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KILKA SŁÓW

~ WYEH~W1Rm, FRZBDSZKOLBHI.

PrzemysI, honuel i komnnikaoyc_
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na będzie kwestya' obniżenia ceny biletów
pasażerskich IV .m.:eiej , klasie i wprowadzenia stałego rnchu pasażerskiego w wagouach klasy IV-ej, na mikołJljewskiej
drodze żelaznej.
,
- Na stacyach pogranicznych: .Granica,
Sosnowice i Aleksaudrów, według uowego
rozporządzenia ministeryalnego, winna być
pobierana opłata za przeładowanie wszystkich towarów, bez względu -na to, czy
wysyłane ,są one w komunikacyi bezpośredniej, czy też w po średniej . Nawet taki~
wysyłki podlegają opiacie za przeładowanie, które wychodzą za granicę w tychsamych wagonach.
- "Kuryer codzienny" donasi, że niejaki p. Fitzer, przedstawiciel konsorcynm
anstryackiego, udał się w tych dniach do
Petersburga w sprawie wpl'owadzenia w
rnch pomiędzy Wiedniem a Petersburgiem

DZlENNIK ŁÓDZKI.
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wolno będzi: utrzymywać ma eryałów ap- ~- Z' Ty!lfsu lrónosżą

II

\,

.i

t • "! '
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1~

ze tego oczn- teczuych_ Za wykroczenia przeciw po wyż- rodzaj winogron jest ~iezwykły. Zbiory
f 'I
sZYJD przepisom wła~ciciele składów apte- będą bardzo bogate.
cznyeh i $kle'pó~ specyalnych pomegać
Poczfy_
•
.
- - l . 10 ~ II .
będą karze, ~a pierwszym ruem do wyso- Za\-ząd główny poczt i telegra w po(-) Społka teatralna, .o ~tórej Za\VląZ)'.
kOści ' 400 rs., za drngim do l,qOO rubli dlije do ' wiadomo.ści, 'iż wslm~ku przyłą- waniu ~ę donosiliśmy .niedawoo, rozpOCzę.
z pozbawienięm prawa haildlu.
czenia, się do mi ędzyi)arodowego związk')J la już ,!woją działalność. P. Kopczewskie.
- .ąwiet" donosi, że tlo zatwierdzenia P\lCZtowes:o rzeczypÓllJ.>plitej Argeni.yny i . mn powierzono skompletowaui J, towarzy_
ministerYllIn. skarbu przedstawioJl,O PrOjekt~lemieCkiej ageucyi poc-aowe.1'
SzaDgha- stwa dramatycznego i' zalałtWieuie przygOnstawy "wschodniO-Sy!je!'yjskiego towarzy- jn, ~sylki z~ykłe lVartościowe i piehię~e to.\VI\wcz!ch. czyn~ości, związan~ch
obo_
stwa handlowego", maJącegD. na ceru roz- Onltęrlzy panstwem &. pomlenioneoli mleJlązk&llll kierowOllltwa artystycznego. 'P.
wój rnskich stosnnków handlowyeb .&IMon- scami pj)4tiegllj!
d ogj\lnym prJłhisom
iym celu ,nda,~ się już do ,Wallszawy,
golią. Obecnie handel rnski, w Mongolii Najwyższą wartość posyłek, jakie mogą Admlnistracya pl!z,ellsiębierstwa ··:tdl·ga.nlzOrozszerza się z każdym rokiem. Naj~ię- by~ pocłt~ Isy\anEj d,o mięjsc t~ch ~ną- waną będzie na podstawach kontroli wro7..
kszyJil popytJm pośrqdi 1I\0ngol~w 'cieszą ~I~'\' ~o.nb na) . 000 ~fal\,k4w ' (~~()ll tnbb) /1,.. pOl'ządzaniu funduszami ' SPÓ, Iki i racyonal_
piece żelazne, tanie tkaniny, wyroby mePrzemys .
,~, '.
n'ego finausowego gospo'd arstwa. 'Kóntl'O'H
talowe I iune. Perkale chińskie prawie zu- "Gazeta losowań" donosi, że senat I takiej, uader ścisłej, Jloddałol;ię" p. K. W ZQ_
p ełnie wyparte sI} przez ruskie. Kupcy sy- znió-sł zaskarżony "przez proknrtttoryę lttó- pelności, co wszakże- nie--powinno-szkodzić
beryj8Cy zamierzają założyć óddzialy han- ' lestwolll PoIsRiego wyiok izby. sądowej war- jeduolitości. · j al:ty.s~ycznego kierownictwa
dlowe w.e wszystkich wa:mi6jsZJ~ Waąl~Q7 s.zaf'skiej, Ollrzu~ającej ~.d nie prokurato- stanowiącej jeden z kOQi~nzn~ch. wa\,unkó~
pociągów błyskawicznych.
rach buddystów i w mongolskich l'ezyden- ryi o ogłoszeni n upadłości cukrowni "Za- powodzenia każdego ,1l tealjj'u,'1 ,Sezon te- "Prawlt. wiestnik" zamieszcza ukaz cyach książ~cych.
_
kjzQwE\k' fab.ryc.zny." Wniosek prokurato-' atralny roźpo'cznle się w R&Ździerniku . 'NIe
Najwyższy, wydany na imię p. ministra ko- Ministeryum skarbu zwrócito -Uwagę ryi-1'oztrząsany ' będzie wkrótce przez ' inny WlItpimy, 'że bę'dzie l 011 'pomyślny;' bgólna
munikacyj, dotyczący urządzenia drogich na ważne handlowe znacze!lie IR_~ .uRlpllit izby są.do .
ie~'
. ~Wjnł o~
torów na kolei warszawsko - petersbnrskie~ handlowych w stolicacli l: głównil\i~zych
;- Podniesiono znowu klVestyę zamknię~ przedsiębierstwo teątralne, mające utrzyod Petersburga do 1llałęgostoktJ , na czę- miastach państw zagl'&niciIiych: 'lJlIszcze cia ' w lj aknsjkl'ótstym', czasie fAbryk zapa" -mać sztukę dramattc~ną W..l Łlidzi na 'pościach dróg połndniowo-zachoHnIch: fasto- 'w roku 1888 minlsteryum 'I' wysł8ło " Kilka lek, ktÓi'ych właściciele nie zspl'owadzi)i ziomie sp'9,lłlzesn~cq , !f,ł'!ań a,~r.~tY~'
wsko-romeńskiej I koziatYlisko-żmery.ńskiej, o~ób; 'dla st1;ldyów nad ··tą spI'awlf ?,a g~'a- nieszkodli,,:ego przygotowywa~ia zapałek. n~ch i ~pc!WTi!ilnr~~ ..Wfc !,!u t twqlU-',
oraz na ilrod~e fastowskiej od Znamienki OlCą. OblIcOle rzeczone polecenIe Jest J\lz '" !... Z WilII&' donosl,ą ';,GazeCle warsza'W~ WI drugiego w kraju mlas a po
arsza.
do Cwietkowa. Roboty bęqą rozpoczęte spełnione i ministetyum ' .skatbil< zamierza ,ski1lja.{ że wielką ' garbarni~ p.·,,wilhelma wie. Jak wszystkie inne usiłowania ku
niezwłocznie.
w krótkim czasie przystąpić do utządzenia \ Szopena nabył za ł łB5,OOO rs. iłotychcza- podniesieniu poziomu estetycznych i intele- Kwestya umocowania plantów dróg handlowych muzeów wystaw. w nlektóryćl1' .so wy jej ,kierowni~, 'P, Tomasz Sokoloicki, ktualnycb p,o~rzeb w~l:ód ' lIIieszkańców ua,
żelaznycb, w celu zapobie'gania podmyci'n, główniejszych ' miastach Európy" ł .A\lJyi. 'bzfonek 'l'ady miejskiej. lllln Szopen;!lImie- 8zego millsta-" tak . ubogjeg\)', WodnQ~lle \0·
znowu zwróciła na śieb1e ' hwagę ministe- Najpierw muzea podobne tiu),ją ' być urzlj- rza teiJ !lphedać swój bllOWA1!, który sza· ' ,stytUCYll ogó~negQ pqżytkll, ohecp,ie, .;·gdy
ryulO komunikacyj. Na nl.ekt6rych c).rogach dzone w Berlinie, 'Pai'yiuI Lóndynie," iłam~ euje ,da 300,.000 rubli · z górą.
'
." ,projekt ppcz.ęto wprO.-IV.al!,zać ,i nareęzcię IV I
żelaznych w ciągn lata bieżącego przystą- burgu, Neapolu, Sztokholmie; KO'Dst~ntyn~- , ' - I'Fabrykę.papieru ze słomy otwiera· w, życie, z całegQ serca witam:\, i PAws tąjące
pią do sadzenia dnewek po bokach plan- polą; Teheranie i TVkio, przy miejscowych pobliżu 9desy obywatel ziemski, p. Ska;. llrzeds.iębillrstwo, 'j życząc IqU 187.0zę~liweg<l
tów.
' konsulatach generalnych. Przy ' kli~dem rzyńskł : Dla obJJnajmien[a . się . z tą fab!'y- rozwoju i, utrwalenia by)iU sceny krajpwej
- Silna ulewa, w ubiegłą niedzielę wie- muzeum zalotona będzie biblioteka' wy- kacyą\' p. "Skarzyilski ..wydel egował . ioży- w Łodzi.
. i
• ,
li,
czorem, uszkodziła plant kolei warszawsko- dawnictw statystycznych j' " Ilancllowyoh, :lIiera :speoyalistę:doi KonstautynllP$, gdzie , (-) Rada .zarząd.zająca .ł.ódzkięgo tow~ .'
wiedeliskiej, pomiędzy stacyami Dąbrowa i dotyczących różnych strou handlU· i -li r~e~ jest rotpJlVsZjlChniou'a:' tegO' rod;aj u 'fabrY-1 rzystwa , dobroczynnoici I zawiadamia, , ,że
Ząbkowice, przez ~ odmyci~ balastu żwiro- mysln Rosyi. Na urządzenie k!ł.żMg<1. blU .kaeya!!."
.l·' ''li>.
;:\ 1:
',ii
J, f'E. gubeXDlIitoJ: piotrkow~ki ,zezwolil,
Telegr.afy;
I \ ~,
(:
h,,, I.i ażeby>, i w t)!m roku Jlrządzoną była- Ila,\lawego, skutkiem czego od gml.ziny 8-mej zeum zamierzono wyasygnować po ,,~O\OOO
m. 30 wieczorem do godziny 3-eiej m. 30 rubli.
' ...\,
Na stacyi Duderhof baltyckiej drogI t 'wa ,ogroduwa pl('/J k,ol'zyśll,'" t9war~stwa..
raDO, wszystkie idące w tym czasie poci~- M1nisterJuni Skal'bu dozwoliło; . jak żelaznej 'otwa.J·to pr~yjmowanie telegrall!ów J~ w latach poprzednich, zabawa oabę, f
gi o.s~bo~ve i towarowe uI!lgły znaczD~~ll t dOllOSZą "Birżewyja wied\tmosti:, '.ruskiemu "kOl'espondencJ! .wewnętrzl)ej .j .,i'· l
e ..s~ę r,w.l parku'"nKwela" i. ~ jl!t.. zą kil-q
opózllleUlu. Pllint napra~nono o godzlDle towarzystwu handlu wytworami gospodal>Ubezpieczenia! .,
,I.
'. I ,ka tyg.o~łI' rWszyspy PJ,zyJaclele fi <)złon3-ciej m. 30 rano.
stwa wiejskiego (Rusian agricultlll'al t~\\. - - . Komlsya badająca:, przyczyny spadKU kowijh towarzystwa ' dobXoczynnośę(\I" pro .
- Alcye warsziqvsko-wiedMskie wpro- dingo Compagny), założonemu w 'LOllllynie,L cen ' prodUktów rolniczych, "oPt'acowała",j szdm l>ą. . nsilnie· o rychłę)rlladjls/anie"darów
wadzone oyły W , sobotę 'na gi\lłdę lIam- dokonywać swych operacyj "'v cafej Ro~i. pl'zedstavrila I'allzie państwa . doh atwier- . pr~eznAcz()uych ... , nlł . l\abaw~.. włl\ś<;iwyru
burską. Nabywają je tam po '222 225 i Towarzysto urządza sklady zboża na kil~I 'dzenla projekt '\lsJ;awyi . towarzyktWl ,l u1iez~ apieknnolll. cyrl.młow.Ylll , .. którym ' <loręczo1
223, Akcye te mają być I'ównież wpro~a- .ku stacyach węzłowych drog .pohidllio:wer pieczęil i'o1'nychl . opartych ,) na. zasadaohl no już listy do zapisywania ofiar. Chodąi
dzone na: giełdę \V F~:ankfnrcie,
Rosyi. l'rócz tego towarzyst\vol, 'Ol'ządza' , wzaje!llUośCil Rada państwa Tożpatl'Zyw- <boriem 1), tQ, ażeby pQChł*l1hl.jące dnżl1 cza,
zll:r~ądu , kasy emelyt3;!Jl~j 'kolei, o,~ szerue zakłady ~la . sol eni a .i ~ędzenia szy ';projekt,";zgodnie z :~nioskieru minist,ra sJ1 l nnmerQwanie l · 'Opa,kowy.wanijj, ,fautów .;
nadwlślanskieJ wybrauo w tych dh1ach na ' mięsa na sposób llunski, fabryki serów, o- -d'ópr ' pallstwa nznała, zel dla. dobra l'oIDle- 'mogło . hY,Ć , W . plll·ę , rozpollzęte.
/IJ
'
następne tl'zech~ecie pp.: Marcll\vickiego, lejal'nie i inne zakłady ' przemYSłOWe" dla' t\~a,"' z8miast llprOpOno\fanych , "ubezpieczeli. cl->-, GiIllDaZYUIlL ieflski8. 1II .Łodzi w cią
Mikulskiego, Krahelskiego, Ęłaszewskiego przeróbki wytworów roluiczychi ' przezua- wzlijemnycli, powinny byćzaprO'w.adzone ' ubiegłego 'roku 6zkol.nę.go ~czyło razem
i Krzeczkowskiego, którzy wszyscy są 'La-, CZOnYc)l dO' wywozn 'za granicę l Towarzy- ,'ltszędzie- obO'lViązkowe ' nbezpieczenia- pań- 133 uczennic, a mianowicie: w klasie wstę
razem jednocześnie przedstawicielami wy-' stwo rozporządza kapitałem 100,000 fnnt .. stwoweo. Projekt przeto zWl1Ócono' komisyi 'pnej łt7,3, Iw rkluje l [-ej./53" . w II-ej ,53•..:w
działów do sprawy kasj emerytalnej n?r-' ' stel'. Załozycielami towarzystwa SIf kapita- dla poczynienia w .nIml , zmian -i dópelnieó' 'lU-ej 55, Wi IV-ej 39, 1w" V-ej 25, 'w. YI-ej
maInej, mającymi opracowM 'illa niej in- liści angielscy i znaczniejsi obywatele zjem- -przy teru przesłano też< komisyi prac!!·'.wszy 17' il w klasie VII"ej . ilł. Wedlng w:)'znania
skukcyę.
scy ' Rosyi pohidhiowej.
.
I,."
".1' stkich komisyj .spe,!:yalhyell', ktqre ustańa- 'byto! katoliczek,., ł Oo., t"prawosław.uych, 42,
Handel,
1
Departam\mt celny, jak donoszą "No-' wiano dotychczas przy 1'0zmaitych' instytn- e:wan&,iel,icze~ '(17" i ,-żydóweki ,U9. Z ogólnejr
- ;.Pe~rb. wiedomost~· donoszą, że de- wosti", zawiadomił koinory jl(}l'towe " nad cyach ' w celu opl'acpw~nia' -tej ! kwestyi. ,'o Jiczby Wl~ennie. w ,.ciągu · I'oku szkoln!lgO'
partament medyczny opracow'ał po~ędzy mOI'zem Czal'llem, aby poinfol'mowały han,. • WY8tawy. •... " l
; 1'"
.t 'u( , . ' Ilbyłr> rażem 9 uczennIc. PrOIl\Qcye otrz,innemi następujące ' przepisy,' dotyczące dlującycb , ' że mini~ter spr~w wewNętł"lnych, ..•1 ~ ' ObecDHr 'w '·OherEloniu 'l .cz:)'nią 'pl'eygo- -mrj.ło; ·e .klasy' I dOJIU-ej 3.9. Y. II do.rill;ej
składów
aptecznrch . .Handel to.w~rami zgodnie z .' wnioskiem 'komWitll ' wetel'yila- to ania do wysta~y przemysłowej , ktora 36, z m do IV-ej 32,ol Z m ' do :Vręi . 30,
apteczllepti ma być dozwolony, wyYącznie ryjIlego, zezwolił nl\ qowóz z KonstankY!l/). ' Ilia być ' otwartą w ,je.si~ui ·' ·.~ll.
.j'!
z ~ do 'VI 15 l\ z YLJdo VIL : l5-, u~n!lic,\
kupcom 1-ęj gildyi; prowadzenie handlu pola do' portów moria" pomieilioi)ego kozIej'
- Z OstrogożskR Idonoszl!\! " że .dnia. '18 O*l'ooZ tego, piek.tórl\.!lczannice wszystkich
pod cudzą firmą będzie surowo :wzb'{'onio~ sierści; zwauej "tyftyk"-, pakdWjlliej w. w.ańJ... vaźrlzie!'!i ikia b~ie lt am i otwalitą· wysta,wa: Jdas,' Z'/w1:iątkiem ,wstępnej, otrzyml!Óą. pro. I
ne. Sprzedaż w składach ~pteczuyćh pre- tuchy. ' ·
.. . !"".;:' .:rblnicz3, lla której wystawione. ' będ. prze- .mocye do' wyższych ,,klIl$, :l sażeli Pp ww- ,
parat6~ Galeua 'bę~zie wzbroniona. Po~
-. Z rozporządzenia \vładz ' ~ust:yaekiclrj- \va~nie. wytw.ory s.adownictwa: i wuzy.wni: c~aęh zdadzą 'dołjrze ' ~Z)lączoDY !QI.~" .
zwoleDle na sprzedaz tych preparatów wy- z dDla 6 czerwca dozwol~ lle Jest ' przepusz-" ctwa; ·'3akotez· I)&Slona. ;:,WYlItawę. ul'ządza, mm dodatkowy z. l1óżnyćh pr~\\<lmwM,w.
daje specyaluie za każdym ' razeq1 uloz*ll 'czanie owiec i kóz z Besarabii" d ' 4-usbl'yl Itameczne·!towal'zystwo ·j·olnicze. j, '1.'d,' NIlgrody ,l-go stopuia ' w ksltżklLfh :t lista~b l.
lekar,ski gubernialny. W składach' spe:- przez pograniczny punkt no,vosielic~i, . przy ", I,'e' ,,,.. II' . t
, ". polJhwalnych otrzymały: w klasie ws~puej:
cyalnyc,b. (ko~metyków, )lOko.stllw i ~. d) , zachowauiu ust~nowionł?h. nQwych .. pl'żepi!
," I' .. ! .11' ,
;'S(
• • ,,11) IH?~h R~ża, ;Grinłier~ Elora,.,,~r<itoszy~oprócz towarow z d:lUEU specyal!lOŚCI, Dle sów weterynarYJuo - poliCYJnych, ,. li'
./" l, • ,1 H I ,.• I, ,l J 'Ił
,I" "~.' . sim Amalia, Lipka JamQ&,J Meilyn8~;,Ju~
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~111 przestras.rony n Lin ę.
alr ona pię- te P.,.lIlBYiI owcy :o aWekltl .nIIIlOn::jIII
~II:C
'iU1I
,
lI,' kna, jaka dumna I Jego nal1zeezona ;·.du- rumiilD.\.'cl{ policzkach, otoczonych rzadkim wność. Doktorzy powiadają, że umarł na
_ _ _~",
mnal - czyi! to nIe śmieszne i ha~1l prl!e.- mlro.stem, rozprawiali głośno, dłubali ' W/ ~- gorączkę gastl·'y'c~ną,.j\l~ jlli, pant baronowi
snnęła mn się przez głowę straszna. chlyśl , bacli i co 'chwila spoglądalL n;\ swe ·'eięikie . por iem w sekrecie, że umarł wskutek
która go już dawnieA dręczyła; a dZi@sta- złote łańcuszki " i . kosztowne pierściOlIki. mojego rztetu.
la się prawie . pewnością. '_Liilda"o nic~em Nieliczni pI'zedstawiciele arystokracyi za.
;- N!~ ez iec ~ o tlQ
ldiCb' a
, Ttóm ..ezył.. L. H.
....... \;...
uie wie -- matka jej- oszuka/a! go. " 'L~c ' chowy wali się milcząco,' byli, bladzi ' i ploze- . zauwatYł Eliza.
w tej chwili ksiądz zwrócił się do ni~go; tycr.!"mleli IV sobie coś z ŻQkeja ' Jnb ka·; [. -- Co pani chce?..Pojmuję księcia-odpo
Feliks, jakby mu słowa w gardle uwi.ę'zły, merdyn:era, r naś ladującegoj'swego ' p~a. :wiedział Harfillk - od czasu, jak trzymam
uie mógł sło,wa wymówić; dopitll'd ltredy. Chlubą. całej rodziny HSlr,finków vbyh Genio tego kucharza, ppwinienbym (lwa r~zy Jla
(Drllszy ciąg-'pat1'Z Nt'.l3B).
Linda, zdziwiona, sp ujrzała na IMgo '~wemi ROden, wychowany w ']?ereslanum i robiący , role jeździć do Marienbadll~ 'l/;eby' :paUi baIł nonowa wied~iała"co tcQ za pl·zyjejOny. C71ł!b
- Gzy mam .po raz setny suknię'. przy! zieI6nemi oczyma, na pytańia 'l!:siędlia ód"' dlllgi jak .8zlachi!ic Jljerws~ej wody.
mierzyć. Ach I Geniu I niema, nic ., plldniej- powIedział Ittótko I dobitnie.
'
,,, ' ' . Pomięazy Jllobietami .kilka ' było, , ładnychI :wIekI. e> polity~e rozmaWia ,-j&\l; ldeputowa, najszego, jak dzieli śl,ńbp. ..:..... p,owie~iiałl!- i po.- • Po obrządku ~lnbnYlll nast4pil ·długi ża,dnej eleg!l,!ckiei; wszystkie' miały ud,o" uy. ,Dotąd,\ co pra'\Vda, służył tylko W
szła. Przechodząc, zerwała czet'wouą geor- skomplikowany obiad. Papa Hru'flitk ' 'ołów'. ' :bl-(ych' ,krawców,' łez iadna; nie była.' ·dobrze więk-s~ej l.arystokracyj ~l!ie się dostał wJ,'Jlz
ginię i rzuciła na niego: W kilka: go(\zin kiem na hrcie podkreślał swoje ':ulubióne · ' ubraną. Zwykle blada twarz sławnego: 'Z zamkiem hrabięgo Sylvaui'ęgp .. Z\f.bawńy
później" cały orszak weselny znajdował się 'potrawy i tylko o'ir ' 'jeJen roskoszowM ' się' Lancbel'ga, zaczynała się pokrywać gorącz- czło.wiek, ten ~Gąlatin" nie mógł si~, I:or.lltać
w kaplicy zamkowej. Kwiaty cieplart)ia:· 1vykwlntnem przyjęciem, U,sadowit się po- 'kdwemi rumieńcami; nie-'1lie jadt, lecz wy- z par.kłem; i 1- ła.J>ęd.ziąml. Bą,:wi .się ną-:l.Yeb
ne, zdobiące ją, drżały jakby im ~ilI\lIo by- międzi Elizą" i żoną swego ' sfó$trzenca, chylał Ijedeń ,kieliszek ; wina \ z8iJdl1l8'im: 1f, w' p<i6ZYęl', c~yta W~ktor,. Hug.o i n)n.ędy!i<&T.
ło, lub jakby się czego bały. Slodki';i de stal'szego ROdena, z nabóżeństwem'· Mjadał ". J.. !;>.;<!szę ,spróbCly.'ać ~tego ,pysZnego ło: .cye" ':Lam&rtin~'a. . " l ' .
.,
nerwujący jch zapach m,ię~zał się z ,zapa- . Pot8ge' li la rejne," opowiadając Iprz.ytem sosittl pozwO'li 1 pani"bal'OnO'lY'&;ii [że jej! nało.- , .• '- 'l'ak, "medyzącye" Lamartlne'e. T POchem świec woskowych i pe~ium. Panna damom o ś wieżo nabytym obrazie; AcIlen· żę~zwrócit ' ~ię v przejmy gospodarz, dó .Elli- wtórzjła. z uśmiechem Eliza, a,J.e p.ani Harmłoda, strojaa w 'brylauty, stała dumua, bacha, który " go ', cztery ,jty'sI4C'~ " I'eńsk-lcH ' zy, ' k~tl!. hrobiła rdzpaoz1iwy, lecz duemny fink IWśpieąi-yła" Ii,. pomOll ll1ęźowi,
,
trynmfujiC& przed ołtarzem. Eliza,' śmier- kosztował, ale -czego I7cale' ńi e" żałuje,nbo ! iwr8iłek,"chcąc· zadosy'ć.1IlGZYl1i~ jegO'prośbie; l' --r Tąk , zl1wQł&ła z gł.Qśl1ym. ~miechem-m"
teInie blada, wspie)'ała się na)'e.mieuiu mę- "'prócz zachodu , słońca, znajdnją się na ' II - '·1J'0. dziwne..lt:d.orzncił 'baron :Harfink-l. rmąż mój lluujwa ZaW81lil:medyj;ącye, medyża. Baronowa Harfink rzucała lliespokoj- nini "34 osoby, "a w głębi ruin.y. czyl"teZ! matkI!. ~oja mówiła zawsze, 'ze i za je.;'·mło- zacyamiYfpcawrla, jąkiJh to, dOWllip.l1e, a . Zl'-"I
ne spojrzenia na wszystkie strony, jakby ~tado wolów: nie mógł tell'0 'lli~dy' dokllli-' ,dych ".1301:'.' łosoŚ! tą.ńszym ~był od mięsal w.o" :razem złośliwe],- ,"" ',' : !.~,~<
. '.,'
się pr~ekollać chciała, czy wszystko 'Y po, dnie ro~pozn~ć.
.'
•,'. I . /I •. • • • ," łowego: Dziś)est. . b.8.l'dzo drogi. '.' .
PerspektYW:ł ;.!lUl'Owe~o /IaP:O,mni.bnia ze
rządku -; obok niej plj.n Ha,rfink z , twarzą- NamaWiano mnie - mÓWił dale~-'11l1f ,Eli'lla odłozyła. wliielec. " 1. I:" ,,[I,..
sb.·QIlY tony.,,J,akie;' gcuugdy I5ll pOjlobnYF"
czerwo~ą, wyglądał jakl,>y, miał żaoi!\J>.ny kl'ajobrlf. jak!egoś Daubigny, . ~daje mi < - J'Niel' idęr z postępem , czasu-powiedzia- 'lI'ypal!lt3llh nie mijało, , Urzęjęia' ,s.m\ltki6!llo
kołnierzyk. Eugeuiusz Roden, z" zal%tką się ze rl\i!lcnz!I, ' .,ależ pa«;i l. zi~~on(:jak ,~a' ~, smutn~ uśmiec~em' ~ lękam s.ię ·ka- pipę. H8.I:fiuka;; ,~wie~N~'łoW.ę ~,.z wie1~ie01
swojej rlruchny na ręku, . spoglądął to na szpinak - pOWiedZiałem tez: lubię ~szplDak zdeJ dep~szy I na kazdem weselu Jestem . zaJęclem z&llzął o.bh~Wl\ó,1 nÓ~ 1 , Nad~złl\
wuja, to na księdza, to na obl~blelłi9ę. 'z jajami,' al,e .szpinak 'z ho'waiąi llrllt.~ .' z4eńerwowana ,ki, .. , "! .' .,f' ./I" "S I
nareszcie wa~na, chw~ wzqiesienia;. to~~u
Z szydel'czym uśmiecbem na ustach, był I cÓ tó za krowy I bez ogonów, \)~z riig'ów~ , \Pan Harfink ualegat"zaby' Jadła. ,." ,.;. .Da cześć pą.)Js~wa .mIodydl.· Po<lniósł ,się
żywym obrazem towarzyskiego filozofa, cl francuzi są okropnie niedbaIII IZel si~l l8ż I - 'l'ego pasztetu musi pani. skosztowaćl , w,'ęc z ciężkQścią, ;:k.ieliszek drżał, ,mI\' w
któI'y drwi z przesądów, ale im na rÓwni ludzi\! jeszcze na nich łapią, ' ,I ."
; GtJ,latin j' mój kucharz,1 byłby niepocieszony, r~ku. Obawa i wino zatarły! w:. jego I paz innymi hołdnje. A Feji~s? - Feliks
Eli~a sluchała \ go z~ledWie; Joc~y: 1ę:f' ~dybł -6,il} dowiedział; że. ktoś z gości, niel ~ęci ,na.wet 1wsll.9.mnien!e ,$ego, Cil. ętja.I: po·
był jakby bezwładny, Nadeszła , chwila, prawie. b~zwl.edDle . svoczęły ', na"'ClęźkleJ J~~ł Jelfo .pasztetu.. Nazwal gD. a l!a..Koczll'- ,Wiedzleó, zaeząt Jednakze: 1
,l .
której ' z takiew upragnieniem oczek,iwał zastawU! stoIn.
." , .1/ • • bej; dZIŚ Jeszcze powtarz& ach;lpaDle b&lt/>"1"
,
był bliskim OliJu, Wtem bluszcz w okni~
- Prawdziwe s'rebro;"nle platerowane.!.. n/e,' jak nli zawsze jest pDzyjemnie, kied;)!
, '" • Ił' (D. ,c. ,tło), '
zaszeleścII, wiatr zimny go owiał, spojrzał zapewniał HarnnJC. I . .
, 1.
Bobie przypomnę łle , ł'azy książę, Koezubej , I " • Jf 1',1 l.," " , 1

10)

o.sjp ~:b.ul:>1n_

.

•
3
do wio~ki. Ź&IIIotni:jsi niie87Walencyi opnszczają miasto.

23 oz.rwe!.. WeleJ!." krót:" t"rbl. na:
d. ) ł3.05 s.<L, ł2.87'/,,'J85, 80, 17'1., kup.;
(3 Uh) 8.68'/, s.<L; Pary. (10 d.) M.S:; ąd.;
(8. ol) 14.85';'ąol; 4.'I,~t7lik"'/,Krill.l?o1sk.
,z~; . mola 8.9.5<1 ,ś.,!.; 5'/, poiycm ...a~I,,>.
II e-"118yt 100.50 zą4.; 4',. poiy.ob W.WD~\n. I
D1l • 1887 rokn· 87.00 1:\'ł.;i,}'I, listy s ...·t&"ne-.i.mskie I ler. 95.50 ,qd, W .-yiJdl/:e K.ł1.
~.Oó kup.; ~'I, !i.ty u,ot&WDą DL Wara~w) .l 98:75
;:1Id., II 96.00 '\'ł., m 96.50 t~, [\t m.5O ląd.,
IlU;.O"WllenJe -, V 94.20 ląd. Dyakonfo: Berlin 4."1,,, Lo~cll. 3'"
Parfi f!</., Wiedeń 4'1, Peterabug 6'/.. W&r~
' kupouu z potr~ o·,.: ~8tY u.stAwne ziewllkie 1.~H
",o:ru. I d. li ~08.2, Ło~i 68.6, listy ,yk-.id. 23.\1, '
ppzyczka prellwHn. 1211.1. li l3i:!!.·'· l"
,1'
Pet,r1burg, 23 u.rwc... W.kJll.'ńllton~ln 8Ii!ra.
li .pol'ye.k~ " .. bodni .. 100"" m poal"zkl ...aebodnil 100'/" 4,",'1, listy 1&91.&..... kredyt. .sr.maki.
138,00, akcye.banka ruskiego dla baDdla ~&nie.
n.Ko 256.09, ,eteraba'*iego banka dYlluin",wego
61~.OO, banku, miec!zyn&r'lldow"", ł7MIO, ............
skiego banka ayalióntowaco ...,..-.
Berll., 23·go osenrca. Baakaot;- rnati. 1&!joI
232.5&, nI d6staw§ 232.7li, ..... ... W'~
_M, .. l'oierabarg kro 231.10. 11&' Petenliarg
dl. 229.90, na Londyn krót. 20.82, ... r.oQ~ dl
20.19'/.. Da Wied.r. 113.90, k.......,. ...ra S'U,60,
5", Iioty zastawne 67.80, l't, lUt, łiIl"id~
' '''
M.90, pOiyl!lb _ka ł'/~" 1880 r. 9690, t "
1867 r. h'250, S'I, renta slota 108.90, 5". r. zt:'i
.\
.. M" t
k'k'
d' ł r. 106.30. pożJczka waebodeiro n .... 7iLlO. Ul omi. IIl18 e~y~m . omum acyJ .po ~S 0, .yi '72.75, 5'" Iioty ... tawa. miki. 107.00, 5'1. (lOk$estyę zmmeJSZQllIR do .P.9łowy C!\Dy j)Ile;- 'XoUIL prOllliow..4.. 18llt roku 17 !.OO,_t&Q& • 1lSt\6
/
• W ,QIlstSers ich .na ~rogach żelaznych i r . .157.011, akoJo !Irogi iel. "ar_,,~k.....i..,.'-ń~ki.j
na parostatkach dla uczniów szkóf I ądo- 221.75, akcye kreclyU>ę ID.Ir.,J&clU. 16Up, ak.r..
" " . d
1.
k
.,
w",o.. weki.go banka hanłllol"pgo - . .!SJ d)!lIkIluw 11
wyclI,' Ja ~eycll n3 wa acY" '! Z' po,!rotem. wego _._, dy8koDto ni\nnleiMoge..t~aaill\ paWt....
"-' ;Swmt "dono!ll (/ ' zatwlerdzemu pro- 4'10 prywatne 3't."fł._,
. .•
'ustaW1 O nadzorze .nad domami obł4- f Loady.,23 C••l'W!!I. PdłYbtk"Crasbl . lI8I1' roku ~" ,t
depal.tl!olDent li .m. 98.00, 2~/";, KODoole &IIgi~lakl. 97, ......
p~zepisów . nrzyjWarsza.. a, ~3 cz.rwca( TaYg ...a ~...u l.... , owo
f
akiego. P,,_<a . ... qr - " itf. . d~bra - utrzpnanle Ich w - , bial.. - - '- , ".fbi"o." _ !...15M, lYtó ·
będZie J. zachOW&- wyborowe 48Il-500, ·.redni. - - -4' wadU ...
kCóI'e dadzą pe- ~ r ,jęozmiei 2 i 4-0 rz~ol - ~ - , o,!i . .. 28óznaiduJ' llce si~ ~15J gryk .. - - -, rzepik le ... , ...-;; .'''.''y, .,. '"
•
"
~
't
-,
rzepak : aps zim. - - -, gmcli llolujI',- umleszpzone S\ W , .- t c~o ...y -, C&lo1,& - - ,- ZA ~ ,
,,''',w,,'~ni''m f'. dzy O - Ir.,,!,ZI J&gllaa - - - , ? leJ ...p~ko"y - - ";:'.
1'ZI.r.2:v~li.1tP. is 'el!le choroby !n,aal.-. - za ~ad.
.
.,'
.' .
111I1ID." .lowet.
jęj!t przez JnstytuDow, •• ton~ pazeDley 500, lyta 250, ~~""lQJS"&
.I,
~
,
.r-, owsa 100, grochu pOWlmO - ,,"o,roJ.
-1. I
ł l>~t:I~~~n~~~~';,.,nl~~w'Ln
Waruawa, 23 c..r"o. .. Oko"ił!' 18'10 • ",kJlz~ 1
po k. 9'/l'/~' 8to'Wiek garBoa do ...nadr .. l~J07 '/•.
Hurt. sk ad . SI. ",ja,tru kort. 8·43"426·, za gUB.:.~
-269. ~.yaki .... wiadro kop. 835'---8381, u lIulliec
2'12-27S kop. (s dod. nI wy.chn. 2'1.). '"
BerUa, 23 czerwca.. Pueuic& 19'-206 UIL herw.
204.7ó, na 1fl'se'. paźdz. 180.25. ~lto ló3 - 16l,
u oz.rw. 157.50, na
lł!1,75,
!łavre, 23 ezerwea. Ks.';a ~ief&ł" SOI1tn'
Da "r•• s. 109.50, na grad. 101.25, n& marzec 189L
r. 98.75. Stal.
New·Y,rk, 21 cżerwea,. BawetuI. 12'I/16t ,,!i Or..
leanie 111/S'
I I ' Ił
New-Yor«. 21 c..rwca• .Kaw.. (Flir tRi.) 20.00.
Kaw. Fair-Rio )i 7 I... ordiDary n& lipiec 17.12.
0& sierp. 16.62.

r,

wrsoe.c,.

r

n.. HOllia .a 100 mr.

j

D" LoDdy. z.. 1 Ł.
aa Par,. SI 100 fr.
Wiecle~ sa t~. I ,
Za papiery pahlwl"'.
Listy lik ... idacyjne Kr. Pol.
Rnak~ "o;,yuka w.cbpdaia
~ 4'1, poi. w."JlS.r.1887
Listy ...t. siem. Seryl ,. I
1t
•
• ,, 4,., V
Listy li&Bt. m. '\Varn.<le" l

D'

i!J

"tj.

"n

List, ....t. m. Łod.
I

"

n;

'I
~(H
, ! - Uroczyste zamykanie roku',szliolneg9\
w szkołach ~eclinicznych kolejowych, odbywające - się dotąd , \v " czerwcn, z rozpprZ/}dzeuia ,ministjlryum komunikacyj, od roku
J
odbywać się będzie 'lorocżnie .,we
.
,j.,

, F

"

u

~I

'"

hi

.
'.
. ' ._
. .
..
.

7JL i r.V I;

aryiI) l '.

;, nrJI :

Giełda Berli~ska.

233.75'

Bukuoty rUBiJe "ru • .
n
"Da. dosŁl.1f.
DJakoBto prywatae •
-

,233.75

3".'/.

I'

DZlDIJlA S

vi" L.u

ose .

lIaliehtw. sacwarte 11' daia M ,CIU""": <d'h
W ..,."1 eW ••lellekllj ~:.I1~k ~!( ~ł
balił RoItak.
,'
•. .
S&rozakelo'yD~. 3: Icel< Grynberg'S Dac1ł Sltru·
buger, tcek Ajoenberg ., Blimł Ekutajn,
Kry!!~~~"ili d~~=.,~,.

-

H......

KatollOy: daieci
O lat 15-11
tlił
, • tej
",. \liUbie cltlop.ów 4, d.i."c.~t %, dor... eh - I
"e w tej liczbie m~~ezJzn - kobiet . - ti mIauowI",.: . •
U"'~O'J"'_J nawet prawa na .
Ew .. lII/IOy: dll• • i du It.t HKJł ....arN ł, "" tej
handlował pokry - licab~. e!>IopJlÓ~ 3, dzi<> ..c':ł' l, .4~~c~ 2, '
od wielu la.t ua w tej li •••i. męz ..y.. l, kob,et l, a IJlllUlp ......: .
Jdan. mm, lat 22, p ..uliaa..,Perold Ilitaeh.... 6"
lat 38.
, \
(Ag. p.). Lndno§c$'
Slaruab.al: dzieci do I... ' 15·ta zmllrlo 4,
Węgier i zaka- "t.j Iiczbi. eltlopCjl" 2, ~ 2, d~rao~
"vibl't,w,~d~~auli&'- 's,erł,sk.iei tl'zbdy chle- w tej lic.~i. ,.~iC'JZD ,- lobie. - llI1iauowiCle:- I
.

.
Się

li

KUOO1Ilaltń&.iUrWII.I:OW. aust~Y't.c-

kich.
się tn fundusz na pokrycie
i, pry· stl'ah jakje 'poni~są. serbOwie skutkiem za:;
,II
kazów . austryackich.
,
.,
...... Na. posiedze_niu
,
i KOlnlln-'II '" Ałtltyf, 23 czerwca (Ag. op.). Deszcze o.,
w)'śc)gowej - o/a.rszawskiego
żY,,!iI:y. j1'-lłe zasle:.vy i trawy; żyto już
wio§larskieg'ł ,Yr ą·nio,. 20 b. m.,
czmeJe
.'
'szereg uchwal majwch zapobledż"'clr~\, 23 CZElI'W'ca fAg· ll.,): , ~zenie
kóm 8a WiliiII. Do sterowa~a 'na.
c1lOI61'Y' }\l JlI'QwillcXi W~ncl'i nie uJez J'ucbilinemi 'sied'~l)iaml ora,....
żadnej wą~pliwości. Epidemia przenosi

Pt

•

~.

l

LISTA PRZVJEZDNYCH.

Holel Pilaki. A.. KałakoWlki i l . .ICooPiI1Wiea ..
W&rIZ&"1o Chanko ...ki I Rawy; Bd. Pataer .lGI<.

La_"

Gra.~ ""leł. J. I.oI.u. Ak"...., s.
TVp", 1(. \ Racllieh .. Berliu, IL l\lan • FIaaIIfla.r.
ta n. 1L, A . Gfl.eehwill • ZiIU.ll, kOU1il &e,rdel
.. KOlkwr:.
.1 Hltej VI.terla. Jaeoltoob i Cb. Nom .. War-wy, GeieIiiaki • Bai";..

DZIENNIK

o
POLTT"
.n:n.
'" ..

o s z
OSOBA ;'::"r.S=uj!'
"

G

O>

ŁÓDZKI.

'E

Cy~e(jBYfi
Dpllc;ran C'Lils.I;a ~II'
OB1>lIBJIEillE.
k ~:j':.,~
d
poBYX'L Cy,1l.eli 3·ro I1eTpoJ<oBCK~ro
gOlpOdyni w ntiełci. lub
O.pyra B.roaTiA SeaOBOB'L CyruSB
n.. prowincyi.. posiadaprzyeIilt, :&.Te.u.cTByll~iii B'L rop. Jlo· lepianie, oraz . te"kapoc~tl<i ~y na f.ir,Ilsa, B'L ,1I.0M1I N. 1437, o(juB.ilHe·M>, go i niemiecki~? wr&do~~i6 uik.."'l;p::
'1TO 27 1108K cero 1890 ro,ll;:I, C'L 10 cerowa" 770, w pracowni sukien.
.....:.--:...::..~------.:--- qac. yTpa B'L rop. JIo.ąa B'L ..,oKiI
1071-3-1
l1LlłHIlI fJ~ek
-np.a UOA'L N 1437" 6YJ1;eTt - - , - - -_ _ _ _ _ __
z wykszta.l~edieill gilllnazyalnelll zy- Upo,1l.U&TIoCII ABQZHMOe lIHy~eCTBO
czy sobie za.jłĆ miejsce kOl'epety- upuoaAlIelKamee MomRy RlI~I!BOB1>Il~BIE.
tot& podczas waka.oyj na wsi lub .tepepy, saKJlJlqalO~eee8 n SOJlO' 06'L
2 Im
890
Łodzi
TYX'L H cepe6pllHHYX'L Be~aX'L H
BB.!!BeTCH, '1TO 6
Bil 11
W O~ . '
d lit M C
. - onilHeBBoe 105 py6. - KOU., Ha rOAa CD 10 ąąo. AIIR B'L rop. JIOASH
.~ty po
D"" .,:_RrZY.llBDJe YAoueTBopeoie upeTeosii! BoJlL~a oa nJlO~aAK HOBaro PYRKa, 6yadmmlS.tracya." z.tenm.... .
Bo
•
Aen UPOA8BllTLCII itBlIlKlIKOe IIIIY'
~KOBOqa.
Bou.y
_ _ _ _--.::._ _ _1070--3--1
-.,.____ Owu:.r.
H ontBEy npoAaBlleMY:t'L ~eCTBo,
UpHnaAJI8:&8~ee

••

wyzn&DiA m\)jżeazowego Z paten,tem
gimnazyalnym (l08z,*uje mieisca
nauczyeielld W Łodzi lub na wy·
jazd. O'erty w administr.aćyi pod
lit. L. D.
1180-3-1

13

r

N

A.

\

IJ.REmtm~

upeAMeTOB'L »o:&ao plI3CM8TpaBaTlo 9I1seB6epry, COCTOH~ee Jł3'L Me6ey CYAe6 .. aro DpBC1:,1lB3. H B'L AeOL JlB, onilaeoiloe Allil TOprOll'L 810
upoAalKB Ba »ilCTiI, oBoli.
'
103 pye;. - lIOU.
.
11088 9 AOU 1890 ' r.
Cy,1I.c6oNIl DpOCTaB'L OCTpoBcKill.
CYAer;yyl! Up CT8B'L. CyW" c~iiI.
.
•
1171-1

W admirilstl'acy'l

"Dzie~& Łódzkiego" ~ do
nabyci:.

PRZEPISY OPRACY IĄtOLETNICH ROBOTNIKÓW

Ksit\żki fabryc·zn~
dó zapisywania

małoletnich'

robotników l

KSIĄŻKi '
do z:lp/sywallla dowodów legltylluu:yJII),cll
. tnlków.
.

Sz-ematy ,do zapjsywa~ia ,
wypad~ów· w fabrycę;',1
oraz wszelkie druk! 'i siąfki

Helepó..,1.

dla sądów Dot~in i [BlinnJtb.

We ŚRODł> dDia 25 i we CZWARTEK,
dma 26 eserwca.1890 r.

W~LI]R PRZEDSTAWIHNIB

Powyi'.sze

16 ".iorB~,
Drugi bieg we czwartek .. jednej godzi"ie minut 16, 20 wierBt.

w

z

w cenie po kop. 60

pn,

Wogrodzie
domu tkaczJ
a we czwartek Unia 26~

Koncert

100 8ztuk,

LiJ.SZERESZE~SKIRGa
w GRODNIE. ,
EGZyI!tT'lJJ.\,V€J od 186t roku.

o

Najailniejsze .i naj skuteczniejsze ze zllanych, wody , tarczano 8łone, j oJ i brom
mulowe, Iila~ ..ż i 6lektroterapll.. Lobrz zdrojowy
\V10(l!lWJfU't Dam6wski, asystent szpltft.l& D·ka JezU8 w Warszawie.
.
Bale. reuniouy, czytelnia.., IortepiaB, muzyka w 2-im IIlfzonie. }(~e81.k&nia wYłrnllne

zawierające, ~ł~iele ntin.eralll~

hotel, restauracya, po cenach nizki,cb.

Sezon od 20 maja do 15

.

Droga do Kielc koleja, Bkad mU S klll'1ltką p1leztow~ lub dorożką.
-D.n!oluien.k wstawiono wanny emaliowane
.
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• ~agro"zopy zloteml

ciągruenia

5 klasy 154 loteryi klasycznej
'
'Bnfa 21 czerwca 1890 'l'.

Po

kapelmaj8fr'&

Gril/a.

\Vejgcie t5 kop, Dziaci ,koP. 5.
o godz. ' 7 po poludDiu ••
I.
1lS:-1 _

Poszątek

Kantor stręczeĄ i informacJi

przy ulicy Ko ..tllty.owlkJej Nr. 228
Aby nienarażać Szanownych Klientów
na zawód i Itraty najuprzejmiOJc"p1t\l~
J.W.IV. J:ąnO~ i Pań aby uwalDlaj~c atu.,cych od obowitzk6w, byli l.skaWi udzielać 'widectw':'ich ~row&d.eni& się, !!otując rodzaj slułby i c.... przebyci.. ~ako
wej.
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orliestrr ,ojsiow~ 6 Vnfi1l strzelców
pod

I

września.

r l41Je b1alo<&I EfN- bu , .. da ema/lI W,....1a dli ..ata, ''-lena "lit"",
I ,!,atrIT.uJe prochle,I..
' I ' perr•••Je ..I~. •
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Fabryki Tabacznej
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w guberni kieleckieJ ' powiecie _toplllcJllm.

o}Jako\Vanie po 5, 10, 25 i 100 sztuk

o god.lnie ł'oej po południu.
Wejście 20 kop. - Dzieci 10 kop.
O zmroku ogród oświetlony świa
tłem elektrycznem.
CZl\t;Wca

najbarwniejsze

Jl r. 1, w"bialej bibulce
cenie 100 sztuk
Nr. 3, w żołtej bibułce,
III r. tO, \V bl&łej bibułce,

__ Pan Klu8zew st&wia zakład
300, z tym kto wytrzyma 3 goIlziny bez odp~Dku nim biedz.
Osoby żye~ce sobie st&nąć do ko~
kursu ,piesz.o lub konno raczą ' Slę
zgłosić do restauracyi w Helenowie jeden dzień wcześroej przed
przedstawieniem.
Początek biefU.o godzinie S'I. wiaczorem.

We śt:Qdę, dnia 25

niż.

Ił Niesklejane Ił

zwanego, ':'okomotyw ••
Pierw.. y· bieg w 'rod~ w Jednej godzinie

!l78-1-

lepiej

nowo-wYPlIs:r,czoJtego .atunku papierollów Jlod nazlYą.
słowa określą dobroć

naJ sławniejszego SZYBKOBIEGA
pana KIu.ęzew

1"8.

llomy~llI,ild

"

1154-3_1

Pracownia gorsetów ~~~~I.~~!~~~k!~~'25..0
w

W-ym Paniom podaje do wiadomości, że takowa nadal
pod powyższym adreaem funkcyonować. będzie, a 'otrzymawszy
świeże t'a8ony l towAry, sta1'aDiem mojem będzie W-ne
Paroe jak dotąd, nadal zadawalniać.
Z.,uszanowaniem

An .... Laf'el'8ka.

];I

oleo&1

Caklerkl deltrowe- w wielkim wyborze cód.ieunie 'wiete fo", kop 60.
Kar.elkl ..dziewue w kilkunastu gatunkacb )Ii' 45 kop. ' fun~, Claatka
drebn. tu.t.WI (Petifes {onr) kop. łO, 50 i 00. Toreikl Dellcl.... od 75
kop. które aaletjlją .i~ kiIkOlni.. i~czu. trwa/ości. nie trf.Cąc /lA dobroci.
Cieszące Bł§ "gOl nem uznaniem TORTY ..St.rania" od ,'B, 1 i, wBzelkie
i.me Torty wykony..-, si§ vr aajno..szy spoBOb, jak t~wnież Plra.ldy,
, Ba•• klchee" Laly, CrNly, BIlarel)! I I.aote.
••zelkle za.6w1e.,., wyk ••ywaM
p.",lluaie I Z ul, alterabl...I. ,
j

,I

"

.1,

. '

.1 1115-1I-~

86

5
27

