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Ucyą..
Cała część młodsza, dziecięclI,

ulll"zejmo§cią

członkom

Jlelefty Glijcklberg.

(Dalszy ciąg -Jla.t1'Z Nt'. (4).
Łódt, wioząca Maurycego i druga, w
której ~lożone byly jego paknnki,' przybyły • sam~ porę, gdy't parowiec. Tygrys"
w kilka miont później odbił od brzegn.
Domy w Smyrnie m"lały stopniowo i znikały w oczach podróżnych, patrzących z
pokładu, 'lecz Maurycego nie było między
nimi. Zamknięty w Rwojej kajucie, łeżał
na wązklem poąłanin, z przyciśniętą do poduszek twarzą.
W Port- Said przesiadł się na statek
.Oxns", zostliwiwszy na .Tygrysie" list do,
swego ojca.
.• Usłuchalem cię, oJcze - mówił w tym
Mcie-nie dlatego, . abym ją. mniej koclJał
niż ciebie, ale, że kocham was oboje, Nie
chcę ntracić twego przywiązania, ale nie
lI!0gę żyć bez Eliniki. Gdybyś ją znal, mój
oJcze I Gdybym miat pewnośó, że Óil(1 niegnie kiedyś tej strasznej chorobie, tobym
za§lnbił ją natychmiast wbrew wszystkim
radom i uwagom, gdy t wtedy właśnie najbal'dzi~j potrzebowała~y mojej opieki."
. - Wielki Bożel-zawolals, czytając ten
list pani VilIeferon-to on wla.§nie stracił
roznm.
,
W tydzień później, dzięki przymusowej
bezczynności podczas podróży, szaleństwo
to p~ybr.alo większe wymiary.
nGdybyście ją. znali - powtllrza.l Manrycy-nlosieliby~cie się przekonać, jak płan-

zgodził się

U1\

\Vy~awanie

"Pałacu ludowpgo" biletów na
przeja.zd weding taryfy "nlżqnej.
•
O pożytecznej dztalalno~ci "P~lacu In~owego" Jlod względem społecznym najlepiej
sądzie! można z rezultatów ostatecznych,
t. j. z liczby osób, l'tól'e przyciąga w swoje mury. Liczba ta w ciągu pierwszego
l'Oko sprawozdawczego ddsięgła. półtora
milloua, prócz członk6w i uczącyc11 się.
Ogromna większość uczęszczającycb do
pa.łacu należy do najbiedniejszycb wal'stw
ludllo§cl metropolii angielkiej i mimo to
w ciągu powy~zego peryodu sprawozdawczego, przy takim napływie ubogiego ludu,
nie by/.o alli jeilnej awantury, alli leż 1laJ'
Il!1ltejSZegO chociażby zakłócenia porządk!f.
'l'aką jest rÓ~llost\'onlla działalność wielkieJ irl~tytucyi filantropijnej. Dobroc~ynn'y
wpływ .P&łacll ludowego" na hfduo:fć Luudynu wBcllOdniego z dniem każdYIII prawie
powiększa się równocze§nie z wzrastaniem

I

pani Villeferon.

Pr"ekład

członków

instytocyi roskoszowała się w ciągu roku
rozml\itemi grllUli, ul'1.ądzanemi dh\ ni~j
w wlełkiej obfitoścf, nietylko w salach pałacu, ale I poza jego Ullll'llmi, nawet za
miastem. Tak np. zarz~d miejski londyóskiego Gity {CotjlOratlOn of the City of
London) oddał do rozporządzenia "Palacu
lud.owego", 1111 uźytek młodego pÓkolenia
swych obywateli, wygodne pole, obejmująlle kilka akrów, llOd miastem, gdzie lU\,
łac urządził mIejsce IT& gr~ -w kt-okieta i
piłkę, Zarząd . głównej drogi fel. wscbodniej ' (Gl'eat Eastern Railway), ~koło której lety owo pole, lIatycltmiast z cal,

Leon de Tinseau.

Młoda

i w

nalltnośol llrz."yt"Ąj~eyoh
\1"tvp~two

II)
11olh\lknwe ogólne 5

\1"

prz,jmowAne SIł! w Administracyi "Dzienulkt\·
~Mi JtRj clwlAua i .FrelltHera tY \V'aflu:a:wie

hiltl'N"l. llg-tO.

ł, otłl.i .

do~iowarzY8·twR plęcIiiS~ nuwycn- l~fon: I· sli\lVyJeguilwpmarnośCl. nloźe

ków. Następ~le w ciągli r?kn. url~łlzono
cztery zebrl\Ula z muzyką I lancanu dl/\
czł.onków i Ich przyjac.iM, w tych~e celach
zbliżenia się wzajemnego j w~póluej zabawy, w "sali królowej", i wedle ~prawo7.daoia sir Edmunda Currey, oba te bl\le lu·
dowe odbyły się z zachowaniem wzorowp~u porządka i na.jprzykladniejsz(j przyzwo·
ItośCi. Dwa podobne wieczorki taupczoe
w·ządzon. o na żlłdanie czlonków IV sali
glmnl\!ltycznej podcza~ Ul'oczystoścI jesienlIych, przyczem Jlo§ć uczestników kaillorl\zowo wynosiła przeszło tysiąc, II mimo
to zachowanie ~ię Inlltl bylo wzorowem i
nie wywołało żl\tlnych nieporozomieil z (IU-

(paluc din ludu.

Tl'ZecielD zadaniem "Pałacu ludowtlgo ·
jest współdzIałanie w rozwoju życia sl'1IItlcznego i towarzyskiego mIędzy czlonka·
mi. Cel ten socyalny- instytucya osi,!ga
1111. drodze tworzenia różnych kl\łbów, urządzania zebl'(1{I, zabaw wspólnych, gier nie~
wiunych i t. p. Każdy. czlonek il.lstytotu
czyli pałaco, których Jest ?becnle okolo
pieciu tysięcy, lemsamem JUŻ korzysta
z prawa. pIania się w drodze wybol'ó w
człOnkiem jl!dn~go lub kllkn z pośród wielu klnbów i stowal'zyszeil, zalVl~zl\l[ych
jlrzy ·palacu. Klubów takibh istnieje obec·
nie 21: klnb szachist6w, klub dyalektyczny
(do ćl\'łczeń w wymowie), dramatyczny, 11teracki, bilardowy, klub boksowania, khJ.b
welocypedystól\', klob lc/m len/lis (gra
w pilkę w powietrzu), klub gry w krokieta gry w pi'kę, klub rysowników, slpuogl'~fów, pływaków, stowarzyszenie śpiew n
chóralnego, mnzyki wojskowpi, muzy\i: i 01'kiestrowej, kh'lb sO<lyalny młodych dzillwcząt stowarzyszenie fotograficzne i inne.
Ws;ystkie te liczne kluby, dqtące do tak!
r07.msitych celów, mieszczą się w mnraeb
pałacn i utr7.ymują za pieniądze składkowe, loknjąc zresztą swe fundusze we wsp61nej kasie. Klnb dziewcząt zajmuje siedm
pokoi na niiszem piętrzel ' posiHda oddzielue wejście i całkiem jest odcięty od reszty gmachu. Są pokoje do muzyki, szycia,
czyteluia i t. p., gdzie młode dziewctęta
wedle npodobania mogą przepędzać wieczory z pożytkiem dla siebie i z zadolVoleniem, za.jąwszy się pogawędką, muzyką
lub szyoiem pod kierownictwem szanownej
matrony. Klnby męzkie o większej liczbie
pokojów z oddziełnelńi wejściamI mieszczą
się na pię~rach górnyeh. L
Oprócz tych stałycb zebrali urządzane
bywają jeszcze od c"asu do czasu zebrania
ogólne, albo reonion'y dla wszystkich
członków instytutu, W stycznio roku zesztego odbyły ~ię dwa tak zw. wieczorki
herbaciape (two-teas z okazy i przyj cia
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jUt za Wltllit\\" Iyluaziedzinach wjeilzYjazlaTal-

II\t kllkll spelni ~ię i druga przepowiednio. 11I1~ci ludzkiej .wypr~dza. r~ztl} JiJurollY,Wa\lęra Besanta: Okolo bmm pałacu ~- . tara. ta Anglta llIoze tez pierwsza naJsku-

dą si~ gromadziły nie el,ki, lecz muogie teczniejRze odkryje Ilrogi do OI'Zeozywisltysiące dzieci, IV tym celu, jak się wyrażl~ I nienia nl\iwyźszych ideałów cywilizacyi obrazowo Iloeta- Iloll'ie~ciopisarz, aby palac u zczę~liwienil\ IV~zystkich warstw spoler.z.zamknl!ł pI'Zed ni~ \lramy piekła ziem- nyoh.
ski ego ciemnoty, gOl'zkiej zaletno 'ci i n ę<Izy, a uLworzył po(lwoje .wiodące do raju
ziemskiego wiedzy, sztoki, dobrobytu i ~o
dno§ci człowieczej" (l'he PeoJlles Palace,
w ,Contemporal'y Re"lew" za 1887 r.).
Drogi wodne.
Rzecz naturalna, że do walki z nę(lzl} i
- Z Odesy Ilonoszq, że ruskię towaciemnotą ludzką zamało jednego laki ego
pałacu nltwet dla sall1~go Londynu, gdzie l'Zystwo żeglu~i otworzyło w tych doh\ch
i dla t,rzecll takich hlStyLucyj do~il byłoby prawidiową komunikacyę na l'aro~tatkl\ch
pola do ruzcil.gnięcit~ dzialalno~cj dobro- z AIikolajewem i Chersoniem. TOWiU'zystwo
czyunej. Całego pokolenia potrzebaby wte- czO\rnoUlorsko -dunajskie otwiem ~egll\gę
dy, Rby osunąć wszystkie slraszne objawy parową ilU Dunaju do port6w rumuliskich
lIieuurmalnego pol llżenia socyalnego klu i ruskich.
- Włl\gćiełe statków \la Wol<lze czynią
najnboższych 101llIyil~kich. Energia i niezmonlowana inicyatywa anglików, wcze- tlirania IV ministeryum komuuikacyj: I)
o
przywrócenie zjazdów przedsi~bierców
§niej czy później doklmajl} tego (l7.ieła na
rozpoczętej (1l'odze, jei:eU pl'zyszłość jakioh żeglngowych i wln~cicieli statków na \\'01innych kxótl!zych lIie wytknie. Tymczasem (lze, które wzorem lat dawuych o(lbywazl'ozumillno wybornie, że obok ~I'odkó\r łyllY' się peryoclyeznie [lod przewodnictwem
materyalnych ąla skutecznego fnnkcyono- oaczelnika Okl'ęgU komuuikacyj w Niższym
wania l,\kich Instytunyj i wogóle podnie- Nowogrodzie; 2) o uregulowanie kwestyi
sienia z matel'yalnego i mo'l'alnegll upadku naftowej; a).o urządzenie portów miejscotlnmów nędzarzy -potrzeba przedewszyst- wych przy jlrzystllni sybirskiej, w odległo
kiem /tuki, dzialur:y spolecznych, i stwo. śoi 7 - miu wiOrst od Niższego - Nowogrodu
rzouo drn~ą 11Istylucy~ :l'oynbec-Hall" i we wsi Alollitówce; 4) o przedSięwzięcie
.osadę uniwerdyteckl}" we węcllodnim Lon- śl'odkl>w, mających na. celn usunięcie mielizn
dynie (Univel'sities Settlemen~ in EalIt Lon- na Woldze 'la pomoc~ zag/'ód, któl'e zedUli). CZłonkowie instytncyi, nIeza.leioi ma- l1rodkowałyby wodę IV gł6wnem korycie
teryaluie, posiadający wykształcenie uni- rzeki i nadawałyby kierunek prosty jej
wel'syteckje, tworzą coś w rod~l\ju niezbyt biegowi.
~ Żeglugę IV Gdańsku otwarto urzędo
jak dotąd licznego, zakonuj żyjącego WSllólnie w murach "usady~ i poświęcającego się wuie w dniu 18 mat·ca.
Handel.
pracy nad mOl'alnem i umysłowem podnlesieniem ludu. Prawdziwi ci pionierzy cy- Departliment I!0datków stałych miniwilizacyi zapuszczajl~ się w ciemne, pelne steryum skarbu zwróci! się do wszystkich
11ęUZy i występku okolice, mui~j znane uie- towarzystw rolniczyc4 z żądaniem wydania
raz od wnętrza lądu afrykafiskiego i oso- oriuii, o ile może być pożądane wprowabis tym, przykład em, pelnieniem czynów mi- (Izeuie w całej Rosyi jednakowych sposoloslel'dzia, rada, zacllętą., informacyą, po- bów okre~lenia gatunktiw zboża w ziamie
nlocą (Iornźllą, 'ni09, 111.\ dno spoleczetistwą z obowiązkowem oznaczeniem wagi jego
pogrążolle W mroku i znikczemnieniu la- :ta P0nlQcą specyaluej wa.gi zbożowej.
~arnio prawdziwej cywifizacyi, Qpal-tej na
- Podług informacyj gazet o(leskich, w
miłości bliźniegIl, n wiodącej wRZystkich' ciągu (Iwóch miesięcy, od <lnia 138tycznia
do dnh 13 marca 1'. b., wywieziono z Odebez wyjątku \Iu szczęślilysz!lj do(L
tara Anglia, owa pl'Z~Z młodsze narody sy za gl·a.nicę więcej niż 10 milionów )luwyszydzaua nowożytna handlarska Karta- dów zbOŻt\. Cyfra to ogl'omua i dawno uie,giua, kt ·,ra. jeduak mimo wad l błędów prak.tykowana.

Przemys!, bandei i komunikacye.

I

nemi ~ą wasze obawy. ?ile mówię już o jejlOiletcłlll,!t ożywczym powiewem na aceani6lil1laTakie.iŚ tam panny, Która może jnż-za
sercu, ale jestto umysł nsjzdrowszy, naj- 'fndyjski!ll.
mąż poszła do tej pory.
Po półrocznym odpÓCOIynku był już zu- Pro~ Boga, ojcze, l\by tak się nie
szlachetniejszy i najbardziej logiczny, jaki
spotkać można. Ona sama, to chodząca in- peł'nle zdi;OWYDI i je.lno tylko miaŁ pragnie- stal o, bo wtedy st\'aciLbyś we mnie syna.
·
Przesadzasz we własnych oczach moc
teligeucya: rówule dobl'Ze możnaby przYllU- nie: pprzucić kraj jaknsjprędzej.
ścić, że w piaskn legną piramidy Egipskie.
Pewnego wieczom siedziaŁ :f ojcem w tym- twojej milo~ci. Nie byłby§ wyjechał, gdyCzegóż zre~ztl} się obawiacie? Odczytuję samym gallinecic, gdzie przed 'piętnastu hy~ był zakochanym 110 tego stopnia.
ten list nieszczęsriy!... Hal więc żylbym z laty mała Heleuka de Rennefort weszła 2ó
Chyba zapol1lniale~, Iljcze, co mnie (lo
nią, jak z siostrą. Kochałbym ją innll, lecz matką, nie jlrzecznwajac, jakiego tIramatli tego skloniło, ale mam twój list.
stokroć tkl wSZI} 'od ll1alteńsk~ej llliło§cią. mial.\ widzieć POcz'ltek:
- W każ(lym razie byłbyś starał się z
Je§]jbyśmy byli niesaczęś}iwi, to pnynaj- Niltrlyl - powtórzyŁ stal'y doktór i nil} korespondować.
mniej nie zoatawilibyśmy nieszczęilliwych teraz.
- Dałem słowo panu Harrisson, że leJIO sobie."
. - · 'Yi9ą wszystko na nic?-mówil dalej go nie uczynię.
W kilka miesięcy później, nieszczęśliwy zt1iechęeouy- wszystko, co matka i ja ci
- Nie byłbyś dał tego słowa, gdybyś
kochanek upadł znacznie na duchd. i pisał powtarzamy, pozostaje 'daremnem? Śwla- był tak zakochanym, jak mówisz.
z Sajgonn;
!lectwo doświadczenia, zaklęcia,lzy ... IVszyst- Ojciec uie znasz Harrlssoua. Jestto
.Objl}łem służbę na okr~cie ·.TXlża", ko spływa, jak po ka.wałku drewna.l...
człowiek nieskończenie prawy, lec"- nieu·
gdzie chorzy wyglądali mnie niecierpliwie. ,. - Nleszczęgciem-odpnrł Maurycy - Żd gięty... ~nalazłby zapewne sposób nie doAle cóżto j\\ mówię\... ci, ktÓrzy tu zaplLd~. tn drewna nfeml\. Pow.iedzialeś, ojcze, że puszczenia tej korespondencyi.
jl}, " już nie wracajl} do zdrowia. Nowy zapus1.cz11Bż nóż w żywe ciało... i rana
- Daj go dyabŁn z jego prawością!...
cmentarz poświęcono IV tych aniach, :\ jil- wciąż się krwawi.
Przyznam ci się, że jeszcze odżało\yać nie
dnak dawniejszy był wcale pokaźnej wiel- Nie byibym nigdy przypuścil, że cz10- mogę tych czterdziestu sześciu tysięcy
kości; lecz szpitale dostlircr.ają " taką ogro- wiek taJ..i~g6 nmys łu, pracowlty,7.amilowa- frankÓw, które uie wiem za co wziął odemnlł- liczbę niebosT.czykówl Wczoraj, kie- ny , w naukach, może dać si~ tak opauo- muie, bo gdyby nie jegll siostrzenica. ..
dyśmy grtebali jednego z :' towarzyszów, wać n~zucin. •
,
,
- Ach, ojczel więc to jest prawdą, że
przyszła mi chęć naznaczyć sobie miejsce
- A zatem podług 'ciebie, ojcze, ghlpcy niema. człowieka, który uie stałby się
obok niego. Jest~m skazany umrzeć w Kd- 1' < próżniacy r powil\ui czuć ' więćpj od iu- niesllrawiedliwym w pewnej chwili życia.
chiucbinie, gdyż \)r~yslą.głelll pozostać w nycll?
. ,
Widzę ze wszystkiego, że najlepiej zrobię,
tym kl'ajll, dopóki lUe ótrzynlam zez1Vole- Mil nRI'f\Szcie , c6i d z tego ' {lrzyj- jak pojadę.
nia, k~l'ego mi wci~ż odmawiacie."
'
dzie, żewyjedzies'z z PMyi:a i znowu za- " Doktór Villeferon wstał i zaczął przeManrycy opugcił Jednak ten kraj I po- czniesz się tUlać po świecie?
chadzać się wielkiemi krokami. Cierpial ou,
wróci! żywy, ale dótkllięty tl'll,wiącą go- Wyllómacz, ojcze, temu, kogo ząb jako sławuy doktór, w swej dumie dynal'ączką, którą leczy tylko powietl'Ze .ojczy- boli, że hic mu nie. pomoże zmieniać miej- stycznej, cierpialo w nim serce ojcowskie
stej ziemi.
see bezustandie i ie lepiejby zrobil, g(lyli~' i natn,m energiczna, nawykła zawsze wy- Obyli szćzę~liwle przebył morze Czer- się polożyŁ i zasnąłł
cbodzić zwycię,zko z wszelkich zapa~ó \Ił.
wonel - rzekł mu naczelny lekarz okrętu,
- No, to ruszaj sobie w świat! Rób, co Lecz tu natrafił na charakter rówueJ tęktóry mial go przewieźć do Europy.
ci się podulia. Jak powrócisz, to możesz gości, po jlewnej więc chwili milczenia
Lecz morze. Czerwone t.ym razeOt oie 7.astać dom sprzedany, klie/ltelę rozproszo- r~ekł 7. h'onią, od której powstrzymać się
pochlonęło przeznaczonej ' sopie ofiary i nil, a star~go ójca w grobie, albo zagrze- nie był w stanie:
~anrycy zlIczął się lIJieć lepiej,' jak t,ylkn h:\llp Q g'tlzle tla prowln'!y!. '}'o \vsr.ystko
(D. r. 'I.).
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DZIENN!K łJjItlKJ.

Podatki.
Z Kerczn donoszą, że w okaliea.ch te- Ministeryum spraw wewnętrznych za- go. ~iasta szarańcza zniszczyła zasiewy
mierza opodatkowa(', bilardy (w miejscach oZlmmy.
publicznych) na dochód rad gubernialnych
Wystawy.
dobroczynnogci publicznej.
- Z Kurska dono zą do " wietu", że
Przemysł.
w maju r. b. kurski oddział ce ankiego
- .Rnskija wiedomosti" don08Zą, że mI- m09kiewski~o lowarzy twa rolniczego unisterymn skarbu wnioslo pewne poprawki rządza tamze wielką wystawę drobnego
do nlożonego pnezeń projektu, dotyc7-4ce- przemysłn wiejskiego.
g!l odpowiedzialności wł~cicieli zakładów
przemysiowych za kalectwo i śmier(', robotników. Artykuł 5-ty projektu do prawa
postanawia, aby w razie śmierci, spowodowanej przez wypadek nieszczęśliwy,
tndzież ntraty Inb zmniejszenia zdolno ci
(-) Zjazd sędziów pokol u w Łodzi rozdo pracy, wynikłych z tejże przyczyny, pocznJe IWą kadencyę w'mlesi.cu bieżł
wynagrodzenia, prócz wydatków na lecze- cym dnia 27, w którym to dniu rozpatrzy
nie (określonych odpowiednio do placy po- 30 spraw cywilnych.
bieranej w szpitalach miejskich, lub naleW dniu 28 mar~a będzie rozstrzygnię
iących do ziemstwa), zawierały: l) wyna- tych 29 spraw cywilnych, z pomiędzy któgrodzenie za wydatki na pogrzeb w kwo- rych 4 kasacyjne, a mianowicie: l) z pocie 10 r5. za d orosłych i 5 rs. za małolet- wództwa Jana Daua przeciwko Maurynicb; 2) wynagrodzenie straty majątkowej, cemu Zylbersztajnowi o rs. 23 kop 80, 2)
poniesionej skutkiem śmierci l podczas le- Szai Bera Wieczera przeciwko Adolfowi i
czenia robotnika przez osohy, których n- Emilii Kowalskim o n . 16, 3) Abrama
trzymanie było jego obowiązkiem i które Gerszta przeciwko Janowi Zajnke o 111. 8,
rzeczywiście byly przezeń utrzymywane. 4) Abrama Łęczyckiego 'PI·zeciwko MiehaWymiary tego wynagrodzenia określono w łowi Ozerznlakowi o rs. 22, oraz l skarga
następujący sposób: a) dla wdowy wyzoa- Incydentalna Abrama Pomeranca l1a [lOS lacza się pensya do~ywotnla, wynosąca do nowi en le sądu gminnego 4 okręgn powiatu
30% płacy, pobieranej przez zmarłego; b) łódzkiego.
dzieciom małoletnim pensya do 150;., gdy
(-) Kas pożyczkowo - wkładowych gminjedno z rodziców pozostało przy życiu I do nych w powiecie łaski m istnieje piętnaście,
20% zupełnym sierotom;-wydawanie tych a mianowicie posiadają je gminy: Lutopensyj powinno być wstrzymane po dojgcin miersk, Wodzirady, Balucz, Łask, Bnczków,
dzieci do 15-lu lat wieku; c) rodzicom Wola Wężykowa, Chociw, Wygielzów, Dą
zmarłego wyznacza się pensya do 15". browa Ruseckn, Widawa, D1ntow, Widzew,
każdemu. Wszystkie pen ye wymienione Górka Pabianicka, Prnszków i Zapolice.
nie powinny przewyi:szać 60"10 ostatniego Kasy te razem posiadają kapitalu zakłada
zarobku rocznego zmarłego. Rodziny osób wego 111. 12,611 kop. 2; najmuiejszy kalliu1egłycb wypa(lkowi, poddanych zagranlcz- tał zakładowy ma kasa w gminie Widzew
nych, w Rosyi ole mieszkające, uie mają (165 rs. 46 kop.), największy kasa gminy
prawa do otrzymania tych pensyj. Następ- PI·uszków (rs. 2, 126 kop. 21). Największy
nie wartyknie l-ym projektn wyrażooo obrót pieniętny za rok ubiegły wykazała
obecnie dokładnie, że przedsiębierca wolny kasa gminy Wygiełzów , która wydała na
będzie od obowiązkn wynagrodzenia szkód potyczki rs. 9,051, następnie kasa w gmii strat poniesionych skutkiem śmierci lub nie Wodzirady, (rs. 8,539), w gminie WIuszkodzenia zdrowia w takim tylko razie, dzew (rs. 7,809), i w gminie Pruszków
jeżeli dowiedzie, :te wypadek zdarzył się (rs. 7,784), najmniej zy za~ kasa gminy
Bałucz (rs. 1,306). Ogółem wszystkie ku.sy
nie z winy zarządn jego zakładu.
- Z 'l'yHisu donoszą do nSwietn" o po- w powiecie łaskim wydały w ciągu roku
myślnych reznltatach prób aklimatyzacyl sprawozdawczego pożyczek na rs. 75,338;
bawelny na Kaukazie. W pneszłym roku z tego uc~estnicy kas zwrócili W ciągu romieszkaniec lnlasta Geokczaja, Grzególoz ku sprawozdawczego r8. 30,968, a na dłu
Martyrosow, sprowadził kiłka tysięcy pu- gach pozostało rs. 44,370. Wkład6w lJezdów nasienia bawełny amerykańskiej l za- procentowych wpłynęło do wszystkich tych
jął się uprawą tejże w wiosce Czereke po- kas w tymże czasie r8. 179; wkładów na
wiatn geokczajskiego. Urodzaj był bardzo procent od osób prywatnych r9.9,141 kop.
dobry i cały otrzymnny zapas bawełny 45; z kar administracyjnych I innych sum
wyborowego gatmHtu, sprzedany był do gminnych rs. 3,099 kop. 26. Kapitałów
fabryk tkackich w Łodzi . ..Qbecnie PI.zyje-1 należących do małoletnich zlożono w kachał tam przedsLawiciel łódłltiej.. firmy p. sach w ciągn roku rB. 5,114 kop. 7. Z pro·
Poznańskiego i obejrzawszy niektóre miej- centów od pożyczek wpłynęł& rs. 3,692
scowo§ci powiatu geokczajskiego i dawszy kop. 92, z kar za nieregnlarne spłacanie
lI&wet kilkn rolnikom pewuą ilość pienię- pożyczek - rs. 301 kop. 57. Kasy wydzy jako zadatek, zachęca ich do zakłada- płaciły wkładów złożonycb na pl·ocent rs.
2,729 kop. 48, procent6w zaś od takichże
nla plantacyj bawełnianych.
- W lecie ro~u bieżącego odbyć się ma I wkładów rs. 42! kop. 14; pozostało nierewizya szczegółowa sanitarna wszystkich wypłaconych przez kasy w roku sprawozfabryk i zakladów przemysłowych guberni dawczym procentów od wkładó~ procentopetersburskiej.
wycb rs. 2,478 kop. 74. Utrzymanie kas
- Z Symferopola donoszą, że polów ryb wraz z wydatkami na materyaly piśmienne
na wodach morza Czarnego przy brzegach kosztowało r8. 559' kop. 44. Dochodn czykrymskich, jest ogromny. ,!,anio§(', ryb nie- stego w roku sprawozdawczym 1889 kasy
llraktykowana. Pud jesiotra kosztuje 2 miały rs. 2,527 kop. 98, od początku zaś
• ruble.
swego istnienia rs. 13,833 ko . 46. Go·

Z MIASTA i OKOLICY.

lonnez była 9sobą sromną, gotowlj.
drngie miejsce na scenie ~\Viata,
którego żyła. Ta skromuość, z jednej strony dodająCa jej uroku, z drugiej
wyrządzala krzywdę, nie pO"ZlI'alając wyrabi(', samodzielnego zdania, które zawsze ulega(', musiało wpływom postronnym. Miała
dożo zdrowego rozsądku i gdyby mogla
slucha(', go wyłącznie, nie zawiodłaby się
nigdy. Lecz umysł jej był ciężki: z trudnością wyrabiała sobie sąd o rzeczach i jak
ów malarz na zapytanie, czy mu się p~wna miejscowość podoba, m0ll"ła. odpowiadać
często: . Dzisiaj tylko patrzę, a dopiero jutro będę widziała". I najczęści~j przyjmowala przekonania tych, którycb kochała;
myślą jej i postępkami kierowali drudzy,
Wierzyła im !la oślep. ł łatwowjęrn~ść ta
nie tyle może pochodziTa ze słabości charakteru, ilą z czułości i doskonałego serca.
Gotowa była poświęcić przyjadołoru wszystko, nawet zdrowy rozsądek.
Uczucie przYlaźni było dla niej rddzaje1D
religii, bez modlitw wprawdzie, litanij i
ołtarzy z jarzącemi śwjecami, lecz z tą potrzebą kochania, wierzenia, w.ięIWe1lia, oddania komuś calej swej duszy. Oddawała
ją często tym, k,tórzy nie byą 'jej warci.
Nie dziw więc, że mogła podobaĆ się ludziom, bo nic tak podobno za serce nie
chwyta, jak błędy tak szlachetne. Klara
zas innych nie miała. Twarz jej taksamo
jak umysl, mogła się wydać pospolitą tylko krótkowidzom j' obojętnym. Ci, którzł'
patrzyli na nią llw&Żniel przyznać mllsieh,
źe nie będąc bard,zo Jal1ną, ani bardzo
zająć
wśród

Wiktor Cherbuliez.
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Pr••kład
Heleny Przy.loJe.kleJ.
Generał Vionnez, pragnący szczerze wydać za mąż córkę, która odrzucała najświet
niejsze partye, miał źal do księżny d'Armanche, że ona to nnciła lIa nią ten rodzaj cza!'n, który mógł stanowić o całej
przyszłości. Chłodny, pozytywny, niel'OZUmiejący porywów fantazyi u drugich, gen61·ał uwzględniał romans w stosunkach

miłosnych,

pomimo,

że

sam w

życiu

obcho-

dził się bez niego; ale wszelkie sentymentalne przyjaźuie kobiece wydawały DIn się
następstwem rozprzężenia nmysłu.
Panna Klara Vionnez mogłaby odpowiedzie(', na to, że głębokie jej przywiązanie
do księżny nietylko było hołdem oddawanym wyż szuści kobiety, która nie miala sobie równej, ale spłatą dlugn wdzięczności
dla jedynej osoby, która myślała o jej
szczęściu. Bo i czegóż nie miała jej do zawdzięczenia?

Paryż jest miejscowością, w kt6rej wyraz wymówiony tonem wyższości znajduje
najwięcej uznania, a kamień dobrze lOZUCOny odskakuje najwyżej. Gdy więc raz ktoś
powiedział, że .niewiadomo dlaczeg(j'pauna
Vionnez tak podoba się ogólnie, choć zarówno powierzchowność je~ jak i umysł, są
pospolitemi" , wszyscy uWIerzyli w to odrazn. Być może, że panna Vionuez nie była
geniuszem. Zdolności jej były mało rozwinięte, inteligencya niewielką, chociaż nie
można było nazywać jej mierną, bo wszelkie mierności dnżo trzymają o sobie, a pan-

I'l·~ystów.

ł

(-) Cykliści 1ódzcy wkrótce mają zamiar odbyć dalszą wycieczkę, jeśli pogoda
dopi~ze i osnszy drogi.
(-) Nowy sposób. W zeszłym tygodnin
w miejseowej szkołe wyższej lozemieślniczej
p. Gincberg, włMciciel składn przyrządów
rysunkowych w Berlinie, zazpajamiał uczł ty
niów tej szkoły z zastosowaniem nlepszonego przez sillbie pantografu. Następnie wywo a zwyźkę cen. Mimo to gosposie
p. G. objdnlał uczniom nowy zupełnie spo- n - . cb~ąć trudności IV" nabyciu
sób cjen1ow/lnia rysunków Za pomocą wy- potrzebnych artykułów w ostatnich dniach
nałez/onych pl-~ez siebie pędzli i .farb płyn- przed 'W,ielkanocą, zaopau·ywały się w
nych. Podobno wyąalazek p. G. zyskał większe upasy już w'czoraj.
sobie wśród nauczycieli rysunków w 8zko(-) TaI'gi zbożowe. Wczoraj na stacyi
le rzemiel!lniczej uznanie i Ilowy sposób towarowej sprzedano: p zeniey 300 korcy
ry80wania ma by(', niezadlugo wprowadzo- po rs. 5 kop. 90 do rs. 6 kop. 10; żyta
ny do wykładów w tej szkole. Dziś po 500 korcy po rs. 5 kop. 25 do rs. 5 kop.
południu p. G. ma zapoznać z nowym SpD. 50; owsa 2,500 korcy po n. 3 kop. 30 do
sobem rysowania uczniów szkoly prywat- rs. 3 kop. 40.
nAj r.zteroklasowt'j realnej p. Graczyka.
Na Nowym Rynku sprzedallo: pszenicy
Za poznanie metody rysowania i przyl-zą- 250 korcy po rs. 5 kop. 90 do rs. 6 k. 15;
dów bediilskiego wynalazcy każdy z ucz- żyta 200 korcy po n. 5 kop. 40 do rs. 5
niów płaci rs. 1. Wykład odbywa się dwa kop. 60 za korzec.
razy wobec całej grupy zapisanych ucz- I P.opyt wogóle ban1zo słaby.
ni6w. Prócz tego, naturalnie, wynałazca
lano sprzedawano po n. l kop. 25 do
nowego sposobu zarabia, sprzedając u,ez- rs. 1 kop. 30; sł01l.'ę po rs. l kop. 30 do
niom swe przyrządy, kt6\·yclt komple~ n. ~ kop. 35; komczynę po r8. 1. kop. 65
(z wyłączeniem pantogl·afu) kosztuje 12 do IS. l kop. 70 za centnar.
rubli.
(-) Przemysł włościański. Włościanie
(-) Rozbiórka domu. Wczoraj rozpoczę- z okolic Konstantynowa i Lufomi61·ska doto rozbiórkę domu drewnianego po!! ~ 46 wieźli wczoraj do Łodzi około 500 sztuk
(policyjnym) przy ulicy WscDodniej. Wła- koszyków wielozbowych. Jest to plód pracy
ścicieł przenosi ten dom do l'abianic, gdzie wieśniaków podczas dłngich wieczorów ziosiedli~ się i nabył plac pusty. W Łodzi mowych.
~il\isce wYJ'jezionego domu ząjmie kamie(-) Wino. Jeden z tutejszych kiprów
Olca, kt6reJ budowa ma być wkrótce roz- zawarł umowę z pewnym płantatorem wipoczętą.
nogron na Węgrzecb, w celu dostawy
(-) Znaczna kradzież. Dokonllna IV no- wszystkiego moszczu ze zbiorów tegoroczcy z czwartkn na piątek kradzież chustek nych do składll jego w Łodzi.
ze składu p. Kippera przy nlicy Długiej
(-;o) Uprawa chmielu. Jak nam donoszą
pod Xc 271 r świadczy, że nawet grube z okolic, lIprawa chmiełn znalazła pomię
mnry nie zabezpieczają dostatecznie od rze- dzy tutejszymi ziemianami wielu zwolennizimieszków tutejszych. Zlodziejl\ iIotąd nie kÓIf. Dotychczas zaniedbany tęn przemysł
wykryci, pmwdopodobnfe jeszcze za dnia rolniczy począł się ożywia(', od czasu pierdostali się na dziedziniec sąsiedniego domu, wszego jarmarku cnmielal11kiego w Warnależącego do p. Rerha i tam, upatrzyw- .szawie, gdy pr7;ekonano się, że i tę gałąź
szy otwartlj. komórkę, weszli do niljj i CZ(l- rolnictwa mQ~ua będzie z korzyścią spokalL nocy. W chwili, gdy wszyscy w dQmn żytkować. Obecnie joż kilkunastu wł~ci
posnęli, złodzieje ~oczęli wykuW&6 otwór cieli majątków ziemskich przeznaczyło dość
w mUl·ze i doprowadzili go do takiej wiel- znaczne obszary grnntjl pod plantacye
;ko ~cl, że człowiek mógł swobodnie przesn- chmielu, a E\nergiczne wzięcie się do dzieła
uąć się do wnętrza. Jednak PQ wydrążo- rokuje in! w przyszłości znakomite zyski.
(-) Na posesyi pod]u 2711 przy ulicy
niu dz~ury IV mUloze, napotkali przeszkodę
w piecu kaflowym, który zaslaniał otwór. Cegielnianej rozpoczęt. budowę nowego
Nie chcąc czynić wielkiego haiasu rozwa- dwupiętrowego domu mieszkalnego, kt6ry
leniem pieca, wyjęli kilka katli ~ w ten ma s~ną(', jeszoze w roku bieżącym.
sposób utorQwali sobie drogę. Skradziono
(-) Ofiara nieuwagi. Wczoraj na ulicy
chnstek welnianycb przeszło na rs. 1,000; Nowomiejskiej jakiś przechodzień popchnął
towar powynoszono przez otW61·, a ponie- przez nienwagę żąbraka chodzącego o kuważ d,ziedziilce domów .p,P. Kipp~ra i Her- li. Kaleka straciwszy równowagę" oparł
tza ,ol).alają parkany niez~yt wysokie, zlo- si mocniej o kulę, lecz ta pod naciskiem

garui, pulcbnintkie rą.cz i, maleli le nó ki,
oto skończony portl·et panny Xlary Vion;
nez. W spojrzeniu jej był wyraz pytający,
jak~ łagodna prośba, a w ngmiechu spokój czystego snmienia, )Diło~(', bliźnIego,
potrzeba doskonałego szczęścia dla siebie
i podzielenia się niel/l z całą ludzkością.
Jeaen z odrzuconych konkurentów porównywał jej twarz do tarczy księżyca,
ale nie był szczerym, bo kiedyś, gdl' miał
jeszcze nadzieję powodzenia, ntrzymywał,
że tłuścioszka, pomimo brak,u rysów, była
bardzo ponętną z powl,dn pewnego ros·
koszuego wdzięku, który obiecywał niespodzianki w miłości. Klara Vionnez była zawsze otoczon~ młod~eżą i ~d pierwszego
balu przekonać się mqgl~ że nie trzeba
~yć piękną, aby się podobać. Najmniej zalotna ' z córeJc Ewy, nię~wiadomą byla s\foicb powabów, jak owa skromna łączka, na
której 0lVce skubi~ śliczną trawkę, nieświadom/f jesG t piękności krajobrazu, który
przedstawia..
·
•
Pierwsza jej młodość spędzona w rodzicielskim domu .nie naJ,efa.la do najweselszych. Matka obawiająca się wszystkiego,
nawet klasztorów:, PostaI;lowila ąama wychowywać córkę i o małq nie zepsuta tej
dobrej natUl·y surowQści/ł, zadawanym jej
przYJllusem, zbytkiem uwag Lkaz&ń. Słodka ta ,istota wyrosła 'IV cieplarni, której
okna otwierane zbyt rzadko, rue przejlnszczaly , powiet.rza, a słońce zag)!łdające skąpo, wstrzymywał!1" rozkwit ro~lin. ,:t: gd)'by
to tylko zale~ało pd matki, ml:odoś~ KI&.\'y
Vionnez nie zakwitłaby nigdy.
bl-tydką., była niesłychanie powabną. Pię- , Pani Vionul\Z byJa osobą wysoką, chudą,
kne l·ude włosy. gorącego, odCienia, wielkie sililą, której twarz dluga, nieruchom a, przyciemne, prawie kasz~anowate oczy, pelne pominala owe stąre ldllfze, nie , r9zweselasłodyczy, olśniewają.ca białością cera z ró- jące 'się nigdy, nawet przed żloi)el\l owsa
żowemi żyłkami, nos trochę zadnży, pOIic;z-1 lub drąbinką siańa. Pam ta nie pl·zebaki nazbyt pełne, małe nsta z drobnemi war- czy łaby temn, który zmusiłby ją do OŚmiena

I

l)

" 65.
ftzieje wyniMli towar zapewne w pole,
gdzie bez pn6Słkody mogli go nkryć. Po·
lieya zawiadomIOna o kradzieży, przedsięwzięla energiczne dochodzenie.
(-l Stan dróg w obecnej porze je
wszędzie zły. Na szosach w okolicy Łodzi
pełno jest wybojów i dziur, tak, że nawet
lekką bryczką trudno tamtędy przejechać,
nie mówiąc jot o wozach i furgonach z
ciężarami, które uwiązłszy w wybojn, kiIka, a nawet często kilkanaście godzin mnSZIJ st,a.(', na drO(lze, zanim ich ludzie nie
wydobędą z wielkim trudem. 'rak jest na
szosach, o ileż ZlIŚ gorzej być mnsi na drogach bocznych I Wobec te&"o nie możua się
dziwi('" że włościanie i drobni handlarze 0koliczni każą sobie płacić wyi:sze ceny za
produkty spożywcze, które tak tmdno dostawić obecnie do Łodz.i.
(_) Targ wczorajszy odznaczał się ruchliwością, jak zwykle plozed świętami.
Małe dowozy jąj, masła i nabiału wogóle

t6wki we wuystkieh kasach po:tyczłrowowkladowych gminnych w powiecie łaskim
w dniu l stycznia 1890 r. było r8. 1,885
kol'. 62.
(-) Z teatru. .lI&mlet" szekspirowski
zapełnił onegdaj
bliczno§c!4 wid wnię
te ru Victoria. podziew"ć it należy, że
pomimo tego powodlenia, płynącego w znacznej części z sympatyi dla u entowanego artysty-benefu!anta, p. Uhlllieli68kiego, reżysery,. 1W!Z('.g0 teatrn na przyszło g(', 8pieszy6 się nie będzie z wysŁawialliem pOdobnych .Hamletowi arcydzieł,
wymagających skodczonej gry całego 8kładn

lC u.

órka prezesa trxbuna u,

przyzwy-

czaiła się na wzór oica wyda.wi.!l uieodwołalne wyroki. W życiu widziała dwie
lozeczY: interes j przyzwoitość. Zastana-

wiała się dłngo zanim postanowiła cośkol
wiek i żłe robił podlug niej ten kto robił
inaczej Na tym aogmatycznym gruncie wyrosła
pObOŹllOŚÓ ciasnal chłodna, SUl·owa. Pani
Vionnez dużo robiła dobrego, ale w tycI!
dzielach miłosierdzia nie było żadnego sercowego porywu.
Wiedziała, że po upadku . oosarst~a ojciec jej musia.! wycofać się z url\lldu i lIie
cierpiała rewoluęyi jak plag dyabelskicb,
od których tylko religia nstrzedz może,
przywracając por~dek Vi gospodarstwie
spoleczneJĄ. Rz~dzilą całym !'\!)mem, jak
,przeor klasztorellI, . nalozncała zwyczaje,
nstanawiala reguły i każd~1L odmierzała
skromny dział szczę§cia podŁng ,własnych
oniem pojęć.
Generał lubiący żyć swobodnie, błogoslawił Oloząd, który tlozyma.! go zdaJa od
żony. Był on ~ietylko walecznym żołnie
rzem, /ILe człowiekiem zasłnżonym, rozumnym i filozof"1lI, innego rodzaju, niż pani
Vionnez. WYQrany przez cesarza do obrobienia histOl:yi Cezara, rozjaśnił z, dziwną
pr1,lluikliwością , niektóre sprzeczne .dane o
bitwach I!rowadzonych przez Yel'cingetoryksa. Jako generał brygady t 1870, rokn ,
dał dowody ltielkiej trze~wośei sądnd stałości charakteru, !I mjanowany generałem
dYWizyi zachował (en tytnł i w ' czasie pokqjn. Przywią.zany do swego" powołania
jak do kochanki, wystąpił tak surowo
Pr2ięciwko nowym urządzeniom wojskowym,
że odebrał za to ostrą naganę od ministra
wojny. Podał , się więc do dymisyj, którą
otrzymał- ,wkI·ótce.
•
"f
(.]J. c. n.).

I

N.65.

3

pękła. U padłszy z chodnika na ulicę, że
brak zwichnął rękę, przyczem silnie zranił
głowę, co go pozbawiło przytomno§ef. Obecni temu wypadkowi ludzie odnieśli żebra
ka do felczera B. i tam go otrzeźwili.
(-) Dziś w teatrze Victoria prz$tJt-

I poświęca

się dla przedmiotów wywozu ze 00.50. potyeska fllBb. ł'/~ z 1881l r. 93.30, i O' •
środkowej Azyi i prr.,ywozll tam z Rosyi 1887 r. -.-,6'/, renta złota 111.40, 5~ r. &t • 1li&i
i
.
h
. t
p ó r . lOł.96. poty.u.. wschodnia II em. 011.20. tu emizagraOlcznyc pans w.
r cz tego, ze .yi 6S.l0, ó'I, li.ty ...."'..D. rulki. 106.00. 5'/, pox "la Ru ..le". Pod tym tytnłem m~ ,.y- rodkowej Azyi, il przyległych cbanatów i.y.... A pr.mlO"•• 1864. roku 163.00. taW • 1866
chodzić " j~ykn ftancWlkim Iw Parytn tygo- i Z Pru'syi, wY8ta'\Yione będą okazy Z dzie- r. 150.00, akcye drogi hl. war....,..k"''''i.,I.u.ld.j
dnflc, kt6rego tad&niem będzie zaznajomienie dziny ro§linnej, zwierzęcej l kopalnej, sta- 193.00. akcye kredy tow. alUtry&cki. 168.75. akcy.

wioną będzie melodyjna operetka. Wesola EnrollY « Rosy" ze staDem jej finansów, prze.
dwójka Ił, na benefis sympatyil2nej śpIewa mysłn. polityki wewn~trlnej, a nawet jej liteczki pani Jarszewskiej.
rato ry f sztuki.
X Powódź W Sardynii spowodowana nawałnicami i ooerwanlem si~ chmnry, zalała wielkie obszary WYSp'J( un ~ dn20 domów i top~e 'mnóstwo IndZl.
X Trachoma pojawiła siQ w charakterze
Warszawa.
- Według szczegółowych wskazówek, epidemii w ko=~ wiedeńskich.
nadesłanych przez radę uniwersytetu warszawskiego, a odnoszących się do budowy
i urządzeń klinik uniwersteckich przy prb- , ,
jektowanem przeniesieniu szpitala Dzieciątkll Jezus ua folwak więtokrzyski, po·
mieszczenie tychże klinik połączone być I Berlin, 19 marclk (Ag. p.). Cesarz przywinno z głównym pawilonęm szpjtaloym. jął dzisiaj dymisyę ks. Bismal·ka. Geuorał
Audytorynm dla klinik terap~utycznej i dya- Capri vi przyjął nomlnacyę na jego nagnostycznej ma pomieścić 160 słuchaczy, stępcę..
. .
Berhn, 19 llIarca. (Ag. p.). UstąplellJe
a sale dla chorych po 60 łóżek, przy których też znajdować się winny pokoj~ dla ht. Herber~ Bi~!U'ka jest rzeczą niezapraktycznych zajęć studentów, gabmety wodną. Mi~J ce Jego zaJąlby lu'. Hatzfeld
profesorskie, a także laboratol\ya
lem i- albo RadowItz.
Berlin, 19 marce.. (Ag. p.). We wozoezne i bakteryologiczne. Xlini'ka chirurgiczne. składać się ma z dwóch sal opatrun- rajszej konferencyi generałów u desarla
kowyeb,Jedna ua 100, druga na 70 łuchaqy uczestni~zyli: hr. Moltk~ k.omen.danci. kora przy mch oprócz gabinetów profe orskich: pusów, Inspektorzy al'lIll1 l adJlIt-llllCI gezakłady kąpielowe, wanny parowe, a także neralni.
. ..
magazyn narzędzi chirurgicznych i mate~~rlln , 19 marca. (Ag. p.). DZISIaJ () g?ryałów opatrunkowych.
dZlUIe kwadrans na czwal'~ ze~rała SIę
_ Władza ednk-acyjna pozwoliła p. Ma- walach izby deputowanych eJmu pmryi Kellerowej na otworzenie w Warsza- skiego rada ministrów pruskich pod lIrzewie nowego zakładu froeblowskiego.
wodnictwem dotycbcza owego wi"Ceprezesa
- Warszawski instytut głuchQUiemycb tejże Boettichera.
i ociemnialycb otrzymał zaproszenie na
Wi edeń, 19 mal·CII. (Ag. p.) . •Fremdenzjazd przedstawicieli zakladów tego rod~a- I!~att·. wyraża nadzieję, te Bism8:rkjll;ko.wieljn, któl'y ma odbyć się w Londynie w nlle- kI n.'lstrz. dypl0'!lacyl europejskIej I. po
siącu czerwcu r. b.
usumęcm Sll~ swoJenl, IV trndnych chwIlach
- Teatrzyk letui na Saskiej KęplQ w polityki zewoętl'znej gotów będzie do udzieWarszawie będzie ob'adzollY przez trupę lenia swej rady młodemu monarsze. • N. fr.
Pr." powiada, że miejsce odnoszonych bez
czeska.
- Komitet budowy pomnika dla Kra- zawodu sukcesów, zajmIe teraz obawa przed
szewsldego zwoluje znawców, celem po- czemś niezuanem. Prawda, że potrójne
wtórnego zbadauia wartości robót, dokona- prz)'mierze pozostanie w swej mocy, ale
nych przez g. p. Jana Kryilskiego. Komi- czy będzie 0110 i w przyszłości tem, czem
syę utworzą: rzeźbiarze, architekt i bron- pod decydlyącym kitirllnki~m swojego tw6~zownik.
cy bywało?
_ AI'Chiwum miasta Warszawy liczy l Petersburg, 20 marca. (Ag. p.). .Peobecnie przeszło 40,000 woluminów . Naj- tersb. wied." podają, że wkrótce w radzie
dawniejsze akty datowane są rokiem 1376, pań twa rozwa:ilany bęl1zie projekt ogóllle·
a uajstarszym z nich jest przywilej ks. go ubezpieczenia bydła przy współdziałaniu
Jana Mazowieckiego, pozwalający 11;1. wy- władz rządowych.
budowanie łaźni miejskiej za miastem.
Petersburg, 20 marca. (Ag. p.). Z urzę- Obawa wylewu Wisły zupeluie millę- dowych źródeł : projekty zmian w prOgl'ala i knrsowanie promów i łodzi pod War- mach wykładów gimnazyalnych już ułoio
S'.\awą jest j uż dozwolone.
ne, roztrząsa obecnie oddzielna komisya, na
- .KUl·yer warszawski" dowiadnje się którą miuisteryum oświecenia włożyło nao wykryci n w Warszawie szajki szulerów stępnjący- obowiązek: Przy zachowaniu okarcianych.
becnego systemu klasycznego wyksztalcePetersburg.
ni.a. skrócić i nprościć programy dla ulże- ..Ruskija wiedt!lnosti" dowiaduj/ł się, uia uczuiom, naukę zasad gramatycznych
że rada państwa niebawem rozpatrzy wnle- wszystkich j~zyków ześrodkować w uiż
siony przez millistra spraw wewnętrznych, szych klasach, IV wyższych przeznaczając
Bekretarza stauu DOl'nowo, projekt zmian więcej czasu na c~ytaui6 autorów staroustawy o instytn~yach ziemskich.
żytnych; nłatwić domowe przygotowania,
- Celem rewizyi . nstawy lekarskiej wy: rozważać kwestyę uproszczonych i skrócoznaczouo przy radzie lekarskiej w Peters- uych podręczników; urządzić zajęcia klaso:
bnrgu komisyę z 12 członków pod prazy- we tak, by zoś~wał czas lIa ćwiczenia gideneyą W. Paszutina.
mnastyczne i jeśli będzie ' moina, na muzy- Miuisteryum sprawiedliwości, po po- kI) i rysunki; rozdzielić bardziej 1 óWDomier-'
rozumieniu się z ministeryum spraw wew- nie zajęcia Da dpi tygoduia i rozważ'y'ć renętrznych, zaproponowało radzie państwa zultaty, jakie osiągnęła instytucya nlłdzor
zwiększenie odpowiedzialności za obrazę ców klasowycb.
straży więziennej przy speluieniu lub z poLondyn, 20 marca. (Ag. p.). Między wlawodu spełnienia obow.iązków służby - dro- ścicielami kopalń węgla i delegatami uczegą zrówuauia tego rodzaju przestępstw stników bezrobocia nastąpiła dziś zgoda.
z obrazą szyldwacbów lub straży wojsko- Delegaci przyjęli propozycyę właścicieli co
wych.
do powiększenia płacy dziennej o 5% zaLublin. W Lublinie otwarto sklep pracy raz i ·da.lszej podwytki o 5% od dnia l-go
kobiet.
siel'pnia 1'. b.
Paryż, 20 marca. (Ag. p.) . • Credit Lyón- P. Janikowski w bieżącym tygodniu
ma wygłosić w Lublinie odczyt .0 ludo- nais" otwiera ~nia 25 b. m. podpisy na
żerczych plemionach AfryJiJ."
pożyczkę serbskI} '" ilości 26 1/. milionów
Kobryń . Według informacyj "Knryera franków.
warszawskiego", właściciel dóbr Cbojnice
Paryż, 20 marca. (Ag. p.). Pl'asa ze spo·
pod Kobryuiem, p. L., w celu założenia kojem zapatruje się 'na dymisyę ks. Biscieplarni przy swym palacu sprowadza marka i twierdzi; że jej skutki więcej inz Warszawy roślin za 23,600 rs.
teresują Austryę i Włocby uit Francyę.
Z literatury ł sztukł.
.'
Moskwa, 20 marca. lAg.' p.). Wczoraj
- Wyszedł 120-ty źeszyt .Słownika ge- odbyło się pierwsze posil'dzenie założycieli
ograficzuego·.
w Moskwie śtodkowo - azyatyckiej wysta- Teatr Mały warszawski ' wystawi wy. • Wybrano delegllcyę do podania prowlo:ótce kt-otocllwilę "Korespondencya mi- śby: do generał - gubernatol:a .o ppzwolenie
łosna."
rządbwe na otwarcie wystawy.
Otwarcie
- - - - ,I
zamierzone w roku bieżącym -w gmachu
muzeum historyczne o. Osobny oddział
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....l8... wlki.go banku handlowego -.-, dy.konto. t ., b 6
rozy nOSCI, 1'0, WyrO y przemys u mleJ- wego _ ._. dy. koDto uieUlieckiego boukll p.fult,,.
pryw.we 3'/,0/0.
scowego, domowej PrzędZYl bawelny, jedwabiu, welny i tytoniu. \Vyst&wa trwać
lo.dy •• 'JJJ marca. POlyczk.. ru.ka z 1689 roku
ma 4 miesiące. W uI'Ządzeniu bilU'Ze udzial II em. 93'/.. 2'/~Of. Konsole augiel.ki.97'/...
··
h fi
H
k
N
d'
Waraz.wA t 20 nlarc&. . 'rarg ua. pliWU Witko\,Sto ceI D1ejszyc
rm mOS wy.
agro aml Bkiego, P ••enica
om. ,aJ__• potr.. i Jobn _ _
będą medale złote, rebl'ne i brouzolVet - j bIała 615-630. "yborowa 640- -, zyto
hónorowe dyplomy, ~wil!.dect1Ya i listy po- "J~ ow. 481'/, - -, ...dni. - - -. w.dliwe
chwalne.
.j~C1u i.6 2 i ł-o rz~tl 4,50-550. owlo. 280Berlin, 20 marca. (Ag. p.). Za główny ::40. gryka 390-420, ..ellik letni -. zimowy powód rozłamu pomiędzy C8S11I'Zem i ks.
~~t';~~;~ ~""::-ł,.';,l;:·_!l~·I~po;:{:>;
Bisn\6rkiem uważają I\W8$t.yę robolaliczlI. k ';8u jagl'DA - - -. ojej rz.p&lwwy - - -;
'Kanclerz sprzeciwiał się wszełkieml siła oli lWDIJlY .-. - - ... [lud. Q
zWQłaniu konferencyi
Cesarz nie uznsie
o.......no pszerucy 250, syta 100. i,c,mieniA
'1
. " . '
- . o.... 100. I(roebu polDego korcy.
potrzeby praw WYjątkowych przecIw socyaWIrnawa, 2) marc•. Okowitn 78'/ • akcyz~
lisoom i przemawl&' za. zgodlji. Ceslir~ zA- rpo k. 9.1/,'/q' SlGin.uok g.rno&_do "iadr:l00-307'/,.
chowuje się wobec przesilenia kanclerskie~ H~t. SlU~d. ~a 'Vl~ IrO kop. 8<3":-8'26', z& goru.26lł
krwi"
-269. .:.,)nk1 za WIadro kop. 83a'-8S8', .a g&rlll8C
go z zimna
.'
".
.
272-27. kop. (II .tod_ _ "1m 2"/.lBerlin, 20 marca. (Ag. p6!.). SpokOjny
8erUo. 20 marca. Pueuica 180 - 198 na kwiec.
nastrój giełdy wstr~ąśnięty dymisyą ks. maj 195.25 .. l1a ""C.... pud•. 181.50. Żyto. 169Bismarka pdwI'ócil. Na polityczne poło- 175. D" nlec. maj 171.óO. 'ot. .IL Up. 168.20.
.'
't.
ter
k . . .
U1 ól
Iłl.re. 20 moroa. X .. " .. gOOlI a.orag. Sant..
zenIe pa I ~ą
az spo oJ UleJ. . 'lOg e De. ma.. oc 105.70. ua maj 10576, Da wrze•. 104.25.
przypuszczają, te kanclerz cesarski niedŁugo Spokojni..
,
New-York. 19-90 mar.... !la\T_!ua 11'/.. .. ~. Or·
pozostanie w Berlinie. Wszystkie rozpo1'Z~dzenia O Opuszczeniu paŁacu kancJel~ I""nl. 10'/,·
k'
,- "
"
d I
N d D tsch
New·York. 19 me.re.. Kawa (Fair - Rio) 20.50.
S lego łl.SląZę JUz w~ a.. ~ Ol'.
eu
e Kawa Fair-Rio lit 7 lo,," oron,ry u.. marzec 17.62
Allg. Ztg." polemIZUjąc z "Frankfnrter Da maj 17.3'l.
'
Ztg.", powiada, że niesprawiedliwem je;st
twierdzenie, jakoby ustąpienie kauclerza
'GlKtD8WK
było w zwlązku z kwestyą robot,uiczą.
Niezgodność zdań dotyczyła pl'ZedewszystGI,fda Warszawska.
kiem państwowo-prawnych spraw, a mia~.dallo ~ Kodeem gi.rd,
nowIcie szło o grauicę odpowiedz.ialnoojei
ministrów wobec kolegów i o obowiązująZa wek,le kritktler .. I•• w,
ce dotychczas na tym puukc~e główne za. ,
11& nerlin za 100 mr.
45.45
ł5.G5
sady. Niesprawiedliwel}1 byłoby mówić o na LqDd!u za 1 Ł..
9.17
9.22
szqrstko mot)'wowanej opozycyi księcia Ut. Paryi n 100 rr.
36.70
36.85
ptŻeciw grodkom prawodawczym, elotyczą na Wieded za lOO II.
. ' . 77.75 77.60
cym opIeki lIad robotnikami.
a posiedzeZa Plplery pd,h.. we.
uiu sejmu państlva 9-go lDaja 18811 roku,
Listy IIkwidac,jne Kr. Pol. _
90.-\5
90.50
kanclerz cesarski motywował swoje poglą Rusk', Iluźlcskt. wrthodnia .
10050 lelO.2;
dy ua tę sprawę i salD robił cesarzowi
,. ł·/, poi.. we ....z. r. 1887 .
86.35
66.50
97.15
przedstawienie w przedmiocie usiadającej Li3t, .... t .•iem. Seryi l .
DUO
9620
[16.40
n
?;..
0' V.
obecnie konfe)·6ncyi. Zrzeczenie się przez
99.25
Li.t'
....
t. m. w.r..: Ser. I .
9950
ks. ' Bismarka 'ljtano wiska ministra handlu,
00.96.15
n
n
'J._!a'
" V.
bynajlDniej uie uastąpiło pod naciskiem; Li.tyza.t.
oL r , i Seryi I .
96.20
96.50
93.70
książę zrobił to z własnej inicyatywy; po9'."
~
11
"
II.
93.25
93.25
~
,. III.
dobniei: kanclerz prosił cesal'Za o wysłu
chanie zdania rads.paóstwa. Wedle "Nation,
Giełda Berlińska.
Ztg.", odpowiedli: ce arza na proźbę ks.
121.2';
220.50
mokie....... . .
Bismarka o dymisyę, mieści się w llługim Banknoty
2'20.25
220.50
t'
71
na dostaw.
reskrypcie przeznaczollym do ogłoszenia. D,8kouto pry".t.ue. . • .
3'/'"/0
W reskrypcie tym wysławiają ię zasługi
kanclerza i wyraża się wilzięczuość cesal·ska.
DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI.
Berlin, 20 marca. (Ag. p.). Na wczoZ.. lrlł w dnLU 20 Marca:
rajszem po iedzeniu konferencyi ks. BisKałolicy: dzieci do Jat 16-to z1narlo 5, w tej
mark zapewnil włoskiego delegata, że i w liezbie chłol)CÓ\Y 3, dziewct:l}t l, dOl'u4łych 1,
przyszłości Niemcy i Włochy iść będą ra- w tej Jiezbie mężczyzn - kobiet i, 8. mianowicie:
FloreDtyn& {:,eka.J..,I..UI.
zem jedną dro~ą.
,
,
EwangoUoy: d.i""i do lat J5-tn zmarlo 6, w tej
Berlin , 20 marca. (Ag. p.). Glównym Iczbie
chłopc6w 5, dzie,,~z4' dor.,ły.. 2,
przedmiotem narad WCZOl'ajszycJl cesarza w tej liczbie l4łiC1ZYZU 1. kobiet 'Ił " lUira.l1owicie:
z wezwanymi tu wszystkimi dowódcami ElIl& Brluriger lat 45, Iguacy WltscheJ, lat 72.
korpusów była kwestya użycia wojsk przy
StarotakoRnl : tbieei do la.t l~·tl1 "rulU'lo I,
w tej liczbie chłopców 1,' flt.iewez'Iot - d.oroslych
1'0zl'Uchach z bezrobocia wyuikających.

fi·,.

800,

TELEGlU:tłf

3'1,-'.

l, w tej lic.zbie mt;żczyl.ll - kobiet. 1,

ira.ba z

Ostatnie

wiadom()ści

Waruawa. 20·go marca. Wekole kr6L term. na:
B.rlin (2 d.) t6.G5 tąd .• ł5.70, 65, 62'/.. 50 kop.;
Londy~ (3 Ul.) 9.22 żą.I . , 9.23 kup.; Par,. ,1~0. d.)
3685 ,l}<1., 36.90, 85 kop.; Wlędeń (8 d.) 77.75 złd;
4P{, Ii,ty likwij\. Kr~L Polak. dnie 00.50 żąd. m'ole
e9.6~ , ż~d ., 8~.\0, 00 kup.; 5°/, pożyczka w..bodnio
n el~. 100.50 Ż~d.; ł'l. pożyczka we"Dętnn81 Z\ 1887
roktt 86.50 żl}<1., takaż 'IIl&ta 87.10 żąd.; 5°1. li.'y
...(&wne .iemRki. r ~.r. 97.40 ż~d, 97_30 kup .• m
,er. lit. A 96.~0 ząd., 96.2", 25, 30 k~P·i 5'/0 ligty
za.tal1n~ ~. War.z,,?, ! 9I!.50 ź~.l., J[ 96.W Ż~II..
Irr 96.20 01).11.1 IV 9•.1~ .~d., 00, 96.U5 kup .• V
96.15 .~I\., 96.05 kup.; 5°/. obligi m. War.zawy duże
91.50 żąd.; 5'1. li.ty za.tawne lłl. ł;.odzi B.r. l 1)6.5(\
ż~d., li 94.00 żąd., ID ~3.25 <<)d •• IV 9'2.00
żąd.
Dyakouto: Berlin 5·/ó• Londyn 5'/,. PArY' ao/., WieJ
deń 60:" Petęnhnrg 6.,•. W~t kupouu • pob'ęe.
5".: U,ty zasł'wne zi,<jw.ki. 116.1, ,.ar... I i ~[
223.-, Łodzi 183.4. listy likw. 115.1, potyczka ~r..
Ułi~~:r!b~;i: Jło 9;~r.... Wekslo ua Lon.lyu 92.60,
U pożyczka wscbodni. 100, m po;,yrzka ".ch",
dnia 100'/" '~'/.'Io li.ty Z&.taJYn& k,t:edyt. ,iem,kie
lU.50. al ,yel1allk~ rUBkiego dla baudltt zagranicznogo ' 271.00, peter.bllrBkiego bauku Ily.kol)towego
670.00. baukn mi,.u.yu.rodo,.e~o 535.IitJ, war...,,-.kiego h.uku dy.koutowego 292.00
Berlin. W-go marca. !laukuoty .9'ski. zaraz
221.25, n. t10l!t&lVę 2'!0.50, wek.le ua W.r.zaw~
220.25, ua ·Petersburg kro 219.75, 11& Peterslrnrg
dl. 217.75, na l.omlYII krót. 20.35, ua Londyn dl
!lO.23'/.. na Wi_deu 170.75. Ku~ony celue aU-70.
5°', Ii.ty z•• tąw.e 65.60. ~o,. ii,tv likwinacyine

~;zŁuldnego.

z s~~r IPo , miejsca do dzieci od lal 10. Ofe~ty,
J.
o Zl, SU1UJe,uny I z o ny, Warszawa Z K S-to KI-zy"ka
~aJący dobl'Ze języ.k P!l1Ś~ l r~s- e'sżkanie 7.' . ,
" 4S9-i
ki,. obarczony rodzmą I me posla.
daj~CY środk?w . u~zymania tako- łlagazX!l strojów ~a!llski.eb
:we~, pOSZukUJe ' JakiegokolWiek za- ogzystU)ący od lat czterech ~ dobrze
JęcIa w Łodzi lub okollcy, łJ.ska proce'ntuj~cy sIę jest tlo od$t,,,,:e. o!etty np~'asza skła~1\Ć w .Adm. ~ienla 7. pOWOdu śmiercj, "(!'aścilllllJeJszego pisma pod lit. S.
clelki l Wi· omość 'ulica Kon tan446-3-2 ' tyuowska, do. Ke~pnera.

600. centn. SIANA
.. ,

a5 w na~~p zym gatunku! z odbiorem

HI

na lD1eJscu po rs. 1.20 za ~\lljtl}ar
Wilgi 120 funtów..
• p39-~1 "
.. •
I
i
8 ~~ 1\ ~I E, .zaraz
ao ~v'ynaJęma przy fll-~lliI dla
koblęty, ulICa Zachodllla X~ 38
dom pani GIleulich, strót wska2e.

MIJiJ

miauowicie:

W numerze 58 "Dz18llmll ł.ódzkilgo" ,
zamieszczono ogłoszenIe firmy "Lafebue",
że niżej llQdpisany u olniol!1 zost&ł od
obowi"zk(lw, za njespełniell'", polecCl\ swo.
"
.~,
~
,Ich mocbdawców. Pl'acuj~ ula .abl'yki
"Laferme" od 1'871 r., !Za.wsze jak najściś
l",i z ObOWI' "~kó,u moich wywiazywalem się
'IJ
....
'.
'f'"
Nieporozumienie wywolane niewłaściwem
postępowąniem wari'\2iaws~o peb).omocnij
ka l firmy ;,Lafel'me • l'rIÓrilełly ){,arakoza, nslłttjącego od da"ma pOIbawić
mnill zajmow.anego stąnowi~ka, doprowadzUq do tego, że nie ja względem fabrykl,
lecz ta ostatnia względem mnie zooowi:r
ń
.
Iu'ł
. t
.
I
t ł
~a
llIe8pe l a 1 o, uJawu ODe ZDS a o
w kaucela~yi uotaryuSza. PI'otestuję więc
przeciwko wyżej powołanemu ogłoszeniu,
a zarazem daJę i~ na dro~ .ową po
l' t
.
. dli
.
na ezy Y wYlll\ar sprawlę w
I.
'
IEJDaoReI ~lu,zy..leI.kiI
514-1

A.

OSOBA . Domininm Włyó, stac~a poczto~a
posiadająca dobrą muzykę l języ- m. WaHa, gub. kaliska, powIat

8.

PrUBB&k, lat 60.

..
l1STA PRZYJEZDNYCH
.lołel PolIki. B. Rębowski z Wielunia, J. Zaidi.chnir z Bobr)'lliee, J. Maklrunadd z JekAterynoBt..wla.
Gr.ad HoteJ. ID8p. B.rybki. Leicltiiarig, Koryłow I Wrnawer , WarB"'wy. W. SteDbertl O. Ruck
z Petersbnrg... A. RGm"r z Rems,eidll.

Z

f~~~Uią~y pl'~ez dłuższy cz~)ako ki; francuski I 'hlemiecJ>j, poŚzukuje sieratlzki, ma do ~przedaoia I'
koine

handlowe.

~urkow.kieh

------

PRO~~~t ~RYZ~§~~~M~~b~B~I!;ER' A'

ODONTYNA PELLETłER'A

Nd&jeblal.śel ,~"iIIllez plllda emalU

I .lInl_aje pr ••h....le.
KaId_ pudełko ..I~pion. Jest pltcąt

....i• .:;(~,.;~!""1!J

łlIj

.ltiI\ lu wydrukOWllD'b
w czterech kolorach.

ELlXIR PELLETlER
Q8181vza ..I ......

I

I

~

• •

...:u

,4. ,,~,\~

6
N 65
DZIEN!oo'1K ŁÓDZKI.
r --------------------------~------ -~----------------------------------~------------------

O
m

,

G

Ł

O

S

Z

E

N

npaBJleHie O(S~eCTBa llOTpeOHTeJIeH
AOBO I\RTb AO BCCOÓll\3ro cBtA'l lRia , 'I TO 113

II 3arpaHII'IHbUIII,

B'D

I

A.

,

rop. JIO,D;3H

IIPC~CTOllmie Upa a)\HIIRII .13Uli3 OGU\CCTBa c ua ólII lIa CCt3lRlI1> KonOKianbHblMD TOBapOWb,

BMHAMM

MtCTKblMII

O'łllll4eHHOIi II cnOAKoii, HOHbRHAMM .. nłłHEPAMM MtCTHblXb II 3arpaHII'łHblXb npoIl3BOACTBb.
_ _ l'SHUO l1~teTcH A.l1I "pOJlum" BET'łMHY aall.l}" lmllfO COpTII .
__

BOBHAMM

Do sklepu Stowarzyszenia Spożywczego wŁodzi
nadchodzące świę.ta nadeszJS' w zellde towary kolonialne, WINA: węgierskie, kaukazkie, i krymskie,
wódki oczyszczone i sIodkie, koniaki i 1ikiery krajowe i zagraniczne. Również polecają ię SZYNKI w najlepszym gatunku.
w tyma.e .. klepie przyjmujll 81ę zamówieni" nil '''l'Izelkiea-o rodzaju nR8iooll pll8tewoc.

. na

p - Jest do od stąpienia

Teatr

Zarząa

Łódzki.

sobotę

Wiadllmość w

d. 22 mal'r.a 1890 r.

BENEFIS
Jarszewskiej

Słanisło

Towarzystwa ttroQi żelaznej

(BETTELST DE T)
OperetkA komiczna w 4 aktllc~ ,
z mlU:yką Ka;o!a 1tUlUlckera, LI'
bretto F . Zoili I Ryszar,!a Gen6e.

VIctorIoa •
°

WOKALWO -IRSTHUIBNTUU

528-3-1

I

POŻyczR owa Przemysłowców
Łódzkich

dniem 24 marca (5 kwietnia) r. b. obo- prosi ponownie Członkó w i Uczestn ilciw knsy , o jak n~japieszniejsze
odwolr.uill, ogłoszon e w }Gl !l3 " Zbioru
tlJ°iJ:ed6tawie.de k6i'ł=ec~ek
TaijI' dróg ~elaznych Rossyjskich," taryfy bez[lo~redni e na przewóz
gł6wniejszych tow&r6w ze stacyj
' oslIowice, t1mnica, Dąbrowa nil. posiadane wk1ady pieniężne, celem z:lpisauia W nich procentó w
533- 3-1
i Strzemleszyce, drogi żelaznej J wangrodzko-Dąbrows kiej i z jedno- respek liwe dywidendy Zll ubiegły r ok. 1889.
bnmilłcych stacyj drogi żelaznej Warszawsko - Wiedeń kiej przez

8'

ZORO"'J&

,

konces. przez Wys. c. k. Namiestnict wo galicyjskie

ZAKŁAD L E CZNICZY

PRYWATNY

~~oocx::>ooo·S
Główny

__

81ilad WIN

.

O

pOI~:now~ P~i!ci~D!CI~~\VięL~ ~
wielki zapas wszElkich gatunków
O

~

D-ra Jana Gwiazdomorskiego

wKHAlaWIB przy nliuy ŁOBZOWSIIBJ pod Nr. 32

O
O
r. 1888
O
wybornych
WĘGIEIlSKICH
lVlN
z
w
ła811~go
"Iuobrllnia,
O
lane, Czytehlia,
opeQltyjna.
lecie ogród .pacer."y dla
chorych. Staranna .pleka I wazolkle wygody zapewnione. Wazelkle
które szczególniej poleca
Rzan . kon!!umentom
O
piele w .Iej.... Ce.J wraz z oplek, lekarakIJ zupelnom utrzymanie .. , Q
narotny, w nowym wyl'l"znie na cele I... nle•• wedlug wymagorl
nOlO'oroe8nl\l I",~ny stawianym budynku Przyjmuje chorych oloQ,jej 1,Iti
n.....elkiego rodzaju choroby, IO'yko.onl. hpera.yj itp., z wykluollnlem
ohor6b zarullwyoh I u",yalowyoh. Pokoje dla tboryeh ,.. Ioży.ie wenly00111

W poniedzil\ł ek, dnin 24 marcn
1890 Nku.

)OW&Dt. obu erne, I komC.lrtem urątlznue, KOrj t Ar:r:e i .chody , i mit OPI\·

O""hoa ...1"

W

IJT .. No _ _
~wicżo nadszedł pełlly lad\łIIek (04 beczki) z

8

~

ką ·

I

I baztulI .patrunków o.lrurl.j .d 4 zlr. d. 7 złr . na dobę .
. . I'roapekly na ż~dtUlie przesy ła oię. Ustnych wyjIJniefi ndziel& na miejapleklł

.o-

~i ę .

O

Ceny bardzo umiarkowana.

~olOOooooloOOO+<9 "+OOCXX)OO OOOOOOOłat

KONCERT

Ka.ryi Krzyszkowskiej,
z łaskawym wspóludziałem

Kasa

pozy wczego.

podaje do wiadom ości , iż z
wiązy w ać zaczynają aż do

W~~~ła
, nWÓ].rta fIwa=~~~~.
non

ŚPIEWACZKI,

sklepie Stowarzy zenia

I wangrodzko-Dąbrowskiej

VICWfORIA.
W

urz ą dzeni em.

KLEP z kompletnym

OSTATNI

kurs

r ów, artystów i chóru męskiego. Gfm'll.a6tyktl, __
Początek o god7. 8.
dl d
l h db
ć . b d .
__ Bilet,y naby wl\e m ożn a w kBię- ~ o ~os yc o y~a . SII,I ~ zle
484-5-3 wlecz.ol ez:n - dla ~Z1ecl za~, " pogarni P. FIszer a..
_ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ nledzlalkl, śro dy I . oboty o 5 po
J ~
południu .
LÓUZ
ZgJ.0szenia przy.in1oj~ codzieo.nie
,. , d o (""
b
od l ~ do 4 po PQlodlllU, ul. bZika
,..,
,,80UOL~, • l
~) marea r. .
Kt 516
... domu KLUBOWYlI, o goo.. !Hj wie.
ezorl!Jll odb~dzie . iV
O
l plUS n

·
Towarzystwo GykIIstÓW

GLÓWNY SKLAD WYROBÓW

tańca

w tym sezonie r ozpoczynam w nie·
an1ato·
dzIel ę, d. 23 U1~rta r. b.

Warszawskiej DYSTYLARNI PAROWEJ
Ł.

MOKIEJEWSKIEGO

k
ICh

Ad lf L' ., l'

ogólne zebranieCZŁONK Ó W.
porządku dzienuym:

Nauczyciel

tańców i 43~~~kl.

HANDEL WIN
w

Łodzi,

ulico. Piotrl{ow8kAt. <!om Kl09sa Nr. 765.
polMa NA ,NADCHODZĄCE ŚWIĘTA
T runki w ZaKreS dystylarni wchodzące, w dobroci nieustępujące zngrllDiczuynl, jak alembiki,
CTO.'0800 0'1811\eu800 IIKIIO, likier), r-rewy w oz(lobnych fl akonach, SIJirytasy: do pici~ winuy, do
polltlll'y i do paleuia, jako te~ okolrll~ smacznlł i mocuą. ,,,. N l\. na.t uralue o dstałe - z ni\j ll6lniejszych piwnic: węgierSkie, frl1ll ~uskle, szl.Dlpańskie , reliskie. blszpaaskie, IJorlngał skle, ,\rakl, ko·
Ilakl kraj owe .i ~agranićżne (kuracyjne). .Klody stare, porter uglelski w 1, 'I., 'I. butelkach.
Oett· rrallCDskle, oraz \\'IS,\ : heSarilbskle; kryDIskle I kaukukle OlI 30 kop. za bu telkę.
539-1-4

06'hRbJeuie.
CYAeOawll U.PIlOTtl 8'L ClollsAn Mil
~aloto\V"lIłe
'" ysci(Ji. paOblX'L eYAeli 3·ro .D0Tpoa<lnCKUrO
OKpyra . ~. A. Bt.l0)eOIl'l>, 1BIITe~L '
O liozne zebrnule . i~ upr&.. &.
".
~.'
'. ' . ~. {
'
.. ;,~
Zllrząd.
CTByJOUldi' nlt rop. .JOJl.311 no Iln·
,
~
H
531-2-1 ;J;3e~cKoli YJl ulI XI .1~311 Ha OOHO'
OIJ'LIlB.llEHIE.
.
filii"
• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.1I011U11I 1030 CT. YCT.IBH I pOlKj{ftacK. Da rs. ~O, wystawIOny prz e~ MordkQ CY,'IeóHbdl fipHO'TRIl'L CDllaila Ma· . filii"
.. .
.
-- .
C1'Aonp.,o(iu8Ue'MI, q'l'O 16 ~tlP'r:1 zlezyngem <l. 17 lute:::-o. 1890 r., pODlUD Cy.l:eli 3:1'0 UeTpo.KOoCK& J ~t ~~o~r~n~m~ndr ~.ki~r~ ~~I~~
lM90 r. B'L 10 'łaC?BD yTp.I, Bo platny d. 4 czerwca 1890 r. 11& zle- 1'0 O ~t?F:t łLru llT,i1 3C U~K08'L Cy·
domu NI 1 u ~J6.ef.. Dzied,icki •.
~01t1l UO)!D Kt 1401 uo ~ere.!lJoBuBołl cenie Moses Schlezynger, a żyro- UlI1I1Cm!i , »IIITe.1 Lc'r8yJOU\,1ł B'L rop. 'f0 ' Vom otoezony ogrodelD. ZnakoUlitol
YJlHut Blo ropoAll JloAslł 0YA6T1> wnlly przez: l ) Moses Schlezynger JlO_~3 1ł Dl> )lOlit. N. 1431, 06'LRBMI' . ródl.ne. wodo do berbl\ty.
upo"sBeAeR& UyOJlH'l8t1R npOAaatll na zleceuie L. M. Fromer, 2) L. M. en, "TO 21 i\r. pTa 1890 rOAMI
501-3; !
ulie& Zawad,ka, pl.. W-go Strenge j{OHlIiHltarO IIltyllleCTBK, nPIIHflAJle'IFromer na zlecenie A. Besser, 3) Clt 10 'lac. y·rpa, . 81> r op. JIOASU'I
DZIŚ i CODZlgN.~tE
KaD\aro A6pauy .BapxBBKepy, co- A . Besser na zlecenie M. N. Kahane Ha wlloTfl xpaueOlR 110 3replliCKoil Skład Materyałów
CTOHlUaro HS1> lIc(ieRa, KUllrD II i 4) M. N. Kaban6 in blanco. Ostrze- y.!lI.ull, Hlt j(OlJll JIBIIUlIl\lmrO, 6y·
~
O)\"II.u", o.u1luenual"o AU, TOprOB1> ga sIę , ateby nikt tego wekslu nie Ae'r'b , UpOA30~Tl>C'" ABKan.woe IUly
W dobrym pDnkcle miasta ~V ar01> 326 py6. - KOli.
oabywał, gdyż ątospwne kroki pra- ~eCT80 IIpalIaA~e",aU\eo lllRBut
SZI\Wy do sprzedll'u"
li no\Vym programem.
OnKob, OU,tDKy II taMOe lIPO)\:!' Wlle poczyniono, kto zaś zgubiollY BupH6ay"y, aaSJlI0'.laJOU\oeclj 810 Ofert pod Sklad a toozny" upra88eltOe JUlyl1\eOTUO KOlii HO paSOMo· weksel zwróci wlagcicielowi. M. N. ue(leJIlI, (lUU1>, AOCKIIXD II e8peli. •.. J~ prze~łać do ~iura Ogłoszefi
poUttek (t god •. S "i..,..,,,o...
"
'I'
·... plITJo B'L )l.ellL UpOAaWH.
Kabllne w d9 1U1l Braci Szrilter C,liH:\'b KRHraXlt II Ol\toeoHoe 115 WIV-eh R_ich.,ana et Frondl,ra, s.·
W niedoi.lł i ów,ięla
rop. JlOASb, 8 MapTa 1890 r. przy nUcy Piotrkowskiej ~ 23; py6. - . KOO. lIa YAą':!-leTBopeuie Inato.r8.k.a.2.6.w_w.a.r8.zlil~w.i••._.45.5•.3•.
lIT dwa przedstawienia
qYAe(hwll IIpHCTaB'L B1l.10yeOOl., otrzyma 3 rs. Dagrody.
DpeTeR91i1 llblł 1lll\l.llIłIIKllro.
l .... ° ł~ - 2-. o S-ej wieuorem.
541-1
ŁOili d. 20 fIIQ.nJa 1890 "oku.
OUOOL II Ol\iRKY npoJ,oBaełCHu
OS'bIIBJIEHIE.
- .
1_ _-.._ _ _ _ _ _ _6•1•0 .
]11
OB'bHBJIEHIE.
'
D l\' .Ii I
upe;ureTOB'L Moamo pIlllCMIITpK811T.h Cp:c6olill JlpMCTaB'L C1>1I3).a Mu·
1
.
CYAe6ubll! IIpucT30'& IIe1'poKoo,
.
"
532~3~i Y CYA66oaro IIpllOTIIBn H lI'b AeRL pOBIiX'L CYAeli.. ~ ~o IJeTpoKOBCKaro
- lIłoda paryżanka CEaro Ospyzollfo CYAII P06aKoB.
.
UpOAalEll oa 1t1I~T1; OBoli.
O~pyra HrnaTlli SeB.OBOB'L CymaB ·
I
d l
d .l ć f
' cKill IIHTeALCTBylOll\il! B'L r. JIOASK YllpaBIl8UIC JIO:\:JlllleliOR.(J)a6pu'l'
r. JIoAaL, !t[ap'rll 7 1889 r.
CKliI, lIiRTeJlLCTB )'JOU\lli B'L rop. Jlo·
~J/~on~:r~:llyi ~~~~= )1,10 N. 267 JUI OOfIOBIIJliH 1030
Hol llie.ll'taHOI ~OpOrH,
()YAe1)1I1,dl npHCTlUI1> CylUHReKil. J(SH, alt ..,01111 N. 1437, 061>~1I,uC~'b,
k ~ Ił
'V 'R D CT. yOT. rp. CYA. 06'bH.B.l8e'l"Jo, '1TO A••OJOlln AO 0 • • 0011\..0 .»:II)I,1I8i., U.
545-1 'IW 19 }[apT8 cero 1890 I. C'L 10
a w 0:;tu
~:- 16 MaQT8 1890 r. Bo 10 1łaCOB1> M ..pn U (:16) AHa c r..... 10 •••~ .... yT'
"He. y'rpa Blt rop. 3repu, H3. UJIO ·
?Iłg&
. ca.
w . .& y~'pa I)y AeT'L npOH3B8).6BH lIyl)JlH'ł pa, OYATf1o llp~A.aaTL•• C10 uyGu ..aro
lI\a)\1J UpeA1> MarHCTpll'fOIol'L l'opo)\a
ToprR Ha eUlU\lll .IIoAU', .ua ~OT& eblpa
3replKa 0YACT'L UjlO)\IIHkTLCU )tUli'
• 439 3-le pIętrO drugIe
dr~wi od l\' e;~cia Da prawb możua RaH npoJl.un! ABHzBlIaro aKyU\e- »1100><" , ur,,' 4 .JUT~, DI,aO".'I'ifl
Ii.BHTaHuiH Sll11l)CTOKCI<oil KORTOpJ.l
'
M,
, .
·
a m_II ro A~pa"y
3 (] v') Aua c r. co eT. B,p~.""
'.
.
zastać bd godziny 5-ei do 7-ej po eTB8,
nPKBIl;l\JlelK
u . .pUII
PocClllcsaro
061.uec:1'8,. . Orp~axoBa- "'''lIoe IDlylllecTBo llpHIł!IAlezall\ee
.
lud .
" 44 2
BapxHBllepy oa YAouJleTBOpeH18 11<> dunAuol lł 484 on PadKHb'.u"""
T
.
.K.
II
repUJY
rpUBtlJe_1LAY, .laK.~JO'latOa\e ·
P9 .\fUlU.
- upeTe~3ill '.I'e8(11)1 IDyAU rOJlJo)\6ep . Up·A.....T.n JOJII.1.......
586-l H.18 K3 Opoa9BOolu50~T~POBRHIIl
~.IAę eCH Dlt r.le(!eJlH 11 nJl3TL'\; II ol\'\;·
"'
.y
i JI
'"
sNa " , K.IKpoaa C'lI1TneTCn
" 10"
f(
y·o\
1'11. lI.UOA811\arOOH I B'L ,~op. ..IoA3H UpaOJl8U e O~3HUIlKOII llic.1. !l,Op. HeA1lilcToK1'CUa(lJO
519-3-1 Houooe
~ py". - .!;ou. na "
UO,l,1o N 1401 110 ~e,.eJlLuBHoli Y.1., Jj.~1lAc..io 8&au6ula T.~apOOT/tpa...
.
n~eTB0p"Ble "~CTC1l3Ih BaMeJJ OTepo
_
• ."
COOT0811\UrO aslo w6eJlII a ,l,OJlOill T·... lIT.uAa ~ nOTop:ll ,AJOu .... Ha·
,/ " . ął
nO · O
ltaDa.
l
ob-zym&Ć można za wskazattie lilIe- Bell yTBlIpll ol\lIReauuo ARB TOp. u ..."ol )ft 3610 D~ TOBlp" OTUp...... LJ ....
PlLCZP l ~
ODUCL a o~lluKy npoAaBa~llin
J ..., __ •••
ł l
.•
'
"
a .. ł 31 OrraOpJl (t- BoaOpa) 1889 r., co
d
11 • • 'd
G b . I
S~AAłJI!Io, Z o:lóonegl>
rOB'L )/ 14 py6.
.
eT. 10AU .a CT. JlaaJn, ~ .. "o ° n.T'" WY .any Z ':""'! u 1\ erDl~ nl\gQ w upe.l\ue:roBlt )lO;EUO p~30loł aTp"lI d T&
l·
IIpo,l,3:Ea 6YAeTlo npoUBDO,II;lITCII p1l .00Tdocuouaro C••.:\1IT""CT" 'li Kaliszu, n~ Imi ę austry.ackiegQ.pod- y CYAellaaro flpul\Tana _H Bp "ellb
_
.
,0..
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