~

116. Dnia-25 maja.
I

,

PREHiufER A TA.
, ,,
Roupi. .
J'6łT<i••nl.
g"ortaluie
lliełięe.1.11i1

l

CENA 0610szEli.

Lod,.l, ,
.• . • ,. 6.
. • . .. 3.
• . _ .. 1 k. !lO.
"
-"lu . 00.

z. leM"

r'.

KwaJtAIUl8

lI,tl•• )':

l)reuUD1e~",r.., ;U~ ' .. ,nzięoDlk łó,lzki• jil .... wlo p"Jj,nnje oklad Heu'J-

PISMO PRZEMYSŁOWE: HANbLOWE.· I LITERACKIE.
•

KAL&l'iDAIl?:VK .
D,jj: Zel/lanle Ducb" 6;'. Gr~~górż& VII.
Jduó: Ponlęoblałek I"ł'lł\teesny. I'illpo. Ner. W.

°

a HI. 54.

III.

Zae",.1 !tud"l on.
6 ~uJb,lo ilnia go,IL
,..

l

~~.'.

III"

,

f)

28

lU
"

t_

muJto

ItEDAKOY! i -A1)MIl:iISTRAOY/

ł l ','V /~ 1."~ t\Ż JtIEI"IljRA
J

p''''

I

Alirp. t.el.~,&~ezllY: ,

..D=N;N"J:!EC."

"NIl.

_

Ł9t?z.

I

O~ł08I:eui. pnjjmoW&lle Ił! w A,tlJlilliltraeyi "D&.i.eWlikaoru " biara.dł Og.łORSf16 Rajehmalla. i Fr8nłUeta " WarJla"ie
i " łAltłzi.

lU ... ,
I

R~kopj.J .",,~.I.n. hu ....".I.oni& - nl. b!4."'.........

z/Lnim po/Oocnihpeiiii

I

t

j

.

----r-

·..;Wiktor Cherbuliez,..

10

l

- patrz N,'. 11$).
'I'

-I

Prqemvsł
b .t ,

handel I' ł"omnn,''łanVA

lIoJ U.

Drogi wodne.
- .Roboty okolo uregulowania koryta
Dniepru mają być l'OZPOCZęte po opadnięciu wody i mają trwać przez 5 lat. Na
roboty te komitet ministrów wyzllacxył
2,500,000 rnbli.
DrogI ielazne.
- W zarządzie kolei terespolskiej urzę·
dn(cy pracują obecnie na.d wykończeniem
s'prawozdania za. rok zeszły, które ma. być
prze.dstawione na ogólnem zgromadzeniu
akcyollarynszów w początkach przyszłego
miesiąca.

_: - "Kraj" Ilonosi, że walne zgromadzenie akcyonaryuszów kolei nadwiślańskll\i
O'dbędzie się w dniu 18 czerwa. Na tem
zgromadzeniu rozstrzygniętl\ będzie kwestya ważna dla rolników - organizacyi
zaliczek na. zl\Staw zboża na kolei nad·
wiślańskiej.

- Wstrzymane chwilowo l'oboty okolo
budowy linii bocznej do kopałni hr. Ho·
henlohe "Satllrtl", rozpoczęte są na.nowo
na mocy decyzyi p. gubernatora piotrkowskiego.
- Skutkiem projektowanej zmiany taryf
zbożowych, wszelkie nmowy, zewal·te mię
dzy liniami krĄjoweml a zagran/cznemi co
do komunikacyi bezpośredniej, tracą moc
ObO'Wlązuj~ od dnll\ 13 sierpnia roku bie,
ąeeco.

"Nowojawremia" donosi, że Da wszyatkIch stacyach głównego towarzystwa dróg
żeiszllych ruskich, na których pl"7AZ czas
dłuższy zatl'zymują się pociągi, zaprowadllone być ma oświetlenie elektryczne.
- Zarząd towarzystwa głównego 1'Uskich dróg żelaznych projektował w roku
zeszłym rozdać na ogólnem zgromadzeniu
akcyonarynszów w dniu 24 bieżą.cego mie,
sił\ca przeszło 600 tysięcy dywidendy z kolei petersbnrsko·warszawskiej. P. minister
skarbu nie zatwierdził jednakże rzeczone·
go preliminarza i z rubryki dochodów I"IIZkazał wykre:Uić przeszło 700 tys., otrzymanych ze sprzedaży używanych szyn kolejowycb. W ten sposób bilans kolei, Z/L'
miast znaczuego względnie czystegO' zysku,
okazuje niedobór w ilości pl"Zeszło 50 t ysi cy rnbli.

awneg(t' w y- oświadczają,'ł pewnefroskoszy, g y o
z naj epszyc , ja 'e wy ona am-my iła.
pozycya, boi prawialq,m ludzi z odmową. Mężczyzni tak Układ jej dobry, światło stosowne". A spoJ-

'SIę sąd"ów ludzkfch; chciałaby 'się jlojednać mało zuaczą VI mem życiu I Tak miło P$>' !"Zawszy na wskazówkę zegarka, mó~lIll:

Heleny Przyllojecklej.

')

się ciągle IV fabryce, a wielu właścicieli
wie n/Lwe~ "jaka jestl_tego przyczyna.
li'abrskom solidnym zalety przecież l!Ja
tem, żeby pr7q'w.i'lzać doaiebie robotnikó~ ,;
pucnjąc stale w jednym zakładzie, robotnik nabieFa \l'prawy, wyJ'abia się i w mjarę tego 'staj~ sij) coraz P9żyteczniejszym.
Przypuszczać więc należy, że wla§ciciele
,wielu fabryk ,nie są dostatecznie poiufo-rmowani o wętrętqych nadużycIach "wkupnego,' gdyż w przeciwuym razie z pewnością
postaraliby się o ich qkrócenie,
Jest Jesz~~cze inua przyczyna częstych
zmi,&n praco~Dik.ów w fab\"~kach. Istnieje
w uaszem mteŚC1e spora hczba fa.kto~ów l
ntrzym.ujących si ę. ~ POŚl·edl.li?twa IV zdobywanIU korzystDleJszych mIeJSc w fabykacb. Faktorzy tacy, często do współki
z rozpol"Ządzającymi posadami., we fabr}l.kacu, eksploatują niegodziwie .prącojVników. Gdy który z tycb O'sta.tnich , za ich
pośre.dnie! wem, zajmie pożądane miejsce,
używają w!\ZeijUcb intl'yg i podstępów a.żę,by go wysadzić, chodzi im bowiem o , to,

że nIe mS)l1 JUż na nią
wu. Cięży jej fałszywa
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czasu, często sam bierze się .<\9 WY. konania
cr..vnno~ci, które d9 uiego nie należą i z któ·
remi ,nie jest obeznauy, co znowu może stać
się przyczyną .nieszczę~cia . Jako przyklatl , przytjlczamy nlls~ępąjący wypadek,
który zdarzył się w warsztataclI mechanicznych : jeduej . z tutejszych fabl·Y.k wyro:
bów bawełnianych. Ślusal'Z Pl'acujący w
tyell warsztatach, nie mogąc doczekać sIę
zlIprawienia narzędzia przez kowala, źle
dla niego usposobionego, sa.m podszedł do
młbta parowego z kawałkienl żelaza, któ·
remu chciał nadać kształt pot~zebny. Sknt·
'kiefll I/iewprl\wnega W:lięch\ się ~o rzeczy,
młot, uderzywszy w leden kOUlec żelaza
podło~nego, drugim \Iderwał robotuikowi
palec i mocno skaleczył mu nogę. Rozciągrlięcie ściśJejszej kontoli ,. nad spełnian1em O'bowiązkowych czynności przez pomocników i ukrócenie opisauych nadużyć
pI'zyn iostoby wielką ulgę robotnikom, a u~llwając przeszkody paraliżujące ich pracę,
btkte dla fabryk samych nie pozostałoby
bez korzy ści.
źeby jaknaj.więcej byłp poszukujących prą"'ątpli'wą natomia8t jest korzyść, jaką
cy. , I tutaj także opiekuńcze oko ~obl-ze niektórzy, zbyt gorliwi majstrzy, chcą
myślących I rozsl}dnych właścicieli fabryk osiągnąć przez nadmierne wyzyskiwanie
powinno wgląduąć ' j zaraqzić złe/Ou. Zda· sił robotników. Zdarza się często, te ro,
rza się czasem, t~ nawet sami włąściciele botnik płatny od sztuki, przy wypłacie
mniejszych fabryk są w porozumięniu tygotlniowej otrzymuje znacznie mniPj, niż.
z fał(toramł , I· doppmagają ilJl w nieunew' łlię spOdziewał,· bo majster obni1ylln:n wyprocederze. Odwolywać się do uczuć lud ź· nagrodzedle od sztuki, widząc, że- suma jekotlei tyell panów, byłoby daremnym wy· go zarobku przewyższyła zwykłą normę'
silldem; nil szczęśllie wypądki podobne Gdy upomni się o swą kl'Zywdę otrzyma
na.leżą do rzaqkicb.
·kategoryczną odpvwledz: ,jeżeli ci się nie
Mów1.ąc o zw):czajach krZYWdzących ro- podoba, porzuć fabrykę, jutro już inny
botników' I szkodliwych dla interesj\w sa- pracować będzie przy twym warsztacie."
mych fabryk, musimy zwrócid uwagę na Zdl'owy i pilny robotnik, po takiem do ·
Ijednę j!lSzcze oJlOliczność, Przy wykonanju
wiadczeniu, szuka naturalnie. lepszego
.[j)zmaitych cz,ynności robotuicy otrzym ują 'miejsca, a jeżeli go ,nie znajdzie, zuiechęp.omoc od ludzi specyalnie w tym celu ca' się do pracy i demoralizuje. A prze·
utl"Zymywanych, lub od rO'botniKów pl'acu- cleż VI każdem przedsiębiel'stwie chodzi o
jącycb w innycb dzialaclt. O~Ż pomocni-' .wyrobienie pracownik6w dzielnych i .achaey ci domagają się często od rOQotników czo spełniających swe obowiązkii
wynagrodzenia w gotówce, lub też ppc~ęstnnku, & gdy pl'zez pewlell ~zas nic nie
t o.tl·zymają.,. mszczą się w rpzm~ty spąsó~.
Wcbwili ,nĄjwiększej potrzeoy ,rpbotoik ma- I
prÓŻno ogląda , się za pomocą i długo mU8 ~

I
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W ' bardzo wieln fabrykach tntejszych
olerowane są zwyczaje zal!rawiające goryczą I "bez tego niezbyt słodką dolę' 1'0botnika.· Jednym' z takich zwyczajów, docbodzącym w Łodzi do barbarzyństwa
i szkolfiiwym nietylko dla robotników, lecz
i dla luteresów solidnej fabryki, ' jest tak
zwane "wkupne.· Każdy z ~'obothików -nowowstęi\ujących do fab~'yki, zaJ1&Z , W pierw'
s~ym, Jub w · drugimi ' al , jeżeli zbyt widO'lizną ~ es.t' na nim nędza, f.? }~ajpóźniej
w trzecim tygodniu po objęcIU czynIlości, za.płació .musi swym koleg;om har
racz, przewyźszaJący często sumę Jego zarobku tygodniowego. Łat.wo wyobruićsobie
rozpaczliw e połoienie robotnika, który po·
szukując dłngo l·obot..Y przetrawił wszystkie 'oszczędności ; ogołocił się z najnie2będniejszych' przedmiotów codziennego uży tku,
wyglodził się .może w raz z rodziną i, zna·
lazlszy wreszcie deskę f zbawieuia, znajdzie
się nagle wobec bl"Utalnej konieczności od·
dania obcym pierwszych gl'OSZy zapracowanycll. A bieda mu, jeżeli zechce stawić
opór. Koledzy będą mu dokuczali . na każ(lym kroku obelżywlllDi docinkami i insynuacyami, nikt n/e dopc,motec mu do oryeu·
towan i a."lIfę ' w nowyeb w&mnkach pracy,
otrzyma zawsze informacye błędne, POd 1 lę·
ką zabraknie mu nal'zędzi i materyałów,
skutkiem cugo kUda ropota, zabierze mu
nadzwyczaj llużo czasu ' i wypadnie źle.
W dodatku koledzy przedstawią go przełoionem!t w jakhajgor żem śWIetle. Chcąc
Iltrzylll'ać' si" na 'stanowisko, musi wyrzec
. się zaspoko~enia potrzeb wła.snych i ofrodziny, 'aoy dogodzić kolegom. Pieniądze na.
t/tralnie pozosta,ją w szynku, gdzie raezą
się za nie nietylko ' koledzy, le~ t.akże ich
krewni, lIuajomi i znajome. Ż60yż chociaż
tern "wkupnem" nowy robotnik" wkupił
się rzeczywi ście 'Iv łaski swyoh starszych
-kolegów. TI Niestety, jeżeli zdal'Zają się tA~ie wypadki, to nadzwyczaj rzadko. PraI
wie z&'wsze uraczeni prowadzą dalej rozpocZęte 'dz1liło podkopywania i wszelkiemi

(Dalszy

I

wą sprawi .fundęr. l llZęsto bardzo osiąga.· płatny, od sztuki. Tli tęż zniecierpliwiony
ją też cel zamierzony. Robotnicy zmieniają dŁugiem oczekiwani~m, żalując traconego

zwyczaje.
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Z lJ()wOllu świąt uroezysJ.yclt, numer na- na kawał," zmusić go do upuszczenia jak swój obOWIązek niechętnie i źle. Robotnik
st~p'llY Wj.jdzie 'we czwartek.
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Malują$) dalej, prpwad;ilasama. z sol>ą
rozmowę, .doryw.k~mi, przeskaklyąc

. 0\1. jedne.i myali , do drugiej. ,,'
.
- Oto, - mówil,a - Giell, który ożywid
trzeba, ogrzać trochę, gasząc zato . świa
tło, którego jest zadużo . Łagodne ton! pod~qzą efekt obrazu... Tylko bardzo
PlęknYID. kQbjetom óbrat.ać si~
Ino. Od
dwóch miesięcy lIa.próżno usiłuję ją rozerwać i pocieszyćl co~p., głębie~
mell'llf-ho, li ę z;\llad~. ' I o c6~ 'jej ostateczule cl10~i a
Rozulllia#bym to. gifYby go koc,baŁa, al~
Ul ,uawidzi ' samej miłości. :qndzilam się,
~e Pl,zYlllljmniej nel'wy ma. wrażl~we, Jec1l
tera~ widzę, że to zwiędła qlęga.lj.:a, .zaq~!l.cz~ją~ ńin ie opowiadauljlm
SWych
9Wr pl6ju l/-Ch.,. I' To p,łaczliwa Jl kumoszk ...
Mat~ł\ ' siedmiu boleści: ..
;,
,. , I
Pl'zB!!tala mal\lwać\ mówiąc, dalej ;)
-,- Dobrze ,.idzie, Jeżelj się nie mylę.
B~rwy <lo)lrz\l są dObranę, a cało§ć J'obi
nlile wrażenie. Do robo~y I nie p~óżnl\imy.
Może pm1echać lada chwila ... Jakąż f,l;d.
~llą, llzią,,scenę ',zrobiła mi ~ mała I
Rtpry3. !OU wymyślona pq " dZleclJinemu I
Czy1by mnie podejrzywsJa? MUSI ją 1>od,
burzać I'ani Chatelclon, <lo którpj szczę'
ścla nie mam. Nie mogę nie widzieć,

;.0:
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z mężem, którego pragnie rozc:~ulić grnchaniem synogarlicy. DomyśHłam się tego,
gliy wyjeżdżać chciała . Podstęp 'Jest bro~
lllą natur słabych. Ma zamiar " 'Yymknąd
mi się, aby znalazłszy się li clotlll, napisa.d
do męża: - "Przybywaj l· - i 'Zmusić go
.ao przyjęcia dziwacznych wa'runli6w zgody,
jakie wymyślill\ Sama. Ałe ' byłby ostatnIm
z. I~~i, ~dyb.r:lU pi-zyJąl. . ~I Ina 'a ni t~j
ru:ody, ani ~gó blasko, kt6rll' pochlebialyby mHo~cl \vłasnej "maiżOlIlia. 'i:'llko ten
wdzięk nieókreślony. Powinien' WIę C pl'ZY
najmniej źądai! od ulej tych przyj'emub§ci,
jakie Jdać mu może ..• . Ale barmotpa barw
się psuje. Terzeba poprawi!! niebo, bo nie
ma w!u'ciwego k'olorytn ..'! '-Pewlen młody
człowiek powiedział nil wczoraj: ' - .Kto
sam jest arcydziełem, powinien zost&W;Ć
dl'ugim przyjeli/ność tworzenia. tkkow:ych.'
Niedołęga \ a może rilIał słns:tno~ć. Zt\do.·
2:0 cZaSn poświęcam sztuce. tyję w zbyt.
niej snrowoślll ob~czajów; prn~uj ę, 'męczę
lę, martwię . . W Interesie mego talentn
uinszę ódś wleżyć trocbę 1Imysł, rozeM'(M
się, odurzyć.- S'mniek jest ' nlepl'Zyjacielem
sztuki. W 8ł1\utnem usposoblen'lI I'Y60wałlIm rękę ;~frówki," która: popsnla mój
o'tlrl1z. Pozwólmy sobie trqcłlę flllttuyi,
ż~~my sercem) ~mysJami. 'P1'zest.ałam wieI'ZYĆ wSZystkllll; sp~buję uwierzyć jednemu.. A ńawllt wolE} czar kłamstwa. "ód
p.r wUy. ~ \viedzlałam Ideayg panll de,
~ lvaijtuh
~e milo§t jest \ niebiailsklem,
glupst1'fe.K. Oglullleję więc na. czas jakH.
Jakąi to ko 1;y~ć pl-zez 8Ze§~ lat- ostatniel,
osiągnęłam 'z piękności? Cztlłam w ' sobie
niemożność kochaniII. G I'zeszylaDł pychą,

gardzać nimi , wy§mie\Vf1ć jch, wyszydzać.
Uąmiech przemknął po jej ustach:

• - 7.';q miło - p~wtórzyłl\ - ale nie dobrze. 'frzeba by,ćlitościwą i nżywać piękno ści do uszczęśliwienia innych. Dla kbgóżzakwita tetl cndowny neuufar; którego bogate
liście plywają po 'Wodzie, a wspaniała ko'
rona wznosi się w środku jeziora? Dla
źAII, wężów ' i wodnyeh muszek, któremi
z pewnoścIą pogardza. PI"Zezoaczeniem jeg'O jest pl"Zyozdabiać bagniska, a obowiązIdem być pięknym> i wywiązuje się z niego
sumieulile. Wieczorem, zwiu~wszy listki
kielicha, schowa się pod wodę, strzegąc
swej tajemulcy. I moje serce otworzyw/!Zy
się raz jellen, zamknie sIę uapowrót, a czlowiek, któ\'ego uszczęśliwię, pozostanie dla
mnie obcym. - Kto jesteB? - spytam nie znaliI clę wcale.
- Z"mieuili§my przecież przysięgę wier/lO§ci..: .
- Wiatr ją I·ozwial.
- Czyż mi nie ob iecałaś być m oją na
wieki?
- Kró tką mRm pamię l! zllpomniałam
zupełni e.

- A przecieT. zaprzeczyć nie może z, te
mnie kochałl1ś?
I
- Być móie, ale nie zaciągnęlam żadne1\'0' zobowiązania; robiłam to tylko dla zdo'
byci:i dośwTil.dczenia. Wiem juź co wiedzieć
chciahu:n i wl'acam (lo swycb ~ftjęć. Jedyny człowiek, kt6rego mogłabym j(ochać
wiecznie uml\tt przed d\\'-Qlłla wiekami,
11 naży'wał się ' - Velasqnez.
Slcoi\ezyłil. akwarelę, wstała i przypalry'
wałli jpj się z przyjemności,.. "Jest jedn"

- Dlaczegóż niema go d04d? Nie wątpię, że przyjść musi, ale i ten brak po-

śpiechu zasługtije na chłodne przyjęcie ...
O.bmyła i IIbtarła pęd:de, zamknęła pudełko z farbami, a schowawszy wszystko
w krzakacb, wyszła Da drogę, którą miał
przybyć oczekiwany. Był to jedyny sposób

doczekania się go prędzej,
Księżna nigdy jeszcze nie była tak plę·
kną. Ale gładkie jej czoło, marmł1rowe 11ca, nieruchome, zimne spojrzenie, podnie·
sione kąt.y nst, O'kazywały twardą, ambitną naturę i serce nieugięte, jak sila przezna,czenia.
.
.
W tej eleganckiej, wykształcone." 'wlatowej kobiecie, było jednak coś dzik.iel!'0!
jakiś demon próżności zawładll4ł cał, Jej
isto4. Subtelni filozofowie potępiaj, zwiel'Zęcą stronę w człowieku, przypiJując jej
wszelkie złe postępki ludzkie. A. przeciez
zwierzęta, pod względem obyczlI:Jów, pro·
Wadllą życie porądne, a pocątkUlm zI~
u n&ll jest ubóst~ianie sa.m'10 siebie, czyh
kult własnego ,Ja·. Pani d Armaucbe kochala samą siebie bałwochwalcą miJokI,
i poświęcała swemu bó8~wu wszelkie skrllpuly srunienia i wszelkie I,rawa łudzkle.
Gdy mówiła; .Ja chcę", nie było mowy o
słuszności i spra~iedliwoścL Pl"lleclei była '
tak stanowcą,. Jak gdyby l&1l.I Bó~ cbclał
t~O'. Powracanc do stanu dZIkOŚCI, zaglę
biał~ się w swych uczuciach i z wysokoki
swej pychy nadawała ilwiatu prawa.
(D. c. n .).
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wraz ~ WIlUczk.• .P.IWU W. Przebudzons tlo~y k~p. 4 i chfeb razowy kOll·
za dym razem obwieaci kancelarya okręn
ze snll hałasem , p-:-X. z przeraie-niem zo- funt.
"Programy egzamln6w ogłoszouo w nUlDena
baczyła przed sobą rabusia, mierzącego do
(-) Kradzież . W nocy ze §rody Ol' 15 .Dziennika ministeryum komUnikaCYj'
niej z pistoletu. Z okrzykiem: .Cbojnacki, czwartek skradziono 7. tutejszego szpitala z dnia 30 kwietnia 1888 roku. Komiayę
?" IefWsła sił z 16m i poble- ,tarolaklldnych N)żoych
epaminacyjną składają w rokt! bież~cYIll:
o ty
18 r3. 40.
ł~ ku 'd,J·.wiom
ied~ego pokoju, w któ(-) Teatr liliP\ltow. Zapowiadany prz " naczelnik okręgu, inżynier Kosteneckij, ja\11 spaf przypadkowo przy1)yły krewny jazd do Łodzi teatru liliputów, odwołano.
ko prezes, iużynier Korzybski, jako zastęp.
.i!f, p. Ul&tow ,lecz rabuś wY8trzeliwszy
(-) Teatr letnI. W poniedziałek na sce- ta prezesa, inżynierzy: Lukom8ki, Merla.
Iirl,
Miszke, Marszew8ki i Girszing, j~o
a r~. po lilii: ją na ziemię nieżywą. nie łeatr.u letniego wystąpi gościnnie pjl\raz
Dna W., włdz4c kill'u zbrojnych lud:ll drugi p. Marya KI"Z1szkow8ka w 0reretee człoukowie.
ewną~ i ,PI'\}' drzw(acll komnaty, z Straussa .Zemsta DIetoperą" , w r,U Ro- .Prawit. wiestnik" donosi, że dla up"JestrllChu straeJł& przytomność. Strze,ły zaliudy, należącej do uajlepsz ch kreacyj stanowienia i ułatfienia bezpośrednich sto.
Przemysi.
.Ndega.i4u aię po dwól:Z&, pobadziły slDż- artystki.
CD ów m1ędzy warszawskim sądem \foj.
- Założona. niedawIlo w Warszawie, bę i śpiącego w sąsiednim pokoju p. U.
(-) W ogródkach. Dzi~ w teatrze letnim skowo·okręgowym z jednej strony I sąda.
piec wsza w kl-aju, fabyludirauek Szleu- któn >vybi~g\Szy, pyczął strze)acl ~ ~ wol~ odegraną ąędzie sz~uka Walewskiego: .Hn- mi wojskowemi Galicyi 1 Bukowiny z dru.
kiera i Wajera, w Ju'ótkim czasie bę dzie )Vlltll' ddab)"pdnifl'Zy'. Rajlusie, .... 1~1~ na4- ~aj , ~ul\l'~!f 1- nową '/ wystawą; jutro, nZeIl!- giej, w sprawach nałeżących do zakresu
znacznie powi.,kszolla. W nowym oddziale biegającą służbę, umknęli , pozostawiając sta nietoperza·, drugi występ gościnny pa- tychże sądów, rządy Rosyi i Austro-Wę_
fabrycznym, jak donosi ,.słowo," pomiesz· po sobie kije i drągi. Z początku sądzono Di Krzyszkowskiej; we wtorek operetka gier, na zasadzie konwencyi, zawartej mię.
czone będą warsztaty do przerabian1& SIl- że obie kobiety padły ofiarą napadu, zem~ .Sinobrody:" W Helenowie dziś o godzinie dzy obu państwami 2 kwietnia 1884 roku
rowej bawelny, Sp.l!Qwadzauej z Bucharf, dloną joonak paunę W. obrze:Zwiono! Na- 6-ej ;Ano i po południu , koncerty orkie~try podpisały dekłAracyę, mocą której war:
na włókna tkackie. FabrykA'" 7",trudnia oczny świadek zbrodni, 4laJII1.· W., objll.:inl- p. DmllCł1l1w,kiegq; W Paradyzie dziś i Vi ~zawBki sąd w;ojskqwo - o~~gOlYY i proku·
obecuie 200 miejscowych robotników.
ła przybyłyoh z pomocą ludzi, że w rabli- dni następne koncerty orkiestry pod dyrek- rator gego z Jedoej , strollY, a ' komendanci
- Fabryk"I)~ wyrobów drucianych w siu I strzelającym do babki poznl1,la 'nieja- cJą p ~ ' GriUa; w parku .Kwela" przez świę twierdz w Krakowie i Przemyślu, oraz naWarszaw ie, p. Edmund Chrzanowski, przed- kiego Chojnackiego, który służył- popi'ze- ta -pi'zygryw&ć będzie kapela scheiblerow- czelńicy posterunk6w wojskowych: ta aow·
ił
o~wu
kłem1ł 1IHIite/ dnlo za
DgTMII,
:ZeJJlfJl'ędz' ozesłan
.
sb i Orkie~tl' w.ojsko..
d}Xskcy.
'ego wowskieg j cae.tniJU!.l~ego ;
klatki, zabez.v.ieczającej myśliwego qd Da- zawiadomienia dd władz, rrt~re przybywszy 1/. Djetl'icba:
drugiej, wzajemnie a bezpośrednio porozu·
pad~ llajk,JoI p tr~~e\oąego, j W k\\n~elaryi do Kołacimi', rozwinęły energiczne śledztwo.
m1ewać się będą we wszelkich sprawach,
zaś o,. oberpolicmajstra z!bży! przyrząd Z opllwlailań lIa miejscu wyjaśniło sil), że
należących do zakresu wymienionych in·
Ił
14
siatkowy, zabezpieczający od upadk z ś. p. K. w p)'zeddzleń wYlladkó ' oostRła
stytucyj.
,
'
- Ministeryum spraw wewnętrznych, jak
hy~tawek.
' , 'I
Z& sprzedanY' las okoli! 5,000 1'8., lia które 'II',' '.
~
"7" \\" . \V'arszaw1e spaUła się w tych prawdopodobnie rachowall zbóje, 'zawladli
Warszawa.
donoli .Gr~n", WYkończyło ~projekt
iłniacll fabrY1"a wstażek jedwabnyc1i i ma l się jeduak, gdyż pieniądze te śchowane by- ZmarłY'nie!lawno w Warszswie ś. 'P. reform ziemskiej w kraju nadbaltyckim.
eryał6w do trykotów Maliniaka i Flllma- ły VI biurku znajdującem się w imiej tlzp,- Adam Sławlilski zapisał: rs~ 10,000 Da' ce- .GraŻdanin" donosi, iż w razie wyna przy ultey Pawiej. " traty wyIiośzą ści dwóru. Z komody, która stała Iv sy- ae ednkacyjne dla kształcąceJ 'slę młodzie.. buchu epidemii i 'cholery w Persyi )ub
kilkadziesiąt tysięcy rDbli. Fabryka była pialoii zdołali zal/rać ' 20(} rubli gotówką i -7.y, pochodzącej z rodzin Sławińskich Inb ·Turcyi azyatyckie;, m1nisteryum
spraw
ubezpieczoDa IV towarzyst~ie ubezpieczeń l'óżnych przedmiotów wartościowych za rs. Stl'awlilskich i dla zakładu paralityków rs. wewnętrznych zam1eraa utworzyć linię
Moskwa.' 8to kilkadziesi!)t robotnic po- 300. Podejrzywauego o popełnienie zbrodni 4,500. Wykaz legatów zawiera także sumy kwarantannową wzdłuż kolei zakaspijskiej
zo talo bez 7;a.ięcla na cza~ nieogr/lniczolly. Chojuackiego areszt'owano i okutego IV przeznaczone na wykOliozenie kościoła I zakaukaskiej.
,- "Nowosti" dqwiadu;ią: się, że projekt kajdanany odstawiono J do Brzezin. '
ł ' Wszystkich Świętych na ·Gr~ybowie i na
- Obecnie na ,. południu Rollyi dokony.
wane jest tępienie susłów za pomQcą bakm.1~ister.fUm skarbu ~ ur(jgulow~niu pri~
(_) Tajemnlcz~ 'prźygo da. Do p. 'X. dalszą budowę- kościoła na Prad7.e.
~slu g~rz~nlczego .1. ~~epszen.1D ,,:a~n. zglosi) się pl'Zed ,kilku dniami jakiś męż-- Bezimieunie ofiarowano rll. 10,000 na . teryj cholery kurzej .
- Z Kowna doąoszą, że inżynjer Du·
.~~w ~o.rzeIOlctwa wl~Jskl.ego, .Jest JUz w czyzua i przedstawiwszy się 7"ł ciótee,zne- zalożenie w Warszawi" instytncyi hygieni~ę~.CI J bzpatt'z'ony. "! l adzl~..panstwa.. Roz- go bl'at" nieboszczki , jego żonr, pro~li ~o 'hoej dla uczczenia pamięci Tytusa Chałn pODt nrządza tam linię tramwajową dla
P!ltl.z,ono mlano~VI~le tę c.zę.śt. P\o)eli:~u, o ~'ys'zukanie jakiej posady. ' PQnieważ p. bit"tskiego. Prdjekt takiej instytucyi opra- pl'Zewożenia pasażerów i towarów. Przed·
k.t6u\ O~~y?zY. ślodków poplel.an!a gOl%ł- IX. ,nie zuał krewnych pier\\'szej swę) iony, cownje już, jak donosi .Medrcyna\ pewne sięblerca otrzymał konce8yę na 45 lat i
obowiązuje się oddać drogę z całym ma·
Olc~W~ \ leJs.klego, pl'Zyczem ! ada 1~~I\stwa , a przedstawiający mu się mężczy~lls wy- gfóno lekarzy.
pOlolllta ~y.l ko nieznac~ue zmIany \~ ~zcze- gląda.ł na JlI~Zwol~go czlowieka, przyjął ' -.! Administracya dóbr Jabłonna > zezwo jątkiem ruchomym i nieruchomym na wlagMac~ pl oJ~kto. . PoplI!ra~le gorzeln~~twa go do domu, nie podejrzywl\j~c , g ,Złe za- lila p. Fajansowf na. urządzenie przystani sność miasta. Prócz tego podejmuje się pła
~astosow~l1e b.ę~z!e .dp D1aJ,ąt,k?wł ob~Jmil- miary. Tymczasem rano drugiegp duia p. na rzece naprzeciw parku w Jabłounie dla cić m18Śtu corocznie około 1,500 , ruhU,
JI!fY.c~, Ille~!eJ Jak. 60 dzleslęcm. 8:1u~tu X. wszedłszy do swego gabinetu, zastał wygody spacerujących i priebywających.na wszystkiego 65 tysięcy rubli za cały czas.
Odeu. Odbył się dnia 13 maja w Odesie
,Z;101 aneg~ .1 na kazd~ tl'Z:V: tlzleslęcmy otwartą szuftankę od. s wego biurka, IV któ- letnich mieszkaniach.
'
g~~ntu .zaO! anego bęt1zle. pOVI~rane w)"Pa- rej mieściły sif} pieuiądze i waźne doku-" Na. ostatniem zebr~niu rady i zarzą akt nroczysty na czeŚĆ 25-letniej rocznicy
»
istnienia
uhiwersy.tetu.
łalll~ o~o.w~t,.., odpowiadające Jednemu pn- men ty. Przestraszony przepatrzy\ szufla- du oddZiału. warszawskiego towal'Zy8twa
Z literatury i Iztuki.
d~\\? t~Clel u zbo.zowe~o na dobę· To 1'0- dę, lecz znalazł )V ni ę) , lvszystko w 110- pr~emy~1u l ~a?~I~,. utwórzono. 6.sekcyj,
- Artysta malarz p. Helłodor GlIJIliń·
11~.?\an .. WYI)al~nJ~ w~d)P, n~zIVa.n~ ~y~o rządku i gdyby nie '10 !lerw8ny zamek, są- .t , J. o Jedul}:wlęceJ D1Ż poprz~nlo l uk.onpl~ !,Z I,ldę I!al.. ą t~va \\ypałaDlem zle!"lan- dzilby, , że zapomDlał zamkuąć biurk~.1 st~~uowano. Je '! . ~rządku D18CO odlDlen- ski otrzymał z Nieświ6Ża do odnowienia
skle~. P?~lel aOle takie o. gcm.elOlctwa Chcąc opowiedzieć przygodę kuzyuo~i, po_ nf1!l' . a mlano~lcle. S.ekcya I (przem:v:s~ kilka portretów natul'nlnej wielko~ci ksił'
bę~ZI~ ~oko.ftYW'a~ler podług zapropo.uowane- szedł zaraz do sąsiedniego pokoju, w któ- ,techDlczn,Y). PlzewodDlc~cy pa~. MaCle~ Ż!)t Radziwiilów z lat mniej więcej okolo
g~ plzez . lDl~ls.te~'yum sposo~u, t. J gorzel- rym tęuże noeowal. Pokój był pusty, a Pa.nkowsl, z.as~pca p'. F~hks WOJclechow 1522-go.
- Do salouu Krywult& w Warszawie
ł\~~twu .zlel~U1~nskiemu b~dzle ustęp~wana wedl(lg o)lowiadania , slużącej, uie~llajomy ,SkI, sekretalz . . p. Emil S01m!. ~ekcya II
'~lęk~za be~a~.cyzoWIL pl:ze1V.l'i~a" . mż go- ubrawszy się bardzo rano, uienmyty wy- (ptzemysł cbemlczn~): PrzewodDlczący pan przvbędzie w.krótce obrllz prof. ReIffa \1. t.
Władysław Leppelt, zastępca p. Bron. "Ofiara bł~du .·
lzelDlctwu p1zeUlys!owemD, t.. J: ~UI IlO./'I.- szedł i dotychczas uie powróciŁ
---:--.
Znatowicz, sekr. p. Stan. Krause. Sekcya
czouemli z Iloslad'ant6D\ własnoscl ziemskieJ..
Przewlżka ta będZIe ustępowana w na- . (-:-) NIeJIOprawni. \V pIątek wrac&ła po: ,nt (przemysł rolniczy). Wybory jeszcze
ROZMAITOSCi.
~tępującycb wymiarach: ' ha l1ędzenie ó1to- cląg:lem wl~zornym. z \~arszawy do ŁodZI nieprzeprowadzoue. Sekcya IV (rzemieśl
" .
v.:it,l\ uie~rzewyżs.zaj,e~ 5~0 tysięcy,.stop- pam X. z sl08~rzenlcą, która była u dokto- ·\licza). Przew. .Aleks. Makowieckł, zast.
Dl, gorz~I~,l c~wo zIOlm.a~śkle otrzyma 6"/0 r~ dla o.pe~acYI gard~!1 •. W ~(ll.uszk~ch pa- Bolesław Brodzki, sekret&l"Z JÓzef 'Kopp'e.
~ Em~ncypacYL .. :Marg~abla de S~16
bezakcyzow ,j przewyzki, a przemysłowe ni X,. ~Io~tła Jc:0~duktol~. dlogl fabljlo?:\lo- Sekcya V (handlowa). Przew. Broll. Wer- WDOSl do Iziy {r.ucusleJ proJekl reorgaQlZ&'
2"/.; Da Ilędzeui& \lrzewy,ższajljce 500 . t y- łódzk'~J, zeby Jej dał ,mieJsce w przęclzlale net, zast. Kazimierz Natanson, sekr. Adolf ~yl ilb, i )len&111. Projekt 1~, aby pierw·
, sięc;V ~toplli i dochodzące do ),000,000°, damskim; tymc.zasem :kollllU~~I', bąknąwszy Peretz. Seksya V,I (przemysl cukrownl-. sza składała sle • 400, drngi z 200 członków,
pierWsze otrzy.ma 4°/., ' Ii. drug'ie 3"10, !la co§ pod nose.m, zaprowadZIł Ją do" wagonu czy). Wybory będą dokonane w dniu. 20 ale i jedna I drngi w połowie z kobiel. Jepędzenie 011 l-go do 3'ch milionów stop- ,ogólnego, .11IzezDllCZQneg,o Ilaato . dljl. p~lą- czerwca':
'
ł, ,
dnym z argumentów reformatora jest Iwier·
ni -.:: pierw~e a",., a drugie 1'/.%, na ~YJlł~. ł'oCI!}g Ył~rótee lUlał ruszr~, pam X.
_ Urzęduicy kolei wiedeńskiej wnieśli d.enie; te . takie lDJeszane ciała p~wodawcze
pęd)'.enie »rzewyższająC9 3 miliony i dó- ~u~lał~ WIęC ~J~ .wska~a.ne lDle~sc~, cho- 'do rady zarządzającej pl'ośbę o przyznanie nigdy wojny nie ncbwał,.
chodzące uJ" 6 mil10nów sto1jni, pierwsze Claz, D1e mówl~ JUz o ulej sam?J, D1e mo- im dodatków na mieszkanie.
'
,x Szybko'ć telegrafu. W
gdzie
otrl;YD1a 1%, a dl'll)ńe '."10. Co się zaś głjl być ono aDl. wygodnem, . am zdrowe~
_ W drngi dzień Zielo.nych Swiątek o !białaj, aparaty automatyczne Wheauone'.
tyciy, llrojektowiLn.llCh-, 'pr.zez '~mJnisterYn!n dla. ch~rego. dZI.ec~a.. po ślVle~o dokonanej godzinie Hej';po )lołudnin, wyjd~ie jede~ t\OO ~Iów pn;ebifllla po drucie tel~,&l:zny~
środkow, odoosżącyrlb s~ę ( !lo ur~g;ulówaDla bolesnej. opela?Y.1 gald}lI:' .Pom~lI~o czę.st.fch tylko .parostatek "lmryerllkl a:dmmllltracyl ~a mmntę, podczas gdy apar~, Mo~ pO~&Je
~Wegjl ~ I oko\ JLi,
7-Y okazaniu napomUl~ń zWlelzebnoMcl l ~S1 lozmaltycb, · żeglugl parowej Fajansa z Warszawy do Jeb o!l30-40 tyłko, Podczas P..-tJl krykieta
pewnego piel'wszeitstwa gorzelniom aron:: a cz&Se"! n~~t-tttfi't .mlel~a, k~11Ił~kU1-' Płogka.
I
I
.
gt'iInej ~ uniwersytetem oksfordzkim a
:.... ~V Warszawie powstał projekt roz- pewnym klnbem . auslralskim, reznltat druko·
nym, to rqzpaLrzenie , tych środków r)lda rzy koleJOWI nie mogą. przyzv.:y~zal~ .Slę do
pań8t.wa , Qdto~yła.. do sesyi nąstępnej. ,I.
grz~czn~go. tl:ak~włlDla , p~bh~~noscl" l u- szerzenia alei Ujazjlowsklej w . granicach wany sprzedawano na ulicach Melbourne we
.
.względnJ!~D1a Jej slbsznyc.h ządan I
placu Uj/lzdowskiego.
'
dwie godziny po zakończeniu si~ partyi, cha(-) N,a t~rgu . bydła w. :;Varszaw~e W T "SI.o.wo· donpi!i, że pan Garczyński, ciat wiadomość daleą miała z Anglii droge:
tycb dmacb rzeznicy tutejSI zakliplh 70 ~łutkiem zakładJl, wyruszył lwuno, prowa- c~1a Europa, Aden, Bombay, Pe~g, MAlalli,
sz~uk wołów stepowych, kt?re W dniU 'wczo- dz'lc drugiego konia, do Paryża ,na Kra- Sm~apore, Jawa, Port Darwin (odległy oli Ja·
.'
• ~
,' -1
raJszYJ1l nadeszły do ŁodZi.
ków WiedeJ i Monachium:
wy o 1000 mil) l 9t\d, dopiero do Melbour(~) Agencya lpó/nocna ,Qouo,i, że fabry·
(_) 'Urztdowa tą,.);fa 'ua m,ięso i piecllY- .> P.~t~rsburll. "
•
ne, gdzie mogla być zredagowana, odbita i
kautowi.ze Zgi~I'ZI\, p. J!~I\!'ykówi Za$llr- ,wo. Pan prezydeut. m. , Łodzi ' l·ozesła.ł rze- ,-. - : Podłąg praw obo\f.iązujl}cych obecnie rozesłana po !IIieście.
towi, synowcowi barona, Z,c4erta, PI;~- źnikom i piekl,\lJOm uastępującą taks,ę, do l}\{' RO$yi, WSzystkie spraw, o upad\ościach
X Dla krowo W jednym z a.ienników ..
znano prawo używania tegoż tytułu.
której stosjlwacl się ą obowiązani: Mięso rozpą.trywall~ s-ą ~ ~arz~dzie )toukn~-so.wym, merykań.kicJ.' !zamieszczono następujłCY ano.os:
(-) Ślub. , W sobotę o godz. 12 \V po- wołow~ l-go gątnnku; zrazówka Jr.rzy~6w- asąd , han~lowy zatwlerąia tylko ost&tecz- ,Potrzebna Jeat młoda osoba, któraby zal~
ludnie w ko~ciele eW&llgelicko - augsburskim ka łojówka, 1"Ozbeuf po 12 kop. 'Junt; 2-go
pos'tanówieniJ tJgoż zarzlł~~ I rozstrzy- sle mogla piel~gno\Vaniem i dojeniem dwóch
HW. Jana . odbył się ślub, panllY -KJlzimiel'y gatunku; kotieto'we, góruica,.łopat~a, szpon- ' ~a oddzfeloe' docliodzenii ' co "do ), żą.dań krówek: JezyJd: francJ18ki i troob.,. wlosli:lego
Bartkiewi.cz, córkile!l;araa tutejuego, li p. dev, mostjlk; zadni po 10 kop. fuu't i 3-go uznilDyqb H sporne i podlegające ' l"'o'zpa- byłyby potJłdane, nie konieclne jednak. Oferty
Kllrolem Kindlerem, syuem znanego prze- gatunku: mostek pl'zedni, legawa, 'kolanko- trzeniu s1.dówemu. Obecni~ , )Ilk donoszą wnu: z fotogra6ami posyłać do kantoro piama
myslowea z Pabianic.
II
we, łata, pręga, kolano, 'kark "pó' 9 kop ....~owosti I, jest" już 1 łożony projekt tym- dla Jozuego ,Bonrzon".
(~) Upad/oili .. Na , żądanie banku pań- fUllt· jlolę!lwica po 20 kop. fuot; flaki 75 szas,owy /lpwej ustawy o upadłofclach, we- •
---stwa ogłośzono upad/ość Ludwik ... Henł$clt- kop., sel·.ce i śledziona kpp, 3~., wątroba dług' którego ' 'Y Rosyi, podp~nie, jak w
" r>,
ke, fabrykauta w 'l'omaszowie.
kop. 70 lekkie I krtań kOj>. 50, cynądi·y paiultwac~ tą.c40driio-eu~opejskfch, proce(-) Skład obuwia. Przed kilku ~ygoduil1Dli kOll. 30, język kop. 75, pOdbródek kop. ~, ~ul'a sądowa ' będzie poddana bezpo~rednie·
Petersburg, 23 maja. (Ag. p.}. Wczoraj
za.lIlknięto w roi6l!cie muzem przy ulicy głowę z mordą kop. Sp, pogi kop. ~O i za ,DIn prowadzeniu sądp, Projekt podaje takNowomiejskiej skład obuwia. Właściciel, funt łoju kop. 8. Na mięso cielęce: cielę- ~Il f my§l ustanowieni~ osobnych opląt ąąd p  zebrało się 2<i-ch przedstawicieli prasy, 11
nieuregulGwaw~zy interesów, wyjechał.
ciua po 11 kop. funt, za głOWI} l\lJlózgiem wych dl,~ , Sprjlw\". konkurs,owyqh, ~a przy- w ich liczbiEl przedstawiciel gazety .No,
(-~ Z Konstantynowa pisz!) do nas, że kop. 22, lekkie z s\lrcem .\cop. 17, wątrób- kł,a,dem pr\,wodawstwa memiecliiego, we- wostl", dla naradzeuia się nad planem
interesy tamtejszych tkaczów ręcznycb od ka kop. 18 i kreski kop. 17. Na mięso ba- ,dług ,któregIL 9,d spraw konknrsowych Pll- uczczenia 25·lecia nadania prasie swobody.
kiłku dni poprawiły się nieco. Wielu jll.Ż ranie: baraniua po 11 kop. funt, ła głowę bieraną bywa' opłata nre~ wyzsza, niż od Wybrano komitet rozporządzający dla urządzenia wieczorów literacko-muzycznych
.,
j
tkaczy otrzymało zamówienia od fabl"ykan- kop. 11, lekkie kop.' li, łój po kop. 14,'/. innych. sp~aw cywiłu·ych. ,
łów tutejszych i sllod7.iewają się corllZ l' kOll. fout. Na mięso wieprzowe: wieprzo- .. - llra~la 90Ieniszczew,~:Klltuzqw ot~zy liK rzecz niezamożnych dziennikarzy i wt
wit;kszycb. W okolicznym Aleksaltdrowie willa ze skórką i słoniną po )5 ,kop., }yJp- 1Jl?o~ nominacYę na ' ~arządżajlłcego ban~3Jp brano komisyę redskcyjoą dla ułożeDl&
szkicu historycznego. Kwestya obcho!lzenl ll
laltże widoczną jll8t poprawa iuteresów,
pl'zowina bez skó!"ld i słoniny i żebra ll0 szlacheckim i, włościańskiPi . •' ,
'
(-) O napadzie na !lw()r lY Kołacinie 12 kop. fnnt." szmałec po Sp kop. , funt, Z8l , - Stosow'Ije do Jlr~epis~w przez wnl- jnhileu'szn w dniu l września nie została
.
pod Brzezinami , donoszą: W 'nocy Z dnia głowę I język rs. l k9p. 18, wątrobą, lek- s,trą. komqnlJca~yj zatwleruzonycb, egzami- jeszcze ostatecznie zadecydowana.
Petersburg, 23 maja. (Ag. p.). "NOWOJe
18 na: J 9 b. JII. kilkunastu ludz~ u7.brojo- kie j serjle kop. 49, cynadry kop, 11, czte- ~ na stojlleń technika komunikacYl w
wl'emis,"
zamieszcza
list
Krlwcowa
z
Ode'
nych w pałki, otoczyło dwór. O~eZll&Di I'Y nogi do pierwszego, staj'Vu kQP. 30, śwle- B:ró1estwie PoIskiem, będą sk/aJ;lane od ą'7
widoczuie z rozkładem mieszkania rabusie, że. słoJlina ze skórką po IkOI!. 22 f"l\nt: ::..J )twietnja do, 27 wrze§llja , k&żdęgo roko, 8y do hr. Ignatjew8 w przedmiocie wpro·
wyłamali drzwi do pokoju, w którym spa- Bulki l-go gatunku kop. 10, 2-go gatuuku przy zal"1.ą~zie 'w}\rsząwskle/!:o okJ!ęgu~ wa.dzeDia kirylicy we wszystkich nSl'odo,
ła whlŚciclelka folwarku, p. Kochanowska kop. 6 i gryzki kop .. 2'/.; chleł> ~żytDi py- munikacyj,
,dniaCh egzam(ti6w za kat- wościach słowiańskich . W liście tym autor

::h.
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An8lli,

Z MIASTA i OKOLICY. "
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E L E G R A M y:.
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.o.

DZIENł,:.K ŁÓDZKI.

N.116.
;.m.ca uwagę na mygł, te ktrył1ca j~
tarCZł słowjańszczyzny 'przeciwko zniem-

3

,.1_
nelella Sebuh, lat 7l.
W Li;;' •••

handlowe_

1.... miaaowici.:
1~ .nw~

,t al. IDIr.no1riel'e:
dorooO'e11 l,

Star........ : daieei ... lat

~~rsburg,

23 maja. (Ag. p.). Drugi W~rszaw., 23iio m la. Weksle król; teflu. na:
chrosYJ'ski zjazd młynarzy odbywać Berhn (2 d.) 43.15 tąd., 43.42, 9'1'1.. 9a, 90 kup.;
wsze
u
k •
l' t _~_:
b Londyn (3 m.) 8.73 i~., .69, 68~" 68, 67", kUł·;
się ma w ID.O~ Wje W I~ op~e l:. . Pary. (lO d.) 35.00 ż~.;
,edeń (8 d.) 74.75 ś~.,
Nowoje wrelllla" zapewrua, ze prOjekt 174.45, 4Ó Irop.; 4°', liaty 1ilII'f. Kr~ Polsk. d 90.20
~reformowania instytutu inżynierów komu- .ąd., 69~, 90 f!1~ małe ~.60 ł~.; 5", pożyczka,
odłożono.
....chOllaia fi ellUBY1 100.25 ~d.; łOI. P?zyczk& .. enikac1.J' J' eszcze 3na rok
'
..nętrana z 1887 roku 87.<)0 ''łd.; 5", listy ... ta..Petersburg, 2. maja. (Ag. p.). 9głoszo~o ne zieD18kie I ser. 9ł.85 ż.d.; fi .eryi lit. .A 93.75
decyzJę rady paustwa o u~worzeUlu drugle- żąd., ~3.50 kup .; 5°" listy ~.~-.ne m: Wara.,. ..y r
go departamentu w skłlLdZle centralnego za- \.*l.OO .~d .• n 116.70 z~ .• 9~.<\O, ;;li, 60 kul", .Il{~OO
•• .łu ministerynm sprawiedliwości '-0 kra- ,ą(~.,. IV 94.30 tąd., 93.7a ku!,., V ~ z~d.; o I.
r..,-.
'.
. obligI m. Warazawy d. 91.00 ,.d.; 5", h.ty ... tadytach potrzebnych na utrzym~rue te oz w,D!> 111. Łodzi r. I 96.00 sąd., U 93.~ żąd. ITI
zarządu, - oraz ~rządu wydZł&łem
o- 9ił.00 ąd., IV 92.00 ącJ . Dy,konto: Berlin 4" .. LoaUlia.rów, kancelaryi mierniczej i komisyj dyn 3'1.. Paryi 3'10, Wiedeń "'!•• Peteraburg .6·i..
CYJ-nych ustaw cywilnych, krymin .I w!"tość kopenu ~ po~ą.c. ", : ijsty z~taWDe ..~mre da k.
.
akle 1Sł9..2, warsz. J 1 li 68.6. Ło,lzl 29:- bsty
Dych I handlow!cb.
lik id. 1 1.6, ,oiy_zka prellliowA 1171,.5. II 9<M.
Sofl~, 23 maJ~. (A&:. p.). W8Z-l'~y ob
Peteraburg , -Jo '!laja. W.ksl . a Lon~Yl1 86. .
winlem w sprawie Panley, Wys~pili z
fi pożyczka
odn .. 100, .ql pO:'yo' zka w".ho-daniem do sądu apelacyjnego, o~wiadcza- dnia 100.00, 4 ' , t IiBty zast"wne heayl. ziemskie
4C się przeciw oddauiu ich pod s d wo- 138'/•• akcye ban'n r u.kiego dla handlu 'agrauIO<jenny.
(
Kopenhaga, 23 maja. (.A:g. p. _ • ' a onka następCy tronu duńskiego powiła dziś

" tej ilesbie chłopelw - <bIew..
w MJ lic,ble m~le.y.rt, kobiet Jakó b PodgOr.ki, lat 74.

J,

::;x:

TELEGRAJlY GlEtOOWE,
Giełda Warszaw.kl.
ż.dr.no • kOllcem giełdy

Z. wokslo królk,lor.laowo

98J1e

l00.~

87.

9ł-~
9~.16

99.-

9ł.-

98.93.25
91.-

~.-

233.11\

3'1,'/.

nderlln

STUDENT

I
SĘDZIA ~QMI · 4RZ
W,,"zawakiego Uni'l'er., ~o9ZUlqJje lekcyi mUJ. u~ dłości LlI,dwika. Heotsellke.
na wyjazd zaraz ub pótl\iej. Oferly. w fabj'yltlmta \w' Wilanowie. pod nH
admim8tr&cyi tego pisma "StudeDt".
~maszllwem.
oj
97~1
• n. l

•

•

GLDWNY BKtAD VYROBÓW

Wrurs~aWS~i~JOfDVt·8 YLAlR

t PARÓWEJ

a zasallzie art. wO kod. hand.,
wzywa WflZY.lltkjćh wiel'zyciel~ uPi'-dIego Łudwika l{entschke aby w
Ł .,rmoKt:mJEłWS:KiIEGO OeJ •• A
Byrekeya 'I'ow~ystwa Kre.ytuw~go dniu l2ainijJl. ' Ub·IV
r. b.
',. ~
I O
I
rM:
' •
' !
, ( 1(,',[!
m•.tOd~l.
godzinie 12 w południe, s~wiIi się
W zuŁ?sowaruu SIę do §. 22 ~sta- w Wydziale Cywiluym ~\lu bę
wy, VO~~Je ~o powszechnej ~ado- gowego w Piotrkowie, celem przedm.McI, ~ zaządane .zostały pozycz- stawienia listy kand'ydl!otów na synw ~odzi. ul}ca. Piotrkow,,'k.8 . dom .Klossa Nr. 85.
ki DIi rueruchomuścl:
dykclw ~ymczaso: ~h, pou'ójnej w
A 'AnCHODZ CE .ŚWIĘTi\
a)pbd Xl 54-L, przy ulicy.Pańsl>Jej stosunkn Jiczby, jakiqj, zamianowapołożonej, Samuela i Ernestyny nia uznają potrzebę.
Trunki w zakre~ dystyla'ni WCllOdzące, w dobJ:Pci nieusttPują;e zagraiiicznym, jak ale.biki,
malżonków Schoenfeld, pożyczki Riotrków !!; 11/23 maja 1890 f .
CronoBoe O'lllII1tBHOe B1U9, lik}ery, tremy
ozdobnych flako
,spirytasy: do picia winny,. do
piel·wotnej rs. 7,000.
. ' " OZłolle sącfu:
c:::
T A. natnra.ine odstałe z naJ celpolitury i, d plllenia, jaKO też okowitę smacm'ł i m Il!ł.
b) pod Xl H13-e, przy drodze wio(podpisano) Worobiew.
niejszych piwuic: węgierskie, francuskie, szampańSkie, reńskie, łliszpańs~ie, portagaIskle. ArakI, kodącej do ogrodów staromieszczan
Za. zgodność z oryginałem
niaki krajowe i zagraniczue (kuracyjlle). Miody s!are, porler ugleIski w l, 'I", '/. butelkach.
od ulicy Skwerowej, llOłoioouej Kurator
y adwokJJ.t przysięgły
Oely fraaeuskie, oraz -WIN": besa.rąllskle, kr)'llsloie I kaliWkle od .30 kop. za. bntelkę.
955.ą-3
Natana i RazU małżonków Ba- ' . Dobro,ław Kleyna ..·
harier, pożyczki pierwotnej rs
981-1
2,300. .
_"
. •
Horektor r:r.~:r~ep,iani8ta
f II
~
Wszelkie zarzuty przeCiwko udzieS. Skibiński, przyjmuje zamówienia
leniu zażądanych pożyczek Stow&_
do IItrojo.la I. k.ryg.wa~la Oferrzyszeni zechcą przedstawić Dyrek,
'
.. '
. .
IV Jmęgarru Arndta bh .... PlOtr.
I .
cyi w przeciągu dni 14 od \l-JJ.ti Majątkn zlemski~o w odleglosei 3
owaka..
. .
928,-12-0
W niedzielę, w poniądąałek
wtorek
wydrukow~a n1niejs~ego obwlesz- . . ' mil Od'!'O~ZI. .
.
Je~t '
I
czenia
' .'
.
DZIałki po 5, lO, 15, 20 , WięCej morg6", -\"..,
't
..
, gedzt.
-t rt.DO

ObWleSZCZeme.

.

.

·'''~ . HANDEL WIN - q

parcelacya

.

tl'
Dotl'zebrl"

Helenów.

SUIn..'t

110 00° rnb '

.

" I w pszennej glebie. JlZZJ s...ie, WfJ'z ' '"
Łódź, d. 12 (2ł) maja 1890 r. '
zasiewami, sar... do, zbycia z woluej ,ę!'j,
,
,~
.,"f:' •
Za Prezesa .Dyrektor: R. Fiilster. D& be:rdzo dogodnyc~ W~.ch. Blu:- z podwójną g'v,arąneyą hYP9\ę!1"~ (20.QOjl
i
B'
.
'ki
I .zq. ""adomość p o "V zl ą6 mozna 'u Nota- rubli). Bliższa wiadomość pow,iać moD k

yre Lor

lura: A. 'ROSIC : ryullza W-go Kamoelriego w Łodzi; Nowy- Żlla '" Notarytistll w.go K&mocklego ...
982-1 Rynek NI 239_
9ł~-II Łodzi, Nowy-Rynek li 239.
,. 941-6<4:

, Bo .pr~e"a.",'ia 'l
nowy wcale
prz~..r

nie

używallY

za..

an(l'l,e lskl jednokonny

z bronzem u adwokata ;Kohna

],i

275, wprbst cukierni Szmagiera. '
,.:
1
981)'-2"":'1

~.l..
W

Wyłączna. sprzedaż ua ,Łódź

apteu II.

i okoIi<:e I I' (
Miiller•.ulica ,Pi~trłlowska !262, dom własny,

'Konce~i~wany pr~ez Mi;ti~tJ·a SpI:a~ We~t'tętrzuy'ch .'

:, I,nsty~ut Szcz~P!eriiaospy ochr,ónnej"•.,j;f

L"; .. '

. ",

,.

ka~~ą "01.~~?1Ve),.3 batlilionu trzelców
,}

i

pod d.»·6lic:y~ kapeflidi.;str&i. "

·h.:.I.'

Omuchowsij:Qg'D ł r

'j

Z

GO~YD:ina
" • 'II.,
.1."

t"ll'j~

W~ście ko ieJe~ 10. Dzieci ~opijljek 5. ,;,
Q' ;POŁ.UDNIU ~ , g~dZ,. 4-tej.
,-, Wej§cie 20 k. ' Dzieei 10 kop.

STĘPNmW~KIEGO W Wars~awie '
Dnia 7 (19) maja 'i$90 ro~ : :
następne dnie c~dzle
WJs~la' 2 razy tygWnio,\.J ' do ipte~l F. Ml1J.LEB" w Ło,lzi ·,;',.;i ż~
W imeniu N ajj j!,§njej s zego p-a!
_
.z ostatnich zdjęć '
"
t'
.,.
il
," I .!Id godz. 6,PO POłud~u.
"
Da Sąd Okręgowy w Piotrkowie,
961-2
n!, posiEMzeniu sądowem w komplecJeln~tępująeym: ' Prezydujący wi- "
Przygdto1"aue podłng najDo:",!zl;ctil meto!!, • gwar&nęyą iql>i świeżośc.i. f,l
ce prezes S_ W. Sl'Zednicki, człon
, I CElfY.: .Ruria kro""aili · .
•
. !tlI 50 kOp, ., ) 4 - I
Bańka DeL.ryt.u l\& 10 .zczepień
. .• 50 kop ,
•
kowie sądu: A. h"Worobiew, J,
J. " /
, n 20
.,!' >HI! 1: ' , 6'13-16-12
F. Chołewlcki: rozpOzpawszy podaną przez Ba~ Pań~twą pl;ośbę'-J
. Wyłącżoa ~rżedll.Ż D~, Ł(ldź i gkolice
I ' , ..."
o " ogło,szenie upa!Uości Lud\Vilu!
He.nt8ch~., fąbrykanta tom.ąszow ~ )v '~ptece l. Buliera" 'ulica. iotrllowskw 262, dom własny.
$kiego, postanowił:
,f J L ,j
~:~~I' dla Członków 8t()"tł'ar~,,8z~nła Wzajenmej ~:c"
'fi
fijobjektów Handlowych i ieli: ~ t~·O
rowal, ogłosić upadhl~ć L\ldwika
,d~pfjyon O~będ~e się ,"?o· sobptę dnia ą b "
e.
~~n~~\lke, zamieszkalegQ w kolo.nu Wllanowje llOd m. Toma.szow6l1lj
, .... B~:I;1jI ~yaa)vane bę4 poczynając Od sro YJ 'a 8 b. m.,
początek której oznaczyć na dzied
"
cOdZlenrue, oit .gpdziny lli~. der l h po Jlołudnia i 'Gil 'I. do
29 maja (1.0 ' czerwca 1886 1-.
,
i
wie!:zór w 1oła.lu Stqwarzyszenia.
. • 968~0-3
I
2, opieezętować . ca.ly, ! majątek
JlateryaIy
jedwabne.,
weIiUan,e,
s-atf1!ll
zeBry.
batySty,
Im·
I
II
'i
I
upa~łego we wszelkich miejscach,
I H
1.
"1
•
tORY, lłl\usseline .ld~ k,ine f materyał1J n'a: pfiszeże. · ,
I
gdzie znajdować się będzie.
.
,.
3) mianować sędzi'ł komiSal'liem
Za.ld~~
sztuc~ch
upadłości człotlka ' sądu A. A. W~
robiewa, kurato ·em nś adw<Jbt!
w
o~pa.So'wane, .yz~r\łę,\)!.oloro, e, z haft0w.an~ny szIaka1l,li;
PI'Zysięgłego Dobrosława K1eyną;
.. UL Piotrk~wsk~ . 262, '!8ł>rzeciw cukiel-ni W ilIlteh.bego
4) osobę upadłego oddać po~
d OŻÓI' policyjny;
.
m& honor podać ..do wiadomośei ~. PP. r.emzy 'i SUnownej Pub'lieznołei.
5) wyrok niniejszy ogłpsić silo.. D" ..on IroracYJł\J pn:ygmowauo wuelkie
T
J
\
oń.cwoe
i
najlepszych
materYal611
i<
só.b pnepisany, a wypis jego wyI
~Ieslć przy wejściu .do sądu fO~ •
\f JRPtdzp.1)'liellP wyborze pofecaja: '
""'k ,
I
-'f .
j.
1:1 ł'
gowego,
[
podług ..ajI8p9.Sch '*Italii i takowe prieca pu eeueh ~~dI .ttały". '
"
Jak, ' DQwMt M".jdVe slę'nł. aJda4si8'>
,
6) wyrok ten opatrzyć rygor
HER~Ęt~BE
egzekncyi tymczasowej. . ,
I
Nr_ 23 PIOT~ , ÓWSKA r,23. ' I.:" , ,
Oryginał podpisali obecni.
__ Ceny najnił.Yze lecz stałe. ,. ,..
przyjeJri ej.za -ot smaku 1ld ~ 'fOduwej i t&eyewarejlUCl> .......
p Za zgodność z .. oryginałem
ottlocnik sekretaloza:
........................
~~......~
ii.l~
..~..
(podpisano) Cybulsf,l.,

Dr, . T.

'''i

.,

. KRÓWIANKĘ PŁYNNĄ i :p;ą:~~X~

, • '.'

"

t

j

I'

W

" SUK:Nm ..wełniane

-~ołdFY jedwabne ;;2 atłasu wełhih~ego

w

.t. •

G et IZRA:ELSOHN

, ,

W.ód Mineralnych
, 'przy aptece F. WLLER'
."

Lodzi,

w.oiiy minetr'ałne '~IU!4'ne.
, WodltGie,shiibJer sztuczna

.c.

,. I

GŁOWNY

SKŁ· AD

WYROB ·Q W

ZAKŁADÓW ŻYRAROOWSK1CH
w,LODZI, ulica Piotrko:wska Nr. 249 (nowy 6), dom

własny.

poleClA:

rłótna ł>ielone, Kreasy, Rewańtuchy, Drelichy, Worki, WAŃTUCHt Opony, Rę~~niki"
Scił~rki, Chustki do nosa: płócienne, batystowe, jedwabne, białe i kolorowe. Płótna r

na prześcieradła w jednej

szerokości, oraz Prześcieradła

odpasowane. Przybory do
kąpieli: Płaszcze, Prześcieradła, Ręczniki, Mydlniki. Kapy. ~Ia. łóżka. Stołową.
bielizn~ Obrusy, Serwety stołowe, Całe nakrycia na 6, '12, 18 i 24 osób. Ser wety
do kawy i herbaty, białe, białe ze szlakami, kolorowe ze szlaItiem i frędzlą, kanwowe i wa:fłowe z odpowiedniemi serwetkami deserowemi.

Tkaninę kallWową,

Madapolam, Tyrolskie płótno, Kreasy bawełniane, Piki, Satynki, Brilantyny, Dymki,
Victoria Lavn. Gotową bieliznę damska i męzką. Pończochy , Skarpetki,' kamizelki do polowania, spóanice włóczkowe, koszule, kaftaniki. Spodnie bawełniane, wełniane i jedwabne. Chustki na ' szyję Jedwabne, 'Krawaty, kapy pikowe, gipiurowe, gobelinowe, ry'psowe, pluszowe i adama"Szkowe, Kołdry watowe:
atłasowe jedwabne, atłasowe 'Wełniane, kaszmirowe i tyftykowe, kołdry flanelowe i pluszowe, Dery do '
podróży. Tkaniny na obicia mebli, Portyery, Serwety, Chodniki, Firanki dopasowane i na 'łokcie, Story
białe, creme i kolorowe w wielkim wyborze.

Materyały

na męzkie i dziecinne ubrania.

Ceny nadzwyczaj nizkie, lecz

ściśle stałe II

Towarzystwa Kre4lytolvego
IIlasta. ·!Jodzl.
W dniu 30 maja (11 czerlvca)
b. o godzinie 3·ej po 1I0'Uodbędzie się IV sali posiew domu towarzystwa przy
~edniej pod. Xg 4?'- tli IV
położonym, publicznie 10ie listów zastawnych tuOP.':.H6Ilb"·' lteiszlel!:o ·P0\.rarzystlVa Kiredy-

ponieclz.iałek, dni .. 26 maj .. r. b.
Drągi go~cinny ,'t'y1tęPl pani

W

Maryl Krzyszkows~i.ej

Zemsta Nietopel"O
(Fledel'maulJS).
Operetb"

a dt••h,

8.';6-12-5

zostani ~łi~~ólv
r Ila d.
II na rs. 37,600;
TS. 35,SOo.. i Se·
I
na ' I's. 1,S00.

I.

prze. Stran....

We wtorek, d. 27 m";.

IJ~NOBBOBT

Lódż, d. 10 (22) .maja 1890.
.
Prezes,: E. r

(Bal'be blen)
Operetka w 4 dt&eb, J. OKenbaeba.
983-0

Dyrektor Biura:. A.

Paradl"z.

-Koncert

orkiestry 6 pułku strzelców
pod dyrek.n
Woj

'ci.

kapelmajstńr.

GrlUa.
~5 kop.

Dlieci be.platuie.

~ W 1'azle nfJp'i>g~dy
odbywać się będzie

nad

rzeką Pilicą

wyo&jmujq, się oprócz większych
mieszkań letnich i pojedyńcze
pokoje umeblowane, na żądanie l' opu,leBl'HlI.
• ~"~4 " ,I. Z calodziennym utl'zymaniem.
Wiadomość li właściciel a, Zie949·8-2

