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PRZEGLĄ.D EKONOMICZNY.
Na 'ullędzynarodowej konferencyi w BerlinIe, przy rozwa.żaniu kwestyi pracy kobiet. przedstawiciel Wlocb ZWI'ÓCi! uwagę
na tę okolicznośll, że w in'ajach z silnie
rozwiniętem wychodźtwem czasowem bardzo często tylko mętezyzni ' spędzają za
~anicą pewną. część roku , Podczas i ąb
uieobecności, kobiety musz)} ~arablać na
utrzymanie domu. Jeżeli , \vycllodźca jest
troskliwym panem (lomu i ' ojcem rodziny,
będzie robił oszczędności ' i przyniesie z 80bą mały ,kapitalik, Najczęściej jednak tak
nie jest; ' gdyby więc zastosowanie ' pI'ac'y
kobiet ~v przemy§le było uj~te w gl'anlce
zbyt ciasne, niotnaby łatwo , doj§ć do re·
zultatów 'wręcz przeciwnych 'celom konferencyi i zalI\last ulżenia klasom pracującym, zwalić 'na nie !I0we ciężary ;
Postawa delegowanych względem proje ,
kt6w niemieckich, dotyczącycb ograniczenia.
pracy' kobiet i dziewcząt odpowiednio do
fizycznycb i mora.lnycli Wl\I;U ków egzystencyi rod n niewieściego, wyraża. ogólne
tyczenie dojścia do słrntecznych środk6w
opieki, pl'Zyczem jeanak niektórzy przedstawiciele porollili liczne, w części daleko
sięgające zastrzeżenia, wynikające z zasad
prawa w leh kraju olitlwiązojąceltd. Tak
np. "przedstawiciel Belgii oświadczył, że
nie może zgodzić się na ogólue wyłączenie
od pracy nocnel i niedzielnej kobiet i dziew-'
czą.t pb 16 )'oku życia, gdyż Belgia opiekuje się rub,o tnikami tylko' do pewnego Icll
wieku, a co do dorosłych nie mote przyznać 'żadnych ' ograniczeń, Przedstawiciel
ffiszpanii oznajmił, że 1JI1Isi' wstrzymać się
011 głosowania, gdyż W Hiszpanii ' kobiety
dochodzą do pelnoletności I dopiero w 23
roku; Vi zasadzie Jest on za pl'ojektem niemiec!dm, lecz bez stałego ' okre§lenia. granicy wieku (16 la~). Postanowienie,' że koblety I dziewczęta od 16 do ' 21 rokn zu·
pełnie nie powinny pracować Vf nocy, 'ani
też w niedziel,ę, pr7.yjęto nil. ~onferencyi,
przeciwko wspomnianym jnż zastrzeżeniom
Belgii, ' a. także" Luksemburga z powodu
oznaczenia k;oniellznie niedzieli (zamiast
ewentua\nle :innych rytll&lnych ", dni 8wiątecznych) na dzIeń wypoczynlfu, ~osta.nowienie, . wedlu \l;t,órego tożęamo stosować
Ił

E'NE B A Z I N.
•

RODZiNA'i' NOELLET. ,
(IJal!Jzy cUJg - fltrz Nr.' 109),

ze słowami:'

Nie, nic 'hie wiem.
,I,
A 'więc ' śpleszę zakomunikować n!lwinę dawnemu ' koledze: "kt6ry niewlltpliwie
~cieszy się mojem szczęścien1 : Od onegdaj
ja!tem narz,\czonym kuzynki Magdaleny ...
Dziwi cill to?
'
1.
Przyjął za zdziwienie"bladó§ć śmiertelną
i wzrok obłąkany nieszczęśliwego, kt6remu
mimowoli serCe rozrYwa.ł.
- Nie - brzmiala odpowledż - tO mnie
nIe dziwi. Czy rzecz zdecydowana ... ostatecznie?
,I
- Na.jzupełnlej, :Qzlsiejsze zebranie jest
oficyalnym tego dowodem. 'ślhb w połOwie
marca., p'otem jed'ziemy z Magdaleną '
Al nak:on'iećl Pa'llll. wJa.§nie dziś nam bl'Akło,
O~w"ócil się, aby IlHcisną.ć rękę nowego
1!'0śCIII.. '
,
•
Piotr czul, że jeszcze chwila, 6 łkluiie,
p~mlm,o wS,zelkich wysilkÓ1'\' woli, wyrwie
Się Z Jego piersi; wyśilzgn~ł się więc z n'" krycIa, swe~o i przeciskając się przez grnpy ludZi, zd'łŻ&ł ku Hrzwiom. Tu wstrzymała go na chwilę chęć 'nIeprzeparta ujI'zenia. 'pb I'az dostatni MatdalenY.
'
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P ortugalia, Węgry); przedstawiciel Nor·
We Francyi kwestya polepszenia bytn Iio zastoso'wanlu omawllinegd środka, podwegii w~trzymał się od glosowau!a, Przy robotników w drodze 1Jr'lI.wodllwczej l, ysu) noszonym ze ' ~trony pl·acolla.wc6w, ,:potrze.
dyskusyi nad projektowanen\ przez 'Niemcy wa 'sl~ cÓl'az widoczniej na pierwszy plą.li liujlJcych utrzymllnła nocnej ' Pf&eJ' kobiet
określeniem dnIa. roboc1:ego na H I godzin ' życia [publicznego stolicy, ,Zbadaniem jej w iakładacW , swoich z ptlwodl1 korueczuodla kobiet i dziewczą.t po 16 roku życia, zajęty Jest obecnie paplament,'~'ll:ówno jak ści w pewnych porach roku:' wylto'ńczenia
zauważyl pl'zedstawiciel Belgii, że nie mo- pnblicystyka , i towarzystwa uczóne. Do większycb zam6wieil na dzień ,omaczony i
że . zgodzić się na kr6tszy • od. 12 godzln izby deplltowanyelI wnie.~10nb cał, szereg, skntkieJń tego niemo~c1 obycia się bez
dzień liolJoczy dla kobiet i dl:iewczą.t w wie. ba'rdźO' 'poważnych projel-t6w do prawa, pracy nocnej, referent' zauważył, te wpl'awku 0(1 16 do 21 roku, gdyż długość dnia mający~11 na celu ul'egulolvani.e· pracy i n- drie w niektórych gałęziach przemysłu naroboczego dla stal·szyr.h os6b pici żetiskiej stanowienie opartego nt\ raeyoiililn'iejszy'ch plyw Jednoczesnych zam6wień bywa I'ze,zmlenia' się w Belgii stosownIe do lrodzajlf podstawach stosunku pl'acy do 'kapitalu. - czywiście bardzo wielkl, lecz z ikngiej
i potrzeb zakładów przemysłowych. Nowe, Zwolennicy zakazu nocnej pracy' kobiet, strouy, niemniej prawdtiwem jest to, że
przygotowńjące, się prawo ' przew.iduje ' członkowie pal'lamentn, spotkawszy opozy- pracownie kobiece najćżęści.ej J bywaj4 bal"
wprawdzie skrócenie dnIa roboczego dla cyę ze stronysenatu, wYłonili z po§rlld sie- dzd ' ciasne, żle przewietrzarle i. te bygienirobotnic,liak obecnie jednak nie lłIóże on bie specyalną. komisyę, celem wybadania st& nie może ,nie zwrócić' ' na to- uwagi.
nprzedzać królewskiej swobody dzi'lUania, samych Int.eresow<lnych IV Paryżu i na pl'ol •.Mniema on zresz~, że gdyby noc.1i praca
przez głosowanie za maksymalnym dniem wlncyi i zebrania tą dl'og; ~anych r które kobiet. była , wszędzt& zakataną., klientkl
roboczym, kr6tszym od 12 godzin, Prze· ,dopotno~ izbie (lo zwalczenia ' 'lIprzedzeń magazynów mód b&rdzo ' prędko \lOfiodtiły
ciwko proponowanemu przez Anglię okre- ' st&r'ców z' pałacu , Lnksembnrskiego, Za by się' ze swoim 101lelll; Z pewllÓśeląillie wy-śleni)l śl'edniego czas,n roboczego na 70 zniesieniem pracy nocnej kobiet oświildczy- rzekłyhy się one przyjemno.4ci (mOdnego i
godzin tygoąniowo ośwladczyl się przed- ły się nietylko robotnice, ,lecz i liczni fa- gustownego ubierania slę, 1 leez' ~&oZęłyby
stawiciel WIoch, taksamo jak przeciwko brykanc!. Niedawno IV sprawie' tej wyra- · myśleć o swoich ' lostyumacb nieeo ' wczeustanowieniu jednakowego dnia robbczego zila ' swą opinię także pa)'y~ka akademła ' śniej i oto cała różnica.
r I
dla wszystkich kobiet i tlzlewcząt po 16 medyczna, której' komisya, slcladająca się , Jednocze§Dle z tr6ł!ką o Inteł·łlIIJ' przemyrokn żyda. Przedstawiciel 'Węgier prze- z najznakomitszych powag świata medycz- slowej ludności roboczej, paryskie' sfery pl'amawiał za maksymalnym duiem )"oboczym nego, 'po ' wszechsfu'onnem zbadaniu kw!!
wodawcze' Piwrbclly lIaresz:eie nwagę takte
o dziesięciu tylko go,dzinach, aieby 'dać styi, oświll.dczyła. się kategorycznie za zn- na. poloienie proletaryat'll ' wi~j8łri.ego, ua
możność kobietom zajęcia się więcej, nit pelnem zuresieniem ' pracy nocnej kobiet 'IV potrzeby wsi, Z ]>ócątkowanl8l11 w tym
dotychczas, gospodarstwem domówem i wy- fabrykach, zakładach pl'zemysłolVych i '11'&1'- kierunku wystłplł Fłoqllet, którego projekt
choriniem dzieci. Na. życzenie przedsta- 8ztatach, .Nocna praca kobiet, zapisano w do prawa daje gmiIlOIB włejskia BlDżuUllć
wielela. Hiszpanii wyjaśniono, że rezolucye referacie komisyi, jest abIIo1a&aie ,.kodU- tWOI'Z8lI1a~.. Mł_ bllJllew,. przykomisyi co do pracy kobiet 'i 'I dZiewez'łt wą dla; zdrowia. robotnicy, dla jej \lziecl,
, 8zpitati, zaldallaJł&. bil 'Pomocy I
stosnj'ł się tylko do zajęć w "zakładach tudzież dla moralnych i materyalnych inte- wspólnego wpakajanIa Innych potrzeb puptzemystolvych." Za przyjęciem dziesię· res6w jej rodziny.' Działa, olla rujnujttco bUcznych. Za. jegO prz,yk1adem komItet ociogodzinnego 'dnia roboczego oświadczyła na. zdrowie ma.tkl, wywołuj'ąc w niej niedo· piekl publicznej zwr6cił uwagę: na połaże·
się tylko mniejszość czterech pl'zedstawl- ktwlstość, utratę ' wzroku i wszelkie mu- nie bez wyj"ill. blednych~wsiliell. Wyzna.cieU (Węgier, Francyi, W. Brytanii i Pot- zliwe choroby, a jeduocześnie staje się przy- 'czona przez k'omitet Itomis.)'a do zbadania
'tngaJii); jedenastogodzinny dzieli' roboczy, czyną ' ogromnego procentu śmiertelności ' tego polóż8l1la. powróciła z wiosek. ca.le·
jak również ogl'a.iiiezenie go ' do kobiet w§rM" dzieci ludności robocze~. Niemniej mł plika.mi danych o rozp&ealiwy.. losie
II' wieku 16 21 lat, przyjęto, tylko zgubny jest Jej wpływ na l's tan moralny i Ilroletaryatul wiejskiego." Oka.zlLło ilę, że
przedstawiciele Belgii, Hiszpanii ':1 Szwaj- ma.teryalny rodziny robotniaźej .• Skol'łl ko- polO'ienie bIednych jest tam I nadzwyczaj
caryi wstrzymali się od glosowania., Wo- bietaraz już znajdzie się w nocy ,w fab~y- smutne, że ani ma.teryalna- 'Jpomoc na wybec takiego rezultatn 'ile}egacya angielska ce, według określenia referatu, wtedy dzie- pade\: Oł!tateczuej nędzy, a.u~ lelra.rska. na
ztzekła;' ~ię' sformułowania projektu okl'e- ci , są na ulicy, mąż w szynIfu, a córki~ wy'padek' lchoroby; nie !jest tiam''Wd.\e zor§Ienia przeciętnej Iiczby , g~aziu pracy w t y- niewiadomo gdzie." Referent.przypomina da- ganizowa.Dą, że w znacznej ' więtszoilci
godnin. Określenie ' najkr6tszego czasu lej, że' kweśtya ta jest już bardzo SZCZ6· gmin biedak w na.J1n'IłyezniejsllM l wal'lIn
przerw w ~,l'acy na 117. godziny (lziennie gólowo zbauaną tak e przez Komitet zdro· kach pozostawiony 'est , 'siremn sowi i
przyjęto znaczną większością głosów, przy.. wia publiczuego, że komitet wymieniony' poza. n.ędZtj.1 ,nie Ula , żad'neg~ łVyjścia, Reczem. pq:edstawiciel Holandyi zanważył, że zbierał jnż wiadomości ' o wpływie nocnej / ultatem ,tych ~aaań 'j,\s~ ;prOjekt do praw' jego kraju prawna dłngość pauz , wyuosi pl'acy kobiet od inspektorów fabl'ycznycll, ' wa" któl'Y po ot",a:~clu' i!eslj 'wi~sennych
tylko godzinę, głosąlYllł jednak za'~'ozcią- w izbach handlowycb, w adat'.ł! sto warzy- wniesiqny 1iędzis , tlo va.r)41,'en\u 'z!j J!trony
gnięciem jej do 111. god~ny, prz.ez ' lv~gląd szeń r.()botnj()zych i t; p, i z ł1~ odpowle- rzl}du , Wedł!!3', tego' pr~elt'f~, il#dY' chory
na to, żjl taka długoM pauz jest już wpro· dzi na jego kwestyonaryusze, 321 bylo za będzie mlal prawo l.do
płatu.eJ pomooy
wadzoną w Rolaud i dla dziewcząt w wie- zniesieniem prac nocnej kobiet, a t lko ze strouy gafn
I de r mentu ' siebie

I

Stała. o' parę kroków; promieniejąca weselem i §wla.!lomością, ~e jest kochana,
Spojrzafa, zdawało się jej, ze Piotr przy·
,tIzedl dopiero i uśmiechając się czarhjąco,
podeszła. ku uierliu, Chciała '!hu podziękb",' wa~, że ~1'Zybył, ale on nle m6gł zlIrt\ść
tego wIdoku i, uciekł.
'
' I
I,
I

- Ta.k"to, drogi paule, wIesz za.pewne?..
Noellet z'&Iedwo koi/cami palców dotknął

wyćlągnlętej'kn sobie ręki'

LITE,RACKIĘ,

się ma do kobiet i dziewcząt po ~I roku I II' ' 16~l8i,
sztę propozycyj nie-' I f51 przeciw o zmes 6mu, a I te pochodz(/y
życia, przyjęto 7-mlu glosami, przeciwko mlecklel! priyjęto ' bez wUBiej!zycb zmian prawie wyłącznie od izb b8J1dlo~ch. Prze6-ciu (Belgia, Hiszpania, Francya', Włoohy, I zailtl'zeżeń,
,cho(lząc następnie ao arpm'llitó,", rzeciw-

Numer następny tbyjdzie "be w/m'ek.

,24,) ,

HANDLOWEI.!
, I

D,II: Feliks .. Kł.I\'
r
Jat,o: Piotra. Cel.. tya.. p" Iwon.. W,
W.eb611 tłO(II'& 'o gndz. 4 lU. 8. Zaehófl o gud:r.. 1 III łó I
Dług0ll6 ,I"i .. god', 15 ,n, 37 Pnyhylu d"i. 1("'Ix, 7 Ul, 59
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()głolmllti" "'l IrĄ·

rio I.) ld.ie.j~ezQfQ.
04 ••I.~ ••• j p"O"" ...)\<,oll
ra.b1' n.ł.tP,t.~ó. 1104la.t:ka 8 Ó"ólne
. pr.e.
' " ~. ł
10 W. po

dziś sam nic nie wiesz ani o jego dUSzy, przeżYwat. ' il&ł'ł przesiłolitt ł w§rM boLesuej
ani \0 t;iele, C7.ytl pewny , <;lIociaż, te on walki ; wewnętrznej poml~zy 'sm.Wem I
żyje?
,I tęsknotą &> 1IIiło8ci4.l·' Może '.to I W'altanill się
' N,a ten wyr!!.z fer~er drgnął i po<l- i ta. 'walka. ' trwałyby jeSzcze dłqo, 'gdyby
niósł głowę, 'prz~lCuwl\jąc niespókojny ł bIL Zycie samb _ni&. poslJ&wllo gp-1lllgla w kodawcży wzrok do twarzy księdza,
,"
niMzno,;cl zdeeydoiVllnla
I " nllliwloez- No, tilll przeraiaj 8l~, Julianie; powie- nego,
I '1;11 '.'
'IJ
działem to, ot, tak S'obie,' llo przecież, gdy,;1
",..."
xvm.'
tiy U'ńlljJ'ł w l'zećzy ' samej, wiedziałbyś o
' .t,
t ~l w
'J
,/,
tern. Wszak m~wil pan Rube)·t; ,te go , \\'1- ,
XIf{" t
• "
li
' 'Pewnego razu, gdy Julia.lI Noellet zalę- duje czasen1 'w Pal'ytil! Natui'&h\iti," te t y• ,
• ;t,~
ty był poprawianiem " mostu lna i'Zeczcef ~e, ale czy to wsżystko, cOŚ! tY ' Fowiuien
Był. ~ pot'anek nIedźllIlBy. , Jłlllan Noelzbliżył się ' ~ofl Ksiądz Heurtebise i nagle wiedzieć o jedynyll) swym synu? tlżyż wy- let zasiadł z narzeczooym łfuyr przy buzapytał:
'
pada, aby' oli Iiie wiedział na'wet, te siostl'/l, telea wma, gtly wtelQ drzwi się otwarły i
- A masi' wieści od syna? '
za mą'ż \vychodzi?
'
wszedl do pokojn pocztylion.
Fermera. zdziwiło I z,lIlleśzalo zara.zem to
'Fermer #yciągńął rękę w ' stronę Gtint- ' - Altal dojl'U1eli szkllinkl' na ' stole? pytanie,
"
vle\tf,' jak gilylly' brał ją na. ' 8wiadka, '
pl"Zywital go 1!'0000odarr.
,I li ,,'
Nie, nie mam - odrzeki, spuszczając
- Zdarzalo mi się uchybiĆ , ojcu-uek! -"
- Nie, tylko list. man1 ~ was,
oczy i szukając jakiegoś narżędzla, "
ale nie on ' pierwsz~ dd mnie' się zbliża!;'"
" Oczy F&Ilvepre'a i catej l'odzlllY skiero.:...- Od kiedy?
'
1-'iPrteszlbść, m6j Jnllanj~, przesżło'Śćl- waly się natychmiast, lm ferm8l'owł t kt6ry
Julian Milczał.
",
od,oąrl ks14dz;l-.SalJl prieciez jestem z tych wstał niezmiernle wz\)nrzóIlY.'
- Miałeś list w maju ~ - znów ~aczął czasaw, mówię ci jeanak', że nie Ilowinno
- Skąd? -zapytal z wysiłkiem. ,
proboszcz.
tak 'być ' llalej~ źle to i dla ' niego i dla
- Z Font&lneblean,
"I
,
~ Nie,
"
ciebie .. ,
.1 II"
I' ,
~ " Ni~ znam tego miast1l; l-d&leko to od
- A z twoich pisal kto' do n'iogo? '
Nie lla~tawał dłużej, imająC' zbyt dobrze ParyŻR? - odezwał się znowlI JuHan,
- 'fak'że"nie,
I
• I,
!:złowi'eka i kl'aj, ażeby pi'Zypilszczać, że
- Jak sttd dQ ' Nantes-ooparl pocztyJest.e~my' przy końcn lutego ~ o~ięm' ,taka forteca gniewu wl\ndejllzyka 'nioże być Iion, podająo list.
miesięcy przeszło,
' odrazo jednem słowem' ztloliyta, Kiwnął
Fermer wyciągn,t drtącł ''rękll pe niego
' - Dobl'zem je policzył -rzucił z gory- głow, na ' pożegnanie i szybko , odszedł, l wpatryWał się pmlll chWilę w piamo,
cą fermei'.
• jlodc~as gdy widniak zn6w' Ivzlął się dll
- Ntey'Z.ekl \)owotaie-to me od niego.
- ~ak ~ ' ~y,' c!erpisz, ale ' ~o nled?,syć: l'obót~, wzbul'zony 1 zamyś!ony nad s,low.aI ~ oJca, k*:y zapnyeltgl ale znać
Syn tw(,j zawlDJI 'l bardzo zawillil, uzyleś mi kSIIl~za, ' Ruch mlotka Je;;o zwolnił SIę, wl~J syna, napełniły lIię hallli.
więc swej powa'~1 i Inlaleq '(To tego ~rtlwd; stracił na. równomierno~cl; pel!lię.ł.by jednym
- PrzeeZJtajnO', L1IIlwlh-d*'-l, zwratylko czy nie posunąl't>ś" slę czawem' za· Iłwożdzleni' a ilruglm były 'ftMlII1l przerwy. cajęc Bill do prsyałep lięda-tbij toś nie
dit.leko.
'
, j ' ,
jasno widzę.
- Jalrto?
," , Rzucona lak nagle my1łl, !fI(! dawała fel'Pocztylion odszedŁ I mIody ezIowlek za- "Za.bronlłe& Piotrowi pisać J d'ó ' was' I meroWi spokojn, PI'Zy zwyld&j'Prac)" wci,* cqł czyW w rtOll:

do .. , -

DZIENNIK ŁÓP~JG·
d\:Jm1t,'itItI ~ iliz;p;iiIt~I;;hF.~.:-:·~:;;;;j;;;'~~1~1pfIS6b;;;6b-;gos;;;;pM;;;;;ja"'wtnlia 'Iragottami, lejaeh, f&bry" lq1!!Iti

II

klll'tollanąi

., Wól
dotychcza.s bowiem, w myśl umowy, wago· ce Pl'ofeckiej pod Nową Aleksandryą wy.
liJilbeie- 1:o'mltet ópieki
ny wszelkich katagoryj mogly przechodzić słała 6,000 pudów mączki Wisłą do Gdańjący w zaleźności od
~ej k i 1Ia. drugą, ~Iko Ilr~y liciśle ska, lI.kąd cały tl'a.lI8pO t przewieziony
Jlarjllld~, II ".
o
uy .aru.ąk h. Ograniczenia, któ· dzie ~tatkiell parowym UO Krousztadtu
syndykacie
ry
,. ulllotJiie jeI;~ pełno, niejelluokrotnie
Przemysł.
chorych
wywoływały tjawis
aUQ~alue, zdaru,ło
- W tych dniach ,amknięto w WargmlDa
się IIowiem, te w c
ie, ,!lY tabor kolei .zawie fabrykę , glas. - papieru,·
to skutsZ'piWa a,
wiedeńskiej p,acowal z lI"jwiększem wvtę· kiem wsp6łzawodllic a fabryk amerybńsię znacznie.
żeniem i aie m ógł podolać potrzebom, • pe- skicb, którego nie mógł wytl' ymać pn:eca zorganlz-owanie
\
~ęś6 taborll kolei pydgoskiej spoczy. mysł warszawski.
na it.aęyach tejże k ei pnwie zu·
- Moskiewskie
opieki publicznej, któr.e
\
troszczyć się o los ,biolllaków,
pe nie niepriiif'ilkcyjnie.
stara się" w mll1lsteryuńl
ich lis~, wy~a.wać Z&ll9mogi, starać się o
- Nowy rozkład jazdy na kolei wie· nych, ally mu pozwolono okazać poparcie
, robotę' l t : d" i t "d. Wydatki na zorgalf
ębejm je:
poeiągó -"",""- ... __1.·' dl'Obnym pI'zefttfslowcOll\ gnberni moakiew·
, zowanie i pełnienie' tyćll usług pllbllcznycli
obu kierunkaeb), 1Il1ljącycll
sRiej, za pomoL'ą zaku'pu' towat'ów ' i wyda·
pokrywać będą w części gminy, w części sować codziennie pomiędzy Warszawą a wania zaliczek na zabezpieczenie uostar·
departament, a w części państwo. Zby- Sosno wicami i Granicą; 2 osobowo·lokalne czanych przez tych przemysłowców przed·
tecznem byloby zapewnJać, że opinia pn- pomięuzy Warszawą a Piotrkowem, 2 slla- mlptów i towarów, przy nżyciu do tego
blląna JlI'zyjęta ten " projekt do prawa cerowe pomiędzy Warszawą a Skiel'llielvi- części kallitalu zi mstwa w SIImie około
bardzo życzliWie:! '
Ol'
cami (tylko w 'lIleilziele ' i święta) I naresz· 50,000 rs. lo
cie 32 pociągi towarowe, z których 29 " Wykształcenie przemysłowe.
,.,
~
•
knrsować b'C'zie na calej. przestrzeut drogi
_ -=:: Na poludniowehl wybrzeżu CzaI"
nl
Dł'&iIIlvt1} han.l " Irgmuu illnl}ll
W'Iu-s
,,lJjbro a,. r nica, SoslllllYjec)~ nego morza jH·oj.ektuje si~
, ,,,I' t 1'", >fi IlIIił : l - łM J •
po7,ostale zaś oależą , o 'czby , )o!i;ilu.\lcU ~ ogrodnlct~ih uprawy
I
,,, ,: f.
-,Job, wypl'awianycIJ tylko w .miarę potrzeby Sl'o,dki szkoly 811 następujące:
, A~cY,~a.j f'
"
l!",
(Sosnowiec-Zawiel'eie) .
Ilość !'P</ci/l-gów, Wielki Książe lichal Mikolajewicz
rs.
J.
• Z 1?~ł.j!1'8bĄrga. dOIlOI\Z4 .Gazecie
kursowaó mającyck po liuiacl~, łabl'yczllYCh rO\1'nie, obywatel , ,hpllorowy Knzuiecow
, d,łowej,· , b Z&JD,el'zon:l podwyżluL akcy i kopalnianych, Iloch.odz~ do 84-. N\\ I kolei 3,000 rs. jednorazowo, ziemstwo gubernial, zy od cukl'JI będzie wJlrowad~na. w wy-, zaś warszawsko,bydgoskiej kurspwacl. będą ne 5,ilOo ,rs. jednorllząwo i 1,000 rs. roczkonanie l\\lpiel'o z dnie~ l3 pl\l'.dziernika 4 pocil)g-i osobolYll pomiędzy , Warszawą a uię, l.uinistCl'yum ,Ióbl' pails,tWtL 2,500 r B.
., lB92> ~'o~u. ' I
' I ~
Kutnem i nareą~ge 4 pociągi towarowe rocznIe. , I
_, ,
:I
Cła.
,.1,
,I
• ' ..,
ppmiędzy Skieruiewicami a A,leksandrowem,
t
,I
~~
- Specyal~. komisya PI'Zf .lpinist.erywn Na odqpdze ciecllWińskiej (Alek RndrówT
r
" skatbq 7.&Pf9jektowl\t& podwyuzet1łe cia Ciecłlocipek) J;ursowa.ć będzię 10 pociągów
. od ,maszyn i narzędzi , roluiczyc\J do wyąo. QliOUowyclt i o;;obowo·towal·ow.ych. , Sprz~l,
kości Qd 70 kop. do l rob. 40 kliP.
da~ biletów ~pacerowych do sta,cyj pplo ·
,
da, a od drQ\}l\Ych lIarzęllz" i~k
żo.ny~h 110rąiędzy Warszawą a , Sł\,ierniewi(-) l:owarzystwo dobrOl,zynności. Qllę'
" możyce do .strzy~enia o}Vi~ i t. , p, do 2 ru- ęami, w niedzielę i święta, tudzi~ż do Cie· gdaj II gqllilinie -1 110 południu w sali 'Pa·
.bll W Iro.p ,; projekt zaleca także poowyź. chocinka IV sobpty Inb" w1wigilill , d!!-L, świą- radyzu pllby,lo się V zwyczajne og(llne ' ż'e.
Ii;ę da, od 10komobi,l' I części żelaznyoh ID!," teczuyclt, odbywać się, będzill na, zasadach branie ,czlonków łódzkiego cbrze!lciailskie·
szyu, f Ol'l\Z matel'yałóW, stlł3ących <lo dotychcaas praktYkowanych.
,towarzystwa rlobroczynności, na k t{ire"
, w)lrabianja < D1l18zyn, jaJ- , że!Ązo, niektó.. W tlch d!l~ach podnis(LlI'l umowę" II!,PCZ calęg9 skla4u zarządu, przyu>'ło ,20
!'e glL~"nk' ,w·ze",. i t.. p. 'frojekt komisyi zawartą pOllliędzy zarądem kol e~ , warsza· członków. Pl'ęzes towarzystwa dobrpczynJ, 1'(Wjsłapo . do .... szystkillh ,,t.owal'Zystw 1'01- wst.o·w~e(leńskiej i zarządem f;ih~yki ak- no~ci, ! I'~dcą przemysłowy_ r. Julius;r. Heio..
,,aicuch, i , innych .in~tytllcyj, które W zna· cyjnej w Zawierci q o d~erżawę na ,llalsze zel, zagaH poąied~enie ouczytaniem spra·
eslllli wjęk~ci wypowiedzlałląię jJl'zeciw lat 20 linij ąo tejże fabryki prowadzących. wozdll.uia ~ . CZtIlUOści. towąrzystlVa od dnia
te zblldl\wane byly w raku ' )875.
styczllil\ :\l'l ,jlu)a 3~ , gl'udnia l889 roku,
pfojekto)\'i I 9świadczyły, ż.e dla dobl·:J.
l, ~amej
linii ' fabrypznej wynq~i z.\ którego 9\lęcni Ijow.iedzieli s~ę, źe dochód
rolnictwa. w , Rosyi lIPżądane byloby. _pie
podwyższenie, Ie.;!t,obnitllniem cl& do moili.s ąż. bież.; a lą!\Znie z liniami zap"· IV ro)m sprawQzdawczym wynosi! 42,569
wYUJ g)'anic, ,&1-k08Y, sl~rpy i inne drobne sowemi 437,53 są. bież.
rs. 25'1.. kop" a wyuatkolvano ~ tjlj Runl.Y
nal'Zęcl.aia . 'IIIinlly być zupełpie
,v,. zar741izie ),;olei lladwiśl3.liskiej, w ~ią g/ł tegoż ~za.:; u 1'8. 1'(,403 kop. 97'1,·
od clĄ, ~ądto niekt6,re
zmł\iejszeuia hardzo znaczlIycł\ ~IlZOl\t,\łollć na rok bież!lcy wynosi got~Iftej "llo~Qbno8ci pl'O,Ilzlj.> o i:
na " opiat)' mieszka" ką \'8. 25,Hl~, kop,. 3~, z któr~J to sumy
taJ1yfy clowllj, odnollnie do maszyn nal'llębiw'owej ~ waL'sztatQ ' rs, 2,3 14 .kop.. , ~! znajanje się IV kasie to·
,dzi rolniczych, , gdyż o~nie I<IJlSyfikacya
wy,pracowauo projekt wal'zystwiI I'Mzta zag, rB. 22,850 kor. 9Q,
P1:Zedllllot6)V, ml\iteych zwią1.ek , z rolnic- kopna l\lb badowy kilku domów Ildmini,· złożona ., jes~ w" banku handlowym tutej,
twem, jelit aieodpoltiędni.ą.
stracyjnych i projekt z przychylną opiniij. sZY/ll. Pll wysłuchl\nill, rap9,{u komisyi re·
~r", i4MPI. , ~l \r l'
rady ~'ządzającej ma by.ć rOlstrzygllięty w~zyjllej, . ze~ralli. jednoglosnie Sllrawoz4a•
na, p;~llżającelJl się ogólnęm zebJ'aniu ,akcyo, nlę . za~wiel'lIzili. , l!.iastęjlnie~ przystąpr~no
', - .JulI'd(er , w&l'!!Zawski" I pisze,
Wodu majpgo .r wkJ·óŁce nastąpić
llaJ'Yuszów.
,
,
,
ąo )~jl>orów" trzech czlonk,ó, i je~llego f.a·
nego pql'!lIIenia towarzystw kolei,
- Na drogach żelazllych, dochouHcy<;h sŁ!lPcy do. , kOlll is'y~ relVaY~\lej n.a. llllejsj:e
,kiej i by~o,kiejl ~fllązie patl'uba zl'eOr- !lo Pet,er,sb\lrga, mają być wkrót.ce .wpro· wychodzących z łtaden~yi pp.: Neumą.ua,
u... ,,&DiIOW;&lli~ , kilku /" wy!J.zjalólV, zarządu, wadzone wagony pasażerskitl . llQwej kOI}- Strengera, Schwal~kego. i Fra,nc. is~~ Ki\ł',
a prze4ewszYfltkielJ) s,IlI!.cyi. koutJ'oli
st.riii>cyi. Będą , 11\ nich urządzone "tak 'zlva; qepn,aua.
także pJ:ze,z akllunacxę
1W}V, gq:Lie do "prllw,aqzenia. ra~huuk6w za. , ne illUJęryaly; ~. j. przedz.ial.l;' g(,l'ue.
wybrali
~Ys.zystkich czterecl~
iWzaiJ!l!!ne u;4YwlInill taljol'jI. . ust.&npwieni ' .. li'elnomocuicy jlstatniego zjazdu g~J;'
prżez nich t aJ mo·
swoim
.od:ltziellli ~zęąni,cy. ll.!czeg\l na poludnijl Rosyi wuiegli podanie
o domu
, ,byli I
., J W
znakomicie uJ~, o kO\lc.tlSy~ lIa budo ~ę, clrpg żelaznych do;
ł.\Itj
'1'~~~;~~~4J'llebJlnkOWYch, ol>~ jazdowyclt do. jiopalll węgla
J
k
dzielElIlia wszelkiclp . HallIleI.
" da\~ ną
\lęd, z9rga.nizow/Ul,e: w

a

n

Z MIASTA i OKOLICY.

U"

t'~:~~~:~~~~~~~;'.~~i~~r~t,:'~~~,~,
,

~

~I li'& " por~a

U\Wj

d~ \2 8 .

'l g,o, ! ,w: / I'.o~pac7,I, odbwr&J4<!'- UlU siły
,! do .Ud~. <?becu.ill:jlll't un. Qrl!ll'y, 'ljle
'lUUJfh slll ' nlcz~ .;1 pozycYIIoJego W,I.I;lPll
. J.UĄnie~des~ ,zachIl'Jjl.na" Zgt',yzQta, ~ , \vódka
niechybnie i prędko doprowadziłyby go .. !\9
okropnego stanu, gdybyś pan nie 4y1 filprzedzony o t.ę!1l, co się z nim 1zilije.
Wziąłem to " bV siebie, a teraz sądli ,)l&Ii
sam, co należy przedsiewziąć, Spełh

,,'"

<,
IJ
-- f
·~J.I
(Dal8z1J ciąg - lJaI•·z N,'.' mB); ,

I

,
1. -. IC? tu robi Ma\,lve~~! IDÓ,W!
!ID 81~\))e. ,- bla~go duslaJ włą;ln. le , ,
w ĄIelli.\\ ~ Sp~t,y"ą~. g,? A~ęst.p Iy" :ąI:UIl0:Y,,
,~o b~ł\ Ą , 'l!eg1\ u\e rqbląą, WięC I zaJw jallollflkim miwiocie . uię,w} lU! go
wzr~zyło
Zapjlwn\l-{ że zucyt aLY~ był
ten uf~ęlllli" z"D1el'Ostlva\ g4r . m~1V1i1 do
briW,iny, , że rąa' uS,ta " dllJ" ca~o,wa!li~1 . .Ąle
lIWIU. powlullOś4ljf zdaję ~ ~ię, l te;
t,ak WYPild10 z I'o)i, a '!lIleWllne, o§wJad'lze~zY1!iłeJD III':,o jej. " /I ', .. ,
, ,
!Ii, ni ZDay~YĆ 'IIe D)pg~. ,. 'l'~l'a~ ,vJl'?a IV'
., i ... \
, , ,,.eddanYi sluga
Dągle tego błazna. ;W kaWlupu" zaczął
,I I'"
""
I'
'I • j,Chahres<\t.
przel'abiaĆ w
myśl l,IadJ:wyc aj r1ziI Kiedy ako.DezyJo s~ cllytMie, zapal\(ll!/alo
P 'zecię~, , ~I( CÓI}i od;
długie milczelWl, List ,był 1,lJĄ. Vlłq"'Y/ltkicll
można dOł a,ć ~ię do
... ZnaeZlI)' m stopili n , nJezl·oZ'l.lllialy, już lto
przez lile·
z JlOwodu stylu, już z ( powOllu J1ie~wia~pza towa~.i wypadk~w, u ktÓJ!ych list· lIapom)'· l'ZysJ!:a poJll'ót-J
tu
kał. M"tka NllelIe ' I pitll'wliZa przerwala ~by ją odwieźć
mIlczeme. '
I /'"
'l,,,
, Jest
'Ya~zlueJ;SZ~r~u D1espIJlu :)alleK
- Piotr cbory, ' jak j.aplteD ~ - za iv.p;l:ala cói;
l. płaj:zew.- Widzisz, Iłrak , mu nawet sił
~ piBan.ia.
I
- j,Jedno z "drugiego Inijl, wynika - odparł fermel'- zabl'oaiłllm /Ilo Ilisać, ' a
I tf'
.
.nIe p1u~ jl ' . I " " "
, - ,Ri6lłne lIIoje dzłect.ol PlIIPW ·:kc~ęI.a
matka. ~ I ijat tep Ilię.. nie ~zrnsza1 .Czyj;
alll Wk\lią, .te $Iq ł1ie[jZ,Czę~liwy, 1 Żll- jesL
- , Ukt,ra,l1y r.:1 j)ł·iłt~WlM Noellet. - Wie.
4\daMIIJ.IlIIln8J żer, kara go ~potka, !aleja,- ,z l'aD& , i
I lIu tego nie jIIówi
'"
'j
IItęskPi.OP.Y
"
j' do młodej
(J). c. 11.).
go ~0",.Ąła" Ą d\lwiedzia.lvs-lYłlię, ż~. po·
jl\Chl'~ ,:do ojca, l sk,4 d lila pOWI'~!iil! wje,

;i.

ka,

II

r
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ńrzy~ia 4-1MJkk po~~ ~an~,

Po krótkich debatach ze\Jram JędnogłoŚOie
zgodzili się 11& ptnóst.awi\inie zarządowi to.
warzystwa zupelnego' 'Pełnomocnictwa rto
wydatkowania na budowę dom n przytulku
sum, jakie nzna za potl'zebne, bez zwoły.
wallia powtórnego zebrauia ogóloego, Po.
siedzeoie " z Qlknięto o godzinie wp6ł rto
siódmej. Na ogólnej liście członków 161l!.
kiego towarzystwa. dobroczynności bylo 7.a.
pisanych IV 1889 roku 1,100 os6b.
(-) Zjazd sędziów pokoju cozpocznie ka.
dellcYę IV Il!-od\j, dńia 28 maja b. r Y; w kt4rym to dniu o. ądzi 8 spraw' cywilnych i 14
karnych, a mianowicie: 1) pr~eciwko Monice
Mendlowi Urbach i 8zymsi rJ.'ugenmallowi
oskarŻOI!YID... o kl·ad7..ież, 2) J julianowi Di.
zner o spotwarzenie Antoniego Borkiewi.
CZ&, 3) Mal\elowi Stl'osbergowi o samowła.
dność u Gabryela Minsteina, 4) Jakóbowi
J6zefowi i Rajzli KuczyilSki"l ' o obl'a7.ę
slowni} i 'c~ynną 'lWchała. ~Ins.zyńskiego
5) WiUlelmowi Benschowi o spotwal'zelli~
Wilhelma Kuoerta, 61 Fl'anciszce Gl'llbowskieJ o o razę slowuą Mal'yann
owal.
skjej,
Szlamie i Sznlimowi Koouel i
Moszkowi Strykowi o pobicie lIIoszka Be.
1'1\ Goldberga, 8) Paulinie Zajclel, Agacie
~aąt.er' jl lózefie J bJouskiej ,) , Julianllie
Cynt.ze o zob'elżeni ~óz'efy t'rzyjemskiej
9) Matyldzie Strauss i Julianowi Ginsel ~
pobicie Elżb'ety Baumert, 10) ~fajel'OlVi
Garąztowi o samowładliość u Ai'ona Lau·
ba, 11) Adolfowi Rebsz o \lobicie Szlamy
Wajnk'r antza, ',12) ' Temerze Kamiliskiej o
samowładność i zobelż. euie Izr&ela 'Liber.
manR, i3) ApolOnii Żentalskięj ' o pobicie
Ą'tiuy' Po&pieszYlls'\iej, )4) Hel'lll;\nowi i
}f.'\tyldzie Prawitz ' o zobelż'enie • i pobicie
Aro·n a Zejgel'a i jel)uę skargę incydental.
ną AI<mlki 'rlluenbullma na rezolucy ę s,·
dziego pokoju I·go rewil'D miasta Łoclzi. ·
' . W d. 29 maja: 12 ,
cywilnych, z któI'y~h jeąna
~ y,owództwa Karola
Sztekela
IG~owi
o 30 l'~
i 25 spraw
a
1)
os,.arZOIJ,e·

n.
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p;u.~0"/I~8gÓ· o;~leirykJaai~- 'ł'OŹp~l'74- r' ~ energimme' POIIIIIkIWiIIlil1 wkrót-

skargi na dec1zye depa~tamen~w ~-ISku:gi I projby, dotycące kilku oddzleldzeli policyj, 11) Antoniemu i J"ózefllwi ce" odnał&llł na .8~1 farmana, ' który nie cegl> senatu, z wyj,~kiem kasacyjuych; 2) nych plledmlotów; 6) skargi I prośby, poKempa o uadzieł, 18) · Te01l1l · 1l:~6.śk.illj zdi!8y} jePCZe lIdebr~ toW&llI, Flll'IDlln, za- skargi na ' decyzye wyŻ!zych illBt,Jtucyj dane w telegramach; 7) skal'gl i prośby
o ;obelt\lq!e ~~ii J\u.!'Z&w.skillii l1l) Her pyta,ily, skąd mil fr'aelt, 'objunit, że jakl~ paiistwow.rchl prócz wzmiankowauych po- p'isane ni<!porządnle pub bezmy§lnie na kamAnów~)i :r.ła~yla~,Prawitz o IIObelżenielpall'.lliezaąJom ~.l mu go na nllo'y, pole- ''wyżej W puokcie l, gdy skarga podaną wałkach papieru lnb z nieprzyzwoiteml
i pobieie R~a ~~jgeFa, 2~l I~~so~i~ j. c&Jąe. \yykupioay towar od!l'ieźć do. pewn~- zostaj~ ' w spra;wach niesądowych. . ~ PIOZ.!'- wyrażeniami (§ H). Dow~ZIłCY głównł
!brabamdwp Ka11l)l0ł ,4Q' zolj~e~W .LI\i~u- gOJ domu ua Bałutach. P. K. przekobał SIę ieln Ule co do ~toty sprawY, }ec1i JedyUle kwat.erł Oesarską pozostawia bez skutku.
sia LewkowlczD., • ~i) Mordce ;WląJl.o.walli~ jedoal<, \Że , wlikuauego domu ńa Balntach na_spl'zecZufl' z ' faktem wyszczególnienie nj.e p.rzedstawiajlłC wcale Najjaśniejszemu
IDU lI1lob~ .Jcka ..Jurkiewicza, 2!) Her- wcale niema; prawdopodobnie więc niepra- w decyZyi okoliczMcl sprawy ~ gdy to zo- Panu: 1) skargi i prośby, nieprzewidziane
111011') Rotman o samowładno~ć u Wolfa. wy. posiłd~ frachtu w.l uuml&ll w dr@ stanie potwierdzone przez wiarogodne do- w § 5; 2) skargi na ul'zędy niższe I śre
RozmanĄ':If ~ 1 Wa1l'rż'ytlcoWf Star,bur kie- dze . towar .odebrać i ukryć go w be!viecz- wody, 3)\ likl\rgl' na czyny i rozporządzenia dnie, jakoteż skargi i prośby w takich
mu o ~'PoJ) cle 'faljyltego' (foidzieckiego, ,nem lI!ieiscu. K. zwrOcił furmanowi wyło: ministl'óW, głó",nozarządz8Jących . oddziel- sprawacb, dp których należy się odnosić
24) J,apowl :Quł&. Q usiłow&JIi& kradzreży, t!)ue 'ZI\J'WJkupieuie u'acl{tu rs.l 3 kop. 90 'nelili wf6ziałaml I general-gubernatorów, IV porządku przepIsanym pl'Zez prawo do
25)\ Smulow' b ,u.kłóoenie spokoju. . ~.
i ,odebrał towar. lW'kl'ótce też nadeszła z gdy takowe dyny ' i rozpol'Ządzenia nie przelożonej władzy, lob do ustanowionych
('""t "a' 'koncert sk'l'zYl!ka 1\ S~~ł W.,- WiofSJ w~ do ekspedycyi łódżkiej dep!esia, podlegają, wedle prawa zaskarżeniu do , wydziałów I Instytucyj; 3) skargi i podaTanbel który, Ja" 1U~ \lO)losJlm'tp~ d\i'ę zie PQI~Qajłca wydanie towaru w:yłącznle 1\'., 'lIImatu I-zą'dzącego; 4) pro~by o łas~ Vi ra- nia, pówtarzające najpoddanniejs'ze pro§by,
się w: p6rtie\Iziałek -b godzinls"l'I-e{ \I" ~ pomill\O posiadania prze ':ogu innego z&cb szczególnych, nill podlegających pod pozostaivione bez skutku, jeżeli (lrzy nich
~e , Victo!,j~ 'Ubiera się: li'ezo& groqą Jrachlu.
,','
ł
'
pl'awa ogólne, gdy te
nie są nal'USZOOO lIie przytoczono nowych faktów, potwler~śóików , mul1lylci: 1 ~an 'l'., "1ąko łodzia- '1 (-.,~ ; Błe.o"awion8 małż,ń,two." W mle- nle'iyjej' ~rzłl~ prawo strż'eżone, intel'esy i dzonych przez wiarogodne dowody;4).podzaciekawił tutejszą (lubliliho'gć zwla- lioie tPASZem JUieszlm szczęśliwa pał'a ' mał- prawa; oraz fil prośby o 'u!askawiel1le I legające decyzyi komitetu ministrów proIICZ&,-u w~~"'1' poprze'ilZl
at,dzo źonk6.w, .ktllra w ciągli 3~ lat lldżycia ob" ulżellie losu Osobom osądzonym, lub cier- śhy o peusye za szczególne odznaczenia i
pocbtr.l>IWt~qł~ kfJty . t.lJlitJskiej i "ar darzyła ! świat 27 dZiellmi:.·' z J tych ' pięcIOl
piącym karę (§ 5). Skargi I prośby do zaslngi proszącego; 5) prośby urzędników
8ZIIwski8J, " Vydriikowany już program .zmarło, reszta:zaś liyje; '.. l,
:t, podnóżlta Tronu, jakoteż decyzye oa tako- o jakiekolwiek nagrody, podawane bez
koncertu l.jędzie nieco zmieuiony, a mia- 1',(.,>-) , DoażlI8IUIrya: ' ,Onegdaj wieczorem we - wolne Sił od opła.t! ste~plowej wiedzy Ich przełożonych; 6) skargi na
nowiW'e ~hmia8t ~ .40. , 'l'.' bd/igra No- na uli~ , Spaeerowej dwu mfodycbJludzi za- 't~ 6). Skaf~i i prośby mają 'być jlodawa- IJw'ołnlenle od służlly z dyskrecyonaluej
ktum Es dur wena i . Mptu..' .perpetqo c.1d!pijo t 'edzącą z ehłoPCIytielb' '1la' la .....ce' ne' llle irlaezej, -jak tylko we ,właspem imle- lVład~y zwierzchności, bez wyjaśnienia przyBiesa, a zkmiast !;t-ru 8A Hiszjll}.pski~ta,leQ P&JUę ;X.d zaczęlM obsypywać W'()rdy~ar- uil! I z wyraźnym Plldplsem pl'OS~cyc4 lub ' ciyn: 7) Vrośby o wykl'e§lenie z listy stazapatead~
' Sal'anate'!tb1 ' M\lZ1l\"' s1elanko-, ntlllli" komplimentami: Zmie~na pani ,X. sk&rż~cych, z wymienieniem miejsę& za- uu słu'żby lub atestatów i dymisyj adno'VlY Ap. . takiego. W' prog~mJ!I ~qtl~. opuści'" lawkę,. lecz lprześladowćypodążyłi mieszkania PI'fsżącegb: or~ ,z łrymienie- tacyj o wymierzonych karacb (§ 12).
,kamy ; 8i~
kilku utwo 11m) > m1l4w b, l bo
uią i omknęli dopiero wtedy, gdy zroz- niem ' )lI'zepisuJącego, gdy prolllia pisana.
L ' Według doniesIeń dzienuików petersna kól\cen:26 Aldrldgę.' lfr~1.nt'pj.zez" Itró- pac~oua. lwybucbułJ!a ' gło§neml'jkaniem. Po- jest cudżą ręką (§ 7). PpdawlL/łie skarg i bUl'skieb, obecnie pl'Zy fakultetach medycz.
la smyczk~ Barcewlcza. Wielka to odw,a,; wl'6cł.W8ZY do domu, pani X. I·ozchorowa.ła prośł\"I!1'Zez pelnomocnikÓw ;'~ozwolou~.iest nych wszystkich uniwers:rtetów, '(f których
gil. ze stroV mIO'degó' skrtyplt'!t~ "Pewność się sJUltkiem. tej. przygOlly, ,l
",.
I I li tjlIld W następujących wypadkach:
1) obowiłzuje uo"a ustawa, funłćcyonować
i wlara , w~lebie niezbędną jest artl'llCie,
(-) Z targu bjllłem: ' Rzeźnicy tntejsi n~ jeź'eli w sprawie 'Uczestniczy kilka osób i zaczęły komlsye egzaminacyjne dla studenu
należy jednak wystrzegać' sł? zbyt'lliegll ostatnim tallgll, "v .Warszawle kulłlli ' 300 wszyscy lub kilku z nich, ' upoważ1)ią do , tów,. pragnących uzyskać prawo praktyki
zal'ozumlen\a, które'
sżtwti , jes~ zabój- sztuk woló~lI stepowych.' ,BYllło to ' w tycb 1l0ilania prośby )ed nę osobę , z pośrÓd sie- lekarskiej w mieście.
cze. Co pod tyl{I . względem sądzić mamy, dniadł ,nadejdzie ,do .Łodzi. . '
ble przez plenlpotencyę, ' która ma być
_- Jeden z notaryuszów petersburskich
~ panu ~'ai' be, pokl\że lionce!'ti pontedzia.ł, I (.--) PrzeJechanl,:,:~Wezoraj 'l.anO' na s~o- prz~dst~wlaua przy prośbie ,,: . ol·y,ginałe; wydal spis OIóll, : które zostaly wzięte w
kowy. t , I
8. !frl&.
sle .kollBtantynowskleJ pod ' WSlą Brns" fur- 2) 'Jezeh w sprawacb dotyczącycn całego kuratelę i pozbaWIOne prawa rozporządza(-) Z~jepły pwn~cńlk: Ciytamj' w Ku- man niewiadomego.mazwiska, " nie mogąc stanu, gminy lub instyt!lcyi p,ubliczoej, nia się majątkiem.
ryerze pp~. nnyrill~ Wczoraj przybył:,; z ~strzymać k;oni najechał na 111'zeehedzącą skarga Iltb prośba pOdaną zostanie 'p1'Z6Z
- Ministerya wojeńne i lIIaryuarki rozŁodzi .do 'Iosny dos~~wc <l'ł'sa dla. ar- wppprzek:. llIzoSY. Antoninę Hlysz: "J~1I0 praw~6(l'o przetlstaw'iciela PI·o.sząc>:ch, Up?- patrują przadstawlolll} przez mioistl'a spraw
tylerYl, Haterll, wI kuka: <lIWii' po przy-, .koło.l od b1yczki,I pl'Z8lIzło pl'z'eZ nogi H., 'NAtmonego do tego w przepIsanej formie wewnętrlmyeh propozycyę naczelnika. głó
byclo totrZ,)' al depeszę kj tre§cl: ;,Men- przy.czem konie zranilJ jej j kopytami lewą (§ 8). W' skargach na de~yzye departa- wnego zarządu więziennego co do powiedei uciekł'· pieniętbmi.i przy)eżążajl': . Jak rękę, :" Ił !
I , ' : ,,~ I'
"
mentów sellatu · rzącJtącego ~ależy \yymi~- rzania warsztatom cywilnych więzień zasię okazało Mendlem JeB '1inchalter pana
(-) Wypadek. -ouegdaJ .przed nowobudu- ' nić at,tyknły praw'a,'któr6 pros~cy uwaza mówień na przedmioty potl'Zebne do uHalpern3,
tóremu teni:e, wyjeżdżając 7; iąc,J się domem, pNy ' ulil;)' Dzikiej, prze- za naruszono, jakoteż dokułnenty i motywy mundurowaula armii i lIoty.
~,_ltO.~ pr.IllY.&(benie-swo·
inte- wrócil się' wóz napełniony cegłami, kt6.re sluż'łC6 za' podstawę prośby; dołąc,zone tu
- W uzupelnieniu wiadomości o projeresów, oraz p'rzeszlo !.q~Q Qr. bli woiotów- JlFZY8'niotly v powo~go. Wydostańo go ma byĆ' świadectwo, udawą4niajll'ce termin keie kontroli nad spl'Zedaią produktów
cli: ' WedI6" sl~w" P.,I1a1!lIlt'na ..:. ów ,Men- ~ pod cegieł nieprzytomnego 'ł ' odnlesiono ogloszenia zaskal'Żonej decyzyl: Jeżeli ta- :i:ywno§ci, "Petersb. wiedomosti" donoszą,
delslui:ył u mego, w- cliarakterze buąhal, :ua. dziedz~ieo domu p. FI'Yszmaua: Po 'bliż- kiego świadectwa niema pt;zy prośbi~ to iż ma być utworzony specyaluy komitet,
tera, przez cztery lata, pooierająd ' IJlcz~ie SUl!! obeJm:eniu poszkodo\vallego ... ok\!.z~lo ·na przedłoienie takowego wrzoac,zony ZQ- składając:y się z przedstawicieli mlnisteryum
1,800 I'ubli pensyl~ n'llIno jl ' d~ś, ~ lio~- się, że nIeglon dość silnemu potluczerriu:
staje proszącemu telmin nie aluższY.f.nad dóbr państwa, spraw wewnętrznych i skartając z posiadania wię.kąaeJ »umy!' swego
: '
.'
o,· ~I: 1
miesiąc (§ II). Do skar~ na dec,lzye wyż- bu który wydawać " będzie odpowiedn1e
chlebodawcy, okradł go i uciekl. Za ~bill- .1 " t
II
I szych instytucyj państ\VoW')t~
ma być do-, p~episy przeciw falszowanio artykułów
g/ym wysłano na ' wSzystkie °strony, dtJlgł /I.
• 'l
. • -', 1 I ,
łączone świadectwo, udo lvadoiaj,ce, termin spożywczych. Jednocze§nle komitet pomietelegraficzną list! gończe, saM po'szkoa~l;!
f' ~
,
i ogł08ze~i~ : z.askal'żo~,ej d~cyz:yi lup wpro- niony ma czuwać nad dńalalnoscił orgalP&ny~ł-mę-n&tycll11il
d
00z1. ~ ł'et8r~bąr..
. . ' Ibr.",.I'·
wadzenta JOJ w wykonal1le (§ 10). Pozo- nów, do których nt.leży kontrolowanie
I h:- "1')1_ ,iJ ~Ilła
. II LWal'sza~
.7-- _ W:ażniejsze paragrafy nowego posta- stawiane ' bid~ bez skotku: ! l) , ,sbrgi i przedmiotów, będących w handlu.
wy wysIała pl'zM. kjlk\ł, 4I\iamj,~la l p. J JL. .. " ... lo..... ·...ar ł'~<··· · ·" ~6'~~u~ .. u6u 'i\ '<J e'" ~l'.o~!J:y. IlOQ 1\ OOZ h zastospwani'; sie do
_ Ministe!)'om I!#.lYj~v ltvilUln~ .ill
E:odżi toYiaru tokciQ1I1~0 v.;..lłI\lIIę l,HiO dnlacb w "Prawit. wiestnlkul·.,'II' pl'zedmio- przepIsOw,. zawal·tyc w 9. 1 o ~u~:.r--. ----- .. -- _.o -: -_.
. ''''II'''J J .
'kra .i;WiU: u,F~btu feaoak l'Il.JKr ni
eie I1rośb. i skarg,f do. podn6ża " 'l'ronn, , są cycb pod?l!ów' ?rosząceg;o I prze~lsnJ~~o kłasy. ezwar~J, obo",:i4z~owo podlegaJł
Itzymah.ód wysyłającej ,towal'
gaJż następui,ce: Wszelkie najpoddaDl!iejs epro- oraz ~res6w I c~ do pelno,rpoclllctw); ll) egza!ll1uo. z Język& D1emleeklego I fran-
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~OW~~ilZi~~b~i~ap~~la~~~!~~!I;~ ~~y i~~~r~~ć p~~::lled:~~;zk~ó~~ ' ~~~~~~h~~~e~~:&oJ8P~~;Jlct~ g~~ ~~ , ?n~le~:~Ócz nauki gpiewu.dla obdal'Zonych

P9~;e~'!Jał'owaru z:,Ir-:iedlliał' 'ie ~tak~wi k~aterą. Cesarską 'który w Spl'!\wacli cza's\l' ogloszebia i decyzyi; . 3) , kargi naj
u _wkrótce nade'lIć ' odar" lll ~ ' wl c'", 'ze- przyjmpwania Ill'ó§b be~P\lśl'edll\«l podlega decyzye 'wyższy~h 1.lIBtytl1cyj jallBtw~~yc I'
Bily czw~·tek'
ilytap!elii·~a /!4cyę"~- Najjaś\llej!lZl!md ·Pa\hl. ' 'KorespoDlleucyę ,y bez P?do,bnegoż śWI,adec'~l.wa.. )a~ .wyzej; .4~
':vi ' 'OWlr;l~y. ·'toaz;r' gd~e IPU ·PO\'llOOzia.ui> sprawach l'Zeczonych próśb i skarg pro wlli-. lIk&rgl '· ul!.· decyzye wyz~z'ych . 1D~tytuCYJ
'i.e~łowl( ~; 'Pod 'egO,';"dieselalPI'ZY8Ze~: ollzi specyalna kancelarya,. czyima' ~;'Zf Pllństw?wych~ podawan~ , o UplY,.WIII cz~:
iecz'lpned"oowilą. tdwar ' t6ll cj)l* ~1tup t głównej ~waterze CesiJorskieJ (§. 1-4).D~ l-eehrlle~lęcy o~ ,~t!l, ?1f~?SZ~U1a. '~ec:YZBI)
jakiś farmy. Zlłzlwi h ' nrfiZ»i1 X li, p.. t., (lduóża " ~Nonl} . mo Ił ,być: podawane: 1v ·liIli w row ilzema lC
"IV ",y..,oname,

'i!..

.ałuchem muzykaluych UCZUlÓW, . będą

:rz

1'0ku' pl'Zysztym szkolnym .zapr~wa ou~
w glmn~laclt lekcy mu~ykl orkiestrowej
na Illl} l:nmentach d!ltych l ~~yczkowych ..
. - "P~ter~. ~~edom08ti do~o~~!

TUl's~r~~U,IQ~:is~~~k:~~U
p~ ~adania
_ __
m,
,
8/I_

wrbtll 'i.
" Ma 'lve "pie';' %1\
ę'c.,slę tręt'!l., Aęcz~kająq n~ pociąg, e możnaj .r- Są.rzoczy ta ie,.o któryc 'II. 100lwie , Mar~e.t.przeby . wle _ mem'ycb .~y
łAt' O· 'ta.llvt~ ~~ 'lIie N6k\JJy(l • VI CZ8111- 9ac}lOd.zlć, . uienawidząc seon; ł'Obić ic~ nie wiedzieli nie powiooi.
,
gód yr zy~u, .ale ;; spotkanie było j ną
kOI ~-ił ~ • ~
.
" ' podobna a nie będlłC bieglą IV szermu!t'cF
...,. Masz pan bardzo zły zwyczaj rzuca- z naJPrzy.. rzeJsz.r· .
.
W'6'~! n1fJl:"II\·odpowiedzia~ osclił m sł~,;, n~jlellfej .\Dlłczeć; nd~jąc; ż~ lię I\i~ J1ia słów na l.wiatl'. ' Zrobiłeś por~ret pa~a - / I red c~Wiłą m.ówl~e§ ~-rwrl~~~
_mi pllMlem,dąe-n~tr
orca.; lnie lilyllzy. . j., I •• ,,- ,.' l
."
de Lonvaigne, czy c~cesz\ abym\Jł: 0bl a ~I!"n e. onv .'fi~-zi g y s dru i~ J~ńCU
Nam~l'u.'ł ..'S~\y!OlT~oMił'iJw sali l .l~cz ; -!. Nie,c~cesz,łla~l ~dp,9wlad~ć G,.mó~i,twó}\fJa:ny?
Jes~~~eilhl!t~: bio;ąckt~. :;,~~~ J~ zn~d~~t ~':e ~:asem gprzeciwni e
odmów ła, ,sllIId&.J.l}c.lll& 'tawcJe:1 a ł J' ,,~ 'd~BJl MIi'r!ve }ioprze f 'zez kogqś nazwą.u,l l'7iyt na u 'YtWAJll ~wy
'tu,
, 'H ,.
S'IJ dz'l'e'e l ...dv· kto s·~·i że J'ęstem du.J_l -" lJtwa:.}J.a...
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pelnym boleś'Cl' .L Ale to mmle. .Je8tMDI~ pana.
niema przypadków w mOJem zycnl! r.... znaml tego pta8 ka, WIem, *\1 to , :zyw.Y,
. .
. b b ć dob jnll ba dżo
' Słożę wszystklemi jakich życzyć sod'A~ ""ulneała idl d~1
~ o, ze glYalt.o~ny, blJ!Zliwę~\I~ uspoJQ"i8!li'" hl·t :~~Itze.?t:r:~; 1~~Ól1 " ~6CZ' ~ie ~bWrlll&j bl;-plll1 motesz __ odr~kł M!il'ivet, ochłoclę o~I)łlyWIiI~eIii. . ale ~y- tal, P;,> .cóż 8111 żeml, po co Wllł~l j s~:t ;niim~;i o ~Ct ' zuehwałe dy. ' Jest bo- n,wsży' ze zdziwienia.
le łlO~eeol!fj,IllOJą - ł·~IIł .. ~ widzls~ z .. k~bletą ~rtak· d~llkatuyc~ ",u~~uf, kt~ląl wiem p zedą wf&'domil, io"'Pliez kilka mle_ , Będ~c w sali pasażerskiej, .slyszal~m
_panl 'illoźll\ł so~ł'#ł~jąceg\l ~I ze~~&, k~ , ,,~stlło ~8zl, .' sZJ~, ~O,,~~estl,asza ? . : l si c : TZ du .1 an -'de ' Lonvaigne zalecał 'twł rozmowę z panIą de Louvalgue; Ule~,J\s\ll'aWltfdl~fl~. ~pr~1 ~ ~:tt:l!iJI~:\ ~ Dworzec w Helun by.w~' bar~~. ?żY."I?- si: ~o ,ks~iin~j~i . Willdomem jest, te tJłko dyskrotuy z nalurr., zbliżyłom sit:, aby slyD*tnJ~ J/opra"ę 1\1 agru~ yylA '"ł naj 1 nym w porze ·połow,Ań Jep,umoy~D. .
kll- czas tracił napl'óżno. Nie ' jest w guście szeć lepiej. Utyłea pan czal'nycb fArb do
1pet 'n~,,!*J:y.m 1
'SługlJt
, •• dh~
d t~naście 1?t'ok6w od. l!.~i de ,[LOnyalgne .pani cl'Arma'ncIię iłłtól'Ś'1\ilPFi 1 'tfdd urowo Qdm'low~nia mego portretu, ale szczególec - , OO-~'1:&"'ll nl'c a~(ji -. d,,rud'ziw;tu myśliwych SWO I w p6łk.ole, i widąc ni " smutną ' (iOwtarza często: nlęj to mnie :dotkn!llol że Ipowiedziałeś mej
.
!'ZlI~la łt~,bl~ hale prosZ
ó ~ /~r 'trzyma:jlłC ,psy. D&~slD'yczacb, .~ :Rozlilll.w!a~~ Biedna,l ~ieitna mahi" N~ebaj bedtle łahle Iż r61 umIem 'pcenić jej przymiotów.
.m 1m y
_ł ,MlIJ . p . I~
a lIinlali@ię, a"Klara 'n.ie ~~u~~Mia~a' t . Dr"" ... 'Zeklętym tllZl_iek: któ~eg; Iekkomyś!'noś/j Skąd"lltótl!Sz:wiedzleć o tem, mój panie?
I- I/f _ ~n Się
- ~ mowat l'~ na- OC~!l': " 'f~n ~arjv.et"zroeu~a ązY. ~ę. tłok · ~łumiłai śmieeli> na,. iwydh PmłodYeh ust'aćh
Mll'ivet był od,,:ażny.m, nie uciekał nilaw .·U ł! ~<l
',y '! ~ .'nl/': t l 0- ~yk.ę, IlfZysiłgł,. ~e .J"'. potrafi: skloruć do i chmurą okryła: twe,t czo!O'. ' Czyż' motua gdy przed niebezplel:l'OustwelD sprolVadzo.Ac 11-.:' ~ pa I łl Pwu lei» wa.
rozmowy l. mów!łl dal6j'
I"
,....
Ż ć trz ' 4nł ' obok ia.klej kobiety 'nie oCJ!- nem nierozwagą, która częste platała mo
,4 v~'\l1 ~1I} ,~~mnc~e ~o~::::o:; J:~ . 1-;- To ~b~ra, na~url\' udająca, pokOI~: ~~ Jwszy~eJ zalet, ''aDl jej urody, Ibó ~~teg figle. ; N~dąl wi~c ~ał~ post(\Ćo: wapi,ł IIlę
IIII!n liną Ja
.~ł's y
.
\I
j:Z&r,llo ~:\VlIlC;ą.eę ~zy, pt;1leatr",Bly mOle cz&l'ujlłCą ' brabino.' 'fen ' dla 'którego jestei na oSt.rogacb I odrz8lt1.
.
i~ g . 1!1I~ "
dd: P~~
'''W8ze;.lepie· 1DU8ł'llieml ':widzie4 I,t i1ł!CIJ, tak suro~a !'nie kocbat'dotąd" bikogo; ~yt
~ Poclllr rll8:Plj czas mI w drogę·
I..
a~ a, .80 ~r~Z!' e ~ę Cll-.", a .: nlł':' w dzień, ; ' '!la '~~żY~~J~~ tlfłaścl~~l zimny jak"stal, twat'dy ' jak: telazo, ijjOz K ' wI8l!~' pan_ gdz,!e, mieszkam?
.
~c m~!iJti~e jl~tWd~ ~~~;r~, ~Ię- k~fi~'jego chytro~ll I. ostr~ ~tp:y .Jelt gdyby dziś śmiał otworzyć swe sel·ce... acb, - NI~ł D1e 'I\'!.em - odrzekł h~abl& "iW 'ad k . .p~\~
I
Illestał;xm . • , Gdy .sądzisz,., ae Jest .~1!II8~ l zapomiuBWt tli s,lę ni sk"l'ż llIIl U mnie, 'zal!tępoj,c mU dl'ogę - a mam plawo to
.1r_ J n . D1l;J"
. .
t" ,J"
_ znajduje slę 'na drogim końe'u ,8.wfata!· ,"1r że mnie . ....yłaJano lwów
o"raham do wledzied. '
,
.
la
'~I z fo anu wie lal ?,rn ~yta nt~c~slę r; tobą, . koebał szaleDl8 , 6.ną "ll;o- dawnych grzechów.
'. W tej cbwiU, na dany Pl'7iez nacz~lnika
w T10 • t'N
h l It
a bletę·
"'\.
I' ;,
.. .1·.. . ..Nadchod~ pociąg'l lIwoln ł W.ett Illego. stacyJ I sygnał konduktol' odpOWIedział
~ '0:1<;' h ' .. ' fl~I'
a l::ę~~p~r t
'.1\a G6tatnle siow&J nie cbybiły celo." P&~ Wat&ła l, on watał takie, JlÓdajl!c ''jej rt.~' gil'izdawką. .N ŻO p:ze'ladowca. kobiel uie
~ ~~ar~:V~-ui~rYfi t~:~l~zro~hYIO~~rU ni de ltonvaigue qdwr6eiła: się pr~1\,k9: . mię kŁór4lg0 Ilie p~j~a m6willC , \
l mi&,~~'r,y WklZ!tow~, .wyd~!"lęc ~ pol~
zl8lQi kto'
. fa w hwiłach,
\an- \ -;:' J~, ~o!J.ietę 1 - zapytałą, tywo.
I . -I. Znb.rahłath }laIlu IŚĆ u . mn). ~ ,l J*,I([ ,,,awałe I'apler~ I nap,~".e ua azg~
ch9lii riie %~in ~yś'eć ~ wem SZ ~~CiU
.- ł'4&1 wiazisz.,palll, te posluehat mnie
Mulałj, oplYblć, nie spuszć'l&JIłe' Jellnak s~óJ adres. Byl JIłż zapózno , P~~!g
~"
'.
. b~ '
l , ói warto.
...
.",
- oeiń wś~6d.tlokll,\ a gdy .Siadł... , w pl'Za- pohmlać s~ę , zaczął. Pan de L onv_ ue
gtJJ{:~~~~~& s~.:; (,"J ~, ~,zaf!':.; ~
Jah kobiet!)? .- pytani poraz dl·ugi. uale lwllfJllDlll1 w '''ktOr,tm.41otąll uie 'było róZ~§miat BU} szczerze. Odda~ k&J:ttę . pa- Weź mnie pani
swego powterlfita' .~ Znuż j, 'pani równie dobrA jak ·a. pllwgó, ,, potjpienył tam: ' lecz" Pdtk,tął~SI~ 110 M~,:eti mtwl~ :-~de;,.1kim toll:~lę
I Pl'Zyzoa' si co takie o ci zrobił
I _
Jak się nazywa? > "',, ' .... '4·
~·esPOdiłeWanl. II jaką,j · pl'U!lZIt\ldę.
...u mys!łIr em 80 le,
pua
Kobiet;, 1c~6re-u~IJ.lly rozmo~:y I ca- I .. "..,. Nlijleptśzł tv/oil prżyjacl6ł~ł.,{:.~· '
lek,) li k1(Jrp I jak_jlllnltlj .&p!ltwlĆ~1- ~o b~z08ta~ w Melnn, a teraz tyczę ci
łego zachowania się panl\ Marlvet tl'zy .~ Co ~an}ll'6ww 7 ,~,!\:oltlla.'UfUe łJO.- rarqł, au'" ~Ie ~zy Win a d
o '''J DOCY·
WIIladł d
_
\'leczy zwykle miały do zrobienia: 'odejść 08zona ' - gdyby ~tai ylo, wieduałabym czkami w,agonu, od któl'ycb odsunął go
~!~r~c~ę : : ~~I, nie ~.rte
od niego, l'ozgnlewa6 się lub. wyśmiać nl\- o tem.
o 11ar'ł kI oków,
wo
"

!

'r,y

_

~

Iflle8 f!

kt-

l

J'k '

za

., I _

4
warunków finansowych tak Turkestann,
jak kraju Zakaspijakiego. -·
- Petel'sbW'aki optyk i mecbanik O. Rycllter, udll81!:onalil "maszynę pisząc,.' I tak,
ja za ' l)Qmocą tej maszyny można pisać
obecnie .we wszystkich język&ch enr3pej.
I!kich. ,Maszynę tę zaprowadzóno w kilko
miniąteryacb. Jedynym przedstawieielem
tych maszyn na. ~08yę jest O. Rychter.
- W ;Besarabii i w tym roko , ua krzewach winnych tu i owdziepojawIla się
lIloksera..
,I

. R O Z ])l A I T O Q CJ.
"

-1-'-,

"I

na. Z resztkami

znakontite~1l bogacza zwie si~ " domem rO$o- narzy, będących na wlunym )o87.cie, jako
.szy";
nazywa ~w" to,!~ "bIltem" lub ,u- Illeodpęwiadając,ych ogólnym warnnltom

ara"

bruniem". Dla persa tona nosi nazwC "tiraaz~'
~02e, posIanie), dla kirgiza i 'D~y~l\ina-"domp", dla estot'lczlka-"polJlocy", dla ,&fl!1I'n'~li.a-. wYbranej" (chll;at), JIla syupczyka> .mlło§ei.
pot,..ni",o§ci", dla d2l'ł!atajczyka;"zajra': ~slabej, nikl~j} dla jaku~-"emęksiD"
(pnylllteJ ; udr~neJ). Oznsczame ,ton) pnez
1'}'l'1IZ ,,\,olowIca" spqtyka si~" niektóryph
narzeczach amerykańskich. Nie~rfl l\&rody
ónyly dla ton grubiOJlSkie I obeltywe na.wy. Tak napnyklad dla dz\kiclI plemioQ Braiylli, nalet'lcych .reszt,
nsjdzikszy~h "
świecie, poJ~cie toni' z~fówno wy,u"j, na" rybak wodowor, , pomywa'l"k,~ niephlujna, złodziejka, · a ąawet "spó~nipzk..:' l Dla
birmatl.czyka tona jest "meblem"" (aioi,- ra), dla
kanadyjczyk., francuza-"stwo!zeniem". , ~iebóre czarne plemiona r6 wnaJ" w 1I8ZwacJ1 to-'nC ze tw'ierz~taml, tak ~apnykład mos,u(1I \06wl do toń}" , kJ'~ro moja~' co zreszt4 jest
w jego nsia~ ~Ieliii~ ko~pJementem, gdy}
krowa jest glów~ I jell~p, niemal podstaw"
jego' 40brobytu. 'JapoJlczyk w raz;e potrzeby
napomyka tyfko skromne o tonie fl11I'}'Waj",

I

. "

pr~yjęcia ich na koszt skarbu, wynosić ma
po 450, rb, rocznie. . "
I
.
Petara.llurg", 16 m~a. (Ag. p.). I
up ustawę akcyjnego towarzystwa
klimatycznej stacyi w Krymie,
która
ma być 'PołąCZOJl& 'oddzieln~ odnogą
kolei żelaznej z , :Jałty I Hupry:' Stacya ta
lecznicza IlrządzdnlJj być ! ma oa pohidnlo/.
wym bi',zegJl p6łwyspu w lesistych mlej~cb
wośclach Magabi ,j lPendlko na szczytach
grzbietu Jajły. Założycielami są właśclqiele
ziemscy, SabllroW 1 ,. Bietląiewlez, pod porucznlk Popławski ' i • kupiec Koreniew ' z
IJharkow3, z kapltałeor 1,000,000 ~B.
Pele'r,buru,
maja. (Ag. p.), PI'ojekt
'budowy nowej kol!li żeI~ej Da Uralu od
Ul'alska do stacyj (BuzułU: !la drodze 0" Giełda Waruawaka.
ł'ęnbllrskiej, został zatwierdzony.
. Peterabaru, 16 maja. (Ag. p.). 'Rozwa.ża I ' ~łduo li ' k0408ml gl_łd,
Dą jelit przez właściwe władi'e . kwestya
w'llll':Jtr6tkill;.,'.lwi'.;'
,l
.U
,_
.
bezp'łatnego wydalIlania drzewa' ducho11& Bedia '"' )00...... . . . ' .
wie.listwu. w parafiach wiejskich I nbog;ich Da Lo,,~111. n 'l ~. . . . .
miejskich.
II,
'"
ba' t'atJ* za 100 h . . . . .~
.~ 100 ł',: '. . . ,
Pęter,lburu, 16 lJllija.. ' (Ag. p.). ' ~S-wiet· ....'''r~
,,\
,.
ł
donosi" że Iskander .bań, ayn 'Znakomit.eg{l
"
.
,~pllry p.hIJl':ł".'
sułtana Heratu, AeI\meda, podpułkownik Llatl likwhlae,j"8 lir, l ł'o/. .
W ~usklej służbie aI'obecnle g1ll1eral-gnberRllIk~ pOł1o,kl' w.~~ .
W Pexayi na granicy Belndżystanu,
, I 1,'/. poi. w.w ••. r. 18lJ7 .
pomiędzy mies7.kaDcami Hl!ratu I LUty sut, '.iom. Serii ' f .
" ~,,.
,.
h
V.
Afga.nistanu myśl zrzucenia z.ltronu
Linr suI> Ul. War... Ser.
.Ąbdurracblnau&J IlIkllnden eieszy sili
wielką. p,opulamością,:' mianowicie pomiędzy Liity ~t. m. f.od .. ą,61,( ~ f
duchowieństwem i wojskiem.
".:
»
,Peuraburu, 16 mrJa (Ag: p.)! , Wczoraj
z wielkiem powodzeniem odbyto ' próby 7, alełda Bll'lI~.kJ.
wy,nalezi{ln/ł "przez 'I BabajllW& mieszaniną; llaulmoty raokle ZIU'&Z , . ' • ,
che\1)iczoą., .. którą. ,nuycone materyały' pal~
" l U&i,cJrui;U.!'. I
ue, nietylko Btają się ogniotl·wałe.mi, ale '
outo 'p r1.& !li . . r~ ' j ' , •
nadto i nie przepuszczaj,
'
Petertburu, 16 maja '(Ag.
I'zucił ,protest ,pltokuratol'a taJnbll wl!IOIago
są4p okl'ęgowego przeciw ' wllrnkn'",l
sądu, uniewinniającemu kupca
obwinionego o sfałszowauie POkWI~!8:!1~~~tj~~i,Q.at;
kupca Lawrentia AI1źanowa
rubli.
Tambow, 16 maja (Ag. p.).
rzystnie wnlvn·ełll , ua,
dobrze

.X !IPolnI8ch8r ~ud. . Prawnilf gaUcyj:
ski daJII sp\'aw.ozd~DJe ze spra~y ępowodow~eJ
tern, lIe AntODJ.)::. ns~wal J6z~ X. PQulPm
tydern, zń co p:erwsz~" lDstancya skazała go na
5 . z1~; grzywoy! 8~d Jedoak oh."odo", wadoWlcki, pry:~znaJ'I? ~acy~ obr'l:,e .psIWo.nego,
~6ry, ad~ ~.ił, .te slowo . tyd .~lIZyw.a .I;UlCZXWJ9te poclJo~eOJe a. ~ .polśki. lIUeJsce pobytu w 'poIBki~rn mIeśCie, wyr~k ~,er"szy .~
, 80Wlił \not!wuJ~c sl.'e o':~OJe J~k nutepnje.
,"~yrateDleJ . poJskj tyd DJ~ ~jl~lDl"l 08karty" Clela o pogardy gJdoe Pl.Z1l1l1oty, 111~ 8PC/sób
myślenia, "hi tei WJ;stawia ns 'pu~CfDe 11l''II!0~
sko, ~d~t pkr.eśla .tylko prt,'I" ,''''~ , wr-zpa':'l&
jegp 1 pra~dZiw, narodowOOj~, a ,Je.tell w ''''
n!ch pr\lw'lD ?'",ch p~fis?'''I austp";"kie~o p~l':",zujlj. db ,111ego ~emne 2nł\ czeJU e, me .m~~ naprzykłlld małłonke jakiejś znskpmitoŚj:j "o.
11 1111' ~~ Ist?ty rzeczy.
"',
ko-gaijr." (~;'Ine mIejsce), .• zn§ zwYIIIIll!O)8' &ehx" L~ow. Towaqystwo I!0mooy .luchaczów clca-"rei~o,1 za firank,:). Sz~g61nie zar
'. L~ytsze) , szkoły roi!ti\lZej , " Dnblan"ch (1g1L'JU bawnych i oryginalnych nazw o2ywa phińczyk.
kOl\k~i\ .J-r.a Jnlins~ Au ~a ~ n~i anie dla Surowa et1kie~ ' nakllZuj e 111~ upikać nazrwawłoŚCIan dzlełka treśCI ekQI\9Dl1CZ)leJ, tycqcega ula tony wlasnem jej imiellienl ... tfkte mówić
" ,i~ sp6łe~ r?lnych 'llub • ~ank6w )VlościaJlskich , o niej n~pomy.kaniami, łecz w wyr teni!lcb po.... bo .~et J&klchkolW/~b'ld2 potytecznych ludo- gardllwych i z I"in'l, ozuaczaj~"ł, te w!"'y.tko,
wycli stpwary;ys~epl
",
co do olego nllety (a wiec i I.tona i dzieci)
X bajki o zestarzałym Iwie I dzleł- tak jest n~dzne i pozbawillpe zD,:lczenia" te nie
nym ,,6Ie , W ppeje1dzią przez Belgio do warto byłoby nawet 'wspominit.ć o tern. To tet
~o(ohii, cesauowo , E~nio .potkała dziw~ie \mi6czy~ , nllZY,,1\ 10110 "paj-f~ng:' (brzyakim
ptzyią-a przygod.. W Leodyum wszedł do Jej pokojem), ,Iao-pcbo" (star'l bab~), "czlowiepl2edzfa u jakiś młody człowiek i nic sobie nie kiem ' wewnvtrznym'l (tyczy sie do trybu lej
robi'lc z pasatel'ki, zapnlił JCJlg&rQ. W Verviers tycia), "ciemni, zamkni~I.Ij"J "tarni,. i'l'ewn~trzn~ żatal,ni~ cepr~owej slntba kolejow". z~ó- n," " zimnym cierniem" rub Ilaw~t ."gl~'p~m
cila Bi~ do p~a1e~a 2 prośb, o 1I,'It,pleru~ z ej~,;,iem". ~ i ~ona ..n""ywa~t ~iO "kaj;woj"
przedzIału, lecz dzi,eJny ... ~tentelm~n zap ......J~c (wewu'ltrz i zewn,~). UpawZ&J"'Ycb J, uaZw
n'lwe c,Ygaro odrzekJ te p. Jl~eJud laplacJl nie sZf.Odzi te~ chitl.czyk I .yo.owi, którY mote
i ły ..y 'sobie, aby go pozostawiono w spo~uju . by'ć "siao-czjhen" (mał, psm,.) "siao~czDgn"
Wówczas była władczyni fran~~zów wys~1!dla (drobn, glist4), lub "małym procentem';, <n~~ ·
sama z wagonu, .a W o,raku UlIeJsca . w pluw- 'Dym dodl':tIdem a DI~l'fet "kia-tui" (świ1lił doszej, dojechała do Kolonii w 4rngiej klasie. ' mow'ł)' Ii.'
: "
•
•
i
.
, X LI~uwl8tyczna ty,m.bolika. Znany uczo- I{ X Emant~'p~cya. '. Parowiec amerykań8~
ny odę?ki p. Szerel Z1IlD1eszcza w .Noworo- '.ws· przyj,.l na sternika kobie~. Je8t ' mą
syjskim telegrafie" .."ie., w którym przytacza 28-letnia ' ElIZa 1'001, '~odem ~ Chęls~a w stanasf~Jlj'lce konwepcyonalne przenośnie roz- nie :MassacbD98ets. Zl01yla świetnie "wY!D&I!ane
/Oaitych ~OZlków. • W wielu krajach imI~ .mO' egzaminy wobec nowoyorskiej komlsyi , .ęgzami
ta je.t uietykal~ ś\l'i~tości4 dla tODl· U kBJ- nacyjnej . 1)"",,-~,,, ' - , Bt;~;;~ra~~~:'~~t;tl Rro~;~;~;':~~k::''''''~
t~l{. llrfojW,w wL•.,n'lKTP~v,IIe'nWY~W.ci.M~ P;JmO P~I
~nar~zm~~~~z~~
m~a .. Bogo*a ~JV Aftyce wsG!lodniej) p~~dze~ nilllem b~dzJe surow.iej nit
zdradz~ męaa, ~tb~ }niala dopu~ć . SIO tej gdzieiodziej prze~trzegany. ,
zbro~n... ka~aneJ metylko wstydem. I bańb'd . X Właano'ć : literacka w ĄllIefyce. W
" lecz 1 cII\1~śDle. In(1x!lJlkę, nazywa m~a . .'o~ pl,tek 'Ubiegły s ąat Stal'ów , ~ednOCl<on'y,()h, od,pan" '. ,,~Iad~:'. _ ,zarząt. zroblAny k?bJ/lC1e,. "rzucil 'Projekt ~o prawa
ochro"ie ..,1...1.e wymó)Y1ła '?,'~ . m~~, Je ~ .t:"'I" nsJciw.sZ;" sno~cl literackiej. Ucbwała ta wywolała obuobelgą" .brodo mema! kt.)rej. 1Il~ l!IQ zapoml- rteole w prasie nowoyorskiej, cbociat,
tymrazem onia,
1'1 ' sz
stępa.
to jej I nadal na przedrukowywallie bezkarue ~u
l'ozmytlIa i mro'zy, nie l~'pleszY'się' w drodze. tor6w europejSkIch. 1,'New-York Tim6!''' @~"i,
Jakko1wiek pragnął za\lhować ' w pariuę- te Jest 'ona bJlb, dlA ' izby i hllfą. Jedynym
ci usłyszaną. l'OZIOOWę, szmer ' nie dozwolił ~mentem neci " IV llf-ojeltta BYlo:
"1IIU
cb~
~8tkiego.
oCbW y tal pIeJ s~ra§p ~j,.t~ę, nit jł kupió". Nowoyorski
~Iedwie '. Ul'ywki l'yrIJ.ZÓw, dosfateęzne .Herald" pisze: "Stany Zjednoczono 'Bł 1edyaó ' upe\v ienia go, ' że 'pan M'arivet nie był nym , krajem, którY ,odmaWi .. , ochrony dziełom
I J)ocieszycielem jego żony; a d~ał z rado- aptoró,w zagraniczn,ych i 11prawnia rabunek 11. ści ,' Isłyszą.C iż wbrew zapewnieniom księż- teraoki" . . ',.
'111"
, I .,1
nYI Klara miała cb)Y.ile lmelapcholii, w
X Aktor I \l1I~rowie . . Młody i' pełen. tac
- rych Itódobną byla ' (lo ' ~\v.ta~u ' złamanego leQtu , MYsbrabąr z,teatru "Odeo!l'~.p. I'Numa,
' burZą. ILecz ~ jakim celu księzna 'Y, błąd odslutywszy jako ochotnik roc.n"~"ion"ć
go IJVPI\alwa'dzala.? Qzyżby 'pr~nęła f oz- JYoJskow'ł, . ~1ot~Ł «lo,konale egu11lil> Ila ofice"
tlzilić ilb ll.h\vsze? Ci, fu ' by) ka,Prys ra rezerwł', 0!im6wlono ,JIIU je!laalt nomioal!yjl
' złośliwej CZ31'olfzi jki, przyzwyczaJoD'flj róż- ~cj,J~ kwpns oficerski ~willdczyl si~ stanowczo
czką czarnoksięzką wazJatko dp s}\'e) woll . ~lne.ciwko pJ;2l(jo.:lu, do .swego grona człOWieka)
naginać? Czy ch~c! f zatrzyml1#ia ' przy . so- li óry za PłeJ1i'łd.~ I ndlij.,- na dElllkach telrłJ
bie Ua wieki Klary? , Lqb slj:~yte jakie' nych,rótnych I 1l0<uni~9,w , i S2ub'liIIwCÓW.
zl/omiary względe!,D ~awpego wiel\1iciela, kióry' ml9PY I': tem dy ektpr ,Odliono udał
śmiał tak ' PI'ędJ(O it'zMjć słodkie kajdany? śb" dq ministra ątok pi~IplYfh 'o iot'lrW,en"veI 16~~~~:.ł:;t,$;~::;~~~~~.
PrzJ.jech'lil dll PilBtelnj';!1Je rozsti'Zygnąw- .n , mlnistra wo3n1'. Kwestya /ma ,być ' poruszoM ~l
szy \ych pytań.' 1 ~ \ItR0 ' zuli~e pa- wkrótce w i!<ble. • r
l' l H I'
I
wuem ' mu się wyd!~o, żę (Jeśli" ebc'e odzy- , X Gdyby trroch, p6źnleJl i i,tnieje " Pes",
ąkać sw/j; tÓnę, powinien' ,W~P.JIl~~ ~posó~ cie fundacyj Kę.ljaesp!li<!4 premilUl)- ' ~
wyZwolenia Jej Iz, potl szk~Wi~!\J twła~y c!l.0Uiwszej, panny. '. Qtói' koll!itet' Isedziów
i 1YYl'waola.' jaknaj\ll'ędzej , z 'ww;owauego zJ',ctaj , ~~ie pr.",nał
D8f!1'Odł
pałacu Cyrc!ei. j
I
,
za, ro)c bi~ pewnej pioknej, a ,mepoulUbo
,
I. I ,I. jl'aoej <:D0ty dzie.wczyw" lIlaI«o'rucie Ponk.
XV.
\
"
li'ię s,dzono jej " bylo Jjedpak QtrIymaó pręl'
;'
f
,' .. ""
I
lJliup1, gdyt p':'e terminem ljego dor~czenill
Pani de Lonvaigije, liC' ek'liaj: I,ll'zeg. MIl- czyli d. 2& iwtaa, przJjl",,1 ipny l ' ńie do odlor1vet'em, pobiegła do dalll,8~eg'o l!f1I6dZiału, I ~ąia i pateptol!1UIL dpewiCII w . dniu' hl maj.
który na llies'z.częjclę', ,byt,' już " P~~~I1ej:niIh. udala na 'Świat .yna. , "
,',
, .11'
Dym. Naczełnl~ ' staCyl ROpl'owadżił Ją. do
, - . r r r - - .,,-, ' , ' l"
dl'ugiel\'0.. ' zup1iłnie pustego 'Jip.go~1'r ,?;ĄL 'I-E'< ' D
j, ,,1'1
dl'zała wl~c z obawy, czy Jej nu!żJtoŚ!/y I '
., I
""
,.
.
' "
tOWArzysz nie zjawi się! obok )liej. Gdy
, l,,;,, ]
wyjrzała przez OkDO zobaczył~, ż.e rozma..
Pełtraburl, 16 maja. (A~. >p.~. Jego Ce· liw,."oro ...
wiał z człowiekiem wysokiego ' WZI'08tą. garska Mość , Zl!zwolR Iilinistrowh
Byl
'to sen? Czyż to mógł 'Iyć .lej ,.
wewnęu'znych na, p~~ę jaJllolisJdełfo
plln de TJouvaigne? Nle mogla W4tpi4 derll Wschod1ią.~o :Słońoa
o .tem. $wiatło latatni g,azowpj padało Ce8fo1'Slca H08.ć
wprost Da twal'Z, którą poznała odrl\ZD.. J8tnJeoia Il&pja1I,i
Nie spUllze~ala i niej wzroku · do chwili guniuów, obdarz.ył " ot!eC~lycllll , d:vr8kto·r6~rlł
odejścia 'p~CiljgD j qhoclaż znik,ia odda'flll' tegoż Jakłłlilu. , Pawła I i ' (~I~gil8~~
Z Jlrze~jej oozo, WiaZ!fohq, ' lYąę~ ' wy- ~ w, ~tlAr~i ,~w: Anny,
.
ratnlll w mrołljcli n6C11,Y 11.
, '!
•
.'etlrlburg, ,1.6 , ~. 0l (Ag.
[D. c. taJ.
rlys,t.'Y0 gllogra~ roapGCq8a wyda"''
. f}'tw

do

zwr:
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.:b;r;

'o

"

I(W

_ytn,

TE

G A M'1

*6

r

"

,-

t
"

"

h.'

I .

ił

A

H.,

• za'

"lJ

D,.

,,,'U,,,,'''Uii.

""

?.
.
m:

DZIENNIK ŁÓDZKI.
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Zi\.l\AZ do WYliAJECIA

Obwieszczenie.

letnie miesżkanie

Dyrekeya. To\\'anystwa
Dł. todzl.
W zastosowaniu się do § 22
wy, podaje do powszechnej

2 wiorsty od ~.zit z wyjAeiem Da ogród.
ła41nem połozerun, z meblRmi łub bu
Wiadomość u AdwokBt& Groszczyń
w Łodzi, przy Nowym-Rynkn w doamiiISkiego.
884-3-1

lUości, iż zażądane zostały Do:Źyc:z-l l.

ki n.. nieruchomości:
aj pod hl !i18-a,
J uli
JSl·UbHlW.sld.

JIO~3HOCliaJI f1la6pH'lOalł lłUI.'lt38&/1 ~OpOł'a

(egzY8tlJj4~A

Zawiadamia niniejszem
wyrobów powierzyła firlllie:

Berl.lCTBie aaau8aia: TOIl3.pouo~yqaTe·
rr_ Rpyme " SHiI'P1o 06.. JTept IIJH.U. .... ROł li 29,34.2 Ha 'l'oeaJl"lo
że sprzedaż.

miasla Lodzi i okolicy.

co

woich

I która sprz~awać będzie ' takówe

eT. Bapmua f i J[o~aL. YnpABc1łaGpa'łB ol ae.t1i.3ł:fol
Qll,. 06'uU:K8T'It, lITO yaollfaBJ-

hAR_Bekol

C•• Taen. ReA1Ilc'I'8ne.:n.-

W . Łod~i,

."BRACIA THURSZ",

staumlol'ów i ull'zylllującyr.h
cyalllem opakowaniu.

D]>aG ...,ruil lIIopn (AoP'Ua) 30 (11) II"

od r. I S O')

danowną Publiczność

782-3-3

po celll\cl fabryć7.1Iych Ol" z przyjmować obstalunki od pp. Re:szynki, z ,Iostawą franco Ł{,rli, stosownie cło zamówienia w Spfl•
.

OB'MlBJIEEIlE.
OCi'LIIBJlHeTCH, QTO }6 M8ft 1890
r. C'L 10 q.c. ADlI B'lo rop .•llo... aH no
y~.

r Kalisz, d,tia Z maja 1890 rokn.
-J

e)

fi

zawiadomić

_ IMe',e~H

Public7.no§ć,

S?,nnowlllj.

00"'' '

l

sprzcdat znanej dobroci. wyrobów zdyslylarn(parowej p. J. TYKOCINBRA wKaliszu.
uucl filtr <et. )'<lh ual'cłzo 1lmiarkowanycl\, tÓl'e zf\ac?llie.s~ lliY.~łe od eu łells~ch fll)!J'yk d
.. waraz wsJdGh. Jędnocześuie pl'zyjmujemy 0<1 III'. Kupc,)w, Restaul'atorów i u~rzyll1uJ,)cych szyn",lAtlflPJ',I_ ". ki bb. t.ahml/J. któl'e będą WJJl'ost' 7. tabryki p. 'ł',' kocin e rll IV Ji ll li8zIl w ~pecyalnem
opakowalli\ł ~ksJle(lyowallP, i obliczali" 1)/) cell;lch fllbl'j'czllycb, z OtlCilJ.gllięciplll (odpowiedniego
rabatu.
. ,
Z IlSzallowaJliem

rOpoBIlQy. COcTolIll\ee H3'L
UlneilBbU'lo MamUB"', ClOprO.l6ICHIl\·L, 6yMa.lIoii
H eopM'lo ,J.JlłI rOJlen lmrh,
,J.U TOprOB'lo f i 100
KOU.
Cy,J.. lIpHeT. OCTpollCKiii.

925-1

fi

FILI! WarsKawskiej fabryki

. ' OBUWIA

~ a obecny sezou zaopatrzona
b II W i 1\
w więlki wybór

°

BRACIA IfHURSZ.
serów,

J0t:zkielr0. ,lam8lUeKo
i dz"leclnneco. z czem
się poleca Szauownej Public7.-

win i delikatesów
ulica PW'rRIroWSKA, Nr. 275, 'dom' Ch. BJawata
Skład,

masła,

.

N. 60,

",BHlBHM08 IIMy-

UPHB8)(UlBall\ee Me""XeM)'

,

Powoh:jąc się na powyżs'ze oglos7.enie, mamy ;'aszczJt
z dniellI d7.isif.liszym otw.orzl'ligmy w l'Iail9.ym ąkł>lllzie

P; •• t..ll;m"vi' - IIII .' że

UjX'AaBa'l'hCH

J. 'ryltOCINER.
.

"

ności.

__ Ceny bardzo p ·zystę pne.,.
ulica Piotrkowska Nr. 45, dom
Wiślickiego.
909·3-1

917-3-1

Wyłl}czna sprzedaż na Łódź i okolice

aptece F. 8liiller.

Niniejszem man z~czyt oznaj11lić, jż zastępstwo
i skład mojej fabryki I!IZc7;otek i pędzli dla
miasta Łodzi i okolicy, powierzyłem panom

OSA1ST & Co W

..

Odnowie do

.

;I

Koncess10wany przez Ministra Spraw Wewnętrznych

Dl'. 1'. STĘPNIEWSKIEGO

powyższego

W

KROWIANKĘ PŁYNNA

się

l}PZygotowane

podług

Warszawie

o,

iDETRYT

najoowB-tyeb metlld. z gwaraney& ieh Ihvieiojei.

eE"Y: Rurka kro ..iaoki
.
Bańka Detrytu na 10

kompletnie zaasortowany ł skład

~
o;,l

dom. własny.

Wysyła 2 rar.y tygodniowo do "piekl F. l/lVLLER.ł. w Łodzi śwież!}
z ostatnich zdj~~

oznajmienia, mam y zaszz przyjmowaniem zamówiell, orar.
Q donieść, iż w domu pana Cit. J. lViś/i<;/cwgo przy ul.
': Piotrkowskiej Nr. 83 nowy, otworzyliśjlIY
p~l®ić

Piotrkowska. 262.

Instytut szczepienia ospy ochronnej

Łodzi.

Aleksander F-eist w Warszawie.
czyt

ulic..'1.

"

.~ 'lO

.

.

szczepień

!J

.
50 kop •
.
50 kop.
. rs t.
673·16-:1

" uznanej <1obroci ~Yrobów POWYŻSZf\j .<{abryki, 11:\ uzy,
": tek fabryczny, gospodarski i domowy, tak hUl'towo
~ . jak i de'aliczni~ po eeBaeh f,tbryczuyeh.
Zapewni, . ąc staranną i akuratną usługę, polec • • my się łaskawym względom
; I

Browar Waltlschlosscbell.

Sptzedaż PIW
Niniej~zem

•
"

zwanego

mam zaszczyt zawiadomić Szanowne Damy,
z dniem l~ Kwietnia otworzyłam
:

W Łodzi,

ulica Dzika Nr. 523-A,

"

,~Berliner~ Weissb~er"

piętro

.~ ~~.O:~~\~~~.~u~~~!~t~

odbywa ' się
•
we Wtorki, Ś l'ody , Czwartki j Piatki
po Genie ~a Litr :) kop. (Garniec ~o kop.)
jak \'ównież na butelki
1'111'0 Lagroll'e po 5 kop.
Klł.baeltsl\le po 8 kol'.
l'łl1eóskle po fi kOJ!o
Porter po 20 kop.
llooarhijslile po S kop.
Pale ,lłe po 20 kop.
I,Óll po 20 kop. za pud.
/)(\ 6-tej do lO-tej rano.

II

tarliniem m9i1l1 będzie ppd względem g ustu j a)<.o. też i
mody ' powierzpue mi roboty z calJj. sum i ennością wykonywać.
r.
I
% szacuukiem
)J ••

'

Anna Maciejewsk:a.
707-3-1

....

I

~

I

II

\

,.ł

11

Esseneya z cytrynianu '.drzęwa saudałowego I Bo.bal, naJzupelmej czysta, VI Ini psulkach Z8l1'ąrta, jeśt nacznie ' skuteczniejsz\ aniżeli
kopak u; i kuót óa, Cz'Di, niepotnebIlem utyll'anie wszellcich IzprJCO. "ań i w prtf.ciągu kilku dni nlecza waelkie najdolegliwsI8 i naj"5rtej '. zasUl~~~łe ' .rzet,czki, Dl. utrudzaj,c toł,dka i nie ucbielaj\c
nl.przYJem neJ WOOI urynie.
.
' ._ .
Sklud III Purgź.., 8, "lica VivUltu i MI Jł6"",!/ch ap(ehell.
,

.

'

,

~ ~~~
i ~ ~:- .
~ .. ;:; ~: ~

894-3-1

.~ ;/ ~ ,c:::, c ~ 'ł~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"""""--"~

,'·SANTAL ·OE MIDY.
•

R. SCHNERR.

•

i ~ .~ ~
~ o;::J ~ :§'~
~ .". >'J ...= ~
~ c: ~ :;
.~

~

~

Q)

c;:L.::I '~ '

~ '"

,.

MIGRENY-BÓLE GŁOWY·
_. ~_._

. :-.

~--.--

GUARANA

P~. G:a.::r:hJ;t A.. "t:T L 'r ck. Ot

"

~"

APTEKARZY w PARYŻU
JedDO tylko pudelko tego roślinnego naturalnego proStko, roZpIlS'cl~n8 ... m~ł~j ilości oeukrwDej ... ody, jest dostateeaDew do w,leeuDia
Il&Jgll'ałtowweJszyeh b6ldw glOtDy. f1Iigrnly i _ _ Igi;.
W.macaiaJ.cl!
i tooim:De działanie OnaMlo)' rZloi ja nietapneezeDie sknteezoa p"eeiwku
• rut;~.". iolądb.-Su.n." P.ańu '11. OWCA V"-,..... .,, QLJ ";CK jPnuCIL.

DZIENNIK

ŁODZKI.

GŁOWNY

.SKŁAD

WYROBOW

w LODZI, ulica Piotrkowska Nr. 249 (nowy 6), dom własny.
poleca: .

P~~tna

bielone, Kreasy, Rewańtuchy, Drelichy, Worki, WAŃTUCHY, Opony, Ręczniki,
SClerki, Chustki do nosa: płócienne, batystowe, jedwabne, białe i kolorowe. ,Płótna
. na prześcieradła w ,jednej szerokości, oraz Prześcieradła odpasowane. Przybory do '
, ką.pieli: Płaszcze, Prześcieradła, Ręczniki, Mydlniki. Kapy na łóżka. StQłową
bieliznę· Obrusy, Serwety stołowe, Całe nakrycia na 6, 12, Iti i 24 osób. Serwety \
do kawy i herbaty, białe, białe ze szlakami, kolorowe ze szlakiem i frędzlą, kanwowe i wallowe z odpowiedniemi serwetkami deserowemi.
Tkaninę kanwową, Madapolam, Tyrolskie płótno, Kreasy bawełniane, Piki, Satynki, Brilantyny, Dymki,
Victoria Lavo. Gotową bieliznę damską i męzką. Pończochy, Skarpetki, kamizelki ilo polowania, spó~nił ce włóczkowe, koszule, kaftaniki. Spodnie bawełniane, wełniane i jedwabne. Chuśtki. 'na szyję jedwa- ;
, tine, Krawaty, kapy pikowe, gipiurowe, gobelinowe, rypsowe, pluszowe i adamaszkowe. Kołdry watowe:
atłasowe jedwabne, atłasowe wełniane, kaszmirowe i tyftykower kołdry flanelowe i pluszowe, ·Dery do
pOdróż,. Tkaniny na obicia mebli, Portyery, Serwety,. Chodn~ki, Firanki dopasowane i na łokcie, Story
białe, creme i kolorowe w wielkim wyborze.

Materyały na męzkie .i d~iecinne
Ceny nadzwyczaj nizkie, lecz

ubrania.

ściśle stałe l!

Ktoby miał do WYNAJĘCIA

~ SEZON NOWOŚCI!
lIaterya1y jedwabne, wdnlane, satyny, zellry. batysty, kre·
touy, )loDsselloe de Lalne I lIatery.ly Ila plaszeu.

SUKNIE

wełniane.

odpasowane, czal'ne i kolorowe, z haftowanemi szl~kami.
W

poniedziałek,

•

dnia 7 (19)
] 890 1'. 1'

KONCERli

Kołdry

jedwabne i z atłasu wełnianego
wykonezoue z najlepszych materyalów

HERZENBERG et IZRAELSOHN
NI'. 23 PlOTR'JWWSKA Nr. 23.
stałe.

__

918·3-1

Zakład Wód Mineralnych sztucznych

przy aptece

"
F. MULLER
w:todzi,

·Ul. Piotrko"s~a lia 262 naprzeciw' cukiel'ni Wiistehubego

'VW. PP. Lekarzy i zanownlti Publicznogei,
sezon kuracyjny przygotowano wszelkie

ma hOllor podać do wiadom.gei
iż DO.

IIpaBlIeHie .10il.:JHHCI\oli lłiell.

Jł7ody mineralne .{dłlc~ne

:r.~~~~~~:.~eHi. TO"po?~DP.""T"';L811 pod,lng ntJlęp8Zych IWIRIiz i U.kowe ,Poleca po .. naeh 11InillJ'ko;allye~
'UIlAHol li 12767

Ba

;~:K;!~~:'~.:i.
"'Hol .e.l~HoA
.-ró VDO ••alI,,,,,HJ

Jako now",ć znllj<luje .i~ na ,kładzie:

Woda Hj

SZ.tuCZltff

nieell złoży ofertę w Admini8trar
cyi ,,Dziennika" pod sig. "FOI·fu..
pian".
927)-1

ore ktor I forte pi an i sta

H

LeUa

ie młelJzllanle
żone z 3 umeblowanych

kojów i kucl!n! w
lVoścl zdrowe~ ~ m,..ńp.m,ltl. .
K"plę~e, lu l
.
wołarue. Od stacyl
godzina jazdy. Może

S. Skibi6ski, przyjmuje zamówienia życiem całodziennem.
do ItroJ.enla I. korn.wa~I. . 9 Cer. Rogów. Jankowiee. Napoleou
Vo:'k~~l~garnl Amdta u~~~2o~; kowski pr7.ez umyślnego. 915·3·\

TiJbela <p)ygranycla
w 2 dniu

w bardzo wielkim wyborze polecają:

lecz

PIANINO

.,

ciągnienia

4 klasy 154 loteryi klasycznej
Dnia 14 maja 1890 r.
GlówDlejsze wygrane wyszly a~oJąee: Rs. 5,000 na ](a 17967, rio
4,000 na Xa 707. Po 1'8. 600 na:NiJW 077 9453-20672. Po rs. 300 ni
}tj]i 1958 4008 6444 13188 14989 15180 16472 17727 17871 20386
23142. Po rB. 90 na ~ 1052 2093 3112 3815 3997 4874 54106532
6837 8205 8474 9480 11229 11"08 12702 12749 14094 14326 14808
14934 15858 15907 16299 16559 17344 . 17a70 178J,8 17879 18312
18846 18910 19169 21097 21687 21993.

