po otwo- prz~gu. ]\01 III .' pięcioletni, JJO kt6rpgo jakie Bism:-rk zawdzięc?:3.t niezrównanym 60.90, poły,uo
1887 r. -.-, tj'/, renta Jota 112.10, 5'!. r. II.• !SM
rzeniu' tego nowego szpitala, d?isieJsz~ P?- nko\iczenin wydawane będą odpowiednie usługom, oddanym swojej ojczyznie.
r.
105.66,
poiyw.
"
••
,bdula
11 .m. 61.60, lU emiwiatowy szpital ~w . Józefil we WSI lhema świauectwa. Nauka. bęclzi~ bezpłatna, lecz
Petersburg, ID Juarca. (Ag. p.). • Graż · oyi 67.50, 5'" listy .",ta"n. rnoki. l06.&Q, 6'{, pobędzie zamieniony na stacyę klimatyczną· koszty ntrzymania UCząCYM
ię ponoszll danin" wypowiada zdanie, że polityka Nie- 'yezka pram,o"a • 186l roku 163.00, takai • 1866
- Rada opiekóń~a IV-go <;yrkuln w gminy, z których ehlopcy pochodzIl. Uczą- mie" wzgł ęde m Fl'l\l\CYl I Rosyi 7. ustąpie r. 151.20, ueye drogi iel •• ".r,.a".kll-wi..t••l.Jdej
.ko,. kredytowe .1llItllackie -167.75, .key.
Warszawie wydala ubogim Jlodczas zimy cy ię pozostają. w óazieży wlośeiallskiej.
uiem ks. Bismarka nie nIegnie zapewne 193.25,
....w.kiog<> bwu b&lldlo"ego -.- dy.konto8;~a6 knbków berba~y gorącej z Ilieczj'\\-e;m
- Komisya. pod przewodnictwem dyre- zmianie 11/\ lepsze.•. owoje wl·emja· z tru- "&I
"ego -.-, lIy""ouoo niemieckiogo bauka pau~".
na 8umę 24;6 1"8. 90 kop.
. ktora departamentu po!latków ni~stalych dllością m oże pogodzić się z myślą zupeł ó'{. p~ywat.lle 3'/,'/,.
.... Magistraty mieJskie w Któl~twle l'. t. D. S. Jermolo~8, oPJ'acowująca pro- nego ustąpienil\ z areny politycznej genialL.ndy •• 19 marea: Poi",ak. rolka s 1889 roku
Polskiem otrzymały za władomienie, it,. ,n a- jekt UShl\vy ogólnej 1.arząd?w skarbowych, nego męża stauu, którego uar.wisko roz- II oW. Vł'I. , 2'1.;' Ko1U01o .ngiellkie 9j'I."
Wlrazawl, 19 m.rca. Targ na pl .... u WitkowleŻIle od n.icb snmy na zapomogi szkolne rozpatrywała niedawna Ii'\\'e.>'ty~ wlączenia brzmiewalo wszędzie, gdzie <:ywilizllcya skiego. Pneuic& 8111. ord. -, plLla i (lobr. - jJOwinny być wnoszone do włatlciw,lj II izb do ustawy o opllltacb akcyzowycb i pa- europejska utorowała sobie drogę. "No- - , bial. - -630, "yb.ro". 6:;5~, i:yto
skarbowych lub kas powiatowych w er- t~lltowycb postanowiell brouiących skarb 11'0 ti" godzą slę ' z dymisyą, oświadczaJlłC, "yboro"e 48'2'1. - -,orodni. - - -, wadli".
mina.ch dnia 13 stycznia i 13 lipca z góry I społeczeń two prze~~wkó IJezrobociom i że na niej zyskać tylko mogą :\iemcy i re- - -,j~....n leń ~ i ł-o rz~d. - - -,owio. 28033ó, gryko - - -, ..epik lew -, simo"y na llól roku, pod karą. opIaty na J."'01"ZY;Ś ~ zmo-.'om Uielegalnylll.. Komlsyll. uznala za szŁa Europy.
-, rzepak :ap! sita. - - -, gr....b 11,luI841Oskarbu w wysokości 1"/0 d huly iiileżnej. stosowne nakładać na hauJJując ch i pl'ze~
Rzym, 19 ma ca. (Ag. p.). .Riforma' 900, enklow1 - - -, ruol. - - - u. korzec,
- W sprawie pomiesz.czeil dla komen- Dlysl~wcóW wsp6łdziałającyc h IV podwY$- Wyl/aż,1 gorące życzenie, aby dymisya ks. k .... jagll.ll& - - -, olej rzepako"y - - luikOy - - - za ~ud.
'
dantur wojskowycb stacyj kolajow)'
w ~zehin cell wyrobów SIJirytusowych tesa,.. Bismarka. nie była stauowczą
Dowiniono 1>.,.eu,.y 400, tyta 50, jęesmienia
Warszawie, wyszło na tępuj~ T~ZpbrZą: me kary, jakie są nakladane na. Spl'l\.WCÓW
Londyn, 19 marca. (Ag. p.). Cala prasą - , OWO" 100, ~hll polnego - ~rof.
!lzenię; biw'o komendąntury każdej stac.n l.!p.QWY, celem l)odwy~szellia ceny produ- tutejsza zajęta jest wyłącznie ustąpi~niem
W.rnawa, 19 m.re&. O~o"ita 78'/. o .k.yz.
winno mieście się w jednym pOkoju, IJ. Jla- k,tów spożYW1:zych.
ks. Bismarka. \Vyslawia oua jp,dnomyśl- po k. 9'/I'/t . 810'1\nl\l< g1Lll.1ea ,lo "i..Ir.l00-307'I•.
Hurt. 8k ad. oa ,via/Iw kop. 8~3'-826', .. gafli. 2&l
jem kt6rego skarb asygnuje po r )~O • Z literatury i sztuki.
'
nie jego niespoży\;e z\l,slugi około utr7:ym!lr -269.
~.ynki aa wiadro kop. 835'-838', sa garulee
rocznie' opal i śwlatlo dla tyeh lokalów
- • Wiadomości farmaceutyczne" z dniem nia pokoju europejskiego.
272-273 kop. (o dod. n. "yaeb 2'1.).
dost.al'~alle będą ze śroaków gubernial- l kwietnia pl;zechodzą. pod kierunek komiPetersburg, 19 marca. (Ag. p.). MinisteBerll., 19 mare&. 1'...01... 180 - 198 .a kwiat,
nych, na mocy ustawy z roku 1866. o do- tetu redakcyjnego utworzonego' przez to- ry m l1ób\' ,pallstWH. wuosi (lo rady pań. UlaJ 195.25, Ba _ . pa:ldt. 186.75. Ż,w 169n~ kwi... maj In 25, ua .... IIp.l!19.1.Kt.
stawie opału, śWinLła i słomy dla wojsk . warzystwo farlnaceuty'ezne.
I
stwa projekt zmian i uio.upełnl.eli ustawy J7ó.
!la..., 19 UW:e& . KAw. good •••rage 8&n\O.
Królestwie Polakiem.
.
,
-'- Twól'ca lIlalowRllej . Ńany·, artysta prywatllego przem.l'slu górniczego na gnlD- n. 'u"r.ec 108.00, ua maj 108.50, na wr••ą. 107.00.
- Nadkóndukto~om i kondnktorom ko- Jlan Sucborowski, IJrzybył do Warszł\wy tach ~karbowych. Do liczby CiAł kopllJnycb Spo.kojni •.
lei uadwiślallSkiej, jak donosi ,KUI'xer co- j: nowym w tymże rO~~'Lju obl'altlm, przed- zlIprojektowano dolączyć łupek ał\IDowy i
HIw-York, 18-g0 ,oareo. Ba".lua 11'1., " N. Or·
dzienny", zmniąi szono płacę wiol'sto wą: stawiającym ' .Pierwszy dzieli w karczmie." alabasteI" oraz postnnowić, że osoby lIie I.ani. \0'1•.
New-York, 18 m.rca. Kawa (F.ir -Rio) ~.50.
obcy, a wszystko, co mu było dl'ogie;co Obraz będzie wystawiony w salonie KI'y- mają.ce prawa trudnić s i ę przel)lyslem gór- K~wa E'air-Rio .Ii 7 low or~iu""y n. mar.eo i7.62,
niczym, zarówno jak te, które je utraciły, nĄ wili 17.32.
posiaaał- fotogra.1lę i )ist-zamknęly te wnlta. '
powinny w ciągu lat dwóch sprzedać swe
ściany. Czegóż mialbyszlikać pomiędzy Judźprzedsiębierstwa, gdyż w przeciwnym raT~LEGlllIY GLEtDuwt,
1lJS? Op im. już nic dać uie mo:i:e/ II i tF
t
()
Z'J)J
A
l
'l'
O
Ś
zie sprzedane będą przez licytacye, a pielI\~zego 'od 'c lis potr}ebuje. Jed
~i
Zdnia19jZdnia 20
niądze otl zymane \VI"ęczone właścicielowi.
di'a. mn zos la: umrzeci owa nprall'lllona
Giełda Warszawaka.
Berlin, 19 marca. (Ag. pln.). JakkolIga kochanka 3li.t byla bliską·
'
' X P~zej ci~ ~ P~~nell~m stało si~ powoż.a.no • końeem giołd! r
Po kilku godziuaclr oslabienie i \jleIllIMć dem wiqlkieJ KItski "TIme8'a". Pismo IItracRo wiek dotąd autentyczni!\ nie jest wiadolllem
Za wekile królk,I...Jaowo
zn6w Z8C'lęły ·opanowywae. cbor.ego, my Ji. popuhu'Oość I skutkiem tego '~dpadniQci~ masy czy dymisya. ksil}cia BislIIarkil. jest przyję
częly się plątać bezładnie .
prenumer~torów obnaylo 1'1 CIągu jednego ro- tą, większ:l. część dzienuików nważa ustą n Berlin .. 100 mr.
46.65
łUO
9.22
~.17
Śnieg 'padał, słońce zaszlo za chmury, jN- dywiiJeildt 1. .i2o,boo 1l1\tó szterlingów pienie kanclerza za fakt dokonany. We· na Londyu .0 l Ł..
3G.85
36.70
dhlg prywa.tuych źl'6del cesarz przyjął dy- ua. Porył .a 100 fr.
nilkomlW znów się ukazało, juS nad zaeho- do 12,ÓOÓ; .
,.
na
Wiedeń sa 100 II.
77.75
7U5
d,em. Pr(fllllell jego złoty pełzł, ślizgał słę
X Produkcy'a wina w 'funiljie w roku 1889, misyę f,\ktycznie już wczoraj. Mówi!}, że
Z. p.plery pahlw.w ••
lI,O podłodze, po ~ci&1lie, 'wres1.cie oświecił . do~z:,,' .ao, 32,~()() b,~k o ;tr6w, czy zdwoiła sil} ur~lld ł>ą.uclerski tymczasowo obsa.dzonym
f
nie bl)azi e. Do ierowania polityką. zew- Lioty IikwidaeJjuo Kr. Pol..
~kwi. Choremu ątworzył On tato, drzewa, \f Cl~ roku.
1IO.50
90.45
nętrzną
powoll\n.y
zosta!lie
jeden
z
llostów
l00.7li 100.50
RUlk." Iloi.yczkll "jł~bodłli& .
kWiaty, rozpóstal:tna.d nim błękit jasny i
X DarwinIzm, rak wie!;dz'ł 'ektórzy ut 6.50
K6.!IO
..
ł'l.
I,oi
....
wnz.
r.
18~7
.
niemięckich
Za
granicą.
Boetticher
ZlJstaczysty, tylko na tle przetykanej rozmaite- czcni, zachwiało ollna1ęzicDic szbz~ IJrzedpQto\J7.ł~
91.60
Seryi l .
mi barwami zieleni, darmo .silił się J{Jzllf powc" ' moJpy j}riopittefus'a,
11 uważali do- nie prawdopo(lobuie prezesem ministrów JJilłty " zut. siew.
!l6..\O
9640
,.
u
V.
ujrzeć Zofię.
o szllkał .fI!} 'IV oplecionej tllll Jego WJ.ZDa ..cy za ogniwo I~ezllec człowie pruskich.
!/iW
WOO
I,isty z ...'" "" Wan •. :!or. I .
'Undyn, 19 marca. (Ag. p.). Zmowa ro·
9620
9il~
powojem altanie, to wypatrywał w dlugiej . z małp,," Referent alro.denńi francuskiej
t1,j
,.,,,
'!
l'
V.
96.50
96.50
••• t.. m. Łou ,i Seryi ( .
alei lipowej...
•
kwesty!, CaMy, dowodii,·· ~o ' 2wlcrz~ o takiej' botników w okręgach górniczych spowodo- "List,
9.,-· ~.n
n
n
n
II.
...Lasl... Józef czuje, że leży na miękkiej, szcz~cę wymawiać nie moglo, którl} to zdol- wała znaczne podrożenie węgla, skutkiem
93.25
93.26
l'
"III.
~wieżej, wonnej murawie, usianej fiolkami, DOŚĆ mi:>l ·według darwinistów, posiadać ów typ' czeg.o wiele fabryk zawiesiło pracę.
Sofia,
19
marcBr
(A~.
p.).
Jednego
z
byGiełda BerlińakL
& nad nim zwiesza swe konary oJbr~mi przejściowy.
..'
łych oficerów aresztowano za ndział w Uauknoty rU8kl.e ..ras , '
dąb... Dokoła cisną się tłumnie ku niemu,
~lU:5 221.2;;
spisku majora Panicy; złożył zez\\ania któszepcąc tajemljlczQ, drzewa ł krze'IV~' leszp
"na dostaw.
21.M.56 \220.00
Dyuonto
prywatue
.
re
doprowadzą
prawdopodobnie
do
areszto3'/,'/, S'I,·I,
czyny, z pośródj k~ryclt wywija' się wązka
."'
wania iunycb jeszcze osób. drożyna ...
Be~linl19 marca. (Ag. p.). Biuro WolfWtem z zieleni wylo U& !tlę jej postat.,.
.Bllrlin, 1'8 marca (Ag. ~:). , Pymisy,a. ks. fa rozaya komunikat następujący: PrqStanęla, kąpiąc się ~ zlocie słbrrecznych
DiIEN~A STATYąTYJ(Ą LUDNOŚCI.
BIsmarka
wywolała
tu
lIlezmu!rne
wraz
ejęoia
przez cesarza aoręcz611ej w dniu opromieni, Ilrzedziera~ących się przez zi~lo
lIa/t.hlwa zaWIll:t.e w duiu 19 H.rca'-.
_
ni~. 1 Po~ezas g~y pism~ ~volnomyślne. nie. negdajszym prośby ks. Bismarka o tlyminą chmurę liści ...
Starozakol.ych. 3: Jo .." Aufreehter • Machla
Konający nie spostrzegl, jak ilrzwi się o- tan sW~) radOŚCI, dZlen~l.ki narod?wo-hbe- syę ze ,wszystkicb Ul'zędów lada chwila Goldberg, H•• óeb Gołomb I R~ łAj, I"Nałlel:
twarły. i nie mógł poją.ć, dlaczego jego raln~ oswladcza)ą, ze Nlel~Cr wI!1n~ b.l;ć ocieki wać należy. Hr. Herbert Bisl1lark Zelik Gold • Gliką Orbaeb.
Zmarli" dwu 19 Marea:
szeroko rozwa~te oczY . vid?ą ją. w osypa- wdZięczne ~wemn odno 'I~~elowl I we zostanie na swojem stanowisku.
Katolloy~ dd~ do lat 15-l11 ......10 l, w tej
Berlin, 19 maroa. (Ag. pó1.). Podczas lie.~i.
nem śui~giem futrze i 'zImowej czapeczce. mogą. pozwol~Ć na, to, by )31~,milrk u.stępoehloJl<'6w - dsi.we~t 1, dorooiJclI 2,
10na miała przecież wtedy r6żę PI!SOW~ we wat ~ez. nalezneg~ m~1 nZIVl.9/a. Krą.zą )10- wczoraj~(.ego śniadania. delegatów koufe- ".. tej liezbLe Ulti;(;F.yzn l, kł?biet.l, lo liJanowjcie:
Bronisław
Paturski, lat 36, Winełlllty Kowalaki l.t 19.
gł?skl,
ze
~kze
J
mm~8tr9wle
pruscy,
turencyi
ro
\>otuic:.zej
ks.
Blsmark
wraz
z
syłosach i była IV białej sukni...
St.ro~.k .. nl: dzIeci ,lo lat lb·t. ewario dzie>; szefow urzędów rzeszy, chcą. poaać nem hr. Herbertem zabawił trzy kwan- Józiul- usły!\Zal nagle.
'"
tej
liczbie
ebloJle6w - d,i.""".l - ~oro.lycb
Co za przeraźliwy dźwięk I Placzego wy- się- ~ dy~syi. T\~ierdz~ tu .J~dnakże, że dranse w żywej r~zmowie .z delegatami. 1, w te) liczhie łntżezya - kobiet 1, & miauowicie:
Po poludnitl przyjmowany był vrzez ce- Dyna S.m_dra, lat 18.
tak IDU wszystko kazi? J ej głos dymlsya mIlI1strów Jest lUemozliw~.
Berlin, 1'8 marca (Ag. p.). Niektóre dzien- sarza; o godzinie siódmej wieczorem odzawsze ta~ mile, -tak słqdkot ..
LISTA PRZYJEZDNYCH
Ona zblrża się, klęk:t przy nim!... Co to? niki \yyl'l\żają nadzieję, że ks. Bi8lllark by! się w galeryi obrazów zamkn królewHolel P.lakl. Kap. Frydryello1l' • Pabianie, Bab·
akIeś łkanie?1...
zgodzi się przynajmniej n zatrtymallie u. sk'iego obiad galowy dla. delegatów konfeezyóski,
Czarue~ki
J6zef zrobił straszliwy wysIlek, aby się rzędu kanalerza, inne Z&l!, ' że dymisya nie rencyi. Po prawicy cesarza siedział Ja- kier .. Białego.wkui Bo-.Ilthal s War.sa...', '.rrue~
będzie cofniętą.
J'
I
Msz Simon i duński radca stann Tietgen;
H.I.I 1I•• I•• lfel. G<>ldenłenig I Cie1eo, RubellLiwerpool, 18 marca. (Ag. p.). Bezro- naprzeciw niell SIedział hr. Moltke, mając s.tein z O.orkow .., BiJaki. \hranwy.
lecz wnet opad la lIIU
Gr&ld Hoteł . .Hr. K. Oiarowaki, dr. N.........81
wszystko zm1e zaJo się, bocie )V ddłl.ach zakończone.
pó swej jlrawicy ministra Boettichera, po
lIoltrow o; \Va~wy, H. Krl'it o; Wł....... ka, C.
B8fIiR, ~9 Illarca.
(Ag. p.). Cesarz lewicy \H'u!ikiego ministra robpt poblicz- iZip
••r • lIialy, l. Kllpk•• Iliały A. Gera/h Lpll'
Obie przyszły!
przyjął IIrOśbę ks. Bismarka o dymisyęze nych lHaybacha. ' Był także obecnym hr. dY!lll, l. Jakobsobn • Ry~il 4· N.
lI"!;-u.wszystkich państwowych nrzędó,y. Gene- I Herberb BisÓlark. Qelj&rz wYi!Zczegól- eyl,

KRO NI KA.
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DZIENNIK ŁÓDZKI.

6

z
Łódzki.
VIC'rORIA.

Teatr
W

sobotę

d. 22 marCA 1890

I

N

A.

WINO ze świeżych winogron tłoczo
-w W'arszawie
polecam jako produkt czy. ty, zdrowy prcyjemneO'o 'malw, UC't. iatln)'ch
przymieszek pirytusu, faru, glieerylly i t. ' \I.

1'.

BENE]'!
Stamsł.

E

Wylączn:\ sprzedaż

Jarszewskiej

w

ŁodzI: II "~r.

W~soła Dwójka

prz,.

\V W ARSZA WIE \1' phUlcy
IlIey MIodowej 'r_ G.
Jio",,,UkOw8klego, ul. lawadzka-438, doon Rontlthalera.
B. "'OBo'ZOW~CZ.
372-6-2

11:1 bntelki

::T.~~v~~I

(B~LSTUDENT)

Operetka kómiczna w ~
z muzyką Karola Millliekera,
brl!tto F. ZełIl i Ryszarda Genee.

Towarzystwo Cyklistów Łódzk!ch lłrlówni:ei8zvcb
w

w

l, Sprzączkowskicgo

.obot~,

II. fi (22) marea r. b.
KLUBOWY1l, o gocb. 8-ej

dOlllD

~ Ko tki
«Mączka

13L~z kop. ~
12112" la
~ naglowy 14 " ł

OZO"" odb~d%ie li~

,ogólne zebranie
CZl.ONKÓW.

Na

porządku

O IiC&llo lebr... ie li,

1
..._n ..
~~v-WWv

dziennym:

477-1-1 . -

\ li 18cJgl.

Balotowanie,

up~a....

UpaBil6uie JO;"3118&"oii ;IIIl.'ł. )\Op.

Zarz.d.

CYRK

Houc){e et Gaberel
a1ica Zawadzka, plac W-go

DZIŚ I CODZIENSfB

Z

3UU8Hia ToupoOTDpalU'rM ,
n.K"~·f

ll. l\CDC..u ~'b yTt:p'lI AyG.lBJCaTa

,l.Bol ,. t J~ na TO•• .". OTnplll.1eRnwl
11 tlO) 4>e.p.... T r. \lO M • .110"". n
O..,tcCYt Jlp..... eaie lloAa ••oKo.łł -4JaGp ... woA
.~t38oA

AoporR CN.M'b 06'1tIUUon. Ił f O
AJlbaKan HaUIAHon elta·
rXł9-3-/ r

ynoxaHfTbłi

lartczenl

TaeT'1t U8..."nCTDne.JLHblWb.

SŁfeuge

YHpaBlleJIie JlO~3BBCIiOli lI>e•• ROP.

)JullAoToie ,uD.ui.

mIELKlE
PH"HD(lTAWIBIIIR
n
lJ 1,)
11
(J

Bc.ItAerałe

Emi'lja Sper
Leo Klotz

531~2-1

Litlt

ol'

Konin.

nowym progJ·amem.

o

,..,KaPODOAyqU• .,.

M. BJJ01II6BEOU.-Jio
DOTep1ł Ay6.rIl:a rOll'L
KaJC.la.,łlW);'J,
1789d ]l J 84.~r,
TOBal}bI
upłlGuuUlie B'L JIoNU. RIl"Io .n.pUlaBu tl lt

li'"

23 'PCBP"" T. r. YDpaueKi<l J1o.... a .. /{oA
4>Ałlp. . . ol • .na.oll Aopor... o...... ~-

..

618

11I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~".::en:,:.;T:.:Yl:lO:.:8R~Y:T:":P~A~yo.~"~.~T"~BOA"'" dwa przedstawieoia
Oli'bHBJIEHIE.
Zgnb'lono paszport
K.t ....UWJ.1o C'IBTaeT'lł He.l.1tllCTaIlT6.1Io0hllllJ.

W nloazi.)~
,i~t&
PocJ,te'k
o gocb. 8I ...
wieclouem.

\-e o 4-ej -

2·. o lI-ej mllUorem.

CY.l.eIlRl.lll lIpHCTaBt. ITeTpoI<OB'
ro OKpy.aaro CYJtB POOllltODlKK"CJlL~'T8ylÓ[[\iił Bt. r, .1l0J\31l
u
t1
N. 267 Ba ClCllooauill JO~O
(I
yOT. rp. eYA. o 1oRO.llne1",. 1JTO
S
.
II) MapT' IS90 r. Sb 10 ąRllOlI'L
W tym sezonll~ rozpoczynam w
yTpn OYJlcn upOll8UeJleUR llyOJuą ·
clelę, d. 23 Ilarea r. b.
Has "Jl0,lalKa J\BUa:HMftl'O u)lyme·
Gf'lDlła.tyka, ....
llpUllll)l.JlClEalllNrO ~yCT"uy
dla dOl'oslych otlbywać się
83 y)l.Oll.1leT80);B~ij IIpe'
wiecżorem-d1a dZieci za~, w
.u P"plo T"oI>puJ\. " a eplo II
;'lki,
"rody
i
soboty
o
5
_A,
'ubll.·b"
8
li'
u,le:ll:to'b , ouXO,lRniedz ~
p
ep • m
'UT .~AHent.
rUUIlH
810)1.
.. "" " ,
po łndniu .
".0,(1z~:~,~!~1;~:~~~~~1;:~: ..'łOJlSnOCKaro Y1I3J\&, co11310
.aOpU1JOHIlo
odZgłoszeni:\
12 du -! poprzyjmuję
poludniu, -:.ul.
[(O'J'.IIOo'l.
II Tpy61i)'"10111110,
B )l.cpe .
XI 5.W.
moB'L, on1meUHllro )1.311
6ac py6.
3111 6y,len llpoU8BOJlUTClI
xp:lHeHiH Dl. e,\6pllQUO","
n ,ll.ep. m .6eHel!",
.1l0,l!.3b 21 oI>eopa.18 1890 r.
npllcTalllo P06aRoBcllili.

O\l.'l'.A'I'NI

k ur t a n, ca

52)\-1-1

Z

bem! 'poszukuje
Oferty upraszam .lU"U·''''I 'liY..lOllll..
\f Administracyi Dziennika

Jest do

l~OOO,

oddafil~

na

·1 •

Z.~nbiono kart~

Olrlymt\JO lit

Żelazo Glrard'a pObndza apet)'t, wnnacnla wątle organlzmy, leczy

wydaną z tutejszego magi-

SYROP CHRZANOWY Z JODEM

Zgubiono

kartę

SUad w Pa~ło, dom Grimla1t I Comp., 8 ulic. Vlyiellll', J&Ii: równiej

.,

•
,::;=:::::::::::::::::::::::::::
pobytu '

sb.'atu i książeczkę legltymat,lną wydaną z gminy Wodzind, pow. Kaliski, na
imię Juljauny Kija.ilskiej.
.Łaskawy znalazc:\ raczy
zlożyć takowe w tutejszym
mllgistrllcie.
323 -1

wydany przez p. policmajstra m. Łodzi, n il imię
Marciu:l Cieślewiczu,.
247- 1
Oli';hH BJIEHIE.

katolickiego wyznania, w wieku 7 ll\łtro Bal> pll.8BOH He6en,
miesięcy. Zgloąić się do Ignacego Haro JtU ToproDt. Dl> 209 pyO.
Rolińskieg'o Widzewska l.i 1124. KOlI,
g~ dzieCKa życzy sobie OUHCL, Ol\taKy B caNoe llpOAllMatkji
przyjąć miil}see ~Rmki.
617-1
JlK.yU!ecTBo WOlKRO pascKo-IJT,."p,nll"n",
Dt. AeOb UpO.lalllH.
lagazy.u 8Lrlljów damskich
fop. JIoA9/o, 6 MapTlI 1890 r.
ogzystnjący od lat czterecld dobrze
Cy;I:eOHHIl I1pBO'.raBt. S'łllIOYCOB'L
procentująęy się jest tlo ods&4527-1
plenła z powodu śmierci właści
ći!llki.
Wil\doillOilć) ulica n.UI"....U-,
tynowska, dom Kempnera.
521-3-1
OB'.bllBJlEHIE.
061.._ _, '1'1'0 16 MApM
roJta C'b I ~ "ae. ,lOll ut. rop. Ho.UII no C:rapoJly-PHOKy nO,llo N - - - - - - - - - - - - - 1
i1l8, 6y.ł,eT'f> UpOA8B8TbOU
1106 HKYU\eC'rBO, Dpll~a.i\llellUlII\eell&lrl ..lsajiący
IOAiI BóJILey.Ep031J;JI1Kńay, COCTQlI·
ilUM' ~l> KO.aOlf,lS.u.UYXlo :roBRPOB",
K868.111 11 UOCYJI'YI Ou1l1l08U06 A,lII
TOprOIl1o lI'fo JaB pyO. 60 Kon,

CY.ll.e6BYA 'Dpl/cTaB'li OO'~~::~~jA'I~i:~IJ,~t~

Po proretor Herard, .tóremu PO_DO ...blÓ Iprawo.daule dla
Akaclem.ll M.,dycznej 'W' Par;yJtU, .. 10D opoe6b Itwlerd"" "ł.I.Ojei to,o jrodb "ie ellom "boralo 'o prsyjmowd -lAt 'o bUr toądok dOlk.,
..le 'o .n1dópolrall to pr..,wnoa liłT II...., _ _ Ił Ibladacokłlto"Joat.ecb'l
"łaJeI .." lej ..u łolu. 'o ale Ipro"adza ..tward..nta I ...... om usuwa lakow ••
te Po<l"1iuaj'lC d."k9 togo I•• anl".
ninl&rDf, obfity otole•."

bladaczki, kurcze żołqdka,niedost8tek krwl, czyni prawidłowymi i regnlarn)'miodpł11l1' miesiQczne insnl1'aezęsto przyczynynlepłodności.

Q -

522-3-1

.a~aro )(aBlIJty.~CTIII,mAY, .M'''''"_''''

-

ZELAZO GIRARD'A

wydaną z tutejszego magistratn nt\ imię Andrzeja
Ochm," n". Ł-sJ,;0wy zn
.. "
l
I~ . ~..
ć 'ok
azca I'l\czy Z ozy ..... OWą
~_ magistracie. 409-1

własność

dziewczynka

pobytn

Zgnoiono paszport ,

~~!~ej ~AmJec8ITlJaEIIHlIl~neJ

pod lit. A. B.

I

d
..
wy any z pOWiatu plotrkowskiego na imię Eliasza
Nutkiewicza.
Łaskawy'zna.lazca zechce
t{o złożyć w magistracIe
lódzkim.
520-1

490-3-3

" głównycb

b

aplekae .

'

t

PP. GRIMAVLT I Kt, APTEKARZY W PARYŻU.

Otł lat litDu<kic.t» lekaratIDO to "'1t14vx1ło %4WIU f1JJ}pomgll"ilj_
.htkł tli clłorooach dzieci, """,,"jqo ..... " wqiroby ntokjiml ł ..Zepck Ind"kor~CZ1łY.
.,
Jeat lekarstwem skuteczDem w nabnllliałoiciaeh gardła i zapaleniu
gruczołów śzyi, prseciw stropom na glowie u dzieci i WSIelkim ",ynu-,
tom ni glowie j, twlU'lly. Podnieca apetyt. daje i~drnośó tkankom. Imienia
bladość ce?,: na csersllI'ośl!, leczy rozmi~kto'ć clała i powraca dzieciom
naturalq 'll~ i wesołość.. Stanowi l'yboroy środek lekarski przeciw "Jl'Zu-

tom i Btrupom Ih~eci pny piersi.oh, iak rówoież wyborny Ś{odak krew.

W administl'8cyi "Dziennika ŁódZkieg~" są (IQ
nabyci!l.

PRZEPISY O PRACY .MAŁOLETNICH ROBOTNIKÓW

Ksi~żki

fabryczne

do zapisywania mal'oletuicll robotników, oraz

KSIĄŻKI
do zllplsywa.nla. dowodów legiLymacyjnych I'oboblików.

Szematy do zapisywania
wypadków w fąbryce,
oraz wSi1,ellde druki i

książki

ala ~ąaów Dokojn i [minnJe]!

