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Odpowiedzialność robotnik~w
•

Z świeżo otrzymanycb list wyroków
kasacyjnych .Ruskija wiedomosti" podają
kwestyi, mającl\j bardzo wadla robotników rolnych i fabrycznych. Wyrok ten ma na celu ści~łe
określenie granic i wymia.·ów odpowiedzi!\lilOŚci karnpj, u~tanowionej przez prawa z
dnia 12 i 3-go czerwca: (st. st.) 1886 roku
dla robotników rolnych i fabrycznych za
naruszenie umowy najmn. Jak wiadomo,
I"'awa te, jako wyjątek 1. prawa cywilne·
go ogólnego, nie znającego innycb skutk6w
za naruszenie umowy, prócz odpowierlzialIlości majątkowąj, ustanowily dła robotni·
kiJw IV pewnych wypadkach odpowiedziallIoś6 karną, a mianowicie zamknięcie IV
więzieniu za niewypełnienie UlllOWy najmu.
W sprawie, która opar!a się ó depal·talIIent kasacyjny, "Moskiewskie towarzystwo
ak,-yj ne ula wyrabiania cementu" uczynilo
próbę I'ozszelozenia granic zastosowania od·
]lowiedzialno§ci karnej za wskazane przez
I,rawo granice i w żądaniu tem, przeciwnem zasadniczym prawidłom rozsąllnej interpretaćyi prawa, spotkalo opór stanowczy
ze strouy senatn. Towarzystwo pomienione, opierając się na tern, że włościanie
Abaszkin i Akimow, po otrzymaniu żadatku, nie stawili się na termin, IlI'osiJo o
ZAmknięcie icb "
·eniu. ua mocy praWIJ. z dnia 3-go czenvca (st. st.) za odmo·
wę pracy. Dla ·wszechstronnego wyjaśuienia kwestyi, seuat uznał za potrzebne rozIJatrzeć postanowienia prawa z rlnia 12-go
czerwca (st. st.) o najmie do robót rolnych
na zasadzie kontraktu umowy i z dnia 3
czerwca (st. st.) - o stosunku wzajemnym
fabrykantów i robotników. Rozważając
sk utki niezjawiellia się robotnika rolnego
podług kontraktu najmn, kamy depal'tament kasacyjny nznał, że jeżeli robotnik,
na żądanie policyi, powraca do roboty, to
kara ogranieza się wytrąceniem odpowierlniej kwoty z zarobku, ze opuszczenie pmey i nie ulega on za to żadnej odpowie.
Ilzialności karnl\j. Senat przeto uważa, że
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w samym fakcie niezjawienia się do pracy,
I jak również w samowolnem przerwaniu
pracy, prawo nie wirlzi powodu do Jlociągnięcia robotnika do odpowiedzialności karnej. Lecz jeżeli robotnik nie chce stauąć
110 pracy nawet na żądanie policyi, wtedy
policya wytacza mu IlI'oces karny (art. 51'
ust. o karacb nakładanych przez sędziów
pokoju). Z tego widać, że kal'a przepistlna
wart. 51' wymierzaną być winua nie za
niestawienie się, lecz za samowolne odejście od pracy i za niewykonanie żądal' poIIcyi. Zwracając się następuie do postanoWieJI prawa z dnia a·go czerwca (st. st.)
1886 roku, określającego stosunki wzajemne fabrykantów i robotników, seuat uznal,
że prawo, w przeciwielistwie 110 przepisów,
o najmie do robót rolnyej., nie (laje policyi
prawa zmuszania robotnika do wypelnienia
przyjętych przeze.i zobowiązali. Następnie
dalszy rozbiór tre§ci tego prawa doprowl\dza senat do wnioskn, że w większości
wypadków naruszeuie przez robotnika fa·
bl'ycznego umowy (opuszczenie pracy, niest:lwiellle się do niej we wlaściwym czasie
i t. d.), może mieć dla robotnika tylko
znaczenie majątkowe, a tylko zupełne porzucenie pracy pl'zez robotnika, który był
wynajęty i niewątpliwie wstąpił jako 1'0botnik do fabryki albo zakladu przemyslowego, uważane być może jako powód jedyny i wylączny do pociągllięcia go 110 odpowiedzialności kRrnej na UloCy 51' ust. o
karaclJ. Jeżeli w tekście prawa 51' ust.
o karach, powiedziano w orzeczeniu senatu,
jednocześnie wydanego z p"awem zawartem wart. 51' tejże u,tawy (3·go czerwca
st. st. 1886 roku), nie pomieszczono niestawienia się na termiu najmu, jako ozuaki
prtestępstwa i powodu kary, to z tego
wynika, że wla./za prawodawcza takiego
niestawiennictwa nie uważa za naruszenie,
któl'e należy karać kryminalnie_ Opierając
się na przytoczonych motywach, senat przyszedł do wniosku, że zamykanie robotników
fabrycznych IV więzieniu z powodu zwykłe·
go niesŁawienia się do pracy sprzeciwiało·
by się duchowi i myśli prawa z dnia 12
czerwca (st_ st.) 1886 r.
- - --
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Drogi wodne .
- .Peterb. wiedomosti· donoszą, że dll\
P'-I.lllvużenia towarów i IlasażerólV mOl·zem
Baltyckiem OI'aZ "zekami dOI' Ivpadającem i
jak również lila przewozu towarów 1.>1 granicę i odwrotnie, powstaje nówe .peterdbu ,·sko·baltyckie towarzystwo żeglugi.·
Drogi żelazne.
• Ruskija wiedomosti" dono3Zą , że niedawno dokonana kOTlwersya 5·procentowy ch obligacyj, będącej obecnie pou za·
rządem ska"bu III'ogi żelaznej charkowsko·
mikolajewskiej, jest początkiem konwersyi
całego szeregu obligacyj kolejowycb, któl'e
mają być konwertowane całemi se'·yami.
Najlll'zód mają być konwertowane pięcioIII'ocentowe obligacye następujących dróg
żelaznych:
warszawsko-te"espolskiej, donieckiej, mitawskiej, moskiewsko·b,·zeskiej,
orlowsko-witebskiej, poti-tifliskiej, "iażskomorszal.skiej i szujsko-iwanowskiej. Pomienioue 5% obligacye nieumorzone są
jeszcze w obiegn na snmę 270 milionów
franków_ Główne szczegóły ]llauu 6nan·
sowego konwersyi są jnż wypracowane, a
obecuie toczą się uklady z za"ządami odpowiellnicb towarzystw kolejowych.
- .Bil·żewyja wiedomosti" dOIlOSZą , że
zarząd towa"zystwa riazali ko-kozłowskiej
drogi żelaznej zamierza otworzyć "uch
tymczasowy na odnodze kolejowej do miast
Dankowa i LeIJiediani.
- "Bil'żewyja wiedomosti" donosz'ł, że
niezadlugo w Kijówie zbie"ze się komisya
mi ęrlzy na"odowa, d/a rozpatrzenia waru nkólV połączenia nowosielickich odnóg południowo-zachodllicb dróg żelaznych z ano
stryack!} drogą żelazną lwowsko·czernio·
wiecką.

lobU R.st§psL"il dOllatkowe o'tf,lne 5

- Do rozpatrzeuia włallzy' wyższej
przedstawiouo 11l'ojekt przeprowadzenia kolei dl'utowej z Ty1iisu do Kodzory. IV tym
celu ma być utworzone oddziel ue towarzy·
stwo akcyjne z kapitalem około 300,000
mbli. 'l'owarzystwo to zobowiąże się ukończyć budowę drogi IV roku 1893.
- W tlniu 30 września roku bieżącego
otwarto prawidłowy ruch pasaże"ski i to-

warowy - na- drodze - fillaznej -ufańsko .:zto·
toustowskiej, mającej długości 329 wiorst.
Drogę tę polączono z drogą sl\ml\rskoufai.ską i odtąd cała linia IlOłączona nosi
nazwę drogi żelaznej samarsko - zlatoustowISkie j .
Kredyt.
- "Pete"b_ wiedolllosŁi" donoszą, że po
powl'ocie ministl'a skarbu 7. podróży, w
banku palistwa otwarte będzie wydawanie
potyczek na bawełnę na tych zasadach,
na jakich dokonywane jest wydawanie pożyczek na zboże przewożone d"ogami żelaznemi. Prócz tego, zamierzone Jest w
niedalekiej przyszłości wydawanie groma110m wiejskim pożyczek na nabywanie lepszych nasion bawełny, narzędzi i urządze 
nia nawodnienia, potrzebnego do uprawy
bawełny.
P rzemysł.
\Varsz~wskij

I -.

dniewnik" donosi, że
ministeryum skarbu poleciJo inspekcyi fabryczuej zbieranie wiadomo§ci o zaklarlach
rzemieślniczych.
W liczbie żąllanyclt wiadom ości powinny się znajdować: I) rodzaj
wytwórstwa zakla.da i miejscowodć, gdzie
on się znajduje, oraz imię i nazwisko wła
~ciciela. 2) liczba doroslycb l'ObOtllików
płci obu; 3) liczba robotników malo/etnich
z oznaczeniem ich wiekn i płci; 4) charakter wytwórstwa pou względem sani tarnym, oraz otoczenie, w§ród którego pracu·
ją robotnicy małoletni; 5) osobiste, oraz
prawne st03unki wlI!.Ścicieła do robotników maloletnich (czy robotnik małoletni
p,.aeuje za. K.ontr ..lttem, czy let no. m"",
umowy ustnej I na ile" lat jelit zalcontralttowauy); jeżeli małoletni zakontraktowany
jest dla nauczenia się rzemiosła, to CT.y
rzec'lywiście gospodarz zajmuje się jego
nanczaniem i przez jaki czas; 7) ntrzymanie robotników małoletnich (pokarm, mie·
szkanie, odzlei etc.); 8) czy IV zakł/ldzie uży
wane są motory mecbaniczne (para, woda,
elektrycznoM) i jakie miauowicie, Ż/l-dane
są. od inspekcyi takie drobiazgowo umotywowane wnioski eo do tego, na jakie 1.8.kłady rzemieślnicze nałezy rozciągnąć pn.wo o pracy maloletnich i czy to prawo IV
zastosowaniu dO' zaldad6w rzemieślniczych
nie wymaga zmian jaklchkohviek.
- W piątek odbyło się w Warsz~wie

I raz, g y weszły do sal, gdzienaokolo stO-'I rzucałapa pierkI;liczy a Je, mylila się, liillljak nieufuą· Piiyciągną panTdOl3adeu
Iików mężczyzn i i kobiety, w milczenin, zanużała r ęce w kasetkach, pełnych lśnią- ziel?ny stolik, . co najmniej w rÓwl.lej mi~ponnrem spojrzeniem i z trwoll'ą śledzili cych sztuk zlota. Uśmiecbala się, za~bwy- rzeJak nasze piękne oczy. Wyznaj swoJe
ruchy krupiera rZllcającell'o bilę o nieopisa- eona patrzała na córkę, nie widząc jej grzecby, a otrzymasz rozgrzeszeide; ażeby
ny lęk jakiś ś~isnął ich s~rca. '
smntku. W tem szczęściu, które ją upa- zaś ukarać ciebie z~. czarny. cha:akter,
Carmenie zdało się, że przeniesionI} jest jało, sądziJa, że i ona jest szczęśliwą i mó- przylączę p~na do mOJeJ gl·y. Wledzze pan,
Przekład z [r&n... kiego.
do jednego z cyklów piekl a Dantll. Wie- wila do niej szybko, gOl'ączkowo:
że jestem apołeonem rnle~y.
dziona tajemnem przeczuciem jakiemś, po- Masz, Carmeno, . masz, bierz, ile ~e·
~:u'grabia grał, lecz przegra.ł wraz ze
ciągnęła matkę za rękęcllcesz. Zawsze zosta\lle ... wygram od \lich S\~oJą towal·zyszką· Rozstano ~.ę natych(DalSzy ciąg-1Jl1['-Z N, .. 218).
_ ChodżmYrszepnęła wylękniona.
wszystko.. . zobaczy z... wszystko... ~ędę nllast. . Włoszka, przesą~na, lV.el-~yla ~e
Ale matka przeciwnie czula się Iloci~- bogaUj. ... bogatą ... milionerk'l ... '1'0 mOJe 0- wpływ,ettatllry. Wyobraz.ła sobie, ze CrolxGdy o tern myślala, życie traciło dla niej
gnięUj.
niepr~epartą
siJ!};'
z
chciwością
spostatnie
tryuT~y, ale nie żaluję. niczego... vaill!lnt prz'yn~ósł j~j nieszczę§~ie . Podejwszelki powab, a wszystko, w co wierzyła,
zagaruiające stosy bylam szezę8łlwa, barrlzo szczęśliwa...
rzellla zalmen"y s'ę w peIVno~ć, gdy naiż jest pięknem, szlachetnem i wielkiem, gladala na grabki
Carmen nie odpowiadała... Cóż miała u- zajutrz grająe sama, przyczyniJa się do no·
mai al o w jej oczach. Następnie w życiu z l o t a . '
Wstrząsana nerwowym dreszczem , ze czynić, aby zwyciężyć to szaleli two? Ży- wej ruiny banku.
jej zaszła zmiana: matka, która przebacza- Stanowczo - zwróciła się uo margl'3ła jej powodzenie l.obiety, lecz zazdrościła sIlleczonenJi osty . i blyszczącemi oczyma, cie bardziej niż kiedykolwiek wydało się
tryumfów aktorki, pewnego wieczora wy- sięgnęła ręką do kieszeni następnie zbli- j~j nędznem i nizkiem. I ona przestała je~ć, biego-zalecaj się 11an do Carmeny, która
żyła
się·
do
jednego
ze
;tolików,
usunęla
a
sen
uciekał
z
jej
powiek_
Przesądna,
jak
jest
dosyć duia, - aby być stróżem twojej
chodząc Z l teatru, gdzie zdawalo się jej,
iż ją Z'byt słabo oklaskiwano, zacbwiała się córkę i ogarnięta już szalem graczy, rzu- wszystkie wloszki i hiszpanki, dręczoną by- mOl·a!uości i nie wchodź do kursalu wthri npadła. " Atak raralityczny, przytem wzru- ciJa pierwszych parę ludwików. Wygl·ala; ła piekiel\lemi obawami. Widzi ala matkę czas, gdy ja l.Itm będę· Zgoda?
- Zgoda-~parl! klaniaj~c się nizko.SZenie siJU& i znużenie, trzymaly ją przez ujl·zała przed sobą stos złotaj zagamęła je potępioną, tarzającą się wśród tego zlota,
rok Cliły między życiem i śmiercią. Carmen chciwie i nsiadła. Niezmieszana śmiała, co ją paliło piekielnym ogniem. Padała Zresztą, IV mOim w.ekll mozna odgl'ywać
opuścila tealr i ·sztnkę, aby oddać się cał· jak żołnierz, co otrząsnąwszy się 'z pienv- wówczas na kolana i nie mogąc modlić się, z. powodzeniem tylko rolę szlachetnych
.
.
kowicie cborej matce. Dzień i noc, bez wy- szego ognia, rzuca się IV sze"egi walczą.- ani płakać, pozostawala tak pogl'ążona w oJCów.
niemej bol~ści aż ~o rana.
.
CZ! był szczery~? Nlk~ DI~ ma prawa
tchnienia, wyrywała chorą ze szpon śmier cych, sŁawiJa wszystko.
Od
dnia
tego
grala
namiętnie;
szczę,jliNastępIHe
powoli,
rezygnacya
w
lUą
wstąpodejrzywać
naszej
dobrej.
lVIlIry
nawet
ci. Miłogć córki pochłaniała h teraz w zuwa, odmlodzona, obojętna na to, co j!} Qta- piJa; a może też i uczucie nierównie roz· wówczas, gdy czyny zadają kłam na zym
pełności.
słowom.
Wdowa po żołnierzu hiszpańskim za"'a- czalo, zapomniawszy o córce, przyjaciołach koszniejsze.
W liczbie paryżan, któl'zy kłaniali się
Pelen szaeunku, z odcieniem pewnej Udig~ęla nanowo rzucić się IV gorączkowy i znajomych, jedząc zaledwie, grala ciągle
wIr życia ~wiatowego, w zbytek, IV namię i wygrywah~. Podwoila, uastępnie potroi- jej na Promenadzie, WŚI'ód przejmuj,!cych wości, odgadując nlljdrobnlejsze życzenia
tnoHoi i wzruszenia, jakie się z niem łączą. la stawki. Wygrywała. Pokazywuno .i .. so- dźwięków orkiestry, poznałajellnego tylko, młodej dziewczyny, wkradając sIę umieję
Glos tylko, tuk piękny niegdyś, zniknął zu- bie te"az, nie jako śpiewaczkę, której hol· do którego u ś miechala się, zapominając o tną. i stopniowaDą taktyką IV jej zaufanie,
]lejnie. 'l'ryumfy tedy skoliczyły się . 00- dy składala niegdy~ cala Europa, lecz jako nienf'lO>lci swej dawnej. Byl to natnralnie serce i umysł, radując sil) zmiesT.aniem i po·
dziwem, jakiego doznawała, widząc go tak
klorzy przepisali rozrywkę, podróże. Poje- potęgę jakąś zaczarowaną mścicielkę IVszy8~- margl'abia Croh;vl\illaut.
kicb tych nieszczęśliwych, Nemezys gryj
Podszedł do niej wkrótce po przyjeździe odmieunJ:III od innych. Dumny i dobl'y je·
chaly więc.
Caly elegancki próżniaczy świat ściągało przed uią trzykrotnie stoliki były poprzy- i szepn"l ~rochę wzru zonym głosem, nie dnocze 'OIe, mówiący ożyciu z rezygnacn
\~Ó~czas Baden, z lll\norarną swych ziele· krywane na znak żaloby, a 1u-upierzy 011- licującyIII z jego sceptycznemi zazwyczaj Indzi, którzy dużo ciel"\lieli bez kargi. za·
cbwycajl}C się cudami natury, uno zllc się
n!~Jących gór, llbytkownemi hotelami, par- chodzili, zrozpaczeni, z pustemi workami i słowy:
- Paryż bez pal\ stal się pnstynią.
na(l poezYą i sztuką, margrabia OI!:lUowd
kIem/ kUl'sałem, gdzie dokoła zielonych sto· kastltkami. Zdebankowala bank; wygrala
majątek.
R..'\no,
leżąc
w
łóżku
do
godziny
Cm'men
zal'llmieniła
się,
a.
za
lIią
0<1110wkrótce zupełnie uroczą dl Y;:.
hków wzrastały lub ginęły olbrzymie mad
lVuna,tej
,
to
jest
do
chwili
otwarcia
sal
wiedziała
matka:
Jątki. 'l'amto udaly się obie śpiewaczki,
(D. c. 'I.).
- Margrabio, jestem )'ównie zazd"osn/ł
uni8$ione pl:lwszecbnym prądem. Pierwszy gry, WŚI'ód koronek bialych l pucbów, roz6)

Hrabia 'Wodziński.
____
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DZIENNIK ŁÓDZKI.
\~-~
nil któ- górniezych i mechanicznych plozy tJ·akcie--m-i-łe-n-ez-e-s-t-n-ik-o-m-p-o-z-o-sta-w-ia-J-·ą-c-w-,-p-o-m-n-I-e---dyr-e-k-c-y-i-z-a-p-o-zy-s"":k-a-n"":ie--=j-eJ:-·"":d::-Ia-n-,rem poruszono kilka interesuj'fcych k we- szllselbnl·skim pod Petel·sbllrgiem.
nie. Wygloszono wiele przemówiell okollcz- ny. Poprawn e o,hlpiewalłie kupletów z lalstyj. Sekl·eta\·z delegacyl, I). 'tankiewicz,
Telegrafy.
nościowych i toastow za pomyślność sztuki ką, pOllarte grą doskonałą, wywolalu Szum_
domagał się wykonania uchwaly poprzed- Główny zal·zą.1 poczt i tele"'l"af"ólV krajowej, starają~ycb się o jej rozw6j, gll- ne i dlugie oklaski. Z llierw zej tej prÓ.
niego zehrania w J\l"l!edm[ocie wyjednania zawiadamia. że na stacyach pocztowych !lci wal·sZ8wskicb i t. p. Pogawędk, za- by wnosić należy, że pani B . comz więcej
obostl·zonego zakazu używania kwasu sali- KnJliszki i Rakiszki IV guberni koWiel\skiej wiązala między obecnymi, mi ędzy Warsza- zbiemć ich będzie, czego jej szczel·ze
cylowego do wyrobu piwa. Inni mówcy otw:u·to pI·zyjmowallie telegramów we w- wą a Łod?ią nić serdeczluh których oby czy my. Panna Praw<lzic (hrabilla KOl"y_
powolując się na uchwały parlamentQ an- uęŁrznych.
więcej oba miasta z czasem poŁączy lo. Do z&nda de Pompignao), o ile z I)ierwsze~o
gielskiego i francuskiego, uuzymywali, że
życzenia tego dołączamy drugie: pomyślno- występn sądzić można, nie posiada Watu~l_
kwas salicylowy, użyty do wyrobn l,iwa,
ści i rozwojn odrodzonej cenie.
H.
kó\V wokalnych, potrzebnych do Ivykony.
nie czyni go dla zdrowia szkodliwym, a
W niedzielę przedstawiły się ily WOkal-\ wauia partyj solowych. Pan Jal·szewski
ne naszego teall·u IV 3-aktowej operetce (Carill on, błazen) , wykonaniem tmdnej
nlatwja konserwacYę· Wyjaśniono prZY- I
- (-) Z teatru . Ogląrlaliśmy zatem w u- Adolfi\ ~fiinem, p. t .• Błaze n dworn . ~ie ZIV aszcza pOll względem gry, party i tylU~
tem, że kwasn salicylowego używaj'l tyl .
ko drobni piwowarzy, a poza tern używa bi~glą sohotę rezultaty wprowadzenia IV 11I0żn ,\ powiedzieć, żeby WybÓI· sztnki uale- łowej , złożył nowy dowód, że zupeŁnie za.
się go do utrwalenia ·piwa przy wysylkach my~1 oddawna istniejącego jll·ojektu,ktÓl"y sce- żal do najszczęśliwszych. .l;3lazen ~wóru. sluguje na ogólną sympatyę, jaką darzy &0
dal~kich jJoza ocean. Fakt wykl·yci:\ kwa· nę IV Łodzi cbciaŁ oprzeć na U·walszycb pod- nie jest dla Łorlzi 110wo~cią, granym był lIasza publiczność. Pau Olszelyski (Julill~1.
su salicylowego w piwie łódzkiem nade- stawach. Bardzo licznie zebrana publiczność, bowiem na na~zej scenie przez to warzy- synowiec króla Navarry), ulubiOl.y nasz te:
sianem n,\ wystawę pochodzil stą,l, że zaraz na wstępie odniosla symjlatyczne i stwo p. Grabiilskiego, nie był wi ęc: premie- nor, mimo niedyspoz-JCyi, która zlllu~ila &0
kwasu <1ollano dla utrwalenia pi wa, w bro- mile wrażenie. Na bżdym kroku dostrzedz '·(f, co się ,aś tyczy wartości llzieła, o ile prosić O pobłażanie słuchaczów, l'ipie':al
wl\rze zaś, jak pr7.ekonala się komisya bylo mo·'na ślady starClnllo'ci i usiłowali tejże sznkać można IV operecie, to posiada świetnie, ciągŁem i nagrad7.any oklaskami.
~pecyalna,
kwas nie byŁ wcale nżywally gospodarzy teatru, co odejmuje przed ię jej baruzo niewiele. Sucha, a nawet tro- Gra puna O. z k\\żdym niemal występem
flo wyrobu piwa. W dal~zy/1l ciągn ze- bierstwu teatralnemu ową cechę zl·ęcznie chę przynudn3 treść \ibl·etta, pozbawiona zyskuje na w)Tazistości; jest to ,aleta lVa.
l,, ·anil~ plantatol·zy chmielu mówili o ulep- nieraz pokrywanpj czysto spekulacyjnej im- jest nietylko interesującej intrygi, którą, źna, a niestetyl rzadko u tenol·ów kpoly.
szeniach wllrowadzonych IV ich plantacyach, prezy. CzuŁo się w odnowionej gustownie coprawd", rzadko znajllujemy w dzielacll ana. Pan Marecki (l1I·abia Rivaroll, jlo.
Jlrzycz~n stWIerdzono, że budo.wa I"IlsztO- sali , zaopatrzonej w różne udogoduienia, w .podkasanej mnzy", "le nawet rnchu sce- wierzoną mu pal·tyę odśpiewaŁ poprawnie,
wali drucianych jest nie)))·aktyczuą. Pan świeżo ndekorowanej scenie, pewne ciepŁo nicznego i komkzuych sytuacyj, bez któ- w prozi~ jednak dykcy" wi le zostawiala
Auto- do żY l,zenia, a ruch)', zwłaszcza l·ąk, o wie.
Kleuięwski opowiadał I' plantacyach cbmie- i sympatyc7.ne zaintereso.wauie ową I,ierw· ryc.h operetla obejść się nie może.
lu lIa W olyuiu, w GaUcyi i ,v Czechach, szą reprezentacYą sit teatru, stworzonego. rzy libretta, Pl'. lVittmau i Bauer, starali le umjtygować należy. Ciągle nv. gl·ożeni..
ktfl\·e zwie<lził osobiście; zaznaczyi, że już nie usiłowaniami tylko jednostki. Pl·zed- Hię w)H·awd7.le wynagrodzić bra14 te dow- palcem wskaznjącym, lub llodnd.'i zenie rąk
chmiel udaje się lIajlelliej lla grnntach stawienie wypadlo. nader pomyśluie i nie cipIIm, ale dowcip ten po większej części wyżej glowy, uie może dod,\tuiego wywióI·ać
ezerwonych, że lIasz chmiel za granieli ma zepsulo ~)ierwszego wielce dodatniego wra- ciężki i niesmaczny, w wielu zaś miejscacl'l wrażeqia. Pau Winkler (Archi,bal(\ de Zor·
Ilobr:} oj/inię i jest bardzo poszukiwany, że żenia, jakie wywarla zewnętrzna szata saU kropki u"d i z!)ytllczne.Panom W. i B. uoza) gl·lj, jak zwykle, pelną hnmom i ko.
jPdnak IIlantacye na Wolyniu i w Galicyi teatralnej.
Niestal·zejące
się arcydzielo braklli~ widocznie ważnej (lIa oper~tkowe- miczuej werwy, mimo trQchę snchej tl·eści
ulIadą;'}. J'ia zal.;Qliczeuie jeden z mpwców Fredry, .Śluby pauieliskie", odegrallo glad- go Iibrecist.y zalety, ktorą OlIznaczają. się olleretki, szczerze rozśmie~zał licznie ze.
podl)iósl raz jeszcze konieczność skrócenia ko i starannie, z poszanowaniem dla sztu- fralleuzi, to jest: umieć powiedzieĆ wiele, oranych sluchaczów. Muil!jąze p"rt)<e dojarmarku w Warszawie dą dni p.ięciu.
hl i poezyi, jaką tcllł1'l zawsze utwory naj- być zl·ozlllnianym j edynie przez tych, co strajaŁy ~ię do caloSci. Wogóle za wyko.
~ .Slowo" dowiaduje się, iż
prawa większegu dramaturga naszego. Dobrze do- chc(f i mogą, a jeduak zabawić wszystkich, nanie _Blazna dworu" należy się dyrekcyi
kopalll i fabryk KI·amsl.y IV osnowicach bmna i liczna orkiestra, oraz wcale przy- nie wywolując rumieli ća nawet nil- najnie- i artystom ,·erdeczne uznanie. Operetta
IV nowl~ wchodzi fazę.
Ńie mogąc nsku- zwoite sily baletowe, przedstawiły się IV winniejsze Iic,\ pIci pięknej. nIuzyka pre- wyuczona snmieunie, anSl~mbl zgpdny, chótemmić sprzedaży na warunkach przez sie- wykonaniu \lWel·tury z "Halki" i .Maznra teusyonalna, pozująca raczej na operę ko- ry siln e i harmonijne, kostynmy świeże,
bie stawianych, gwarectwo Kramsty za- błękitnego" nacler jJokaźnie . Wystawa świe miczną, grzeszy, niestety, bl·akiem pięknych bogate i zastosowane do miejsca i CZll$U
mierza wszystkie swe zaklauy wydziel·ża- ża i starauna, uzupelniała ogólne nader do- melodyj, a co gorsza, oryginalności. ::>poty- wystawa, jak na warunki, IV jakich teat;
kamy się tam ciągle z .Boccaciem" Sou- na~z ię znajduje, świetna. Część choreo·
wić. Na początek wydzierżawioną być ma datnie wrażenie.
cynkownia .Emma-hiitte," w k~órpj CZ8 0O wykonaniu powiedzieliśmy już og6luje, pee'go, .Piękną Heleną " Offenbacha, a nllo- graficzuo. zaprezentowala się bard~o zada.
we posiadanie za. 120,000 marek rocznie że bylo calkjem Zlu1awalniające, do moty- wet, między illnemi , z -.Faustem" Gou· walniająco. 'falice: .Szermierek" w akcie
wejdzie nowopowstała pod Będziuem fa- wowallego zaś sądu o nowych na naszej sce- nod'a. Pomi!Jlo to publiczność, kt6ralit.eral- 2-gim j .Bac)Jautek" \y akcie 3·cim, gubryka blacby cynkowej Reifa i sp.
nie llrtystacu i artystkach, zamalo dotąd nie przepelnila sal ę teatralu,ą., wyszla z stownie ułożone i banlzo staranuie wyn·
- .Nowosti" donoszą, że ministeryum llosiallamy materyall1; odkładamy też sąd przed~tawjeuia z znl,eluem zadowQleniem i czone przez p. Zabol:skiego, ogólnie się. po.
dóbr ),ailstwa zamiel·za wysiać do głównych ten na później. Pokrótce zazuaczymy, że zapewne uiemz jeszcze podąży cbętnie ua dobaly. W)Jrawdzie niektóre z bachantek
okręgów gómiczych ekspedycye sllecyalne, p. '1'rapszo zdradza b. zdolnego i rnty- .Błazna dworu ", choć\Jy jedynie dlatego, okazaly zbytuią oszczędność IV hoju kostyumólV, łatwo wszakże zal·adzić telllu po.
IV celn zbadania wytwórstwa górniczego 1I0wauego
arrystę,
panna Morska po- że wystawiono go pmwdziwie eon alnore.
Wszyscy artyści, składający personel 0- większeniem liczby przepięć j spódniczek.
i ulepszeli, któl·e w niem poczynić należy, siada
miłą
powierzchowność
sympaperetkowy,
znani
są
już
naszej
pnbUczuoDoczekaliśmy się nareszcie d(lbrej i nie·
wyjaśnieuia warunków potrzebnych
do tyczny i pełny dźwięk gŁos u , poprawną
zwiększenia wymiarów wytwórstwa i in- wcale dykcyę i pewną już rutynę sce- ści z wyjątkjem panny Calod, która po raz ile skompletowanej orkiestry IV teatrze
nych niektórych kwestyj.
niczną . Dla panny 'l'rapszówny rola sobo- pierwszy u nas, a podobno wogóle po raz l6dzkim, bez cZego, choćby najlepiej wy- Naczelnik eskadry na oceanie $po- tnia była podobno pierwszym na scenie pierwszy lIa scenie, ukazala się w !"Oli Fe- stawiony ntwÓI· śpiewny, nie mógł zailakojnym, wice-admirał NazimolV, zlV~edziw- debiutem, kt6ry, o ile można s~dzić, wy- Iiz)" d'Amores. Pauna C. pOSiada ważną walniać muzykalnie wykształconego ucha.
szy nietlawno su.czailskie kopalnie węgla padŁ całkiem pomyślnie, zdl·adzając w mlo- zaletę, to jest czystość intonacyj , z oceną Skoro zdobyli~my i~ na tyle, sądzę, że
w kraju południowo·lIsuryjskim, przekonaJ dej al·tystce wiele ciepla i nczncia. Reszta, wszakże glosu jej, umiejętności śpiewania niezadlugo, jeżeU już nie obój i fagot, któ.
i gry scenicznej, powstrzymujemy się do na- re, coprawda, bardzoby się pI·zydaly, to
..i~ l> dl>broci g"tuuku węgla suc:<ailskiego, to nasi dobrzy znajomi.
który zbliiony jest do antracytu. Obszal·,
Po przedstawieniu, grono osób naj bliżej stę;lIlych jej występów. liieuniklliona IlI·ZY przynajmniej ujrzymy W ol·kiestrze ko t\~,
zajęty przez pokłady węglowe nie jest je- zajmujących się teatrem, podejmowalo sntą stawiauhl pierwszych kl"oków na scenie niezbędne w każllej OI·kiest!·ze teatmlnej
szcze dokładnie oznaczony, łecz niewątpli- biesiadą gości wal·szawskich, wgród któ- "trema", tak owładnęla panną C. w nie- i koncertowej. Werbel i tolomb:l.s może
wie jest bal·dzo znaczny. Grubość war- rych byli pp.: Lesznowski, redaktor .Gaze- dzielę, że nietylko IV śpiewie, ale we być z wielkim efektem użyty w pewnych
stwy czystego węgla dochodzi do 8 stóp. ty warszawskiej", WolE,· ·wspólnik znanej wszystkich ruchach ~.zułllo się skrępowaną, danych razach, jak tailcach, marszach i t.
- "Prawit. wiestnik" zalDi~szcza ro1.- fit·my wydawniczej, Henryk PiątkolVski, do czego uiemaŁo przyczyniŁ się męzki ko- d., stale jednak znstąpić kotŁów nie moie.
)lorządzenie Najwyższe o zatwierdzeniu znany artysta malarz i krytyk artystycz- styum biszpailski w akcie 2-im, IV jakim 'l'remolo np. na tolombasie, mające naśla·
ustawy "l·uskiego towarzystwa urządzeli ny (.Gazeta polska"), Michał Wołowshl, Ii- swobodną czuć się może jedynie mtyuowa- dowaG tl"yl na kotłach, wygląda komicznie,
hamulcowych" . Założycielami towarzystwa tera t i dziennikarz (.Kuryer codzienny"), ua i obeznana ze sceną śpiewaczka. Dwie a atakowanie choćby tylko 9JoeZZQ-f01·W to·
są: Mieczyslaw ;Rudnicki, wlaściciel fllbry- \Vaclaw Karczewski (Jasieńczyk), drama- te zalety posiada w zupeŁności pani Bro- lombasu i werbla, jest zasilnem w orkieki machin i kollów w P\·nszkowie i dymi- turg i nowelista (. Kuryer warszawki"), l1ikowska (Iwona, dziewczyna baskijska), strze $mycz~owej i tylko w orkiestrach
syonowany geuerał-major, GI·zegorz pOlue-1 kilku innych cJzie,.mikar1.y oraz sekretarz a dodawszy do nich dźwięczny, sylDpatycz- metalowych i z dużej liczby członków zło
ktow.
komitetn cenzury warszawskiej p. Znbkow. ny i doŚĆ umiejętnie używauy glos, wiele żonych, może być znośnem. Koszt nabycia
Wkrótce IItlyieJ·Ą !\\vą dzialalność Ożywiona serdecznym i pełnym humQ~·u na- życia, swobody i sporą dozę temperamentni kotłów jest stosunkowo nie tak wielkim
wielka fabryka towarzystwa zakladów strojem, biesiada pl·7.eciągnęla si~ do rana, sceuicznego, należy szczerze pl·zyklasuąć (moźna je mieć za rs. 100 lub II1nil\j), a tak
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wi~zania tej zagadkowej egzystencyi; że sze do osoby, któreJ posttpowll.nie JlOdej ny ze starych dl'amatyczo 'c utworów,
albo pani de Buttencolll·t w to się wmię- rzanem mi si ę wydał, ... A te Iyyrzuty który niewiadomo czy nas chce PObUllzić
I sza, albo jaki wypadek zmusi pseudona- zamienil)· się w gwaltowny nięl1okój, gdy do ś.niechu, czy też do l'łaczu. Lecz narzeczonego do zerwania lub przyśpieszenia się dowiedzialem, że pan ~ poblazaniem rzeczony Maryl- Magdaleny miał czem iuŁOWY
tego związkn.
Czekał cierpliwie, choć przyjąleś wlaqomość, z rozsąduych zap~· nem myśl zajętą. Cierpiał strasznie, myz pewnym niepokojem chwili, w której Wilie powodów ... Sąsiadowałem wtedy z do, śląc ~ potwarczych podej,·zeJ\iach..pani Fruprzekład
m6glby . porozmawiać z MarYI! - Magdalenlj brze znaną panu osobą··· Potrzeba dowie- gel·es-' i nieświadomości pana L~courtois,
o k .vestyi, która, jllk się zdawało, wyszła dzenia liię I'I·awdy owla~l1ęla caJą, moją bo sam, niestety, wiele więcej widziaŁ na
Il eleny [·rs,.loJeeldej_
z jej pamięci.
istotę. Zresztą, ogrom oskal"Żenia oburz<I!l własne oczy i słyszał na własne uszy. Nic
Lecz zuowu Edgard Lecourtois podjął mnie sam przez się· Można przecież być nie zdolałoby już zmniejszyć. ani powiększyć
się przyśpieszenia dalszego biegu
wy- sceptykiem i posuwać niell'isl·ę do grauic jego. pewności. Mógł tylko zllpomuieć i maA nieszczę~ciem (lIa Ma,·yi - Magdale- padków.
cynizmu, a zallatrywalj się ~Ja mŁodą pan- ło go obchodziło, czy inni zauważyli lub
ny, było tak nietylko teraz; ale i da.Powl·ócil niedawno do Nancy po (Ił lIŻ- nę jak na i stotę czystą, mogącą ukrywać nie jakiś fakt bez znaczeliia.
'l'o też jJożegnał śpiesznie go~cia, dzięku
wniej i zaws:iie_. Nic więc nie stało na szym )lObYGie u ojca na wsi i dowiedziaw-, w sercu jakiś r.aród zepsucia, ale niezeprzeszkodzie zażyŁości jej z Franrjszk.iem, szy się zaraz na wstępie, że pan Real - psutą do gl"Ulltu. .. Wysądowawszy źródło jąc mu za ten czyn jakkolwiek niepotrzektóremu psnla tylko krew niepewność, jak wyraźnie pan Franciszek Real-były profe· wiadomości, przekonałem się , że było ze- buy, bo mial zwyczaj wierzyć tylko w prawtakowa skończyć się miała. Czuł się co- sor, czŁowiek znany, przedmiot ciekawości Jl~utem, cuchnącem, pel nem żab i brzydkicll dopodobieństwa, ale dowodzący życzliwości
raz pewniejszym wygrauej, ntrzymnjąc, że mieszkańców w Nancy, był w przededniu gadów.,. Słowem, wiadoma pan n osoba, z jego strony.
panna Hart byla jego niewolnicą, że nie zarączouy z panną Hart, ]JObiagł niezlwo· zobaczywszy dwa lub kzy razy .mlodego
Mloda panna zajętą była czytaniem IV bumogła mu się wymknąć bez sprowadzenia cznie do dalI niejszego rywala, któI·y mie- człowieka bląkającego się p',d oknami 11l10- duarze, znajdującym się obok sa.lonu ojcowrozgłosn. Przypuszczał, że odmowa za- szkał w domu kiedyś przez niego ,.:samego dej lIanny i spotkawszy go w nocy lilio ko.- skiego" którego. zlJytek ~ na(\to uroczysty
ręczyn była owocem ~krupułów i wstydu, zamieszkałym. Łatwo mu więc było go rytarzu zatrzymnjącego sil} PJ"zededrzwia- nasu·ój raziły jej gust wybredny. Słońce
które zwalczy z czasem silą prawdziwego odsznkać. Jednego pięknego poranKu, .111111 mi, których otworzyć nie ślOi\ll, udawała, wicczol"Oe oblewalo światŁem jasne obicia
uczncia. Wystrzegal się w zelkiego 2W'·0- Edgard LecoUltois wszelllszy do pana Ril"al, że wier:>JY, iż miody ten człowiek jest kochan- pokoju. Cieplarniane rośliny i fijoŁkj nitu do przeszlości, o której sam zapomnieć przemówi! w te slowa:
kiem młodej osoby. l <:0 go.rsza, że i we cejskie kwi\ly w ~ardynierkach , roznosząc
pragnął. Można było powiedzieć, że dwo·
- Chcialbym z tohą IJOm6wi ć, drogi pa- mnie wpoiła to przekonanie... Lecz pan dokoła WOil cudoWIl'l zmieszauą z zapachem
je tych ludzi, którzy znali się juz przed- nie Franciszku.
szczęściem nie byłeś równie naiwnym ... jak \t·ysu. Meble byly pokryte l1lateryą haftotem,. skorzystalo ze sposobno ci i spokoju
- SłuclJam pana - odl·zekł tenże.
ja. '1'0 też za karę nstępuję ci lJjiejsca, waną w bukiety piękne, jakby od lIiechcepanUjącego w tym domu, żeby poznać się
- Czy zecllcesz mi u wierzyć?
będąc pewnym, że pierwsze moje natcbnie- uia ·zur;Q.ne. .Drobne sprzęty, artyscyczuej
lepiej , a młoda dziewczyna nie Jękala się
'fo zależy od tego, co opowiadać mi nie było najlepszem, ile niema źd:tbla /lra- wartości, książki i koszyki ~·ozrzucone w nie·
czul ości czlowieka, który ją szanować nmial. będziesz - odpowiedzial Franciszek, marsz wdy w tej całej zmyślonej historyi, oprócz ladzie, nadawaly temu mies~kaniu pozór
Mile ich ~ozmowy p,·zeciągaly ·ię do zmro- c1.<jc bl·wi znacząco.
zŁycb zamiar6w lIana de Buttencol1l·t, za elegancyi i wygody. Było to milutkie
- Boisz się pan, żebym nie zapomuiał I które sam tylko odpowiedzialnym być po- gniazdko, zaciszu e, wypieszczone, doSkouale
ku, hyly. czasem )IOWaŻnp, a czasem wesołe, ale UIIZ<,!y czcze, /lni próżue. ~re mówili o prawach taktn i przyzwoitości? \V isto- winien ... A co do pani Frugeres, zamilknie słn~ć mogące za ramy ladnej kobiecie
nigdy o krewnych i znajomych Maryi- ci e, może byłoby le),iej nie mówić z tQbą ona, widząc, że jej sŁowa nie mają oddżwię- i usposabiającll więcej d'J mal·zeil niż do
Magdaleny. Franciszek chcial sam zallel- o pewnych kwestyach. Ale nieświadomy ku. .. prze~iwnie nawet... dodają ostrogi... bl·ania życia z rzeczywistej strony. Wchoni4 miej ce w ser~u i umyśl" mlodej rlzie- 7~l.Sad kazuistyki, sam nie wjem, co mi zroGra fizJognomij Edgarda Lecvurto\~ byla- dząc (lo tęgo mieszkanka, lloznawalo się
wczyuy, oddalaj!lę po troch n od niej st,·achy bić w tym wypadku należy. Mam obcią- by mogla zająć Fmuciszka, gdyby publi- IDHego wrażenia; znalI w niem było ową
i willma wyobraźni. Przy tych zasobach żoue sum ieilie. Pozwólie mi zdjąć z niego czne wyznanie winy, uczynione przez niegQ, rękę kobiecą IV <loborze tylu szczególóll'
inteligencyi i wymowy, jakie posiadał, ciężar. UlatwilY~zy ci sposobność czerpa- nie odświeżylo palącęgo sllIutku. '1'0 jasne, J zlanych w harmonijną, 1)I·ag nąr.ą podobać
mógl )lodolać tl"lldnemn zauauiu i zwrlicić uia whldomo~ci w dość zmąconem źródle, szczere spojrzenie, zmieszanie, polączone się, cal olić.
lIa ~ieltie cĄI!) uwagę mlodPj kobiety. Ale Idoznalem Po.tem wyrzutów sumiellia 1111 ze stJ\nowczością, ten I'óln śmiec h ... cv,yczul, że nadejdzie wkrótce potl zeba roz· myśl, że mogę zniechęcić cię raz nazaw- nily , mlollego komika typ, dabnffi zna.
(D. t. 11.).
22)

Henryk Rabusson.
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k~oryt

orkiest[l'ójak liczne efekty żądane glej ś~nierci .12, kalectw l, kradzieży 11 .
~tcI~ 93.80 kup.. V 93.90 ąd. D,ako.to: Ber'
JIC%ez koml' lZy r Iy, n~esłycbanie zyskały- znalezIOno clal martwycb I.
hu 5'1" Loud,u ł'/" PUli 3'". Wiede6 ł"l Poby na . telB. r a .D1edzJel~em przedstawie- ,(-:) Wypadek . . W ~odwórzn domn pod
t<>roblUg 6"1.- WAl"," k........ ","... 5'':' liHJ'
niu orkiestra, ktol'a dopiero zgrywa się
.. 8a przy ul. Zgier. klej, napI'awiano stu~~tawlłe s.ie1U.8~ie ~25.2. w.ru. ł i II 252.2., toPetersburg 27 września. (Ag. II.). . Pe- ".' 192.6. Iioty IIk,nl. 122 .ł, poi, ••ka prO/ulo"a I
~ .obą, wy zła z tryumfem z trudnego za- dmę, glęb?ką . Ila ~llki\dziesiąt lokci. ZI\
d:ua ia . Poząd anem byloby jedynie większe "o~nocą h~IY I drabauy spUSZczono do stu- t~l·b. wiedomost" donoszą: rząd serb ki. 97.6, /I 18.5.
P.I~""r •• 27 ...&eIlnia. Wek,l. U& [.ou.I,11 80.40.
lian!), zwłaszcza w u tłl.pach solowych i rllll robotlllk~ B. Klapsetera. Gdy go na- me mogąc przed upływem !"Oku 1893 udzie/I 'p0.,ezka .... hod'!i.101.50, lU po',nka .... howelodramacb. Rzecz to uiewielka, której stępu.le. wye.lągano z. pOIlTotem do go'l'y I' li~ to~varom ruskim. przywożonym do Ser- d~ua
IW'/., 4'/,'/, hst, ..... ta ..ue ltredyL ,ielUiki.
latwo poradzi batuta p. Bal c arłm.
g dł' .l uz. zuaJdowal Się na połowie wyso- bII. WIększych ustęl)stw. aniżeli te, jakie 131.50, akCJe bauku lU.lklego lU. handlu za.grauiezne2'O
268.50, petersburskiego bauku ",. kouto wego
ano
Austryi,
IV
ęgl'om
i
Niemcom.
poprzyzn
8. K,'z.
ko. CI, lina zerwała się nagle. Roootnik
607.00, h&n..kn luięUI11uooo"ego 481.00, WArszaw.
(-l Z. ochro~ki. .Z dniem l pażdzi!lr- spadł do glębi i wyciągnięto go stam- stallo wil już teraz s tosować do przywozu oklego
bank. ,łyskouto"ego _..-_
nika kOlIczy Si ę pierwszy rok istnienia ląd 1~0~1I0 potłuczon ego, z połamaną w kil- ruskiego niższą. taryfę celną. z której doBo.II., 27·go lfnefaiL 8ulwol, raIki. _az:
dla nb?gich dzieci przy ulicy ku m!eJscacl~ prawą ręką. Po udzieleniu tycbczas ko rzystały tylko towary austry- ~1.80. na doBta"ę 251.50. ...lPle ua W.....a'"
\\T;,I.ow.skiei .. Koml,~_t uprasza~at~m WSZ)··t_ mu plenv zeJ pomocy przez zawezwane o jackie i niemieck ie.
251.60.... Peterab.rg lu. 2M.40, u", P.ter.borg
Jl~nle. opiekunki o. z~brallle Się dllla l) felczera odwieziono go do sZI ital
Kazań, 27 września. (Ag. p.). Komitet dł. ~2.40, Da Lood,.. 1u6L 20.37'/., ua Loud,. dl.
20.1
" Da W,ede. 160.30, kupouy •• lu 3U.60
r~źdz lerlllka . o ~ortZJDle 4 po południu, Alek a udra.
) a
II . t utejszej
wystawy naukowo-pl'zemysłowej
5'1. hsty .ustawue 7t.1hJ, 4'1. listy Iikwiłla.eljD~
" lokalal
OchrolIki. dla
wysłuchania roczne(- ) Kradzież . lr sob o t ę, I\~IO
" ·'d dllIa,
.
powziął uchwałę. co do rozdziału złotych 68.90. po.,ezka rOlka 4'/, • 1~1 r 97.5Q 4'j s
. 'o I '
d . ł I ,.
.
-o ~JlI all 7,( ama z zla a no~cl konutetu ze stl'rchll li" domu p B
.
l Z . . medali, nadesłanydJ mu pnez Cesarzewicza 1887 r. 70.90, 6'/, r.utulola 111.10. 5'j r. d~. I!!Sł
" dla osobistego .. k
"
'1"
.
.
"
1'1 zy u. glel'
or~z.
plze ?na l~l a Się. o I e sk lej skradzIOno bieliznę właScicielki domu. Ka s tępcę '1'ronn, jako protektora wystawy. .1_:106 .20 , p~iye~u w..h...ia ([ .... BaMl, m emiuczęszczająca do ochronkI dZiatwa korzy(--) Repertuar teatrn łódzkiego ua t _ Dwa medale, przeznaczone. dla osób, które ay' 81.20, a~. hSt1 r.ut&"oe rnskie 100.00 5"l po• 1864 roku 177.00 laku' • '1800
~t.la przez. tell ro~ ~ .nauki . I·el~gii, rol>~t dz!eai bieżący: dziś komedya Baluckie:o najbardziej l.asluży ły się około wystawy, r. .- . -,premio"a
uoye drogi •• 1. "aruaw:.o."i8łle6lkiej
r,cznych. '.!su~kól\.' s,plewu 1 \l'"nn~stykl. r r-iowy dzienllik," WII cz wartek "mazeu otrzymał pl'ezes komitetu, S. W. Diaczenko 243.00, &k~ye kredyto"e aU.",&oki. ln.OO. &ko,.
K.on.l~tet p~agllle 1;lze~ouać paUle 0plekun- ' dworu," IV sobotę komedya Sardou .An- i wiceprezes, l)rof. A. A. 'ztukenberg. "&JBsa".ki.go banku b&lldlo .. ego - ._ ,Iy.fr.outowego -.-, dyakooto uiemieJ:kJego bauko pań.8t".
kl. IZ o.fialy ~!I_zez ~lIe składane Idą ua dren," IV niedzielę: komedya IV I akcie Dwa inne medale dla wystawców otrzyma- 5Of.
prywatne " 1.°/•.
~r:'wdzl~:y POZ) tek 1 wydazą IV przyszlo- Św ielerskiego .Jes ieni ą, " komedyjka z fl"ł\lI Iy fabryki: I. J, Alafuzowa i braci KrestoLOIdy •• 27 wrzeIniL Po'yezk .. rUBka z 11189 roku
~I Zha\\l."nlle OlVoC~..
cuskiego .Pomyl ka" i dwuaktowa opera wnikowych.
II ew. 99'/" 2'/,", Ko..ole augiel.kie 94'/..
.
Wiedeń , 27 wrześllia. (Ag. p.) Większa
(-) Wlzyt~ ~",:artalna .op lek,~nek \\' ..0: komiczn a Kua·p.illskiego rBojomi!" i Wanda."
a.rll., 27 WTZMnia. Pszeui", 183-196 nIL .....
tbro nce katolrcklej pl zy uhcy \\ Idzewskle) a lIa ZllkOUCZelue "Czardasz· w jedne pal'e c z ę~ć akcyj dr. żel. Bialogród-Konstanty- 19i1.25, Da listop. grud•. 187.50. 11:,16 164 _ J74'
przspada IV t,ygodniu bieżącym na panie:
'
,
,. nopol przeszła na własnoś ć kapitalistów u& wn. paSd.. 17\.50, Da grud .. 166.00.
•
!Ia..o, 21 WlZMnia. K.."a good ..erage 8&nl:oa
Vrozdo wsk ą . Elzelloergową. Fuchsow~, Ganiemieckich i austryackich. Zarząd tej
na
""
....
127.00,
n"
grud.
lM.25,
....
mu
...
1891
jelliczową! Gehligową i Gajewską .
drogi znajdować się będzie odtąd w r. 97.00. Stale.
(-) Ogołne zebranie członków stowa Wiedniu.
Llverp"l , 26 wrzeIui&. Ba"eill&. Sprawownie
rJyszenia spożywc1.ego, na~uaczone na onegPetersburg, 27 września. ( Ag. p.). Cesa- k06eo".. Obr6t 8.000 bel. • tego na Bpefr.ulaen i
- W koilcu rokn bieżące<>'o departament
daj w ~ali towarzystwa kredy towego. lIie mellrczny ministel'yullI spr;w wewllętrz- l"1.e wicz r-iastępca TI'onu otrzymał ordel' :iw. "y,,6~ ,500 bel. HOODO_ łfidtIIiJIg am8f'W""&: na
W'H8S1eu - - - - -. na wrzesień patda.iernik
doszlo rlo skutku. z powod u nieprzybycia nych wycia k siążkę informacyjną ella leb- Wł odzimierza IV-tej klasy.
5"/.. nabywc,. Da p&td.%iernik Ii.top.. d 5<l~ nawymRgalll~j liczuy stowartyszonych. Z 94 1'70.1", gdzie będą pomieszczone najświeższe
Petersburg, t.'l wrz eśnia. (Ag. p.). • o- b,~~,. n& l~topr.d grudzillii- - - __• no,: gru_
alou ków stawiło się na zebranie tylko 19, illformacye. dotycrĄce medycyny sądo w ej. woje wremia" donosi. że projektuje się dzien atyczeu 5'/. ....by".,. n.. atyc.e6 luty 5'/,
wobec czego prezes sto warzyszenia spo policyi medycznej, postanowieli san itar- wzniegć św i ąty ni e prawosławne w Berlinie. ~y,!c!,. r.~a 1ntl m.arzec 5 u/,. nabY.C1, 8& Jllal.zec
LI '1' 4 nabywcy, ta kwiecień maj 5fł/.. n ....
żywczego, adwokat przysięgły p. Cuom ę  lIych. klimatologii. blłlneologii i in.
Londynie i Madrycie. omz drugą cerkiew kWl6Cleu
bywcy.
Iowski. stosownie do przepisów ustawy,
- nPeterb. wiedomosti" donos1.ą. ż e ele- IV Paryżu .• GraŻdanin donosi o zamiarze
_•• chuler. 26 wrzeinia. W..ter 12 T..ylor 7'/
wyznaczy I nowy termin zebrania ogól uego partament medyczny zamiel"Z3 do konać w urządzenia ruskich teatrów IV Dorpacie. Water 30 Ta,lor 9'/" Water 2() Leigh 8'/ W..
Mule 4Q
na dzieli 12 paździel"llika .
ciągu roku bieżącego sp isu farmaceutów i lIfitawie. Rydze i Rewlu i [l9utrzymywllnia 30 Clayton 9, Mook 32 Brooke 9
Al..yoU,9'/.. Hedio 40 WilkiIuon 10'/ , \Varpeops 32
(- ) Zmiany w urzędach . Asesol"'lvydzia- deutystów całej Rosyi. Spis oznaczolly ich rzą cJowemi zas iłkami.
Lee.
8
/
..
Warpcops
36
Rowiand 91/ .. Double 40 W..
In ubezpiecze'l rządu gubernialnego piotr- b'!ilzie dokonany podlug tegosamego pro·
Petersburg, 27 wrze~;lIia (Ag. p.). Oglo- ston 10-, Double 60 zwykły gaL 12'1 32" 116
kowskiego, p. Edmund, Wolf, w niósł poda- gramu , podług jakiego dokonany był spis szona zostala ustawa towarzystwa aseku- dys. 16+16 gt'ey tkaniny .32rł6 176. H::"'o.
nie do właściwE\i władzy o uwolnieni e go ł e k arzy.
racyj nego i transportowego pod nazwą . Ro- le:r:::-l;rk, 26 WfZMniL Bawetua 10'/., ,,)/. Or.
od obowiązków, wsk1łtek cuoi·oby. I'ro- Przy glównym zarządzie stadnin pall- syan in ". Oelem i .zadaniem towa,"Zystwa
Ne .. -Yor k, .26 wrześni... Kawa ('air - Rio) 20.75.
śbie tej stało się zadoŚć, a na miejsce !I. stwowych ma być utworzoną oddzielna ko- jest rlostarczeuie wla,cicielom majątków Kawa. Falr-R,o .'II 7 lo" ordiu&fy na .ierp. 17.82.
W. powolano s t-llrszego referenta rządu gu- misya z pr7.edsta wicieli hodowli koni, tak ł atwiejszych sposobów i środków zabezpie- ua pazdz. 16.82.
bernialnego, p. Floryana Dudzilisk iego. któ- państwowej, jak prywatnej. w celu wypra- czenia ich od szkód, powodowanych przez
ry otl"tymaną posltd ę objąl przed kilkn cowania środków, zmierzającycu do ulep - p o żary. '1'owarzystwo oędzie potrącało
TELIWIlUII G1EtOOWtl.
duiami.
szenia rasy koui włości ailskiclJ .
część zysków ze swoiclr operacyj na rzecz
(-) Nowy urząd. \V L okręgu zjazdu
- Odt.lzielna komisya rolnicza. utwo - o ób. które w niem ubezpieczyły swoje masędziów pukoju gubel"lli piotrkows kiej utwo- I'zona l)l'zy ministeryuUl spraw wewnętrz · jątki; dalej będzie się przyczyniało do rozGiełda Warszawlka.
rzono nowy Ul'ząd nadetatowego komisa- nych. k.tóra wypracowała program wszech- szel'zania działalności towarzystw miejlI:.dano z k:06cem giełdl
al:& sądowego. dla ktot'ego jako stale miej- stl'ounego zbadania przemysłu roilIego IV Ro- skich. ziemskich i wogóle aseknracyjnych,
z. wekile krółk.łer .. J•• we
sce pobytu wyznaczono miasto Rawę. ~o syi pośrÓll wszystkich klas ludn ości. pole- opal"tych na zasadach wzajemności, pl'zez
minacyę na tę pos~ę otrzymał radca ho · cHa ziemstwom i innym instytucyom odpo reasekurowanie zabezpieczonego w nich ut\ UerJiu za 100 lOr. . • •
łJ.05
39.90
na.
u. I Ł.. . . .
806
8.04
"orowy Zygmunt Opatowicz.
wiec!nim, dostarczy ć jej wiadomości o stauie mienia.. Założycielami towarzystwa są: Mi- na. I,oIH1,11
Par1i SiL 10() fr. . . .
:.\22:)
3'2.l~
i-) Z poczty.j1.anię Natalię Nose prze- rolnictwa w różnych miejscowościach pali- chat Iwanowic? Szypow. właściciel ziemski ua. \\'ielle6 sa. \ 00 n. . . .
127"HO
z guberni orłowskIej . Piotr Piotrowicz Gzeniesiono z urzędu pocztowo - telegraficzne- stwa.
Z. p.plory p""lw" ....
go IV Lublinie na etaL nrzędników poczto- Senat rządz ący wyjaśni!, że wójci remisiuow, Edward Teodorowicz von Lau89.2~
~9.2.~
wo - telegraficznycb V rzędu w todzi.
gmin nie majl! prawa do pobiemnia wyniJ. · desell, J ózef Makarowicz Sokołowsk i. wła LiiJt.y likwidaeljue Kr. PuJ..
RlIsk
'l I'oilezka rrsehOI'"iti. .
11)257 lW.Uwolniono od obowiązków 'na wlasne grodzenia za spis inwentarza, pozostałego ścieiel ziemski, Dymitry Bazylewicz Duniu'0 4-/. 11Oi;. weWłlL r. 18'11 .
87.1.';
87.65
iądanie urzędnika VI rzędu łódzkiego kan · po zmarłym. w ed ług taksy <lla komomi- BOI'kowski i ioni. Opel'acye towarzystwa Liilty Kast. ziem. Seryi I .
9ł.71)
95.toru pocztowo - telegraficznego, p. Konstan- ków.
obejmują całe Cesarstwo. Kapital zakła93.6:;
93.25
"
'0
,.
V.
J.iNty
Zł\14 • lU. W.u&.. ~,_ l.
!IQ
9925
~go G)·uszczytiskiego.
- "Kowosti" donoszą, że zarząd towa- dowy towarzystwa ustanawia ię na rubli
93.90
9J90
n!1
'0... V .
(-) Do Cesarstwa przesiedlają się z gnb. rzystwa ruskich lekarzy zamierza podczas 2.500.000. podziełonych na J0,000 akcyj po [,hILy
XlUlt. In. ł".d ~i Seryi I .
piota-kowskiej nast(;pnjące rodziny: l ) Ja- przyszłego dorocznego zjazdu w Moskwie 250 rubli każda .
., II .
Da Fryderyka Hirszfelda ze wsi Pawłów urządzić kiłka wystaw. IV celu obzuajmieWiedeń , 27 wrze ś nia. (Ag. p.). . Frem" lir.
Górny gminy Parzniewice i 2) Jaua Leona nia członków l.jazdu z nowemi iustnlmen- denblatt" zapewnia. że podana przez '1'aGiełda Berliil.ka_
wsi Janówka gm. Gałkówek.
tarni medycznemi i środkami farmacentycz- tiszczewa w gaz. " 'owoje wremia" treść rozt5l.!SO 254.75
Ucieczka. Kował tutejszy, A. K. nemi, ze sposobami badali oakteryologicz- mowy jego z konsulem au tl'yackim w So- Hl\uklloty rQilkie I.&ra~ . •
254,.75
"
,,
11a. tloitJlw .
252.. ..,1l1.'SZKaIY
nlicy Zgierskiej, zaciąg- nycb, OI"llZ ze stanem techniki medyczuej Iii, Bnriauem, jest po wi ększej części zmy- OyHkollto
prywat.e . . • •
4'/"/. I\ 4'/'/
u różnych osób i spienię w Rosyi.
ś loną·
w ostatniej cJI wil i wszystkie swoje
- Do kuratorów o kręgów nankowych
Budapeszt. 27 września. (Ag. p.). W El'narzędzia rzemieślnicze . IV nocy z różnych miejscowości państwa nadchodzą lau oficerowie poranili szablami dyrektora
DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI.
i na poniedziałek zniknął wraz prośby osób prywatnych o otwarcie przy polieyi. Opozycya zamierza tę sprawę podZlIarll w duIU 23 wrze.nia:
tmjgiem dzieci. Pmwdopodobnie szkol ach realnych oddziałów hancUowych. nieść w parlamencie dla wywołani a nanokatelicy:
dsieei do Ia.t Hi-to .. rnuto 1:t. • tei
do Bmzylii, gdyż w tych doiach
- "Nowosti" donoszą, że do to warzy- wo agitacyi przeciwko zasadzie wspólnej
liczbie ch łopców 6, dzi'''cąt 6. doro,llch ł,
mu pocztą kartę okręto wą..
stwa rozpowszechniania wiadomo śc i hau- armii austro-w ęgierskiej.
w tej liczbie JnęiexJ:J;D 2, tobiet 2, a .. iuo_ide:
Wściekły pies. \V zeszłym tygodniu (llowych wniesiona będzie propozycya wyKazań, 27 wrześ nia. (Ag. p.). Firma J ó•• f Moser. lat 6~ JUbUDa K....ygi. s Bruko.do starszego mlljstra w fa- pracowania programu wykładów bnchjllte- I Alafnzowa prócz zlotego medałn otl'zyma- .kich, lat ~8, Jau Idzikoorsk:i, lat ł2, JoIin.1lD& S,oIc,
firmy .LeonlJardt, Woelker i Gir- ryi IV szkółkach początkowych i poczynie- ła n&j wyższą nagrodę wystawową. dyplom lat ' 9.
E..... U.U.y: dzieci do lat U-tu smuło 15, " tej
" p. Rudola Felnihan1l"a, w ściekł się nia starali o włączenie teb-o przedmiotu honorowy,
licob.ie chłopców 10, dziewcząt 5, dor..I,cb 3.
pogl'yz~ p. F., jego żonę Malgorzatę, do kursu tych szkół.
o
Paryż, 27 września. (Ag. p.). Podróży w tej li 'zbie mljŻC.'ly:rn 2. kobiet l, a miADowicie;
n astępnie małą. dziewczynkę. córkę Kle- "Petel·b. wiedomosti" ll"noszą, że do ruskiego ministra skarbn w tntejszych ko- Fryderyk Redmann, lat 56, Henry.la HUbuer, lat
Wołfa. Na krzyk: "zabijcie psa" min isteryulll woj uy wniesiono projekt orga- łach finansowyclJ Pl"Zypisujlł ważne zna- 34. D.n;.l LaDę•• lat 38.
SI.ronko..l: d.ieci do lat 150bI smarło Ił. ,. tej
. Wl~kn,'~vln kilka osób Z kołami, pies je- nizacyi wojska kozackiego z gÓ1"ll1i kan- czenie i oczekują -po niej szytikiego rozwoliczbie .hlopc6 ... 7, dzie"cąt 7. doros,lych 2,
ju ekonpmicznego Azyi środkowej . Wielu w tej li••bi. mę~an - kob;"t ~ a nliao<I"ieie:
pV"/ł.aw.zv jeszcze kozę J ana Mi- kaskich.
zymou Aron Langf...,
-~
zamożnych przemysłowców, mianowicie z RuchJa Sosno".k., lat 2i,
przez pola ku wsi J uliaRoubaix, opuściło z rodzinami Francyę IV lat 04.
dopiero zdołano go zabić. WeIt
O
Z
B1
A
l
'!'
()
S
C
I.
łó(lzkiego, p, Drecki, SkO,lcelu osiedlenia się w Taszkiencie. SpodzieLISTA PRZYJEZDNYCH.
wają się. że wkrótce wełna turkiestańwściekliznę u psa; zarządził
Hol.1 Polakl. L. Kalkua • .Brodó .... I. Hermoa ...
wysianie pokąsanych do
X Inspektorki fabryczne. W Stnnic No· ska przywozić się będzie do Frllncyi IV
Zgierz..
S.
lIOrowica • Jrobel&6ok&, G_ R.ichel s
do dra Bujwida, a kozę oddał wy York osiem kobięt otrzymało posady urtc- znacznej ilości.
WarsZAwy.
bbserwacyę sołtysowi miejsco- dowych inspektorek fabrycznych z płacą 1.000
Konstantynopol, 27 września. (Ag. 11.).
Br.. d H.t.l. M.. Hennig z Word&a, A. Kamińlk&
dolarów rocznie. Cztery inspektorki nalc~ Eskadra francuska przybyła wczoraj do • Berdyczow., G. Reuseher .e Stultgartu. OU ...Węcłi6lId.
Z figlów . Dwu wyros tków, chcąc się do stanu roboczego: jedna z nicb wyrabia pn- zatoki Bezeka. Admirał francuski na krzy- dodo,..., D. E!IeIlbelg •
kosztem dziewcząt, wychodzącyclJ dełka , dwie pracuj'ł w fabryce papieru, a je- żowcu podpłynął do Konstantynopola. Sul- Lublina, lii.toniko" Id • Waran..,.
HII.I
VIctorIa.
Lindo\orski.
S",,"eic,
Zublto".
fabl'yki pp. AlIarta i sp., przeciągnęło dna jest kra)vCowlI.
tau zezwolił na przepuszczenie eskadry NOiwro .. iez, LeoińIIki, Weishert, Wilc.yński.
W.1I
sznur wpofJrzek drogi, prowadząc~j
X Dzieła sztuki będll miały ułatwiony przez cieśninę·
Budach i Brtlkman z Wan.."y. Cyrawi. Si..
Berłin, 27 września. (Ag. p.). Dzisiej ZII r.dn, Kapl&Jlski • Białegostoku, Bermann. Tuk.
do Kal'Olewa. Dziewczęta, IV yclJo- przystep do Stanów Zjednoczouych Ameryki
tłumnie z fabryki o godzinie 8 wie- północnej. Bezwzgiedny dla innych artykułów .Post" pl'zemawia znOWll za przystąpie. kUlU, Ła'ińsld z BaCH"~wadzi\ly o SZDur i całemi sze.rega- przywozu bil Mac Kinley'a obni2a cło od 0- niem Francyi do związku pl\listw środko' wo - europejskich.
na ziemię_ Zabawa ta miała brazó\V i dzieł .. tuld do 15%.
Jedna z dziewczyn, Marya
---X Nowa ofiara żeglugi powietrznej.
Wszystkim przyjaciołom naszym, którzy
tak nieszczę ś liwie, że złama- Arconautka znana z popisów s'łych 'IV WarOstatnie wiadomości h,,,,,lIowe_
IV dniu
inauguracyjnego pnedstawienia
.:rowie. Leona Dare, poszybowała w pue.twoI'rze łAIi 118m swoje iYCz\!lIła, a mianowiw guberni,· W c i ągu piel' w- rza pod Paryżem, trzymaj~c si\} trapezu z~ba
Warszaw., 27 września. Weksle kr6t. term. lIa cie wiełmożnym panom: Józefowi Kotarbiń
bieżącego miesiąca zdarzyło się mi. Naraz balon Z&CZllł spadać w rzeko i B.rlin (2 d.) 40.05 tąd., 39.75 kup.: l",mlyu (3 m.) ski m
Aleltaalldrowi ~ i, redapiotrkow~kiej 30 pożarów , z któ· arcollautka. pragoqc ocalić si~ od niee.llyboego 8.1\6 żątl,; P...-yi (lO d.) 3"2025 itd·; W,ede6 (8 <t:) ktorOWI . Ecba", A. Rasz&owskiemll, Roma72.łO tąd.; ł°/, iisty IIkwid...yjue Kr61. Pol kiego
os ..J5 wyniklo z podpalenia. 6 od nie- utoni~ci a, ~ko~yłA :w zlIacznej wysokości li ,I. 9.75 ż'!'i.: me.l. 88.80 żłd~ 5", poiye"'.. """ho- nowi Żelazow kiemu, F_ FełdmlMlowi, t.
p.tao znego obclaodzen ia się z ogniem, 2 od spadtq. llomiCdzy drzowCl. Po(lnicsiollo i'ł zo t1ui& r enuayi 101.75 iw., m em. 100.00 łąd.; 4'1_ '1'l'apsq, J. Ch.ieliMkłemu i R,ehterowl
w.wu~tr.na i 1881 roku 87.75 tl!'l .. 81.50 z Łęczycy li.oruna. 2 od wadliwego urządzenia komi- zł~man'1 nog~, llorallionem c iałem i "'Itn.'IŚ"i9· poiye.b
składamy naj8erdeeaiejue
knp.i 51t'e listo, zastawne dem kie I &eryl 95.00 *.d.,
~~. 5 z przyczyny niewiadomej ; straty tym mózgiem.
?4.75 klip., ITI ser. lit. B 93.65 żąd., 9"J.45, 35 ."lIp.; Bóg z&ł,lać.
b,j' em wynoszą sumę rs. 365.910. SamoDyrekCJa
teatru ł6d&killj(n
.'/, li,ty .&8t.""9 .. i&8ta W........, I 99.00 itd .•
~8lw hyło l, zab6jstw 2, wypadków nafi 97.50 ąd., III llS.75 t'l'l. 95.łO bp., IV 94.15
KIITol Kopc;'WM.
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E

OB1>HBJIEHLE.

Maga~y'I"

VIC'fORIA.
We WTOREK, d. 30

Mód

HELENY NIKLAS

września

Piotrkowska Kl'. 64 vis-a-vis Lorentza.
Ma zaszczyt

Nowy Dzisllnik

zawiadomić ~zanowną Publiczność, że
ZhAO\l y został zaopatl'zolly

W'

KOMĘDYA w 3 aktach, przez
chała Bałuckiego:

na sezon

wielki wybór ka.peluszy

i sprzedaje takowe po bardzo

przystępnych

cenach,
J8 1

Rodowita niemka
inteligentna ze znajomości!}
wiecczyzny, po8znkll.te miej
/iIC" w dom n chl"ześciaJl kim.
Oferty pod lit. P. P.
ac1ministracya "Dziennika .

LECZNICA prywatna
wyłącznie

,lIn chorych wenerycznych i dla. koblet_ Godziny przyjęcia: ,h..
roby weneryczne I 8k6rne od g-H z raua; cboroby kobiece od 3--ł
po pot. U1iea Piotrkowska Nr. 39, dom W-go Czapl.)IIs~lego , nad cukiernią PIIIt\
Wijst.hube
1647-20_1

1850-3~1

S llIcha~zka

lledagogicznycl( kurs6~
pragnie u!Iziela~

OG1>ffBJIEHIE.
CYAe6oJ.lH rrpHCTaa... C...llSAa Mil ·
CYft.eil III·ro lle'rpoRollcRasie Ilauk giruDazyalnyclJ.
l . B. fleTpywyuae ....
moŚĆ ul. ZaeJlodnla, dom
YIOI1\iii n... rop0.l\ll .!lon8)}/"zel!lw hoti!Ju Mante'iIft1a wmi'e- I II_.:......_-:..:::=-::-::~;::;=~~~
0 '1. J\0,,1l N. 14~7, 06... n
szkaniu. DL zpiro.
• 1829-3-Jl..III.lIIil1iiilil.......ii.I~~". 'ITO 28 CeHTH6pa, J890
l'
O 'Iao. Y"pn U'b rop .•IIoA3H u...
Pot.rzebua Z8;[&z
UhapNa 1I0A·... N 1437, 6y
npOAUBaT~OJl )1."""<11>106 liMY ,
IIpUHUAJ\6",all(ee MIIXUII.Y

LEKCY I.
wszystkich przedmiotów w

.ov,'u,,,,,,,uu,, ••.

S1\KJJJOlłHiOJJ..teecu

uu

" r Mam honor donieść
Rodzicom i Opiekunom, iż

~ .. no,,'nV1l.1 .,en

do dóbr O ss ~ nol:OŻ(HI\'cll
mili od m. St"yków

łzrael8klcb

w mi eśc ie Piotrkowi e przez

cie egzystowRla i eieszyb

Poszul>ujący
się zglosjć na

niejuym zaufaniem,

,,:=\\\odr~11godziny
..'ęVinŁrk"w.ki.,m

I:.odał; mieści

~!i;\I:W

wiadomości
łJllin. Program

Dr. J~ Koliński
po ppwrocie do Łodzi , zBmie zknl
przy ul. Piotrkowskiej w domu p.
S. WigHckiego, ·r. 45 róg Dzielnej .
Przyjmuje chorych nil oczy
od 3 do 5 po poludniu.
1793-1

Dr. Stanisław Łagowski
b. asystent przy katedrze fizyjologii w Uniw. WAl.'liz. ..zami!!oUul w
Łodzi, przy ulicy Kamiennej, I'
Wschodniej w domq W-go.Jaet:kla.
Przyjmuje do 10 rano i od 4 do 6
po pol. 13:!4-.30-1

IlO

o,łbytyclt w

:

jak w "Haz1ire~' Nr
Z szacunkiem
I!jZ• .!l. MłndeJ.
18'28-3-1

Wiedniu .tndy.ch powró-

cił d. Łodzi i przyjmuje wyt~cz.i. z
robami kobiet I dzieCI. codZIennie

rallO i od 4 do 7 PQ pQłudniu,
ska, r ug Zielonej, ł1'OJJl S. W;"J;.";~
45 (nowy).

Nowo

UZUPEŁNIONE

w

I

sprzedaży

detaliczllej

ŁODZ~W~~~~!k~
_

" ' lei" i

L S !; ; 'en11.ttR

poleca:

'''yb4;r krnjC?wych j zagralliczllydl
tO"'lłrO'''. jako to.

. . . .1

6~ewioty, kl&mgal"lły -i t. II.
Ceny

stl\ł:e!

1779-10- 1

Fabryka Kołder Watowych

KO

, HeTeut, ~olllaAax'L Ił
\I 0lltH611Hoe 12ó pyl!. lWU.,
Y,J.OR;16TBOpoui6 npeT6nsiłi Mo·
Poaen1\8eii I·a.
II ollllRny opo,J.aOUCAlLlX'"
'uu'".....,,""u. 1&0"'"0 paac.. aTpll8llTb
OC'l'D('OCI.iil . Cy,J.e6uaro IIplloTas3 II 01, )J.ellb
npoAaaHI na WflOTll ouoil.
e. JIOMb, CenTII6pll 14 AHa i890 r.
A. Cy,;(euu. rIpllCT. rreTpyUJyll~C1..
1842

JI\ dla

I

OddziaJ:

EMMY RAMPOLD
Kamienna (Finstra) Nr, 1418-c, 2 piętro
poleca:
Wielki wybór KOŁDER: atlasowych, welnianych i jedwabnych, czysto jedwabnych "SUI'ah" , kaszmirowych , adama8zkowych wełnianych i bawelJ}ianych, po bardzo przys tępnych
cenach.
JW O W o S ć! Jioł:dry Da w/)cie ",eł:nil\lIej'l
Jioł:derki dziecinne.
1803 -0-1

-

aOOg..o..oO+OOOOOS
~

~C

Sta,'Y "'elłOmowany

DOM HANDLOWY

~

W Moskwie

objęcia sprzedaży

tejże

Q

'IOSk\l'ę~

pragnie wejść IV stosunki z pierwszorzędnemi fabrykami branży
tekslylowej- celem
wyrolJlilV
na
i prowiucyę; może dać zupełną gwarall(\yę za cale zapasy PO-~
wie\'zlIQych sobie na skład towarów, a nawet znaczne zaliczenia gotówkowe. Łaskawe oferty uprasza się adresować pod lit.
"'G, S. 35 do binra ogloszell lIajchlllana & Frendlera IV Warszawie:'"
'-'Senatorska Kl'. 26.
174.2-6- 1'"

PRZEPISY fSooooo+ooOOOOm
Op[acy małolełni'ch
PAPIEROSY GOSCINNE
(do wywieszenia na ścianie)
są.

do nabycia w administracyi
"Dziennika Łódzkiego",

MAGAZ.YN UBIORÓW MĘZKICH
Krystyana Wutke
' IV ŁODZI,

~

ulica Zl\wndzkll, dom W-go Scheiblera.
poleca:
,

10 sztnk 6 kop. - 5 sztuk 3 kop.
FABRYKI NAJWYZE.J zatwierdzonego TOWARZYSTW

A. N. _Bogdanow l.

.-

A. N. Bogdanoff & C-omp.
"Gostinnyja A. N. Bogdanow, i , Komp,"
Papierosy Gościnne wtem nowem opakowaniu
palących, uadmieniając, że jednocze ś nie
wadze
rU·!OUilkIIIWI.nla. I sam gatunek palII erosów zośtal zllakoJUlcie ul
Zarząd łą'ajwyżej

WIELKI WYBOR

materynlów I<rajowych j I':ugl'aniczlłych
__ na. SEZON JESIENNY. __

Kłł

w PETERSBURG 0,
powodu pojawieula się IV handlu falsyfikatów, na~walDi i
podobnych do prawdziwych, wyposzczon e
obecnie
W odmienIłem opakowani",
owicie z etykietami zlotemi i czerwonemi na tle
napisem IV okolo każdego pudelka bialemi literami na
uiebieskiem.

zatwierdzonego

A. N. Bogdanow i ~V.LU""

Dr. Meu. 'JULIUSZ OPACKI
powrócił

do ŁJldzi i przyjmuj6 chorych, jak dawniej , od 4-6
po polodniu. Adres: ul. POllu<!Jllo-1
wa, dom Rosena Kr. 3,

i Pralnia Chemiczna
K, Szczepailsl<iego

ul. Sredni. Kr. 31 w ofic. D. dol.
------------~ . przyjmuje rio czyszczenia wszeIDO WYNAJĘCIA od 1 "''''u,.,'~,_· . ką garderobę damską i męzką

nika

Mieszkanie frontowe

bez prlJcia t.nkowej,
jak ' rÓW11ież dywany i meble .
• łepnruję garderobę JJ1ę~
ką po cenach bardzo niskich.

18

