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RODZINA N.oELLET.
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(JJul"zy rill[J"~ lXIII': A'V, 110),
.~
·f l
lIówil,' bez suro\\' bilci,' 'n: twlih I - d7.wi~k
glosu jasno do.wodziły, że dawnY: gniew
zllikł; 111e matka zbyt pyla wZI\nszona sam:l, ~by to mógm dostrzedz,

, -

A,

do~ć 'J Uż tegol-dodał, widząc, że

I c(jt~i / 'lITaczą - idźcie sąbie, kobiety, Iz,Y
wasze tu na! nic, lly ' z' Ludwikiem ~ogaJ
damy o sj\\'awle,
'
- Dnia 28'gl'udnia-zapytał fermer, g<ly
zostali sami-cóż się wtedy stalp?
- ', By! ' to' 'dzielI moićh zaręczyn ; ojcze
NoelJe'cle I , ,.
,
,- No, ta~, ale przecież nie o tem w IiŚ<:IP. mowa: .Stra~zHwa porażkal" Pewną
J'Zf'CZ~ jest 'tylkó to; że o.n cho.ry i ma.
Z~I 'yzotę,
'
- 'r ' npijli si, ' wódką - <101'.z'Uclt Falivepl'e-;-a ,widziałem w pulko żołnierzy. któl7.y OID1el'ali oil tE'go,
,
'
- ,UmleraJ\?!-powtórzył fermer,
, ~~Ia?ł l nkrył twarz w dło.niach, l'Ozm)"slaląc ' glęboko', Po chwili znowu WYIJl'Osto,wal H'/f I I,r~ekł mocnym glosenl, 'śl>oglą.
dając na. lIarZeCZo.lle~o córki:
- II jaiię 1)o, l1!,e go do Par~że.,
'

kUlly "iern 12 knp.

n~t,pJilł.".h

Iw
dy i ujrzeli po chwili dwoje drzwi z Ilal'isami: "Redakcya" i .Allnilnistracya.", ŚiólV
tych wie~lIiilcy nie zrozumieli ~ tylko. 111\
chybiJ'hafił, przyciskając rękę ilo serca,
ktfll'e bito jak miotem, -tary fermer otwol'~ył pierwsze, Jakiś ZaSjlany chłopak billrbwy 7.e zdziwieuiem zapytał gości, kt6rzy
nie wledzieJi, że o. ~ -ej' (lo po.łullnin (!zien11ik nie ż jP., budz'lc się tło ży'Chl o S-ej
dopiero: '
- Czego. po.trzeba?
- Chcemy widzieć Piotm Koelletll.-0I1r7.ekt fermer,
- Mncie szczęście, on tylko jetiell zj a\Via się do redakcyl o takiej porze,
- A więc jest?
- 'fak, ale to taksamo jak gdyby go nie
było.

- Cbory, cz~ ta.k? Pro.szę mówićl Jestem' Jnllan Noeliet z Fief-Sauvin, jego
ojciec,
Chłopak popatrzył przez chwilę 1Ia. fe)'mera 7. pewnem , poszanowaniem,
- Jeżeli po.szukujecie syna, to. mllszę
,was Ilpl'zedzić, że on was uie po.zna praw·
dopodóbbie, Jakiś cio.s uotknął ocz)'wi:!cie
biedaka, nle wiem tylko jaki, do~ć, że przed
trzema mielliącami zaczął się upijać wódką,
a jak ' wam wiadomo, straszną to jest rzeczą; przychodził tu vijąny i niez<l4hlY do
pracy, Główny redaktor spostrzegł to, przyszlo do sceu i onegdaj sypa \Va '~ego wydalono, Wielka szkocla: chłopak wielkich
nadziei, ałe ta wódka. jlrzeklętał .. , 'am nie
XX, "
wie, co rQbi. Od dwóch dni przycho.dzi do
1111
redakcyi, jak gdyby nic nie wiedział o wy,,:PO ,długiem bląkaniu się 110 Paryżu, dalellio, a nie pneszka(lzam mu spać w sllli
~uhan l Antonina zllaletli wI'eszcie ulicę redakcyjnej . bo po. poludniu, wszys!ko jnaumarUn i napis ołbrzymi na jednym z do- <Ino, ulema nikogo,
IDÓW: .Do.n Juan, gazeta Jitel'acka, świllto.- ,Proszę mnie zaprowadzić 110 niego,
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Ogłouenia. pnyjmow&u& l': "Adloiwllra.eyi "Dzienuik.VI blur&dł nl{ło~zeń Rajebm&u& i FrelltlJer& w \V ..rHZI\\yje

VI Łftdzi.

1-7onaCZlle straty,~PókQDalo ich wSPólzawo-I 'terik jaf{viadomo -barolI Hil'sch, który
dniclwo -:- A~stryi, która ~ama skupuje ulw?rzył w tym . ~elu w~e~ką, kl\mp~nię;
I znacwe
IloŚCI cukl'u ruskjego,
Jedyną Otó~, nadchollzl} wladomo~cl, ze be.rllliekt
korzyścią z tej próby może ' być do~witld- "Deutache Bank" i jeden z wielkich bllnPrzpmysf w Rosyi, rozwlja~ąc się ciągle, czenie, jeżeli zeil skorzy 'tają przemysiowcy kierów wiedeiJskich zawarli umowę z bacoraz bardziej Iczuwa p6tl'zebę nt9J;owa- ,i kupcy w Rosyi. Je.!;t i.na bowi~1II no, rone,m Hirschem, mocą któręj stają się zunia sobie dróg zbytu ZI\ granicą, przyczem wym przykladem, że powodzenh handlu pelnymi panami I'zeczonych dróg żelaznych,
glównie pokłalla nadzieję w ryn'kaelf wąchorl- na rynkach ,wschodnich zależy Ilietylko od Nie ulega Wą~pliwo&ci, ', że wielka ta openich, Dotyc'hczas jednak działalność w tym wymiarów i udoskonalent~ (lanej galęzi racya może być d~~rym interesem finanso,kiel'unku pOlegafa w znacznej mierZl\ na przemysłu, lecz od wie
inuych jeszcze W.llm dla Ilrzedsiębiel'ców, Być lIloże ta.kmniej lub \vięcęJ szeroko obmyśUmyclt pro.- warunków, Oprócz wplywu po.litycznego, że, ie służy ona celom po.litycznym, że pojektacll., a ' po.jenYJicze próby praktyczne potrzebne jest w tym celu zorgll.oizowanie za plecym:l pl'zedsiębiel'ców stoją r74\ly,
kOlicżl{Y się często zlrpefnenl niepowodze- stosunk6w handlowych, zalo.ielJie banku niemiecki i anstryacki, które chcą pozyniem, narażając lH'zedsiębiel'ców na straty, własnego, agentul' handlowych i kan,t orów, ska~ , tą ąl'ogą nowe środki do wZlllOcniePrzelńyslowcy i kupcy z Rósyi spotykjlją żeby kup~;Y, mo.gli znaleźć na miej~cn po- nia swego wplywn r,a półwyspie Balkańw~zędzie dobrZe 'zorganizo.wan~l nstalo.ną i parcie i pomo.c.
to wszystko postarały SkiUlI W kaź<lym jednak razie o.dbije się
zatiezpieczollą konkul'encyę zachodnio-jllll'o- się inne nal'9do.wo"c\' nie dziw więc, że są Gna z pewnością n,L handlu wywozowym
pej~ką, której nie mogą wytrzymać, głów- panami sytuacyi.
W. Rosyi olldawlll\ już Rosyi, jeżeli rzeczywiście dojdzie do skutIli~ śk'utklent nieumiejętbego, lub też nie- Jll'qjektuje się założenie pl'zez grupę kapi- l.n" Opanowawszy sieć dróg żelazllyąh,
rlołężnfgo brania się do rzeczy, Z Kijo.wa talistów specyalnego banku wyłącznie dla Niemcy i Austrya 7,ajmą w 'l'ul'cyi uprzydonoszą, że kilku ćukrow;nlków tamtejszych podtrzymani, i ożywienia handln I'uskięgo wilejowal1e stanowisko, z łatwością zwalpostanowiło. wysyliLć cukięl' do Persri. w Persyi; były nawet pogłoski, że ustawę czą w,spólzawo.dnictwo. iunych pailstw eu:I.\lllwałoby się; ' że pow'odzenie takiego tego. banku wni~~iollO już po zatwierdze- ro.pejskich i staną się Jlal1aml rynków tupl'ze<lsiębierstwlI nie może pOdlegać \\' ąt- nia, lecz w rzeczywisto~ci nic nie zrobiono reckich, Do osiągnięcia tego celu wystarllliw9ści, Rosy-a ' posiada w~zelkie ' warunki dotychczas, 'l'ymczasem anstryacka, agenT czy im odpowieduie uno.rJllowanie tal'yf
spl'zyjająee 'willi kiemu rozwojowi przemy- tm'a handlowa nie zasypia spl'awy i pl'a.- jlrzewozowych.
sIu cuk\'owniczego~_~ a w celu ułatwienia cnje energicznie nad zabezpieczeniem zbywY"'01.11 cukru zlł ·g;'l1'iIieę ~olllonó o.ddaw- tu płodów i wyrobów swego kraju. Gdy
na Iląilne st.arania i osiąghięto znaczną. przemysłowcy kijowscy, zrażeni nieprl\voIloillllc od ri~du, Uzyskano premie od cu- dzeniami, laieli już zlikwidować !lwe iuteJ
hu wywożonego za granicę, obniżkę ta.- resy, austryacka agentura llUndlowa oli al')'/' ko.lejo.wycll i inne ulgi' dla fabrykarl- l'owała im swe u~lugi w sprzedaży cukru
Drogi żelazne,
t6w, Dzięki tym :!1'Odkom, cukier l'Zeczy- ,ruskiego. i przedstawiła t.Lk kOl'Z)'stne wa- W tych dnlMh zaczęły kursować powi:<cie przedostał się
granicę zacho: I'unki ko.miąyouerskie, że chętnie zg;o.llziJi ciągi mifjsCo.we na kQlel nadwiślańSkiej poIllIil\, znalazł wy t na rynkach zagl'anlcz- się n&, 'nie,
,
l).Jięd/l-Y Warszawił a. Nowo-GeOl'&!ewskiem,
n)'ch l ibIS' t\vol'zy jednI)
ważniejszych .. Bardzo wat-uym środkiem ' do $zęro.kiego.
T
.Petersb, wiedomos~i" 110nos7.ą, że IV
pożycyj ruskiego handlu
wywozowego, r(1zwinięcja st.osullków Jflndlowych W kra- komitećie ministrów zatwietdzqno. Jlrojekt
Z tem większą .)lrzeto , pewnoścl~ 1110.tna .lach nieposiadających dostatecznych llrod- budowy kołei żelaznej o.d Ural~ka do stabyrJ licoyć na ~oJlljśln'y I'({z!\lój lvywozn ków dogotlnej komunikacyi, jest przepl'o- cyi buzuluckiej drogi ol'enbul'~kiej.
teg~ artykuln do Pel'sY1, kr1lju , kt61')' Aam wadzanie odpo\ i,ęduich w'pg i .dobra !lrga- "Odesk(ja nowosti" douoszą, że islstai a ' się o -ntl7.ymA'nle
osuąk(l\v llllndló- uizll.cYa pI'zedslębie,'stw przewozowych, '1'0 nieje prąjekt połączeuia pewnej liczby dró~
wych 7. RdS.y1!', biorąc njemały ndział w 0- też narody llążące do o.pllllowania rynków żelaznych w Rosyi w grupy; przy odJlobl'o.tach , wielkich jarmarków ruskich, któ- wschodnich, nie szczędzą nILkładów ' i pracy wiedniem polączeniu zarządów i eksplory ciąży ku Ro.syi 1tą warunków geo.tia- \y tym kierunku, a budując nllwe drogi, atacyj tych tll'óg, Na piel'wszym planie
ficznych i ''Pol(tyczrlycl, • w którr.m Wre, z- ~tM'a~ą się je Qpanować i naii ać im kieru- stoi , połączenie dróg południowo-zachodnich
cie wspÓł1.IL'lVodrilctwo z innemi krajami Helć' dla siebie ko.rzyslny, • Przedsiębiercy i drl),g w Królestwie Polskiem następnie
na '.tell! polu 1\11l powlnuo' bJl.lo. byc trudne, [ruscy i pód tym względeljl da.Ją się IjJlrze- zlLmierzone jest połączenie w gl'Ullę ,,110ile że te k)'a~eJ nawl!t n':!. wra!lIIe po~'ZełJy dzać innym, Niedawno nielncy uzyska1i ludl1iowo-w8chodllich"' dl'óg żelawyeb: charnieilo.~ć ; uh
'a biN'
II lnUliZlL&O kOlJ1<!lSY~ J\& budowę
~łoazy&tyckiJlj linii .ko.wsko-mlkołlljewskiej, łozowsko·sewastospro.\xa~ " ymczasem po. dwu latach kolejowej ze Sklltari do Angouy i dalej do I'olsliiej i pro.jektowauej drogi penzeilskowys,Rkó\y ~I\wqcnych, pr~emY8ło\y.cy JLi- E~zerumn, Obecnie znowu usilnją zagal'- charko.wsko.,lozowskiej,
JOwscy /IJlIHjeJi ry:nać się za ~wycięionych, nąć w sll'e ręce drogi 'żelazIle , IV 'l'urcyi
Kolej wiedeJiska, ja.k donosi "Kuryel'
zamias~, od~l\\wany..c J zysk6W po.\liósłszy . euroPf\i~kiej, ,KolejE! tUl'eckie eksploatuje warszawski", skutkiem brakn " ag centy[T
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inalllycb lIa sk'\cyl wal's~awski('j. zmuszoua
Jest zlIaczuą ilo§~ tl'ansp?~'tów 7obożowycl~
I towarów transIto 11l'zYlmować z kolei
obwodowej bez przeważania, Manil'ulacya
ta pociągI. za. sobą odpowi.edzilllno~ć towarzystlVll 7..11 braki. ujawniające się 1l0§1l
często przy odbiorze towa.rów na staeyach,
~o któl'ych są wysyła.oe, . Stl'aty stąd wynikłe dochodzlj. do kilkudziesięciu tysięcy
rubli roczuie, Sprow&dzone z zagl'anicl'
wagi pośpieszne oajnowszego systemu,
z powodu nszkodzenia IV drodze Ilewnych
części skł&dowych, dotąd nie są IIHtawio.ne.
- Do.cho.dy kolei wiedeilskiej w kwietniu rokn hieżącego przynlosly ogólem
666,Il!l rubli, t. j, G 16.14! rubli więcej,
nii w kwietniu roku zeszłego., z:1Ś w piel'wszych czterech miesiącach rokn bieżące
go ogółem 2,880,239 rnbli, t, j. o 8:>,.\9:'
rubli więcej, niż w tymże czasie ro.ku zeszłego., Docllo.dy kolei bydgoskiej w kwiet,
oiu roku bieżącego dały 6-1,703 rubli, t, j,
o 3,456 rubli mniej, niż w kwietniu roku
zeszłego, zaś IV pierwszych czterech miesięcach roku bieżącego o.gółem 272,840
rnbli, t. j, o 7,735 rubli mniej, niż w tymże czasie roku zeszłego.

Handel• .

-

Urzędnicy warszawskiej komGry celnej, delegowaui do piwnic. zostających pod
kluczem komory, gdzie asystują przy zlewauiu z beczek konia.ku do butelek. na.
które jedllocze.lnie nakladaua jest bandero.la dla truuków za.gnLnicznych. otrzymali
polecenie dopiInGwać, aby przy llOmienionej czynności nie działy się aalwersacy ..
,w posk'\ci tak zwanych .fersznltów", czyli
mieszail koniaku ze spirytusem lub innelIIi
płynami. W tym cełu delegaci komory 0bowiązani są znajdo.wać się w piwnicach
do. ostatniej chwili rozlania tl'unku z be·
czek w butelki i (lopilnować, aby banderole, okalające korek i szyjkę, były szczalnie klejem stolarskim przyklejon~, 'rakie
tylko przyklejanie. za.pobiedz może uadu·
życiom. gdyż banderola. \lO wy,iltciu korka.
,nie będzie już zdatna do powtórnego nCi.lepienia,
•
- Wywóz o.kowity z Ce arstwil i Króle~twa w pierwszym kwartale roku bieżą
cego Ilowiększył ' się w porównaniu z takimże okresem ro.kll zeszłego z l,035,~2:3
do 1.753,210, czyli o 717.787 whlder stu-

Cliło pak poprowadzi! leb przez dlugi k.o-I ~lViadka, Nagła zapytał:
rytllrz, do sali redakcyjnej, gdzie bolesny
- Gdzie są jego rzeczy?
witlo.k czekl!.ł st:lrego fermera, Pod ścianą
- Zdaje mi się. że wS7.ystko sprzedalle,
IIIl kanal/ie leżał, uśpiouy snem głębokim,
- Gdzież on mieszk:!,?
Pio.ll' Noellet. Wielka lito§ć ścisnęła ser- Dawne mleszkllnie pOl'Zucił, a. teraz
ce ojca, PrzYJlomniał ~obie silnego, zdro- uie wiem gdzie,
wego chło.paka, któregQ wychował; czyż
- Proszę mi więc zawołać powóz i poten Stlili był tu 11rzed nim, blady śmierteł- wódz przenieść go; 7..abieram syna,
nie i wyeJmdly? ' Jakaż wielka pora była
przyj.ś~ i zabrać go. do Wandei I
XXI,
Pollbje,gł, podniósł jego giowę ramieniem
..
,Piotr
obudził
się
nareszcie IV wag.lDie,
zar.zął przęmawiać w'żącym głosem:
- Ej, Piotrze, mój chło(laku, o.budź !lię, Ojciec, który czekał tej chwili. o.dezwał się
Q.o niego:
to ja I
- No, mój r.hłopcze, a. wIe z ty, dokąd
Piotr nie otwierał oczu,
- '1'0 ja I - wllłał stary - a to, patJ'Z, jedziemy? Patl'z, Waudea już błisko., Przed
Antonina.. '1.'0 Geniviera przysz'" do ciebie po.łuduiem staniemy w domu. Czyś temu
rad?
do J;'aryża.
Ale Pio.tr nic nie odpowie(lział, pogrążo
Antonina scbwyciła zwislą rękę brata i
ny w jakiemś bezrozumne m odrętwieniu i
ukltllHszy, zaczęła ją całowa.ć.
pozwałając
sobą kierować jak dzieckiem,
Jak gdyby ciepło tego pocałunku dzieNia mo.gły go wyrwać z tego stauu: aoi
cinnego rozwialo ciężki sen pijanego, Piotr
potluiósł powieki i bezmyślnie wpatrzył się wjazd do Geoiviery, ani pocałunki oszala·
w bialy czepiec Antoniny, 1'0 chwili prze- łej z radości matki. ani pytania i6stl',
niósł wzrok nn fermera i dl'eszcz go prze- Obojętno.ść bezwzględna i idyotyc7.lI&. We
wzro.ku, niegdyś ognia pełuym, żadnego ży
szed ł.
- Ojciec, ojciecl-wysze(ltal, jak gdyby cia, Wida.ć było, że dla zroznmienia oajprostszych l'Zeczy koniecznie potrzebowl\ł
jlrzerażony,
Wtem l5łQwa mu opad!:I, oczy się zaUl- wysiłku, po którym wracał dawny stan,
Zdawało. się, że życie IllLwpół 7~'I.gasło w tem
knęly i zl1o.wu sen martwy go oparJOwaL
Ws~rętnym I)yl widok tego. młodego. czło ciele zatl'uwanem alkoholem VI' ciągu kil.k u
wieka, pięknego., wykształconego., w takim mie 'ięcy. .00 cho.ry", pomyrilala cala roupadku I zbydlęceniu, Darmo Piotr ' o.ellet dzina, Po. godziuie przyglądania się, pytań
wyrzekł się slvoich~ zbliżył si~ do innego i rozmów do.kol:l letlzącego z twal'z/ł uśw iata: w głębi Jego duszy na.D1ięlIlOlici krytą w dloniach Piotra.. wszyscy zl\brali
chlolla drzemały tylko. Dla obu<lzeoia ich się do zwyIJej roboty, 'rylko matka, nie
tlo:ić byle, aby cel, który go. przetwarza.ł, znikł o.dchodząc od niego, wciąż ll&darernllie (1IlIU uagle z pl'zell oczu. Pierwszy wielki czeki wala po.wro.tu dusz.)' yUA do Geolvlezaw611... i zaczął pić jak paro.bek wyda- ry, Przyszed.l WIecZÓl'; Piotrowi wskllZ8nl~
dawul! jego łóiko, DA któreIII zull,I,
10llY,
(D, c. tl.),
Julillnowi wstyll było; bolała go. o.becoo'~
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stQpniQwych. Najbardziej w tym ro,ku ro,z- rSmYCZek długi i pewny, lI8.Żeolety i po. Baumgarten4łwi. 2) JózefowL i Antooillie ~Il: Am-a .Berkeu"':id rs. 50.. Hersz. Le-

wi'nął się wywóz przez port reweIski, skąd dwojne touy bez zarzutu p011 względem małżo,nkom Sławińskim i Józefowi BQrQw- WI ri!. 15, Eno,ch KWlJ!.tkllwski rs, 20, Jaw kwartale pierwszym roku zeszłego wy- czystości, to, chlubne dowody, szczerze i w skiemu o samo,władno,ść i zobelżenie Józefy kób PI'zedbOJ'8ki rs. 20, Lajbuś Rozenblum

wieziono, 90,7l>6, w tym ro,\u za:j 587,083 dobrej szkole odbytych studyów, które przy LewandQwskiej, jl) Jp.kubawi Jakubowiczowi~er. stustQpniowych.
glębnem wniknięciu w tajulki sztuki, nie. wi Q tajne utrzymywanie przytnlku dla
P Ieniądz e.
tylkO mQgą, ale PQwinny uczynić z p, T. prostytntek, 4) Antoniemu Remb~kiemu,
- Istnieje prQjekt wydawilllia w bankn skn:ypka nielada. Na to, jeduak niezbędnie Ernestowi NenhauserQwi i Stefauowi Wiepaństwa pl'Zekazów ua wypłatę pieniędzy llotrzeba pewnego, skupieuiA dneba i rQZ- lnńskiemu Q kradzież, 5) FlQrianowi FQebza granicą; dQtąd tylko, baukierzy ułatwiali budzenia uczucia, na punkcie kt~l'l:ch gra towi, Minie i Otyli RQsner i KarQlinie
PQdQbue operacye. PrQjekt W zasadfle młodego, artysty wiele jeszcze pozostawia Rejf o sPQtwarzenie Jana Małego" 6)
zadecydQwauy.
•
do, życzenia. O ile niezmiernie zajął nas nestynie Czornik i Paulinie Baoman Q poPodatki.
pan 'l'. o,degraniem popiso,wegQ koncertu gróżki I pobicie Karoliny SzymkQ, 7) WH- Ministeryum skarbn porózumiewa się W~niaw8kiegQ, dając dQwody, Ż41.nle Qbce- helminie Riehter i 'Edwardowi KerchenQwi
z generał-gubernatorem turkestańskim i mi są mu sPQSQby na pokonanie trudnQści o zakłócenie sPQkoju, 8) JuliuSZQwi Kimpstepowym w kwestyi zasto~owania ustawy technicznych, <;0 i w fantazyi .Otella" Ern- pel o sprzedaż trunków bez pateutu, 9)
o podatku tytQuiQwym do kraju turkestail' sta zauważyligmy, Q' tyle wykonanie 8Z0Jle- FranciszkQwi j JózefQwi LindnerQm, Edwarskiego i okręgu semirieczyńskiegQ bez nowskiego .Nokturnu· wymownie świad- dowi, ReinbQldQwi, Antoniemu i GustawQwi
uszczerbku dla rQzwQju w przyszlQ§ci prze- czyło, że młody artysta zlłWcześnie porwał Knietel, Fryderykowi Rlegert, OskarQwi
mysi u tytoniowego w prowincyach (lomie· się na niego I zawielki ciętar wziął na Sejger i Franciszkowi Flegel Q zakłócenie
nionycll.
swe barki. Nie było tam ani 'nczucia, ani sPQkQju, 10) FranciszkQwi Szulc Q zQbeiżeserdecznego ciepła, ani piana, ani na1eiy- nie nrzędnika' akayzy'1'rufonowa, 11) IckQtego cieniowania, któremi niedawno jeszcze wi i Uszerowi SzmulewiczQm Q pobicie
tak zachwycał nas Barcewicz. Wiele wpra- Abrama AbuchQwskiego, 12) JanQwi Kowdzie wplynęło na szkodę interpretacyi tej bierzyckiemu o po,bicie Zajwela przedborperełki muzyt'\znej, zbyt -pny~pieszone tem- sklego, 13) Wawrzyilcowl Kaczorowskiemu
(-) Zmiany w urz,dach. Urzędnika do, po i bardzo, jeszcze młQdy i niedQgwiadezo· o sPQtwarzenie Benedykta Knrasiewic~iI,
szczególnycb PQruczeń przy gubernatorze ny akompaniament p. Jakóba 'l'aube; ' sa- 14) Andrzejowi Czaplickiemu Q kradzie~ u
piotrkOWSkim sekretarzagnbernialuegoJana modzielny wszakże artysta, Ilo,rywa i zmu- Kazimierza KlInosaka, 15) Hersz/Jwi CyPQdwysockiego, przeniesiono na PQsadę po- sza niemal towarzyszącego mu i!lć za sobą, tryn Q' samQwładność, 16) IckQwi PrasQmocnika naczelnika powiatu rawskiego do, a nie daje mu się powQdować. Bard'zo do· werowi o tajne utrzymywanie przytułku
wydzialu administracyjno - gQspodarczego. datnio przedstawiło kOlicertanta odegl'anie dla prostytntek.
Urzędnika do, szczególnych Po,rnczeil pl'Zy trudnego, .}{otto pel'petnQ" Ries'a, które
W dniu 3l-ym maja: 18 spraw cywllgubernatorze "plockim, sekretal'za gubel'- na żądanie PQwtórzyć był zmUSZQny. Pan nych, z któryclr 7 kllJ!acyjnych, a mlanowinialnego Włpdzimierza PiraOlidQwa, przeJ; Jakób Taube, fortepiani sta, tak wybQrem cie: l) z powództwa. lcka Zeleka Herbsta
niesiono, n1\ takąsamą posadę do, Pio,tr- sztuk ' popisQwycb, jak icll wykonaniem, nie· przeciwko Karolowi I Kal'olinie małżQnkom
kowa.
mógl zachwycić słuchaczów. Finał z kQn- EIsner Q 15 rs" 2) Jakóba Pudłowskiego
(-) OgÓlne zebranie. W dniu 13 b. m., cel·tn G mQIl MendelssQhna, wymagający przeciwko Franciszkowi RzepnikQw.ikiemu
odbyło się w mieście n&Szem czwarte Qgól- koniecznie towarz~szenil\ orkiestry, której o 61's., 3) Jakóba Pudlowskiego przeciwne zebranie człQnków towarzystwa akcyj- nawet przewodni motyw jest powierzony, ko KQnstancyi BIQch 0 ' 8 rs. 50 kQP" 4)
nego wyrQbów bawehlianych .Ludwika Ge- wyszedł blado, a • Walc" As dur MQszkow- Mojżesza Feldbricha przeciwko, CbaimQwl
yera". Z 111:zedstawiQnegQ sprawoy.dauia 0,- skiego, uczyuił na nas wraźeliie popisu do- SilbermanQwi o 24 rB., 5) Abe Minstejna
kazuje się, źe dQchM tQwarzystwa akcyj· bregQ i zdolnego ucznh\ konsP-I'watol'yum, przeciwko JQskQwi Lelewskiemu o, 20 1'8.,
nego za rQk 1889 wraz z snmą rs. 1,367 Dlatego też uważamy ukazanie się na es· 6) Wojciecha Zielińskiego przeciwko" ]'ekOJ!o 90, pOZQstałą z roku poprzedniego, tradzie kQncertowej pana J. T, jako dobre liksowi Olszyńskiemu o 27 rs. i 7) ' Józefa
przyniósl rs, 388,324 kQP. 69. Zebrani je- z jego strQny chęci urozmaicenia koncel'tu Krakowiaka przeciwko, Jo,skQwi Danzigednoglognie zatwierdzili przedstawio,ny przl!Z swego kuzyua, bo, pragnienie zbierania lau- rowi o 91's. Prócz tych spraw zjadz Qsązarząd rachunek zysków i strat, oraz bi- rów jeszcze dla niego, przedwczesne, Obż dzi II spraw karnych, a miano,wicie: 1)
lans za rok spr'awozdawczy. Dywidendę powiemy Q śpiewaku, panu Landan. '1'0, co przeciwko WQlfowi MichałQwlczQwl, oskarwyznaczQno w stosnnku ,170;., czyli 110 rs. zaznaczyliśmy już po, w'ystępiejegQ w .Tru· żonemn o szus~wo na wadze, 2) Sw'Ze
170 Qd każdej akcyi.
badurze", 'w czasie pobytu, pann)' Russe\. Ryfce Plewińskiej o usiłQwanie kradzieży,
(-) Egzaminy. W sobotę rozpoczną się Jest to piękny materyał, żeby jednak zy- 3) Antoniemu Xrzy~akQlVi Q zakłócel\i spoegzaminy w I i II klasie tutejszej wyższej Sk8Ć prawo do, publicznego popisu, potrze- koju, 4) ~fQszkowi Rozenblumo,wi ó niewyszkQły rzemieślniczej. Egzaminy IV wyż- ba mu kQniecznie nauki, nauki i jeszcze konanie rQzPQrządzeń policyi, 5) Jniianowi
szycll klasach są już na ukończeniu.
raz nauki I
S. K,·z.
Miller Q samQwładność u Wincentego, Łusz(-) Koncert. Wielce interesującym był
(-) Zjazd .ędz ló w pokoju w dalszym kiewicza, 6) KarQlowi KrQI, WilhelmQwi
PQniedziałkQwy występ trzech młodych ar- ciągu osądzi w dniu 30' yl11 maja 12 spraw Czarnik i Gustawowi Ingling o kradzież,
tystów, p. Stanisława 'faube, skrzypka, cywilnych, z których 7 kasacyjnych, a mia- 7)' MaciejQ,,,i GembarQwskiemu o wykrQczep. Jakóba Ti\Ube, fQrtepianisty i p. Landau, nQwicie: 1) z powództwa Wawrzyńca Kro- nie przeciwko ostawie budQwlanej, 8) KQnśpiewaka. Pierwszy z nich, pomimo, że na licha przeciwko WarzYI\cowi Koczol'owskie- radowi Galewskiemu Q zobelżenie Julii KQP..finzu zaparł się swego, ,mistrza Barcewi- mu o 22 rs., 2) KarQla Belll'a pi-zeciwkQ czewsklej" 9) JózefQ'wi PaJor o kradzież
cza, głosv-ąc jedynie Q studya!'h odbytych Fryilerykowi Marchinzweg o 24 1'8., 3) wyki u Ferdynandll BredQw, 10) MaręiIlQ~
PQd kieI'unkIem Joachiml\ i Massarta, tak WQjciecha Jan!sa przeciwko AntQniemu i wi Wiśniewskiemu o ukrywanie przedmiowyborem sztuk' koncel'towych, jak trak to- AndrzejQwi Walniak Q 7 rs, 50 kop., 4) tów skradzionycn, 11) SzymonQwi EliaszQwaniem trudnego swego, instrumentu i usil- TQmasza Grabowskiego, pl'Zeciwko Wincen- wi Krull Q n~eQstrQżną jazdę.
nem staraniem się Q naśladowanie pier- temu Dwo,rackiemu o 6 1'8" ~) KarQla PQ(-) Piotrkowska izba skarbowa Qgłasza,
wszego swego kierownika, mimo woli wyka- rańskiego przeciwko, Aleksandrowi Koczał- że sumę podatku składkQwego od przedsięzał nam ogl'Qmny wpływ, jaki na rozwój skiemu 016 rs. 20 kop., 6) Rudolfa Scbblza bierstw handlQwych i przemysłowych Qpła.
jego artystyczny wywarł niezrównany nasz przeciwko, Moszkowi Krawieckiemu Q 28 cających śwf(l.dectwa gildyjne, wyzn~zQnł\król smyczka. Pau 'l'.,' jak słuszuie prz.y- rs. 19 kop" 7) Antouiego BOI'kiewicza za rQk 1890 dla PQwiatu laskiego wraz z
znała mu już krytyka warszawska, poprle- llrzeciwko AntQniemu Kunickiemu o 11 rs. miastami: Łask i PabhlJlice, wynoszącą 1'8.
dzająca kQncert jego, w naszem mieście, 25 kQP. i 16 spraw karuych, a mianowicie: 5,30'0, na posiedzeniu komisyi PQdatkQwej
jlQsiada wiele zalet technicznych. WyrQbie· l) przeciwko, Gustawo,wi, Rbde oskarżQne- tegQŻ powiatu odbytej w dniu 6 b. m., roznie lewej ręki, ton glębQki i szlachetny, mu o gwałt, obrazę i pogróżki Janowi łQżonQ na niżej wymienione OSQby. W La-
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To spotkanie poruszyło jej wyobraźnię.
Kobiety uiechętnie wierzą przypadkowi,
nikt ich nie przekona, że wszechświat jest
wynikiem ślepej siły i przypadkowego połą
czenia się atomów, a życie stałoby się dla
nich niezuośuem, gdyby nie mogły wszędzie,
tak ua ziemi jak w niebie, boskich odkry·
wać celów. I Klara więc uwierzyć nie
chciala, że prosty traf sprowadził na stacyę w Melun hrabiego w chwili, gdy potrzebowała, żeby ją cd natręta uwolnił.
Byl to w każdym razie traf opatrznościo
wy. A skoro opatrzność raczyła pośredui
czyć w tej spmwie, młoda hrabina spodziewać się mogla, że rozwiązanie takowej bę
dzie pomyślnem i ze wszech mial' zada walIliającem. Od chwili obaczenia męża, IICZU. ła się bezpieczną, cboć sama nie wiedziała,
dlaczego. Promieil słońca rozjaśnił jej myśli, zaJ!omniała o tern rozdarciu serca, jakie
CZUłII, słysząc, że mąż w chwili, gdy się
z nią żenił, kochał panię d'Armanche. Czyż
nie znała plotkarskiej natury pana Marivet,
jego upodobania w obmowie i tych impertynenckich rozmów, usiłujących w bląd
wprowadzić połowę rodu ludzkiego, chodzą'
cą w ~podnicy.
Ale gdy się trochę uspokoila z tej strony, ucznła inny, niemniej dotkliwy iliespokój. Co zajść moglo przed chwilą między
tymi dwoma niecierpi1cymi się ludźmi?
O czem prowadzili l'OZ/llOWę ~ Zdawało
jej sitt, że obaj wyglljll~i spokojnie, a pan
de Lo,nvaigne miał nawet wesol, minę

I

i uśmiecbał się,
jednakże. Czyż

z lekka. Mogla się mylIćTilycb malarzy do , swej pracowni, a ku wieInie mQglo zdarz,)'ć się, ze kiemu niezadowoleniu ' Klary, pan Marivet
spotkawszy ją niespQdziewanie 2 tym złym PQgpiesz.l'ł tam za nimi. Obraz stal na
i głupim Mal'ivetem, śledzi.! ich potajemuie sztalugach Qbrócony do, światła, oprawiQi wYBłuchał wszyskiego. .Może żądał tl6- uy w ramy. Zaczęto go, Qglądać, Qcenlać,
maczenia od pana 'Mariveta: Może... Ale uwielbiać...
co o tem wiedzieć mogła? Te wszystkie · Nie było to dzieło malQwane dorywczo"
hypotezy zatrwQżyły ją bardzo. Drżała, bez namysłu i Po,prawek, tak jak .Helll·yk
myśląc o następstwach tej cal ej historyi czwal-ty," ale Qbraz PQmyglany głębpko,
i przybyla do, BrunQy
o,bawie i niepQko- wypracowany dokłlł.~nie, wykQńczony po,.
ju, które ukryła w sobie, nie dQwierzając prawnie. Twarz konika PQlnegQ, któreml\
im vi zupelności. Po zludnych nadziejach księtna nadala wlasne sWQje rysy, wyra·
i zludnych radQściach, ukuła w swej glQ- ż.\ła męczelistwo zapoznanego, geniuszu,
wie PQtwo,rne PQdejrzepia. Jeden tylko z którym świat, niezdolny go ' Qcenić, źle
Mal'ivet mógł ją wypl'o,wadzić z kłQPotu się obchQdzi. Mrówka była PQrtretem Klai usychała z 'niecierpliwQści rQzmówienia 1')', ale podobielistwo, znikło w PQspolitych
się z tym głupcem, którego, obiecywała so- ry8ach dQbrej gosPQsi, której sPQjrzenie
bie nie widywać nigdy. Księżna nazajutrz bylQ zbyt ostl'e, a mina zakłQPQtaua. Zamiała u siebie al'tystów na śniadllniu. Kó- jęta praniem policZQch przy balii,' z zawirzystała też prędko z PQwro,tu swej przy- niętemi po łokcie rękawami, przerwała na
jaciólki, aby ją uwiecznić w o,brazie: chwilę swe zajęcie, by wyprawić żelu'zącą
•.Mrówka i kQnik PQlny." - Przed posła- śpiewaczkę uli,czną, której pokorny uśmiecb
niem na wystawę, chciał!\ go, poddać draźnił jej nel·wy. Wyciągnąwszy naprzód
sądowi znawców szczerych, prawdomów- długą swą rękę, zdawała się mówić: nych, a życzliwych, kt6rych wybrała z grQ- .Nic tu nie dają takim, ' jak ty gitarom,
na slawnych malarzy. Najstarszy z nich oberwańcQm, próżniakQm; ' idź w swoję
miał lat 40 zale(lwie, bo, od czasu, gdy je- drogę.· Był to chwilQwy trypmf jejmQ~ci,
den z człQnków akademii sztuk pięknych ale możua było przewidzieć, że z czasem
powiedział jej prawdę w sPo,sób fatalny, gitara weźmie gól'ę, bo, na świecie ostatJlie
nnikała siwych włQSów.
słQWO zwykle należy do śpIewaków.
PięPau Marivet bardzo słuszuie należał do, ciu młodych artystów oddawało należue
tego artystycznego, śniadnia, bo chociaż pochwały temu bbrazowi. Jedeu chwalił
sam nie malQwał, ale pomagał księżnie my!!1 w dziele, drugi układ obrazu, trzeci
i świeżo odbył pow·óż do, Londyuu, żeby dobrą pel's pektywę, czwarty sztukę dobiejej dQstarczyć pewnych farb angielskich, rani a świateł i cieni. Piąty wreszcie nI·
których nie mQżna było, znaleźć w Pary- ski bloudyn, żywy i fertyczny - wyrzekł
źu; pomimo, obawy mQrskie1 chQroby, prze· nagle:
plynął kanał La Mal1che. Pl'Zybył dziś
- Gdy kto sam j&lt arcydzieltlw, księwcześniej od innych do, Brunoy i zlożył żno, powinien zostawić innym pl'zyjemnQść
tajemniczy, a Po,ważny uklQn młodej hra- tWQrzenia tako,wych.
binie, unikając widQczuie rQzmowy na osoPani d'Armanche, Ilita cjJciwie nektar
bności, której biedaczka właśnill bardzo z pochlebstw przyprawiony' i ,zdawało, jej
pragnęła. RQle zmieniły się tym razem: się, że jakaś ' woli niebiailska rQzchQd7f
Dafne goniła. ApQliua.
się po całej praco,wnl.' Ale żądała, aby
Po śniadaniu księżna zaprowadziła 101<1', ci panowie wypowiadali sąd szc~eq,
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10, Rubin JakubQwicz 1'8. 20 i ~larceli
Grass rs, 5. W Pabianicach: Rudolf Bu·
dzyńaki rs. 15, Abe-Lajb Wajnberg roi. 10,
Hersz EilinQwicz rs. 25, AdQlf Krusche rs.
10, Natan Krilger rs. 10, Emanuel KanLo·
ro,wicz rs. 20, Amalia Krusche 1'8. 20,
Abl'am-IZI'ael Nelken rs. 20, Joel Ostl'OWski 1'8. 5, Józef Skrzyński rs. 10, Izaak
Trauba 1'8. 30, WQlf Fajtlowicz rs. 5, Liber Bem rs. 15, IzydQr Baruch (bracia Ba_
ruch) rs. 400, Jan Bobkowskl rs. 40, Lajzer Działo,szyilski rs. 25, Marya Singer pod
firmą: .Robert Singel'" 1'8. 660, Moszek
Wolf JoskQwic~ rs. 25, Joel PQznański 1'8.
10, Uszer Pelcman 1'8.25, Lajzel' Praszker
rs. 5, SalomQn RQtberg rs. 10, Hersz1ik
Faust 1'8. 40 i Karol Ender (Kruscbe i
Ellder) rs. 3,170. W powiecie łaskim: Berek Wiszniewski 1'8. 15, Chaja-Sura G1oksman 1'8. 10, Enoch Kwiatkowski rs. 15,
Mo,rdka Szpiegelmau rs. 10, Wilhelm Engelr .At , Majer"1JOI'nstein rs. 10, Szmul
Berkenwald rs. 109, Mendel Zigle ,rs. 50,
Abram Lubinki u. ' IO~ A~-M'aje' Liberman rs. 10, August Stencel 1'8. 50, Benjamin Friede 1'1.250 i Mordka Szpigel rS.15.
(-) Do Ceaarsłwa przesiedlają się z gu·
berni płotrkowskiej: Krystyan WQlter z 1'0·
dzinlj ze wsi Mło,szew gmiuy GQlesze, Jan·
Bogumił Stroszein z rodziną ze ,wsi WQla·
Wiaderuska gminy Golesze, Wilhelm Sch&zschneider z rQ<\Ziną ze wsi Młoszew 'gminy
GQłesze, Władysław Gajewski ze wsi i
gminy Łaznów i Emanuel Kriigel' z I'Qdziną
ze wsi Ludwików gminy Łękawa.
(-) Targł zbożowe. WczorĄj na. stacyi
towarowej sprzedano: pszenicy 500 kQrcy
po I'S. 5 kQP. ąo do rs. 6 kop, -; żyta
300 korcy po 1'8. 4 kop. 65 do rs. 5 kOlI
-; owsa 5,000 korcy po I·S. 3 kop, 1.5 do
rs. 3 kQP. 30.
'
Na Starym Rynku sprzellauo, l pszenicy
300 korcy po rs. Ii je'QP. 86 do i·~. 6 k. -;
żyta. 500 korcy po 1'8. 5 kQP. - do 1'8. li
kQP. 10 za korzec.
Popyt wogóle bardzo słaby.
Ceny siana, słQmy i koniczyny nl~ uległy żadneJ zmianie.
..
(-) W urz,d~le gminnym Lutomiel'sk,
znajduje się dq Qdebrania po udQwodnieniu
własnQści: sześć chQmąt ~ uprzężą i kQby·
ła maści ciemno-gniadej, WZl'OStU średnie·
go majlłCa Qko,łQ 5 lat; Qsz,.cowana na 1'8.
60, :l:atrzymana u OSQb,y podejrzanej. Prawy właściciel mQże zgłosić się po Qdbiór
do urzędu gminnego w przeciągu miesiąca
od · dnia QgłQgzenia, a po upływie tego, terminu nieo,debrane przedmioty spl'Zedane bę
dą na Iicytacyi.
(-) Wypadki 'w guberni. Wciągu pierwszej polo,wy bieżącego, miesiąca, zdarzyło,
się w guberni wypądków pożaru 28, z tych
od podpalenia 9, od nieostrożnego, ,Qbchodzeuia się z ogniew 1, od.złego ul·zą.dzenia
kQmillÓW 5, ' 0,4 piQruna:";j i z niewiadomej
lll'Zyczyny 5; strat skutkiem tegą ponieslq·
no, na sumę ,rS. 501,390; wypadków na.głej
śmie~ci było, 10, samobójstw 2, zgwah;eń
2, zabójstw 3 I:abunków i "radzieży 13.
(-) Skarb VI Łapiewnikach. Wśl'611

1'8.

aby 8ljdZili bezinteresownie. ZaimpQno,waim śniadaniem i całem 'przy jęciem
i tak przez wdzięczuOllć, jak przez uszanowanie, nie l cbcieli znaleźć bł.9du
dzie'
le, Które uw8.Żall ' za uoskQnale. 1rslę
żna nalegała usilnie. Jeden więc wyrzekł zdanie, że w wyciągniętej ręce
.Mrówki" dostrzega pewną nielll'awidło
. wość, a ~tedy ppw~rzyl& ' ~ię histoq'a
żab: jedna wyszła z -rowu, PQtem za '
druga i trzecia, aż wreszcie tak się Qśmie·
lily wszystkie, że wskoczyly na ramię króIQwej. W~zyscy więc Qświadczyli, że rę'
ka była zadlugą. zbyt nienatul'aloą, źle
ułQżonll- Księżna bl'Qnila się z początku"
lecz przekonano, j, wkrótce, że nie miała
s.luszności za SQbą. ~{osiała się !!Oddać
sądom znawców, którzy bali , s'ę ją Qbl'az ić I zapewniali uprzejmie, że ~łiodzi tylko
Q małą PQprawkę. Lecz po, chwili mały
blondynek, zapomniawszy, że bogiWe maj,
słuch delikatny, sze~lllłł pół gło,sem do kolegi:
- Ta przeklęta ręka psuje efekt Qbrazu i radbym wiedzieć jak ją PQprawl!'.
można?
Nasro,żona bogini błysnęła niebleskiewi
oczyma, które przybrały b8l'wę czarną
i o mało nie udusiła zuchwalca .
PQwlltrzymała się jeduak, ukryła wstręt
jaki w niej Qbadził tą naganą, 1., siliła. się
na uśmiech do końca. Podała cygara swym
nielitościwym katom i dla tQW&~'Zy8twa
sama zapaliła papi~rQsa. Malarze mówili
jej o sprzeda.ży szkiców, z ,któl'ych dochód
przezuaCZQnQ na wsparcie 11Ia biednego
kolegi, p'rosili o wspóli!dział w tem dziele
miłQsierdzia, na co zgodziła ęię chętnie,
o,fiarując jednę akwarelę, ale dQstrzegłszy,
że nie jest starannie wykończQną, Qbiecal~
ją pl'Zyslać, gdy zrobi potl'Zebne PQprawkl.
ła

w

III'

(D. c. n.).

DZIENNIK ŁÓDZKI.

N.112

;;;le"szkańców mias~

Zgierza rozesz sił}
pOgloska. jakoby w lesie /agiewnickim znaleziono uJny~y tam od ~iekó"" skarb! zawierający WIelkI} SkrzYDIł} srebrnych Ilłotych monet. Mnóstwo cieKawych wyległo
uUcę wypytując o bliższe szczegóły,
bowiem chciał zbliBka przyjrzeć
Nareszcie ujrzano kiJka.
z wladzy miejscowej. ja.dących po
Gromada ludzi pobiegła za bryczką
wkrótce znaleziono się u celno Według
nnowllLUKW" odkrywcy. którym jes't tkacz
X., na.tl'afił on na skarb zupełnie
InrlVll:~IlKO\!~'. Zbierajl}c w )esie' zioła leczdla wypoczynku na. nieco wyi bawil}c się. stukał
Po kilku udlll'Zeniach uodgłos jak gdyby w .głębi
podziemie. Począł tedy od• _ •• n'.w.,~ ziemię i natrafił Da coś twarpo bliższem przyjrzenin się wysię płytl} żelaznI!. Był pewny. że
wlełką

skrz,nię

żelaznI}. kopał
wtem na.dszl!dł gajonrllneclzi11Vsl'v go. sam kopać zaczl}ł.
obawiając się. aby skarb nie dostał
,pqbiegt o miasta. i ł'wia-

o swych ' domysłach pohcyę. Na.
tego pqystąpjono do wydobycia
przy pomocy kilku wezwanych
włościa.n. Dobywanie zajł}ło kiłj ostatecznie po JIlozoloych. wy·
kamień ogromnej I wiei·
Chciwi wrażeń zgierzanie. 'powrówycieczki mocno niezadowolel\i. dozawodu.
·W.,z8«:hstronne polewanie. Stróż doulicy Piotrkowskiej pod Xi 276,
WCZ01'4j ulic~ w sposQb dQść orygdyż jednocześnie. dzięki dzhtrce
cienka. struga. wody przepłnkiprzechodząC!} trotnarem
Gdy z powodu oblania pe~nej
na szkody. mo·
mn
jego gO\·liwości.
dopiero spro\\,a·
policyjuy zdołał mu w,tJó.
że zbytecz y otwór można choręką zatkać rzy polewaniu. ,
Zemsta. Do jednej . z tutejszych koosoba. oddała dziecko ua wyICllOW&me, obowil}zlijąc się 'płacić za ąpieię
niem nmówioną sumę. Upłynł}ły jednak
miesiące. a matka nie zajrzawszy nado dziecka, nie przysłała także nale.W tych dnia.ch opiekuuka dziecka..
rSDOLl'aw.zy ową młodą osobę •.zażądała zanllleżne~o wyl)ag:rodzerua, lecz m~tdośll "Ie~'ze~zny spos?b ,odpraWIła ,
NTe liędąc. W obOWIązku wychocu d z!lgo. d zleck a ~ d arm0}l?s tazwrócIć Je ml\tc~ I ;ł6~~lć się za
obł·azł}. Matka dZleckaJes~ szwaczw mag~ynlel w k~l'YIB I1racUJ.e. ucbpza dZlewczynł} mesk&ZltelneJ cnoty.
kobiet~. zabrawszy 1lzie~ko ze Bobl}.
IDrzvuiosła Je do magazynu l wśród szyobecq.y.ch kolężanek wręcz;yła Włomatce ~łód podobno wystl}v,pej. mi.

Zfabryk tnteJszych.
ic~ !strzymać, puści!

zeskoczył z Wota! z clI~o ~O- ,

:

Jak sz&lone w
drodze poroz-,
.O;~i::~~rs~:~ Wstrzyiill1.'

miasta Warszawy na ten ceł 5.400 rs.
- Według projektu Lindley'a nowo. pożyczka na. czwarą. seryę robót bnalizacńnych w Warauwie wyJliejtUna.!,200tllOO
rnbli
- W Dolinie Szwajcarskiej w Wa.rszawie. gr!l'.a. obecnie kapela mejningeńslfa.
skladająca się z 3O·Łu osób. pod dyrekeYł
Ottona Girschnera.
- Indyanie w niedz1elę wyjechali z Warszawy do Moskwy.
- Na. kolei wal'szawsko-petersburskiej
znowu wydarzył się pOM\'. Od iskier z lokomotywy zapa.liła 'ę w tych dniacJnlatforma w wagonie pocztowym pomlł}dzy
Antonopolem i Rzeczycą. Ogień zagaszono
wcześnie i pożar nie zrządził żadD,tch szkód
wił}kszych.
- W niedzielł} około

3

,druzgotany. ~ta i palaez wraz I jednym z podrótnych śmiero ponietlli. a w liczbie wielu cl~tko poraofonych %OIijdnje si1l jedee 1 piearzy. kt6ry aiedslał pny bi6rb w
chwili katastrofy.
X Tylko do mogiły. Pewna panienka w
Budapeszcie obiecała narz_n_ w ciwU
dnia nie wychodzić z domo w d'Ow6d miłości .
nie dotrzymała jedoak .łow~ . wybiegła Da
u1iCf,j. Narzeczony zerwał, a biedna winowajczyni postanowiła od14d dO końca tycia nie
wychodzić , mieszkania.
I rzeczywi§cie nie
wyszł~
po latach 30 wyniesiono j, do mo-

20.26, Il1o Wi..... 172.56. k:.poI, oeln. moo.
li'I, liI~, ... taWJI. 67.30. l'l, mtl łiIt"id&Cljn.
8.90.
fUka ł'l, o 1881) r. lIT.25 ł"!
18!11 · ł. 62.liiJ. 6'1, r.nta słota 108.20. li'l, r. &1•• 1~'
,. tOIi.tO. poiJ'Ha .....bodnia II .... 11.~ Ul _i72.50.
liny ...taw... tuki .. 109.00, 1'1. po,
i,eska p..-.owa " 186ł ,elca 164.75. takai • 1868
r. -:-. WIe drogi i.l. war.... w.It"',.i.,I••• ki.j
213.7li. ako,. kra41ytow....trIaeki. 162,50. akol'
wa......Ri.go banku handlowego -.-. ,Iyakouro...ego -.-. d,.konto niemi""kioKo b.nk. pautw.
4'/, prr "a"'. 2'/,'1,.
LlldYI. 19-90 majL Poi,.ska ruaka. 18!l9 fQkll
II em. 99. 2'1,'1, KOIllOI. angi.l.kie 96'/...
Waru •••• 19-90 u...1L t.rg Da l,l""a 'witkow·

!iłY.

-,

ny aktor Hoerilll! (pseudonim teatralny Numa)
odrzucony pGphednio z powodu fantazyi dowódcy 5 korpusu francuskiego. jak to wykazało śledztwo. otrzymał nominacy~ na podporuczaika reze ....y. I
~
Straszna ŚIIIlerć. tatek .,E1Iu. ~.
z 79 pasaterami w drodze ~o Australii zagnała burza do · wyspy Manicolo (grupy Hebrydów). 51 osób z pomi~dzy załogi i pas~e
rów wpadło w ręce dzikich. którzy je pomordowali i zjedli.
'
. )( Precz z Slowlnizmelll. Stowarzyszeaie
prasy medycznej francuskiej wydało postanowienie. te lekarze francuscy powinni wzi,ć udział w kongresie mi1ldzynarodowym lekarskim
w Berlinie.

3~. gr,lIa - - -. rsepil< lotai -. simow, -. rsep. ~Ap' sim. - - -, groeb polu,800-

X __ klor oficereM. Dzitki' ministrowi woj-

,...y....

.,1

6'"

.kiego.. Paeuie& Im. ord.
biała

-.j,...

w,borowe

i,

p.tnI. itIo"" MI(ł

-~. ""Itorowa , 610~15. lTtą
465-ł80, liwie ...!. - ....Unrt
1.& 2 i 4-0 ut<!. - - -. o;'i•• 285-

900, oakrowl -

-

- , f&lOla -

-

-

r.a korKU

II ..... jag
- - - . olej nopalIo .., - - -:
godziny 7-ej wi,l.ianJ - - - sa pąd •
czol'em na stacyi Warsz&wa-obwotlowa koDowi.sioao p"...., łOOj .,ta~. hUlolilllia
lei nadwiślaąskiej t w kolei! się pociąg ~łuż·
-. OWI& 100. Ifl'OCbn ~ol.ego - kor01.
bowy. URZkodzonych jest pięć wagonów;
W.....n. 19-9o maJL Okowita '/8'/. I akcY<ł
po k. 9"t'/.. St.... nnlr. g&l1lea do wiadra 100-~01·I,.
straty niewielkie.
Hnrt
.•It id. sa ..i.Mo kop. 8~3·-ą26·. I . gal'l1. ~6ił
- W nllcy z niedzieli na poniedziałek.
-269. .'-raki ,.. wiadro kop. 83:;'-838' n "aruie.
w pobliżn stacyi Klementowice. na 244·tej
272-27~ kop. CI dod. Il1o "Isclw. 'l!1.,)••
wiorście kolei nadwiśla.ńskiej. w pociągu
••rlll. 11-go maja. P......iq• .l'!!,- 203 na waj
199,00, D& ......... paU •. lą:1.50. ""to 153 - 161 ,
towarowym nr. 21. ząajlinjącym się w peł"
na ..aj 11i7.25. na ~ pai,U. lQl.56. •
nym biegu. pękła oś u jednego z wagonów.
llawr •• 111-g0 Jnaja. Kawa goocf A~er&g. !\antol
Dzięki przytomności służby pal'owozowej
na maj 108.00, na WlIes. 1~.50. u grau. 96.76
pociąg. w porę wstl'zymany, uniknął roz~~
L1ver'....t. 16-g0 maj L Baw.IDL Sprawp<<l&nie
bicia. led plant kolejowy na długo~ci 150
końcow.. lH>rót 7,000 ..I. s tegd na .peltnr""n I
sążni. jak douosi "Kul'yer warszawski".
W,WÓI 10lI0 b.l. Spokojni~ lliddliag _.rykaulia:
jest tak dalece • zrujnowany" iż musiano
..,. ..aj ._wiec tY'/.. ""nadawcy. 11& . .er1(. lipiec
wstrzymać w zelk, ruch 1\0. rewirze lu·
6"1...pru.....'. oa lipiee lierpi.A 6"/.. nabyw'1, na l;.pień , ......1iri ,61'J.. , pUyw"1. __ " ......
belskim.
a,.6 pUds. 6'/. II'UedaW.,. na paód.. Ii.top. 6"/..
Petersburg.
.prsadaw.,.
lin. grucbieti ~"/.. ""..euweYi Da
_ "Nowoje wl'emia" donosi" że w Fin.
Peter8burg, 19 maja. (Ag. p.). Według crnd..r;. 8tye&. n&
- - - - <t-.
landyi ma być otworzona nQwa' g\1beruia infol'macyj " Nowollti" • I'ewizya nstawy o
N.w-ym. 17·go majL ~plaa 12.
~w. Dr·
, '
w środkowej części tego kraju z miastem tmktyel'nlach mote być ukończonI} dopiero leanie U'/,.
""'YlrI<.
!7-g0
majL
Kawa
(Fair
·1Uo)
9.75.
gnbel'Uialnem Jureskiila.
na jesieiJ.
1I:.....a J'air-Rio 1; 1 !O" or4iDary 1111 li,.... ł l6J,2.
_ Ministerynm spraw wewnętrznych w
Peter8burg. 19 maja.. (Ag. p.). Poruszo· na
sierp. 15.97.
porozumieniu się zA/1inisteryum sprąwie- nI} łlodobno została kwestya zniesienia. zadliwości. jak donosi ,, "9woje wremia", ka71/\ otwierania domów wychowawczych
L1cy&cye W lub. piotrkowaklej:
uchwa.liło. ażeby ptwietallie . przytułków w mlast~h prowincyonalnych Ces&rstwa.
poprawczych i kolonij rolniczych dla nie.
Petersburg, 19 meJa.· (Ag. p.).
Dziś
letnich pr7.8stl}pc6w. poz stawione dotyeh- w sali narad ·n~~.Ytutq gÓI'l1iczego odbyła.
Dnia 23 maj .. w kaaeel&rJi wójta piuy olkuk~
czas wyłącznie lnicyatywie' prywatnej _ 1!lf) uroczysto (l '25 -let\Jiego jubileuszu pre- ai.wlenkiej we ....Ii Gołonogo Ba
Uuwa
wziął na. siebie rząd, na~ólVni z więzienia- zydenta pesarskiego . mineralogicznego to- ... 2-im oJatgu .trały Trzebycsb, od oumy394 rI.
mi dla. dorosłych. Społeczeństwu ' jeduak warzystwa :Ksie ti MiKołaja MaksymiUano- 68Dt,.j~· 30 maja na ryuu W m. 1;oc\Ij ...: op"""
nie bł}dzie zatamowana dl'oga do przycho- wicz& Lenchtenbel'sklego w obecności Wiel- konia i brJ.slrl od !I11DIy 150 rs.
cIzen\& 11' polQOC rqdowi.
kiego Księeł& KOlllltantegJI KoustantynowiDai& ł eserwca ... ~ui. po .... piotrkow.l<i~
_ Ministeryum oświaty zdecydowało. że cza, KSiężnej Eugenii Maksymilia.uówny na spr... dał na rozebrani. bramy we w.i L.'.ń
7.& kwalifikacyę nankową w przyjmowti lliu OIdenburskiej, .Księcia Piotra Alekaandro- ~ ~~:"... w magiItraci. Dl. Łodsi .. ba·
żydów do służby państwowej uważać na.. wicza Ołdenbiitskiego. Jijinistra fioa.usów, dow~ oficyny murowan.j i prlJbudówki dla Itróia
leży wyll}cznie dyplomy naukowe pierw- członka rady pallstwa. Fosjetal przedstawi- przy lr1Jl&clIu arenta poli.yjnego w Dl. Łodsi, od
szego stopnia. t. j. doktora.
C;i~1i uoiW6rstytetu. a.ka.demii nauk i nau- sumy ••420 ra. 90 kop.
_ "Sudiebna.ja ga.zeta" donosi o proje- kowyeh 'towarzystw. Przeczytano przeszło naDr~;.:.:::rb::I';'j:I-:U: Jł"w~J=~
kcie us~n9wienia opłat od akcyi cywilnej. 40 adresów od ' uniwersytetów. towarzystw 371 rI. 11 kop.
~ tl > lIJ&e
'w)ltaczanej w sprawach ka.j·nych i wielu . naukowych tak ruskiclI jak i zagranlczDnia 6...""" .... ~e""ber.w.,.. pi~
innych. Według tegoż projektu. koszty II}'" ych';' fTancn'SIQlej abd"emii nau~ i zagra- kow.kim, Ba pr..bruko ..anie nli.: wacho4ni.j.
,
.
k
I
nl'c~ych
towal'zystw ml·nel·alogl·cznycll. Ju- PncIjud I Zieló••j od lIIJII7 10.m3 rI . 89 kop.
dowe ponosill maJ/): os arżycie prywatny
~.
w rlUie nieprzybycia do- sądu bez uspra- bila t mianowany został generał - adjutan'UGRUY GlU""'E.
wiedłiwionej przyczyny i w r~ie uznania tem z posunięciem na genel'ala kawaleryi
I
oswożenia za oiesumienne; obie strony ' JaHa, 19 meJa. (Ag. p.): Wczoraj przyjzdai.19 ZJlDia 20
w razie zgody przed wyrokiem.
był tu na wojennym parowcu .Jeriklik"
_ W tych dniach odbyły iił} wybory w następca tronu włoski i wyjechał końmi
Giełda Wvu&,waka.
radzie obroilczej w Petersbnrgn. Prezesem do Sewa.stopola..
t,dauo & k06eea gie łdl
zostt.ł pon.o wnie. p. Lnstig. Ił pomocuikiem
Petemvardelm, 19 maja. (Ag. p.). Na. juz. w...... kritllol.r.lltwl
p. Gerard. Do składu rady, na. miejsce bileusz pułku piechoty Xt 61 imienia Cesa· na BerIiD. sa 100 IlU.
t3.'>O
63.35
zmarłego Franciszka Dynowskiego. wszedł rza Aleksandra przybył ruski wojenny peł- na Loudl.... 1 Ł. .
8.80
8.'16
35.20
35.15
p. 9lszanowski.
I
nomocuik Zlijew. , Pułk przedefilował przed .... Pary ... 100 fr.
'Ia.1li
'lUli
_
BirżewYJ3 wiedomosti" dono1l.zą O ruskim peln.omocnikiem. W kasynie Odceł'- ua Wi~ ... 100 I .
zamiarze ministeryum oświaty da.lszegó roz:. skim odbył się obiad. Otrzy,mano telegralIt I.. z.
,d.lw••••
wijanUi., tom, skiego uniwersytetu, któI'y ma od Najjaślliejszego Pana z powinszowania·
90.- ~.o.trzyma.t niebawem fakultet Dlatematycz, mi pnłkowi. Prsy-toaście pułkownik Holf· {i:!"Ii:.~~~a;.!i:~d~~··.
100.65
ali
7.87.16 , lt·
ny. Istuieje 'też projekt założeuia w Sybe- IIljlnn wl'P9wiedział. że pułk chlubi sił} slo.. 4'1, poi. we ....... r. 18!11 .
9ii.3Ó
ryi instytlltq weterynaryjnego.
wami NaiJaślliejszego Pilona. i wyl'ala. Mu LIo~, aut, si .... l{Of,i I .
9415
~10
'Kaakaz. ' Z powodu poja.wie ia się gza.. lJa~głł}lIs71 w~~·~znoM. Po trzykrotuem
u'
'W'
"
V .
99.25
99.• "'. ·:.hurral" · ooh l/O 24 ' wyst-ałów arma ILiI"J' lIIIIt. m. a[l&. Ser. l.
94.85
rańczy .oa Ka.ukazie, zaią d ano, od wxższef ..
~....
••
V
96.władzy .upoważnienia. do użyci .. wojskil.' do tlilcb. a orkiestra odegraJa lilski bymn na- Lil"t)' u:t.•. ŁodJi S;,i I :
9Uli
9~
Jej tl}pienia.! l a nadto opracowano projekt rodowy. Pełnomocnik Zujew wznlósl trzy"»
,,»
li.
9$93.uregUlowania ' net ka.ukaskich i oczysz- krotne J.hochl~ Da cześć cesarza anstryae""
"
.. UJ. t
czenia miejs'c zarosłych sitowiem. gdzie się kiego. Muzyka odegrała. hymn austryacki I •
iii..... SerUbkL
i rozległo się 24 wys~łów ,&I·matnich.
g nieździ ten żarłoczny owad.
231.60 ~;\a.o5
Carycyn, 19 maia. (Ag. p.). Ozimiuy we Bauknot, makie....... . •
231.50 :l:1:.!.75
Z literatury I sztuki.
'
na dO.~AW
_ Konkurs Ecba." na komedYł} ludoW4 wszystkich oJi:olicach' zupełnie zadaw&lają- Dyikotto "j'"a.... .
.
3'1,
3'{,'/.
przyzna\ nagroał} wynoszłC4' 300 rB.,..JlZte- ce. Jarzynł'. ozięki deszczom. bardzo doroaktowej sztuce ze śpiewa.l\li.p. t, .Na.j- bre. Zboże i trawy popraWiły się tam na·
nowsi", któl'ej antorem okazał się p. J. K. wet. gdzie w początkach wiOiDY zdawaŁo
GaJasiewicz.
się. że przepadły. Stepy lloprawiajlł się·
OZIEllA STATYSTYKA LUDNOŚCI.
lIalte"
..warte w dni. 19 maJa:
- D1al , łJ!du j młodzieży wyszly nastl}• I
, "
:I !
W ,.r. utlUokllJ. 5: A1IłUt KI. • Elłbiett
plijl}ce ksiązki: .Cygańskie dziecko" (l1l'zeOstatnie wiadomośei handlowe.
Andrrch. Wojciech 8tUHł.... llienoc:ial. • MaryaD'
róbka. z .Chaty za wsil}" .Kr.aszewskiego).
.. Kapi.a, ~6...-r Kacsmarel< s Anuł !(rylial<, Adolf
.Pierwize nauki wiary świętej" i .Pierw•
Iłaad I
Jarmułki.wies. Kouatant, Hukle·
Waru.w., '1!!-1/O maja. Wekol. kK>" ter ... aa: ....ica,. An&enin, WoU. AntOJti ~ s lI.aryan·
sza siątecna do wpraw~ I w t:źYtanlu·
Berlin
(3 d.) lS.50 ~ .• 43.37'1" 35.-32'1•• 30 tltp..
Go
...
KaziDiiel'za Pl'omyka. wydMie g·te. ,Cle- LondylI (3 'D.) 8.80 '~.; PAry' (lU 4.: 36.20 ąd.,
W ,aralI .wa•• Ił .....J l: Ryuard Schmidt s
ka.we · zja.wiska w świecie" przez tegoż. 35.01'/.. 05 kup~ W,ed.ń (8 d.) 75.15- j;4d. 7U5 Rmlli, G_h.
kUP4
listy Iik"id. !(róL Polsk. d. 90.00 il!d.
Z..,U • dam 19 _ja:
.
wydanie 3-eie.
lll.,U01: ui..,i ....- Ial 15-10 _orlo 7. w Lej
. mal. 89.50 i.~~ 6'}. połJ.w "."hoonia r~ omi.yi
100.36 '1~.; małe 89JiO 'ąd.; ł'l, I'.i,.lka wew..,.. Ii.-b\e .hlopoów 4. d,i••cąl li, doro.11ek ł.
Usna l< 1887 ro". 87.1!11\1L; "'/, liit, ....... lir teJ licabie ..,W1U 'Jobiet - a .iun"i";e:
ILO Z M'Al 'f OS O
si.makie I aer. 115.3I).i~ •• 95.11:;' rat Woln1p .• Dl Fra1Ii:Isuk Hed"ig, Iat::ll. Jan G~.woki. lal ~.
X FataJna. pomyłka. S,d wenecki przed ••ryi lit. A 9UO żąd .• 93.8.;' 80. 75 knp.; 5'1, lL.ty BogolIIił s.mJborg. Jat M.
Ewu....y: uiefti do lat li-L•••arlo 7. w tej
czterema łaty skazał na śm\$'C . . matkobój- lutawn. 111. IVan....., I99.2~ i~d .. II 91.60 hd..
III 96:00 ląd .• IV 94.10 ;;4d.. V 9'.00 i~.; li,!, ouli Uabi. ehłopel" ł, UI •• esl' 3. 40ro0l1011stwo niei~kiego MOllta'{ari, którego po złago gi
m. Warszawy d. 91.25 itd.; 5'1. Ii.t, ...ta..ne ." tej Urlbia JaViCSI" - kob1et - a .. iano"ici •.dzeniu kary posiano do więzienia na lat 30. 1'. Ło<lai 8er. l 96.60 i~ .• 1l. 93.2ó ąd.• III 93.00
Slarllalt... I: tIsi.ci ~o lal UI·to &ludo 4.
Dziś okazało siO. ~e zabójCł był kto inny. i'l'i .• IV 92.5~ itd. DISkouto: II.rliu 4'f.. Loudyn .. lej liclbie chł.pe6" 2. dsiewCSłl 2. doroal,.,l1 4,
3"/
•.
Pary.
3'1..
Wi.d.i,4'}
..
P.t.rsbUrg
6'/,.
War
...
Lej
U.sltie I1Ific1,R 3. ltobiel l. a .luo....,i.,
M:ODtava:iego t"rolniono. Do rqd zobowi ....ł si~
to'6 klIponu. potrąc. 5'(,: HotY a.. lałfl1. ",.w.tkie bjO\' Tob}u. łat 78. U_ Alt.m ... lat 4~, 8,1)'WJl'ogrodżić gO za konfiskato m~,Uiu.
~3.3. war•. I 1 li sa.3, ł",.l,i 23.1 li"y lik"id. ..o_ LiPn,... lal .~. 8~udl ... 0)l0eI1UD lat 23.
X Kataatrofa kolejowa. Na kilka godzi a 171.3 potyczkI' prewi.w~ I 166.3. II 87.1.
•
przed. pnybyciem JlCSaI;Z!Io Wilbelllllło do Tczewa.
Pll... barl.19-go maja. Wek,l. nĄ Loo.lyn 87.60
LISTA PRZYJEZO"YCH
poc~ osohp,\,y " . Gdańska. Ik"tkiem zepsucia li poioyo,ka ."schoduia 99'1,. m PO'I"oka w.eb",
dnia JOO.OO. ~'I,'/ li~tJ UlIta",ne kredyt. aiem ki.
H.II' ""'1. K. 'Fr,cs • JU.le. HiU. s Alelutu·
haIIIulców wjechał tak Ir'raltowoie na per.>n J39'/,. Akcy. bAD~n moki.go dla bandl .. <&granl.&- dro..... CioaleWli I LiJI:I1d • WaruaWJ. 0erUMi I
slacfi. te lokomotywo. z kilku wagonami. pa. nlllO 258.00. p.w.banliogo b~ul<u d,.kontow.go ks. ę· A. JIlłkow s f!i......... H. 01:&0 s
rwawszy murowany wal kolejowy ....padła przoz 613.00. bawm ulił'IaYllarodo".p ł83.00. warua"'1 Koblerl'olIi • Tnepllloy.
ar ..... ~. Dltl>ro~ s PeteblIvp, J . Loa·
peron do budynku. przebiła ściany kilku biór akiego banku dYKko.to".go _._.
•• ,n., t9·go m..jL Ballkuotl ruaki. &&lU mol 1 Li~C.Hata1~ • II.8akWJ. II.. ........t s
i zaryła się ... kanale klouznym. WatO., j31.50. _ .Olta", m.
...... _
.ma", GftłIIa.
_.w t ]L
WarNaW,.
8p~yły siO ponad ni, i wsteql siO oglell. 231.00, na Pe1.8nburg kr.· 230.00, .... Peterabarg
llehl
B1audai1d I ~H)''''watI • Wu·
kt6ry jedll&1 lId..ło s~ ugasić. Poci~ , został dł. 228.46. Da Loudy. krót. 20.36. na Lo.,I,U ,II. n&w,. Wlep s nr.u.
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obecnie, oprócz 1'0wysyła na
peusyonarzy na miasto,
mniejszych rol>ót ślusarkl·,.wl."lrl." odnawiania !Debli i t. p.
• '1i'ziąw~ na. .iebie
A, który Uległ w
• :v:~~ · :~szlym zepsuciu z winy niedokładno
prowadzenia r.obót, wniósł do kasy
ną. miejscu.

Jl....,.
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Zt\I1AZ do WYK.VECIA

letnie mieszkanie

i

·fI

erositll
. .,

Zgubiono

we p&plerosy IV 1i(&lej }llbaIU :

wydany ~ gmioy
piotrkow~kieEo', na
Marciwak.

,Rrositl !.

l<askawy

czy złożył!, go w ma.l!'D,fra.cie

,

(eg~Y8tlljlłca od r. 1867)
Zawiadamia oioiejszem Szanown~Public1.lIogć miasta Łodzi i okolic~, żjl sprzedaż swoich
wyroMw powierzyła firmie:

szym.

Łodzi,

"BRACIA THURSZ", 'i W

,mrrh

kt6ra sprzedawaĆ" będzie takowe po, cpn ach fllln·yc1.lIych oraz priyjmowa.c! obstalunki od pp. Restauratorrfw ' i otl,zym uJąc ci! szynki, z (Iostawą franco ;Lód~, stosownie rIo zamówięuia w sPijcyaloem opakowaulu.
.,
.

•

ZG~O~O

,

,

'Ii

J. TYKOCTNER.
"

937-1
R&tIljllfJTRLli ~łMi.
(2!) Mail . ] 890 1'0.18

!ł
HM1!eT'L 6b1Tb O;\U'" T03bl0

B.. CpeAY,

Powołując się na PO\\1'ższe ogloszenie, mamy zaszczyt zawiadomić $.z;\nown~ P\lłlll!lZIlO~II:
z ('niem dzi~lejszym otworzyliś my w lla~7.yJll skladzie

KO.a.n;EPTIJ> .
JlMllTpiR AlleHCaItAPOBII'Ia

~·;'·'·"IBRA:CIA"lHURSZ.
,

W

środę,

dola 9 (21) maja 1890 r
ódbętlile ~.Ię

I

•

ł

~

I

11Y1oękllY

palia

I

8 wieczorem.

.

935-)

SI}

do

hzyli

T'

I..

•

7.upi.sywania 11lc'Tl'o~~~lli ćlt ~~bo tllikó~:, I ora~ '

AL'LEI' NEITNECó
"

-

Ksi~żki fabr~czne '

»ierW8T.Y'far;

Dymitra l'Aflenie" 8tA'fIAŃ8KIEGO.

POCZA:t~ 11

' ,:111:11.' j\op,iwa

'

I

,

Chór &klada II, l' 50 dziewcząt) chlop·
eów I .,iuy.. którzy wylt"" we
.Ialych kG.tyUllach larodowl't:/I
Bilety są do nabyci .. w skłaFie
rll pana J. Peterlllgego. '
<Programy przy kasie.

"

PRZEPISY O PRACl MAŁOLBTNICH ROBOTNI~ÓW

... w~
pod.

A

nabyc.i;;..

l1Jljkiego e_ciru

I

I

2l ~opeloie .ową .wy.taw;ą fltostyamów i rekwi"'yt6 w.
·S ,.zedat 'Hetow " ~'ywa ,Ił ' od , wlorku wak/ld.l.
J.
I
•
'

K S ~u Ą Ż l{.1 _

..

.Uł'łni61:"~ ~ ' Pilłłłebe..'ou,!> ~
\Vielll.ie dol.to -seeniuBe z prológiem, 'w 4.':l\tach, ltkll ~ Gros..
J
różnych kómpo'zytort1w.
. I

'. "

zlIpls)'wlIula dowOdów Jegltym:lcyJIIYC'1 rnllll:

!Jlltykn:

tlllkow~

· 1

Szematy ' d9 , ~apl~Y

.

'wyp.~~kp'w~ 'rapryć,ę,
ł Or:l ~ ws?:ellde dr,uk{i si ążlcr~ ..

ńla,~ąn'Ói poknjn i,'[ininnY~~~'
~l\uejszem mam za.~zczyt za.wiadomić S7:anowną PubJiłlzność, iż z dnięm 2j( ~)vietllia (3. ńlaja.) otwieram
.'.

9pok

W ~odli, przy' o~lcy ,widzewskiej
.
S~\VllrU ,miejski\lg(), WHlO\I'O wybu!lowanym domu l. pana
.

.:
CY.ll.e6HhllI nPlJc1'aB'!."[e;;;b;~-;:;;~~~0.1
poBblX" Cp.eli 3-ro lJ

e.

A. Il-uo,.~on,
CTBYJI!m,iil Big rop. JlO.ll.3H

OlIpyra

,il.geBCKolI

yllHllll ~ 1437

BaHilI 1030 e·r. Ye~'a llłl pa"'ł-'''.B~''.
Cy;.,Ollp., 06'1>lUIuen, '11'0
Hl90 roAa ... 10 qacOtl'lo
B" AO.1!
y.JKIl1l B'I>

.IIi 836, 110 Cli:
ropoAlI JrOADa

upollSBe,\eua uy6.1a'lllllR
IIpl.llaA"' ''1

)l.D.ZlJllarO

.am,lIro A.I••IP"'ll'
ollłBeUllaro )I..lU

py6. -

KOli.

I

Ou~. OIlIlUIY H QlIMoe

aae_ "Yll\eC'J1Bo 110"0
TpłT"

... )l.eR" IJpoAa.lf.

ii Mu 1890 r,
IIp.CTU'' 1lt:lliY(~Ir' .

rojl. .10)1.0",
CY.l.eOIIl/ł

'.

Braude

"

·F I L I

ol

Ę

HANDLU NABIAŁo.WEGO,

W któl'ej sprzedawać będę: mleko .,odkle i kwa8ne, śmietankę l!Iłodką i kwaS n.: m/ll!lło
I!Ifo.ł'owe i do potraw. ró.źne !1ery i t. p.
Przy sklepie urządzoue będą

pokoje

gościnne, '

gtlzie wydalVatll!i~ llędzie mleko zsi/ldł'e I.A por~ł' e.
JUleko 8ł'óclkle, lu"va i ' herb"hl, a także 1.1i' elio knracyjne (st8~~lizOW&ne) pod kontl'ol ą ' lekarskI} I

przygotowywantl. Po~cając się łaskawyn!' względom Szanó"
woej PublicznoHci. pozostaję z uszanowaniem

·

+

JJOj\:łKRIlKIIII IJ)aupH'IRIlII Il\Wt·

W arlmlllistl'l\~yi "Dzieunih ŁÓ\l7.ki ego"

,

+1
+
+

a

':~:=::::;:;:=;=:~~:;:;~miiBi~;i~a~i

Jedyny Krrncert

słynnego,

..t

. . . + •• ++~ .....

po ce.nach fabt'ycznycb bardzo umiarkowanych. które znaczllle są lIilS1.e od cen lepfzyr. I fa.bryk
wllJ·sz~wskich. .Jednocze§nie prr:y~mlljemy 1l~~I'J). KlIpC(,W, Restlllll'atorów i lltrzymu)ącyclJ szynki ob,~lunki, które b~dą, W'Dl"tlst 1. fabrYki 1). '.'y'u)Cln CrR IV Ul\l1!1zu w ~Iwc:ralnem
opakowauiu eks! edyQwaue i.obliczane. lit) cenach fubryczhych" z otl~!ą,gpi~cipm ?llpoIVielllliego
I
"
,
r raqatll.
I
Z l1szanowa,~iem
IL
1

ProsIt! ,l
. _ ,.

.-

1 1•

W Petersburgu.
+
••

Delia 6 kop. itt. 10 szt. Wysoki
,
gatulf~;k..
' !llf1-6-2

sprz RaŹ zna ej obro' wr~bów ~ ystylarni parow~j p. J. TYKOClRERA wKaliszu,

.

,
A. N. SZAPOSZNl,KOWA ':

I.

•
że

~gistl'acie łódzkim.

iJ8R9AUKłi

r

Kalisz; d/lift 1 majp, ~8. 90 rok1L.

..

Jetłł~tfJ tJobytu"
wydan.. z tutejszego
na IlIIię Michała Gisztera.
ŁasKa, ! znalazca raczy ją

żyć

+

+

J;

B. W

