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W Waszyngtonie,wdl'odze ~dYPlomatYCznej'lrYCh towarów, jeżeli tal{iesame towit·y wy- \ nansowe rezorta1y wskazanejTeformy bywyjdzie we tVlurek.
Spr&wlI ~ jean~k wkrótce ucichła, zmiar- robu krajowego zechce oblożyć podatkiem, łyby zbyt pomyślne. Plozy wprowallzauiu
- - - - -- - - - - - - - - - - - / kowano Si ę bOWiem, że niepodobna przesz· łub też pod wyźszyć pOllatki pobierane joż taryfy strefowej dla rochu osobowego z gókadzać Stanom Zjednoczonym w ustaoa- 0(1 takich wyrobów , Nowy traktat hau· ry motna bylo przewidzieć, że dzięki zwięk·
KRONIKA EKONOMICZNA.
wianiu tl\ryfy, według własnego ich upo· dlowy z 'l'urcyą jest dla Niemiec znacznie szonej frekwencyi, wkrótce nietylko będzie
dobania, zwlaszcza, że każde z pallstw eo· korzystniejszym od poprzedniego i ulatwi pokryty ubytek w stosunku do wpływów
Bil Mac Kinley'., - Umo\Va handlowa pomi~dzy ropejskich, w okresie ceł opiekuńczych, u- im rozwinięcie stosuuków haodlowo· prze- wedlug dawnej taryfy, lecz nawet nastąpi
Niemcami i Turcyą.. - Taryfy 8ueto"e dla przewo. ważało za swe nietykalne prawo ustaua· mysłowych z państwem tureckiem,
znaczuy wzr"st ogólnej sumy dochodów.
zu towarów oa kolejach węgienkich.
Zastanawiając się nad z\laczeniem tej u- Odnośnie do rucbu towal'owego, nie możn&
wianie ceł bez żadnego względu na swych
Bil lUac Kinley'a, jak już donosilhmy, sąsiadów. Także projekty praw odwetowych mowy, która rozciąga się na wszystkie po· spodziewać się tego, gdyż tutaj umiarko·
stał s i ę prawem i pl'awo to obowiązywać przeciwko Stanom- Zjeduoczonym ucichly, siadlości sultana w Europie, Azyi i Afry- wane podwyższenie lub zniżenie
taryfy
zacznie z dniem 6 b. m, Europejskie kola wydawszy chyba ten jedyny skutek, że do CB, nJourual des Dlibats" dodaje, że ham· nie odgrywa żadnej roli, Gł6wnym artyhandlowe i przemysłowe do ostatniej cuwili prawa amerykańskiego włlłczono jeszczp. burscy właściciele okrętów urzlłdzili już kulem pl'zewozowym dla dróg żelaznych
łudziły się nadzieją, że bil upadnie, sknt· postanowi~nie, upoważniające prezydenta prawidiową komuuikacyę parowcową z bar- węgiel'skich jest zboże, k t6I'ego transporkiem różnIcy zdań pomiędzy dwiema izba- Stanów Zjednoczonych do przywrócenia ceł dzo nizkiemi frachtami pomiędzy portami ty, co do wymiarów swoich, zależą wylą·
mi kongresu amel'ykańskiego, lecz nadzieja od cukru, melasu, kawy, herbaty i skór, mOl'za Pól nocnego a Konstautynopolem, czuie od urodzaju, W każdym I'azie zniże
ta zawiodła. Narazle niepodobna pl'zewi- w7.ględem pallstw, które do dnia l stycz · Dedeagaczem i Salonikami, t. j, trzema aie tal'yf dla przewozu towar6w byłoby
dzieć doki ad nie, jaki wpływ wywrze nowa nia 1892 1', nie przepuszczą bezplatnie a- glównemi punktami morskiemi handlu przy· wielką ulgą dla rolnictwa węgierskiego.
taryfa amerykaliska na każdą pojedyńczą merykaliskich produktów rolnych, Tym wozowego 'l'urcyi europejskiej , Z drugiej
galąź przemysł n, której wytwory wywożo , sposobem wyl'asta nowy i ciężki kłopot skony, jak wiadomo, Anglia doki ada wsze 1ne były dl) Stanów Zjednoczonych, to je· dla państw europejskich, właśnie w ch wili, kich usiłowali, ażeby rozszerzyć swe stodnak nie ulega żadnej wlłtpliwości, że bil kiedy muszą one zająć się odnowieniem sunki handlowe ze wschodem i w tym celu
Mac Kinley'a jest ciosem jakuajdotkliw- prawie wszystkich swych tl'llktat6w han· zawarła niedawuo umowę z Grecyą, Tym
szym dla wszystkich europejskicb krajów dlowych, Obecnie pozostaje tylko ta na· sposobem, pisze .Jourual des Debats", dwa
CIa.
przernysiowych. Niektóre podwyżki taryfy, dzieja, że spożywcy emerykallscy, srodze palistwa, kierujące się odmiennemi, a na·
- .Grażdan in" donosi, że istnieje pro·
ustanowione przez nowe prawo, działać bę· prv.yciśnięci nową taryflł cłową, nmają jej wet Wpl'ost przeciwoemi zasadami ekono- jekt podwyiszenia cła. 0(1 siarki lJl'Zewoio·
dą jak zupełuy zakaz przywozn, a inne szlrodliwogć i zwolennik6w cel opiekull- mii politycznej, gdyż W. Brytania trzyma nej z Sycylii.
stawki nowej taryfy, z bardzo małemi wy- czych usuną z ciala pl'llwodawczego,
się zasad woluohaudlowych, a Niemcy w
- Z Odesy rlonos1.ą, że odbywajl)cy tam
jątkami, utrnd'n i ą przywóz do Stanów ZjePo długoletnich nkladach podpis&IlO wre· ciągu dziesięciu ostatnich lat postępuj Ił swe posiedzenia zjazd mlynarzy, I'ozpatroduoczonych bardzo zuacznie, zwłaszcza w szcie umowę handlową pomiędzy Niemcami drogą protekcyonizmu - zeszly się w rląże· jąc kwestyę, jakiemi śl'odkami można obpolączeniu z postanowieniami pierwszego, i Turcyą, która, po zatwierdzeniu przez niu do nawilłzania opartych na umowie niżyć cenę wytwórstwa mąki i zmniejszyć
obowiązuj ącego już, bilu Mac Kinley'a o pal'lament, otrzyma w dniu 13 marca 1891 stosunków handlowych ze wschodem, w ce- wydatki na jej wywóz, oświadczył się za
postęllowaniu amerykailskich urzędó\\ cel· roku moc obowiązującą na lat 21. Stosun· lu zabezpieczenia wielkich rynków wscho- koniecznością podania prośby o obniżenie
~ych z towarami przywiezionemi. We Wie· ki handlowe obu palistw regulowal do tych· linich dla swego przemysiu i wypal'cia z cIa oII przywożonych rIo Rosyi lII&ebln \
dniu, jak już douosiliśmy; przemysł prze· czas uklad, zawart,y mięrby uiemieckim nich Francyi, która zajmowała tam daw- przyrządów mlynarsklell, o zniżenia ~,l& od
nbilljąey ma ę perłową, Któregtt głOwllym związkiem celnym 'li Turcyą w dniu 20 niej pierwsze miejsce, Francuzi ze swojej węgla i obniżenie tal'yfy dla przewozu wę
oilbiorcą byly Stany Zjednoczone, staną ł marca 1862 roku.
Według tego ukladu, strony pomagają niemcom i anglikom , nie gla rnskiemi drogami żelazne mi z zaglę
prawie calkowicie, a w SlIkSOllii z bardzo 'l'urcya miala prawo pobierać clo wywo· zawierając ho wiem umowy uandlowej z bia donieckiego, oraz o danie moznoścł
uzasadnioną obllwą spogląda na najbliższą zowe w stosunku 8%, cło przywozowe tak- krajami, z któl'ych sI} wypieraui, t,racą mo· właścicielom mlynów posiadania niedrogo
płatnych, specyalnie plozygotowanych techprzyszłość lllozemysł przędzaln iczo tkacki. że w stosunk u 8% i cło tranzytowe w sto· i:llOśĆ koukurencyi.
Pomiędzy saskimi fabrykantami tkanin i sunku 2°/. wartości, lecz z każdym rokiem
Energiczny minister handlu węgierski, nicznie młynarzy i o u IVoluienie od cia
wyrobów pOllczószniczych, niektórzy praco- cło wywozowe musiało być obniżane o 1%, von Baross, zachęcony świetnemi I'ezulta- worków, które będą wysylane z~ gl'anicę
wali wylącznie dla Stan6w Zjednoczonych, aż doszło do 1% wartości, a clo tranzyto· tarni, jakie wydalo ' zaprowadzenie taryf z mąką, otrębami i innemi pnetworami
Niemiecki wywóz do Stanów Zjednoczo- we miało być zniżone po 8 latach do 1"10, strefowych w ruchu osobowym na (lrogach mącznemi. N&Stępnie zjazd postanowił
nych oceniaLly jest na 250 milionów marek, \V edlug nowego ukladu, clo wywozowe żelaznych, zamieloza zastosować je także prosić towarzystwo rolnicze Rosyi poluda z sumy tej połowa przypada na rozmai· może pozostać na wysokości 1"10, cło t!'au- do ruchu towarowego. Śmiale to pl'Zed- niowej o założenie pny niem biura. mły
te gałęzie przemysłu tkackiego; poza tern zyto we będzie całkowicie zlliesione, a miej· si ęwzięcie ma być OI'zeczywisLnioue już w narskiego, gdzie wydawane byłyby \viadowywożone są głównie przetwory chemicz- sce 8% cia przywozowego, zajmą stawki najbliższym czasie, a mianowicie donoszą mości dotyczące tej galęzi przemysłu i
ne, wyroby żelazne, skóry i t , p. Pod taryfy umówionej między obiema stronami, z Wiednia, że tal',yfy strefowe dla ruchu gdzie wlaściciele młynów mogliby zbiel'ać
wplywem pierwotnego oburzenia, jakie wy- z tym warunkiem, że każde zniżenie staw- towarowego wprowadzone będ~ z dniem 1 się raz lub d wa razy na rok, w celn rozwolała treść
bilu Mac Kinley 'a, liczne ki cłowej, pl'zyzuane ze st.rony Turcyi inne· stycznia r. p., obniżając dotychczasowy po· patrzeuia swoich potl'zeb.
Drogi wodne.
głosy \vypowiadały życzenie, ażeby rządy mu pailStwu, będzie ważuem także dla towa- ziom opiat przewozowych o cale 33 % ,
- W ministeryum komunikacyj rozpawszystkich zainteresowacu państw Europy I'ÓW po-:hodzenia niemieckiego, 'l'urcya zaś Wiadomość ta wymaga: jeszcze potwiel'dze·
zbiol'owo zaprotestowaly przeciwko bilowi będzie mogła podwyższać cia od niektó· nia, zwlaszcza, że wątpliwem jest, czy fi· try wany będzie wkl'ótce pl'ojekt kanału ,
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Z TYGODNIA.
Ob.. rw&<ye teatralne, - \V obrooie gośeinnoóci beleDowakiej.-Kto wiuien.-t'liezasłużony, ale s~zl}-'
!Iiwy.- Wplyw odczytu na rozwój popędów m.trymonialnyeh.-Projekt "LutniK łódzkiej.

Glównym przedmiotem rozmów i zajęc ia
w różnych sferacu różnolitej ludności łódzki~j IV tygodniu ubiegającym, był teatr, a
raczl\j teatry: polski i niemiecki, które 0twarly swe pod\voje dla sztuki i spragn iolIych jej gości , nie wolno więc felietoniście
pominąć tego przedmiotu. Z pobieżnego
przeglądu sil l środków scen obu i widoWili, wynioslem przy tej okazyi przekouanie, że Thalia nie będzie przeszkadzala
prawie w niczem Victorii, a ostatnia takie
zebrala na swe rleski siły artystyczne, że
7. pOrównania calkiem wychodzi zwycięzko,
co się, zwlaszcza (lo s ił komedyowych, w
7.ui'elno~ci stosuje, Następne wnioski roz·
w ijają i dopełniają tylko - ten głóW\lY.
'reaLI' niemiecki, jak wid ać już.z początku,
przedsiębierze kampanię forsowną; zanim
l)r~Y.iadą UlU na odsiecz gośeie zagraniczni,
Q Ile rzec zywiście zamiel'zono ich sprowadzlć, wystawia on same NoviUiten -no\'I'Ośc! , podczas g dy polski wystąpił ze stare·
Illl, lub też nienowemi wogóle sztukami.
'reatl' niemiecki draperyami lóż w różnokolorowe paski wszystkich barw tęczy,
pl'7.ymawia się wprost do kieszeni pnblicz·
~ości; Victoria wiel kich innowacyj w strolU nie lubi, udekorował się dyskretniej i
tylko (lelikatną aluzyą swych zlocistych
filark(,w przypomina, że .. , .złoto, złoto jest
chimerąl " a 'fi lary i słopy to podpory, któfych trwalo~ć zape\\'nia zwykle owe złoto,

jakkOlwiek zowią je "chimerą" (w świecie
sztuki i poezyi lIatumlnie). W teatrze Tha·
lia głośno, wYl'aźnie, (lobitnie, ale nieco
szol'stko i nieokrzesanie chodZI} i gadają
nil scenie, za to calkiem nie słychać sulle·
ra, który tylko na wszelki przypadek siedzi na swym posterunku, W Victorii wię·
cej na scenie cieniowania, ruchy okrągl !\jsze, więcej zręczuości, elegancyi, (łelikatności we wzięciu si ę, manierach, ale za to
sufler kl'zyczy bez ustanku rozpaczliwym
'N półgłos przecuodzącym szeptem.
Tern
spostrzeżeniem, zbyt łatwem do zl'obienia,
końc1.ę moje porównawcze etuograficzne ze·
stawienie,
Z okazyi otwarcia teatru zajl'zala do
nas Warszawa i zacllwycila się nami. Xitl
dziwnego, warszawiacy trafili bowiem na
święLo teatralne, ~wiąt6cZDy nastl'ój zgromadzonych w teau'ze, oóuowioną scenę i
t. p" musieliśmy wi ęc z teatralnego, czyli
ulubionego dla warszawiaków punktu wi(Izenia, wydać się dodatnio. Gdyby tak
pr6cz teatl'u, jeszcze inne jakie stl'ony ży·
cia ł6!lzkiego zainteresowaly nielubiącą
wyglądać za rogatki prasę warstawską,
zachwyt byłby umiarkowany, ale za to zu ·
bożala nieco arystok1'atka Warszawa, zawiązałaby z czasem korzystni! znajomość
z bogatą i wpływową plebejuszką .. , ŁOllzi,},
Wiadomo zaś z doświadczeuia ~yciowego,
że takie ~tosunki znajomości i pl'zyjażni,
często obu strouom wychodzą na dobre, a
w każdym razie chronilł od falszywych są'
dów i błędnych mniemali o sobie, 06al'ą
takich , uprzedzeli d~ Łodzi padli I~ieclawno
panowJe Austadtow!e z ł1owod u wizyty (le·
legatów warszawski ego towarzystwa ogro·
llnic:rego, którzy oglądali Ł6dż Z~IÓW tylko
z ogrodniczego punktu widzellhl l ~kOllsta·
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towali jakoby, że właściciele HeJenowa nie
pielęgnują w swym parku pięknej rośliny .. ,
gościnności. Szkoda, że jej nie umieli owi
[Janowie odszuk&ć, wbl'e.v zwyczajowi pl'zyjeLemu w świecie, że gość szuka gospodaI'Z&, nie gospodarz gościa, Delegaci ani
nie zawiadomili o godzinie swego przybycia, ani przesłali właścicielowi kart swoich
(zwyczajem również w świecie przyjętym),
ani też w jakikolwiek sposób nie postarali
się z wlaścicielem parku skomunikować.
Robił on mimo to wysitki, aby odgadnąć
godzinę ich przybycia i szukał mających
odw iedzi ć ogró(l gości. Spotkać- i ę jeduak
bylo uiemoina, traf bowiem rzadko bywa
rOzumny, jasuowidzenie l'ównież rzadkim
jest darem, a stać dzień cały w pełnej uprzej mości postawie IH'zed bramą swej posiadlollci i wyczekiwać na przybycie laska·
wych gości, byioby lloliwi~ceniem, zwlasz·
cza w )lracowitej Łodzi, zbyt wielkie m i
chyba lll'zeehodz~cem miarę obowiązkowej
gośc inn ości. Stalo się zatem, że go ' ci warszawskich )lotl'aktowauo na równi z co·
dzienną p ubli cznością Relenowa, co swelUU
postępowaniu jedynie powinui zawdtięczać,
'rak wygl ąda tV oś wi etleuiu właściwem
f,\kci k, k tól'y kilka pism warszaw kich zużytkowalo, ze szczeg6ln~m naciskiem llo\,ularyzując nazwisko pp. Anstadtów i ganiąc
Bim'halle, coby niguy nie mialo miejsca,
gdyby ostatnia sŁala się teatl'em gościnno·
ści gospodarzy, 1\a pociechę może sobie
wlaściciel Helenowa powi~llzieć: .niez:\Slu·
żony, ale szczęśliwy I" Mam nadzieję, że
inni nasi goście stwierdzą gościnność lo·
dzian i do wi7.yt n nas zacbęcą,
Wizytę ta.k,! ma nam oddać niedlugo
znany potll'lJżnik afrykaliski, p, Leopold
Jauikowski.
I!UZę, ii. o.lctyL o czarnym

lądZie, COI1lZ więcej w mollę webodzącym,
licznych mu sprowadzi słuchl\czy, niezależ·
nie nawet od celu dobroczynnego, na jaki
ma być w części pl'zeznaczony dochód,
P, Jllnikowski badał gÓI'y kl'yształowe \V
Afl'yce zachodniej i ciekawe plemiona lu·
dożercze Mpangue v, Fau, nie utraciwszy
przy zawal'ciu tej znajomogt;i tallnego z
cennych czlonków swego ciała, cltol;iaż by·
wał świadkiem apetytu dzikich na mięso
cywili1.owanych krzewicieli kul tury eul'U'
pejskiej, Podróżnik ma. więc wiele do opowiadania o zwyczajach, religii i bycie społecznym czarnych obywateli .najciemniejszej" części lądu, a opowiadania te zwykł
ilustrować i ozopełnjać ciekawemi okaumi
etnograficzuemL Sympatyczny pod!-óźnik
już raz w Łodzi z katedry prelegenckiej
uchylił pl'Zed nami rąbka tajemniczej za·
slony, pokrywającej ląd afrykański, którą
zrzucają powoli różni wielcy i mali
tanleye. :-liewątpliw ie i teraz zaciekawi OM
odczytem, w nowe obfitującym ,zozegóły i
fakty. Dla wiadomości (lici piękoej winienem jeszcze llodać, że studya elllogl'aficzno-geograJi.::zne dające, jak wiadomo, matel'yal cenny dla socyołogii, czyli nauki o
spo ieczelistwie i uspolellznieniu, kl6re(0
znowu podstawę stauow i rodzina, silnie
w pływają na rozwój popędów matrymonialnych. Nasz maly tanley, II. SIole - RogoZillSki, po powrocie z Kameruno zaplonął
ogniem hymenu ku Hajocie i obecoie opra·
wia z nią razem plantacye kakao, eo wio
dząc wielki
tanley i p. Janikow ki (ezy
też oJwrotnie p. Janiko" ki, .. !lOtem Wiley), zualeźli obaj woje Hajoty, kąd lllynie wniosek oczywis~y, że awantury lądo
we i moruie i porównawcze zestawiaoie
l'i"kuości typów kobiecych różnych p\e-
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DZ~NIK Ł6DZKI.

ryzko dynllbllnka
otrzymała pozwołenie na urządT.enie odnogi od przystanku "Szpi41 wojenny" do
elewatora n~ wyspie AnUrej_e wskiej.
Handel.
- Dowóz chmielu na _iarmark warszawI ski )I' tym rokujest bal'dzQ powoluy; podC7.1l$ gdy IV roku ~eszlym skoliczyI się
w ci'ągu vierwszycb dlYó!(h tlni, W bieżllcym do ostatniej chwili spodzięwane byfy
je!\7.c~e mniej5ze partye, W cz\vartek prze·
IVjI~ÓDO j 7,t:7.1l 329 p, 26 f., a mialIowicie
partyę zagorzafl ką hr. Y. Donnersmarka,
o które; już wspominaliśmy, tnllzież partyę
z Secymina pod Wyszogrodem ~vagi I prze,
szlo 40 p. dostawioną pl'zez p. Kazimierza
Czarnowskiego. 'l'ym sposobem ogólua iloŚĆ
przeważonego chmielu doszla do J ,348 11.
36 f .. a różnica na niekorzyś~ dowozpw
te!\,ol'ocznyc,h w poró)Vnaniu z zesz loroczuemi zllIniejszyła się do 238 p. 39 f.
Sprzedano IV czwRrtek tylko jednę pal'tyl}
20 p. chmielu natnralnego drugiego gatun-g po ~ r _ Z;l pud. _
.
lo
- Odeskie gazety ,10noszą, że znaczne
podniesienie si~ .kursu ruskich Il ięniędzy i
skutkiel1.l tego obniżenie celly wal'~nści zagra~cznych, wywal'lo wplyw na handel
wełną.
Dzi ęki wysokiemu kUl"sowi, znikla
możność konkul"Owauia z innemi rynk'\IIli
welnillnemi, które zi\ollal.l·ują ,Europp' w
ten produkt. Dlatego wyw(J1. welny z
Ode"y obecnie jest IV stanie zupelnego
upadku . • M8.!I:\ welny leży na skladach i
oczekuje leps;>:ych CZ.L~ÓW.
- ~ Peterb, wietlomosti r <10noszl}, że w
polowie wr7,eś lli ll, wyj ec.h a) do Kaszgal"ll
niejaki II.Zubkow, w ('elu QbeznlUli,\ si",
z handlem tego kraju, zawiązania stosunków handlowych i zebrania kolekcyj próbek towarów jedwabuych, \I'elllianych,
lnianych i bawelnianych, cieHząe.ych się
w tym kraju i w Rąsiednich l,oRiadlośr.iach
azyatyckich znacznym popytem.

-, • I

Xt

:m.

zachJr~k

ny na wystawie towarzystwa
projekt !!llgłę!iil:ni~ rZę\l Donn.
Najbliż Zll wystawa rolniczo - przemy- pięknych w Warszawie. Obecnie, jak wSPQ_
- lofll dCłHłtHlc2 - ma w tym roku
slowa w Wilnie, jak (lono~i korespondent mnielillmy. Eliasz Aroniak wy';eld'" 110
otrzym~~. 600,000 ru~1i zapomogi.
_. Wieku," odbędzie. ię we wrześniu 1 ~I z~ly rzeźby IV Lipsku, z wthięczn04cią
Drogi z81:.zn8.
roku. Program ma bylI takisam, jak IV r~ Wl sereu dla swych opiekunów, którzy nie
- 'l'owarzyslwo kopalui węgla kalUieuku zeszlym, z tą ty)L:.() różnicą, że wy_st."\· popl'zestając ua dotychcza owej pomi)("Y
nego .Czeladź," jak donosi .Knryer war\Vcy z Kr~lestwa Polskiego (drobni wy- z,pewnili mu środki do dalszego _ksztalc_':
szawski., otrzymało pozwolenie na budotw6rcy) bęrl!} dopu~zczeni p07.:l k')Dkurs~m nia się IV sztuce. Oby zamiłQwallie IV lIiPj
wę kolei wązkotorowej, mającej przecinać
-~
i wytrwałość doprowadziły go na wyżYny
linię kolęi 'Vir.deflskiej, do ~ejże kopalni
prawdziwego artyzmu.
.
prowadzącej, z warunkiem, aieby rucb na
l .
(-l Z sądu. W piątek sędzia pOkOju 6
rzeczonej kolei wązkotol'ol ej w czasie 40~
rewiru, skazal rzeźJlika O kara Franka
(~l Z ochronki. Wizyta kwartalna opie- zamie zkalego w domu pod _1, 826 na GI.r:
konywRnia na stacyi mauewrów za pomocą
parowoz!l, bl'ł całkiem l\!. trzy)llany.
kunek IY oclll'once katolickiej przy ulicy uym Rynku, na r5. 50, a rzeźnika Woj eie_
- O ,nowej drodze żełaz\lej biało tockoWidzews~iej przypada w tygodniu bieź/ł- cha PiękniewskiegQ, 7n"\Ulieszkalego IV do,
cym ua panie: Grabowską, Gn"zczyflską, mu pod 1Il! 168 pl'Zy ulicy Stąrll-BI'"ezill_
10mZyflskiej pisze korespondeut .Gazety
warszawskiej:"
'o wa kolej żelazna biaHeiuzel, Herzbergową, ,lezierską i ,Te- skiej, na rs. 20 kary, z pOlVodu znalezi •.
chalską.
nia kawałków nieświeżego mięs."\ w ich
lostocko - łomżyńska przetuie okolicę Tykocina w _" kieJ;unkn wschodnio-pęhodnil1l.
Przypomin~my, że w dniu dzisiejszym, o sklepach.
_
,
godzipie 4-~ po południu, w lokalu ochron(-l Z teatru . Na piątkowem PI'zeclsla.
Lini:1 jest już wytkniętą. i jeżeli , ~iel·une.k
1'0rJczas tPgo lata przez inżynierów wyznaki odbędZie Rię ogólne zebranie roczne pafl wieniu, po zniżonych, cena~h, ollegmllo
opiekunek. N.\ zebraniu tem komitet zda __Cbat., ~ wsią", zawsze w Łodzi gl'Olllaczony będzie uznauym za najłepszy, co jest
prawie niewąt]Jliwem, to dl'oga ta, wycbo.sprawę ze ą~ej dzialalności, a nadto panie dzącą licznych widz6w. Sztukę; gl'allO \f
dZl}c ze tarosielc. stacyi olei bl'A:esko9pill,knnkj . bedą mogły l! 'ze kol)ać się 080- nowej obsadzie, w ktÓl"ej wzięły udzial gló.
grajew~ltiej, pód Białymstokiem ]l olożonej,
'j;i~cle, IJ ile uczęszczają.ca 110 ochronki wniejsze slly' nO"lvego lOlv.uzystwa lh'alUa.
będzie przechodziłR koł" miasteczka Chodziatwa skpl"zy tala przez tlln I"ok z lIauki tycznego. l\IOtl"lIl1ę odtwor7.yl:\ z wdzię
l'OSZCZy ( w którem znajduje się wielka fareligii, I"obót r/lczuych , r.x~lIn1<ów, śpiewu kiem i uczuciem ]Hlnn:t Morsk 'l, stal-aj~r
bryka kortil\v, firmy Moesów). Następnie
i gilUll:lStyki. Wobec wllżno~ci zebl"ania, się nadać tej postaci OWl~ miękkość i pnepójdzie ponad N"l"wią do wsi Kl"uszewa,
zachęcanie d,o licznego "IV niem udziału wy- tycznoś~" w jajtie j
pieFwotnie up sażylo
gdzie prZE\tnie powyższą rzekę, odgranicza·
daje się lIam zbyteczneru.
piól'o powieściop{sarza, ale w momentac~
jącą Cesar~LlI'o od Królestwa. Dalej kolo
(- ) Od dział sądu okręgowego piotrkow- dramatyczniejszych, pr7.ejścia od cierpliwej
wio"pk kościelnych Kobylino, .Rutki i Puskiego 13 b. 10, zjeżdża dl) iLotl~i na dni rezygnacyi clQ wybuchu lIczllCia nieco zacualy podąży rio wsi Star~j Łomży, gdr.ie
kilka dla osąd7.enia Slwaw kamych I!rze- malo mialy akceotu ~ '8iły, co ~Ibmaczy Zl-Po 3 wiorsty od miasta Łomży ma był. zbuciwko oskarżouym tutaj zamieszkalym .
szt.} tru"ność roli, wynikąią~a 7. mglistości
dowana sl.acya lomżYliska. Oznaczeui~ sLa(-l Ćwiczenia zapasowyc;/I przy tu.tej- ni~jaki ~j saOlej postaci. P . Popławi!ki, jaszy m pułku I'i ec h~ty i lO brygl\dzi e . ar I-y . ko .Janko, znany je~t publiczności tutejszPj
cyi uie j.est jeszcze os/'al.ec7.nie zatwierrlzonem. · Cala ta linia 10. do 11 mil llluga
leryi \'ozporz~ly się od czwartku. Pienr- i gm jego w tej roli wielokrot,lie wielcp
ma mieć podobno d\vie stacye i trzy przy
gY4 partyę powolanych stanowią ci, którzy zaszczytnie była już oceniona i przez wal'stanki. Pierwsza 8t.~cya od stl'ony Bialeprzeslużyli IV wojsku tylko jeden rok, ~ę- gzawską krytykę. ,potkalo go też znOWI!
gostoku miala się znajdować we li si Krn·
szta zapasowych, którym )lrzezu aczo l~u ,ć wi· u I~a.~ za.qłuźone i gorące pJ-zyjęcie. Pani
szewie 11:\ prawym brzegu rzeki Nanvi.
czenia IV tym rok u, powoi ani} będzift IV d. R-.Janowska (Aza), prze(lstawih\ lIalU się
1'ym ~pósQoeDl okolica Tykocina byłaby
7 i 8 b. lU.
poraz llier wszy jako zdolna i int,eiigr,ntllR
pozbawioną blizkiej stacyi i dlatego oby(~) Z Konstantynowa pi szą rio nas: Po- artystk:l . .Jej ,,;\.Z(\ nie odzuaczała się, co·
watele i mieszkailcy okoliczni wnieśli zbiomiędzy tutejszymi * iLl\Zallli rę t;znym i IIl<nu- !'rawda, oryginalnością, ale wykaz.vwaln
rowe porJ;p,lie, pl' sząc i!/ly sta,~ya znaj~o-I Pieniądze.
je wielka bięrla, ponieważ fahrykanci /ódz- umiejętne Rkorzy.tanie z dobry ~h WZOI'ÓW,
wała się - Ila. le wym urzegh ' r I\l"\vi w K"6- 1 ~ Ballk paflstwa, jak dOIlO, i .G rl\żrlll- cy nie dają już im roboty , ~yle co dawniej . a w scenie z 'l'llmrym IV obozie cygaflskilll
lestwie, a nip na prawym w powiecie bia-Inio", zamierza wprol\'allzil\ do swych ope- Miasteczko naSle wyl"dnia si'1 _coraz b,\!"· w akcie 4-tym, byla namiętni}, gwaltOWl!:!
łostockim, który posia<1a tlo zbytku dróg racyj n, ekuraeyę pożyczek premiowych,
dziej; nie lunjąc z czego ży~. kilklU1ziesi~- i uiebezpieczną cyganką, umi ejąc nallać tej
żelaznych i stacyj kolejowych. Byloby lo
P rzem,ysł.
ciu tkaczów wyj,ecbało do Cesarstwa, wie- scenie akcent ~zc~erości i pl-awdy. ,P. DQbardzo pożądunem, ale więcej _ pod I\'zglę'
- Dzienniki peter. blll'skie znów powta · lu też wyemigrowało do Brazylii.
,
hrzaflski (Tumry), widać bylo, że p~acowal
dem wygody osobistej, niż handlowej. 'I'ak rzaji} pogłoskę o istniejącym jakoby I,,'oje .
(---;) Calem kształcenia się w rzeźbiarstwie nad roh! ~nmiel!l!ie, ale n[\ )J1'zedslawieniu
przynajmniej mają się rzeczy obecnie, gdy kcie ogl"aniczeuja udzialu ,cudzoziemców wyjeżdża w ty~h dniach 11,0 Lipska Elial z nie .,umiał nad nią ~apanować, brakło mu
na wyw<iz dboża za gl"Ulicę liczyć nie mO- I w fabrykach i zakJad"ch Ill"ZAllIysłowych.
Arouiak, o \{tórym niejednokrotnie już potl"zellllej IJO temu sily dramatycznej. Miżerny, tylko n" k~r;>;ystni ejszy zbyt do mly\V kraju
poludniowo - u~ul"yjskim, wspomiualiśmy w Dzienniku. Od chwili, mo widocznej w opracowlluin ,roli sl/uanna parowego IV Stelmachowie, po(1 'l'yko- w dolinie rzeki Sugauu, jak (\onosi .Graż- kiedy P? ra7. pierws7:Y _zglos". ~ię do naszej I noŚ~i • .'li:e_ 1II0żel~IY powi~dzieć,. aby wyko ci nem. Mlyn ten w razie posiadania w ]10- (lanio," odkryto Ilokłady węgla kamiennego, redakcYI, . upłynęlo Jnz lat kilka. Chlopak uallle Jej odpowlada)o uSllowl\lllOm, alll też,
bliżu staćyi drogi żelaznej uie będzie IV dzi, tak wybornego, że może wspólzawodniczyć llbogi, bez żadnego wykształcenitl., które- aby ta rola odpowiadala uzdolnieniu scpsiPjszej konieczności uabywauia.. zboża od z angielskim.
IDlI Ilikt nie wskazał na,wet nąjpienvszych IniC7.uemu artysty. Rolę starego LepiOb
okolicznyel. zlemiRlI, ale potrafi sprowadzić
- "Birzewyja wiedomosti" llOIlOSZą, że zasaII rysunku, wykonyw>.tl, wówczas w 0- odegrał IY calości nieźle p. StaszkolVski,
sobie takowe z polu"niowycb gubel"llij Ce- do ministel'ynm karbu wniesiono porlanil', czach uaszych figul-ki z łupku, poslugująr: mimika pl'zecięż j rnchy calkiem nieo,\p~,
sarstwa, li któremi konkurencya obniża o dozwoleuie założenia .moskiewskiego to-, się jedynie scyzorykiem i iglą. Oczywi- l'(iedł1ie dla przedstawianej III(lowej Jlostazawsze ~enę. D/a 'l'ykocina, który ma bli- wal'zystwa fabl'yki maszyn". z ~apitałem ście, nie mi.uy olle artystycznej wartości, ci, wiele pozostawialy do życzE)ui'l. Pan
żej stacyę kuyszYII$ką, na drodze brzesko- zakładowym 1,500,ODO rubłi, podziełonym lecz w każdym l':\zie zdrlldzals już w mło- Stąszkowski byl na st."\rca zamłody, gdy
grajewskiej, n ~wa rlroga będzie !)liała 1.oa- na 300 ndzi ałów, po 5,000 -,rubli każdy. dym chłopcu, obok zamitowapia w rzeż· up. lekki}n, ełeganckim krokiem mlo(lzieliczellie jedynie u(logodnienia komunikacyi Siedliskiem zarządu nowego towarzystwa biaJ·st.\vie, rzetelne zcloluo~ci, n", ktÓl"ę też ca Plłdcbodził "u komorze, wolll:jąc na oz Łomża.
będzie Pet-ersburg. Zgodnie z ustawi} to- nie olllieszkaliśmy zWI'ócić uw~i. , I)omo- porną córkę . Scena śmierci miala akcenty
- W- lecie 1'. b. dokonane były badania wal'zystwa, _udział.\' należeć b~(" _ mogly rosłym artystą rZ6'~biarzem zajęło się ,kil- prawdy, dOIVodzi}ce uzdolnienia IV tym kienaci budową ' ll1lWej drogi żelaznej, która tyjko ao pOIl!lanych ruskich. Znlozycie)ami ki! zamożnycl\ oby'yateli uaszego , miasta. run\j:u artysty, Ille w całości nie I'obiła odma połąm;)"ć dorzecze rzeki Oki z rzeką tow,"\rzystwa są: W. Titow, S. A. i N. )\ra- Dzi~i jch )lqmocy" samouczek z(lobył pe- powiellIliego, wrażenia. P. Winkiel' Ily l doWyczegdą, IV tem miejscu, gdzie ta o. ta- montowowie, .Tan Itfamollt<lw i Michał Gor- wien zasób wiadomoścj szkolny!)h nauczy~ skonaly IV roli swata, jak zazwyczaj. Kajtuła jest 8plawną, Projektowana droga za- bow.
,.
, I"
się, rysować, przez jak~~ czas pral\ował IV tu~ Jl. Gorzkowskiego nic nie pozostawial
czyna się przy fabryce bogosłowskiej i
Stowarzyzsenia.
jednym z tutejszyr:h za~łallGw rzeibiąl'- .do ży czenia. Reszta. mnll\; więcej gmla
- W ceclłll Slu~arzy, puszkarzy i OStl'O- skich, a pot~m przeszło przez (lól !,'oku na zą.dawaluiająco . Publiczuoś~i zebralo ~ię
przejdzie IJI!zez powiat ~zerdyfiski, guberni
permskiej. Buclowll drogi , jak dOllo zą .}:'Ir/- garzy w Warszawię zatwieql7.ollo ~ ~al'szY'1I w1'\suą rę!% spieniężając niektóre ze wych dosyć, co dowoclzi, że dobry wybór sztuk
wosti", rozpocznie si,? w rckll przyszłym , p. Grzegorza Gutl.." a poó.star,~zym p, Pa- prac. Osta~n_io wykonał większą prac/}, pła.- na llią.tkQwe przedstawienia mógl.iJy im 1.'lpotrwa ni e więcPj , jak dwa Jata., ponieważ wła Jędl·zejewicza.
skorze.źbę owalną, o średn i cy l'i. łokci'"\, pewnić pewne Jlowodzenie_ Grę artystów
ułatwioną będzie przez dostawę potrze- W Peter~buJ'gu powstaje artel ko- przedstawjającą grupę osQb. Odlew gipąo- qld8.$kiwano suto, a galerya spmwiałtl się,
bnych ma(eJ· ałów z fabr)1ki bogosłow. kiej. bieca dla wyrabiania zabawek dziecinnych. wy 7, tej płaskorzeźby ma by ć pomieszczo- ja!- zwykle... .niemożliwle _
H.
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mion wzmag'dJ~"u\\"ielbienie la 111ci pię
11)
knej, czyli w interesie l'0llluoienia i S7.cZę
Hrabia W'odzió",ki.
§Cia ludzkości należy popiemć studya i nanki etllograficzno-geograticzne i, uaturalnie, _
odczyty z- tej dziedziny.
Drugi, poza -zwykłym w ŁOllzl progmPrzeklall " frauc!lllkiego.
mem sezont! zabaw i widoWi~k, wy tęp estl'atlowy, zapowiadają nalil pod sekretem
jeszcze. .Lutnia· warszawska, pmwdziwa
(lła1szy ~-iąg-pab'z Kr. '223).
(nie fałszowana, kŁÓI'ej niefortunny popis
nie wysżedł nam dot.ątl z pamięci), ma ~
Blada, ze zmal'szczoną ,brewką, przerwamial' dać w Łodzi konce.·t lIa cel Ilobl'o- ła mu:
czyuuy. 1\owa WIęC czeka nas wizyta sym·
- '1'0 przyjaciólka, Odetta!
patyczuych' warszawiaków. Bodajby wpły
Zatrzymał się zuumiony. Zkąrlże to clziecnęla zachęcająco na inicyatorów nowego ,ko mogło o tern wiedzi.eć? Nie , powie~ziała,
projektu, jaki się świeżo wylonił z gruzów mu, .powsb:zy,mywana I~st!nktem, k~6ręgo
starego ... stworzenia w Łodzi towarzYstwa Iwó,w.czasr. me mogła. sobie }?szcze I~yt~óma.muzycznego. Podję,to mianowicie myśl u- caye. _!lua.m ~w.óJ wyboI.,. bo Wldzl~łam
tworzenia chól'lI śpiewackiego na potlobieli- was o~oJe, Jakescle szepta~1 I PQchyJałl Sl~
stwo Warszl\wy, jakkolwiek bowiem mamy ku sO~le, .gdy. ona zale,dw~ nmalła ... Ale
rozmaite Gesan{fveI'einy, hlU:monijnie śpie pod WIelkim Clęzarem, JakI tło~.l'łl )eJ serwać wielu z nas w nich nie może i nie dus~ko, ."krył~. główkę na mmlęlllU oJcoumie, chce więc 110sia<1ać cliór własny. wski~m I zalosn.le ą.ałk~la.
.
.Tak usłyszymy .Lntnię" warszawską, za. sllował. pocleszy~ Ją, wZI"uszony I zachęci to lias pewno do pracy i stal'ali nad glllewany JedDocześme_
_ .Nie płacz, moja dziecino, bąuź rozstwor7.euiem własnej. Podwój ue ma to dla
Łodzi znaczenie. Nigdzie łatwiej ' nie za~ sądną. Ona cię będzie kochała; każemy ci
zapomnieć,
że jesteś sierotą ... J t,y ją .poWiązują się wzajemne stosunki między dwom,a miastami, jak lIa gl"lmcie różnych sto- kochasz, nieprawda-;', pokocl\as~ ją?
Ale twarzyczka jej nagle spochmul'uiala;
warzyszel~ I instytucyj publicznych, wymieniających uslngi między sobą i wspierają. przestala plakać i odpowiedziala tylko:
Nie!
qych się IV rózwojn, a choćby tylko czysto
towa.rzyskie I utrzymujących związki. D.ui
UIlllI przykł~<1 tego cyklilki, którzy pora~
pi(>l'w~zy 7.awią1~'\ li wzajemność towarzyskoOżenił s i ę z nią jednak; nie wiel-zyl w
SPQl"tową._ między \\"lll's7.awą i Ł~rlzią.
urazę dziecięcą; zreRztą pochlonięty swoją
namiętnością., intereRami, życiem Swi.ato.
wem, uie zajmował się zupelnie w l-ką. Nie
zlIał jej. ZawiÓl.II
ię na jej charakterze,
HOllumot'l/s.
nie wiedzial, że rierpieuie zbyt wcze~J1itl,

CARITAS.
,.

uczyniło Ją

oJrza ą.

rorce wsza ·ze.mu- pala. w nim riatclinieme we wszystkich
to .lIie", wypowję ciężkich godzinach slVeg .życia_
dziane dziecillnemi listami, było pO$tanoOd owej chwili przeczytania listb, zmieniła się całkowicie. Powiedziala sobi e, i~
wieniem silnej woli.
Odetta d'Rautllcourt, zostawszy margra- życie jej stanie się pokut-ą. Poświęci/a się
biną de CroixYllillaut, nie prze$tała llYĆ dla cała Bogu-... PostępQwauie jl\j z macocbą
sieroty intruzem i obcI}. Nie ll&zw:\łą j~ zmieniło mę l-ównież. Nie .nazywala jej ninigdy matką, nie · nazywała jej równipi gdy matką, nie C!lcąC profanować tego
" przyjaciółką ", jak za życia lUa~i. Nówila świętego miana, ałe ten w raz "paui',
jej: .pani". A wyraz tęll WI usta<;h Cf1.ry któreg,o s~a!-ała się temz nnika~, stracil
brzmiał szczególnie surowo i ui.edowiel;li3r na surowosCI.
IV _Ipiarę ,Iyszakże, jak sierota cywilizo·
jąco,
I'
,.. '.
II
Mała zamknęła się w upol'czywem, obo- wała .się i oswiljala, były tQ ulubione wyrazy
Ode~ty; ta, obdarzyWSzy margrabiegr'
jętnem mil!>zeniu, ktilre powoli zl\6zęło do
rozpaczy doprowadzać młodą kobietę, a je, sY!lem, co jej dawalo pewną WyŻ8z0ŚĆ nad
dnocześnie_ odstręczało od niej ojcn. Owa zmarłą , odbierala ierocie większą część
głucha nienawiść męczyla go i gniewała. ojcowskiej miłośyi. Ale słodka cierpli wość
' Dlaozego to .dziecko pozwalało sobie go uie opuszczała jej teraz, wobec obojętności
sąthić. Dlaczego okazywala się nieublaga- <i" zapomnienia przez ojca.
I w tej chwili, na tym grobie, gdzie wyuą, gdy żona, matka jej, prrA!baczyla IIIU?
Czyż. Cilrmena nie rozgrzeszyła go w owej wolala, krótką ]lrzeszlcść SW(Jjl}, jak gdyby
chcąc
wziąć lIa sądziego tę, której WS(IOchwili, gdy wydawała ostatnie tehuienie,
czyż nie szepuęla mu cichutko, przykłada- mllienie cią~le w jej sercu żyło, ostatnią
gorącą modlitwę zaniosła do Boga za tych
jąc do ucha zimne jnż pmwię usta:
- O"
.
. I T k b d' I .... niesprawiedliwych ~Ia niej żyjących: '
-;- zelUsz Sl~ z UI.II . li . ~ z~e. ~~J,,:~.
- ;Boże mvj - szepnęła. - odlłaję si ę IV
r.~ysl t.l'lk? o. dZiecku, me d~J()le ~eJ CI~I Twoje ręce. Dotykaj mnie, ale ich UCZjil
yleć. _. PIOŚ H, aby byla. dla ~aly .doblą. s7.częśliwymi.
Zap?mnę . wówczas o wszystklem I. będę,
Gorycz smlltkll u ti}pila miejsca wielkie.;
tam, wysoko blagala Boga o szczęśCIe (1111. pogodzie.
was.
Catalina,. zl;\ławszy się z początku gor~
Następnie, ściskając po raz o tatui (tiofl cE\llli (zaOIi, odtlawua już otarła oczy. Sie·
człowieka, którego ta" namiętuie, nawet dząc ua stollllil\ pOlJlnika czytała l'ólglose~
IV zllraclzie kocha la, dodala Jeszcze:
modlitwy ze Jjtar~j hiszpaliskiej k~iążkl,
- Gdy córka nasza. doro~llie, oddasz jej zdobnej IV kolorowe, ~wip,te obrazki i zalist, który leży )V mojl\m ,\lilii-ku . .. ie za- suązoue k\Viaty:. Ponieważ żołąilek tel: i1Z
pomnij .
.
. zaczynal uOllominać si~, zbliżyła się wl_ęe
Nie zapomlli:\l. List oddany został, gdy clo mlodej dziewczyny i szellll~la lagodll~e:
- Carita, . mQże wrócimy" lIIoje dzieCIę·
Gilm kOl"iczył.\ lal. nię~nllście. 'l'eraz umiala
na pąmięć ten matczyny testament. Czer- 0(1 rana jeszcze nic uie jadła§?
-'.
I

siał się przekonać,

że

~.
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----~>",

-{-i Wypadek.

Rów przekopany wpo- Na krzyk tarnszki zbiegli się lokatorzy z
It ( Z 'I \ I ., () ~ O I
gi milSt& WUU&WJ _l. 90.50.ą4. D , . - rzek ulicy św. Benedykta, od kilku dni pierwszego lliętra, lecz zlodzioje tymczasem
) ," /
! S.
HerUD S'/t. L()DdYD s'/.. Pary t 3'/.. Wied.ó ''I"PeP ' 111·"pokr.!'t\',
co staie
się powodem 7.dolali umkna.c. zabrawszy 7:.6 stol'lka kiltersbnrg 'I,. Wuto6ó kopoua I po U... 5'1.: U.ty
J......
ol
a
l&ltawne laewsk.ie 133.3. W&lU. J i n 2.6, Ło.ld
esnid lub więcej
przykrych w):padków. kan.aś~ie rubli. " 'je~l;\\I'no paui . b)"ła ~
X Kamfora, Skutkiem wynmczeuia lasów 200.2, HI.y -lilLwi_ l2&8J.1.e~y.ska.1l'ellll._ L ••
onegdl!:' vieczorem dorożkarz " ~50, 0(1- kratlzlOll.'} z 'l'ozmaltych kosztowllOśoi w komforowych:. w ~avouii, 'CCQ)" kamfory pod.. 100_0, 11 26.4.
.
'O'AC jednego z mie zkailCów nlicy 'w. t'lm amem mie~zkaniu. Wted.1' z IJrzesta- niosły sig ogromuie w ostntnkl! <1l!""acb. Jest
p&fdsłero. Wokslo u. Loa'I,u 79.W.
~ ..,
d
.
ś'
.
I
h
1
I
1\ 'poiy ••kA w"" .. odnia :182' 'J Dl! I)O.,,,k& .... bo·
Beuedykta" Z pOli'O U cIem o CI me zanwa- c lU zac Ol'Owa II nlł 1I0g~ i od te .. o czasu obawa ze kam oca' Wkl'ótce zup"'ni. znilroie z duii. 109.60, ~'/"', lilty zu",",\kredYt. .ioUlllkie
. ł owej przeszkody i jechał dość zybko. jest kaleką.
o
rynków handlowych.
l
130.00, ak.y. bo.uko roakiego dl. udlll ugr.... i•• ~gle koil przewrócił ię, dorożka.rz z koOnegdaj
wieczorem, jakig l'zeZlmleX Realilm na scenie. .Figaro· opowia- nego 269.~ petersbunkiego bOliku dyskoutow.go
~ slladł w hloto, a pa~ażei' mierzył sil- szek , wszedł .lHI biedziniec domu prz.!' uli- cla f"f oknzyt w:!óow'idtlltt oztl\ki .Doc Job', I~ 604.00, bOllkn l~i9'izyuarodo ..eg. 480.00, ".r..... d' . d
. Z:.
I
. . lob
P
ski.go baRI", tlYBkouto"ego -.-.
...
lie
głową o prze me Sl6 zE\lIle. c.&llLm pOl - cy Zachodniej l !
iemł się do' kUl'DiJ.::a. aktor ""Tost, graj'lcy w n;ej wieczór za wie·
B.rl"', 3 patuleraih. Jl_kJJól( r..kie lira"
aiesiono konia l przepl'owadzon() doróżkę, Mieszka.jący obok stróż usłyszał, że ktog cwrem 'jadał na kaMem pnedstawieniu pół 26:1.50, .... dos"'.., .25(,00., ....Je BA W.........~
Ipłyllęło sporo czasu.
odbija skobel i wybiegłszy, schwyciŁ zlo- tuzin. ostryg, I,awat posztetu i sała~, Naj- 262.80. u P.tarob~rg kro 262.ló, ua P.te,.~arlt
(_) podrzucon ę dziecko. We czwa.I'tek dzieja. Przybiegli także lokator7.y z ·kija- ' banl,iej "1.:19 reali"m panuie w .. teatrl.e fran- dl. 26~50, B' Londyn krot. ·ZO.37 'I•. h" &O,"lyu d ..
B. chodząc , 1.0 lesie m.iejskim przy plan- mi i otoczy\l' zy rzezimips~ki~, w"mierzyli cuskim". Tam nniwnn " komedyl • Bonbom- 20.15'1., •• Wiedeń 180.90, kupou! ".luo 32-\.60;
II
J '
J
5'1. li.,y _taon. 73,20, 4'1. li••y lik .. id ..yju.
de drogi że aznej, zna a7., porzncono, na mn Il0r8Żną karę
me Jadis" musi co wiee,.ora zjcść talerz znpy 69.10, poi,.... r •• k& ł'/•• 1881) r. 97.30. 4".'
~eDli póltoraroC7.ne dziecko płci żeli kiej,
cebulowej. Darl!mnie z powodu ftdrazy do tej 1887 r. 71,10, /)'0/, reo ...I.ta Ll1.łO, ;'./. r.• t. tSS"
dające słabe oznaki życia. Podniósł je te ·
potrawy artystka I'rosiła o. "mi"n~ zul'Y na ift- r 106.50, po.yezk. WachOdniL n.w. 81.30, III .'lli·
ną; nieublagana .prawdn" wymaga, ~eby j.dla .yi 82,00, ff'/. lis'l .........". ru.ki. 109.26, 5"14 po·
dy i laniósł do dorożk i czekającej na nie•
"JeJka prewio.. a z 186\ roku 181.VO, taW • "BOli.
~o II' pob,liżu, a owinąwszy w dery
cil}gle oniellawidzon, zupę cebulow'ł!
r. 171.00,,JIJtey. drogi *01. w.........ko-"i"'l.r.. kj.j
wróci! do miasta. !\ie mogąc dowiedzieć
- Silnie rozwinięty IV Galicyi ruch
X Rachunek malarza. (Z .EucyklopeUyi 2-\1.00, .koy. kradyto ....Bitry..,ki. -._. Ikey.
się do kogo 0110 na.leży, postanowil "łożyć elpjg1'l1cyjny włollcian llo !\'owego Rwiata, bąllloru"). Stosownio do ug9dy, wykonawszy wal ... wBtiągo banku h.lullo ...go - _-, d1~I'"Ul••
'e ;v policyi. Pewna jednak. kobieŁ.a Isły- pisze. Wai'szaws'kij rlniewnik", zalewa nie- r62nc roboty IV sali obrazowej, wymieniam je, wego -.-, dy.konto aiell,ieekiego b.ak" 1··.·· tI..
J~.wsz.!' o' zlIaleziouem dziecku" pOpI'O iła. kiedy swą falą i nasze miejscowości po- wraz 'z nnlctytością, jak nost~puje: 1) pooi~- .!J·I, pry". to. ł'/,o'r
~
.
. kt6
t
f b
l .. dy.,3 p&Żuiern. Pożyw. r..ka z 18.~9 roku
p. B.., aby je zosta.wil u niej na wycho gl'alllczne, omz me' re cen m a ryczne ":IŻ babka jejmośclna straciła zupełuie kolor II .w. 98'/.. 2',,.1. Ko_l. IJJgi.l.ki. 94'1,.
wame.
Da zego kmju, jako to: LMź, Zgiel'z, '1'0- na 1 twarzy, pl"l.eto nonowo pomaJolfałem j~
War ..a•• , 3 paździ.rn. Targ na pl...,,, Witko~\_) Kłusownik . Na gruntach wsi Dą- maszów.
\V ostatnich czasach·' właMe czerlVbno, nadto ,lorobiłem jej korki do trze- ,ki.go. Pn•• i•• Sili. ~rtl. _, 1•• lxA I dobra ~80JJVwka przyła.pl\no niejakiego C. G. który kilkakrotnie wykrywaly llziałalność wy- ,y,ków i lloprawiłem jej cmb na głowic, 1,a \lO 510, bi ..l. 526-",0... yboro... 570--600, ty.o
..'d.,vnn. 1101 uJ' e bez !lozwoleuia na cudzych stępnl} agentów biur zagranicznych emi- mi się naloty fi. 18; >2]1 dworakowi z łaski "yboro .. j15-'20, sredui" - - -, " ..dli". '"
.
I
A
•
I..
ł t
- -,jpmieó '2 i 4-0 r%~t. - - -, ow,es 223grontach. I Pomiędzy kłu sown iki e ,n a kil- gracYJnyc I. "genci OWI, o lleCUJąc z o e wypadłemu dodałem torb<; n. grzbiet i kij w 260, gryka _ _ _ , r'"n ik leloi _, .i,.o .. y _
koma wlościanami przyszło do starcia.na góry , IV A.me~yce, ' nt\lUlfwiąją ' łatwcwier-< rękę. l,t6ryoh " jut tyltlf ślad -pozostał fi. 12, - , rzep&k '.'Al" oiUl. - - -, groeb polu,- pie ście . z: walki tej, ]loniewai sila pl'ze- uych wlościa11 i robotników fabrycznych 3) 'n'" obrazie pl"ledstawiajqcym uczt~, sp~dzi· L , ",!kro ..y - - - , (uol .. - - - za kor••c,
waża.I'ąca była 1)0 stron ie włllŚcicieli gruu- ,lo emigracyi do Nowego Swiata. Jeżeli łem mucby z miodu lin I"'hhis.k. dod:1lem p.._ k"ł'"a Jagl.nA - - - , ol.J r'"pLko ..y - - n-l"ICyl mchemlgmcyJny
"
~
. ' <
·1 IlnULt11 - -p..
za.euiey
pud.
III, my"liwy wyszedł mocno potm'b0- w ""
wywo ł'
any!.]e st l'ę '.'kotletow;
.Jedz~cym /lny $tole, stosownIe
D.".i •• io"o
390. iyla 1500, j\lC...io"i
wany. r,
.
I
przez smutne warunki ekonomiczne jej ży! do potrzeby, jednym porobiłem rumieóre, dru- - , o"sa 300, groobu po1nO!Jo - I<or.y.
"
(_) Napad. W nocy z piątkn na sobo- cia., to IV KrólllSt",ie Pol~kiem, którego gim ostn śmiejące. innym zamnlŻOlle poltieki; , W.", .. w., 3 paździoru. Oko .. i...·78"/• • all'.I'\
tę, około ogl'odn miejskiego na ulicy Skwe- stan pomyślny zwiększa się z każdym 1'0· jakiellluś ttostemu jegomo§ci, dławi~cemn si~ po k..a'/."/•. ~UJ". ,kl",l.,.. _"wlro kop. 845 - 848.
llięciu nieznanych ludzi nallal1l0 na kiem , niema pl'zyczyn do rozwejll tego kawalem Ilieczeni rozdarta troche gAbA .klei- ~.)'akl za ""l,lr. kop. 8.7 - 862 (. dodsd. u•
TO '''e;
.. ,
l I k"
ł b tk'
.
'.
~
• ~.
wy""bu. 2'/,,).
Jana Strzel czaka i ~j]nie go pobiło.
rucbu, lecz. skutkiem ue z lej s a os I ~?', nHlc,mn zaś s"pllI'ę ~ ~'lbó ... wYJ.ą~em, ••~
P.I.robur., a.go p&iuiern. Łój .. wi.j .. u 41.00.
(-) Kradzieże . W tych liniach o go- pra"nienia więcej i d,}żenia clo 'dorobienia ro -!l. 64, 4) za IlnyprawteUle wąsa Jezdtcmtl Pszenie. . . m. 9.30. 2;yto 6.W. O"i.. w lU. 3,80, d1.illie <I po poludniu, trzecłl wy~ostk6w, &ię łatwą drogą, agentom emigracyjn}'m i p6ł ogona kGb/owi fi . 10; 5) w palllcej się Konopie w m. ~J.OO. Siemi. Inian. . . m. tWiO,
iZI'aelit.ów. hanclllljącyoh starzyzną, nokona- uda.wało się łowić w swe sieci latwowier- troi powiększyłem ]lłomienie, " Anebyzesa, Des....
.
.
•
lo kradxieżjI w mieszkani!l pau i. \V. S. uych. \V ostatnich miesiącach wieści o dtwiganego przez Eneasza, poprawiłem no ,Borh., 3 patdzieru. P... UI .. 183-196 _u. . .~.
t
k
ób
I
I
<iż
t
.
1
s'ę
oluta
.,..
.
.
fi
l"
'
)
.
.
190.25,
u.
UBtop.
grud
•.
187,00.
2;yto
·
W dolOu pod M 726 przy uli cy P 10 l' '011'- l'" ac I wyc 10 '.C \\'a zaczę y
'I
p" - grzuleCle I. za to . ~, ti ,.~ naprawlemc ua wrz. paro.. l76.W, ua gnlllz. 166.00. 165 - 176,
skiej na 2 piętrze. Otworzywszy ' dl'zwi rzać częściej, niż przedtem,
Najwięcej Ilnta synolVl marnotrawnemu, z I..-tórego mo
Ha...,3 p&idzi.ru. KI". ęond ••• rag. MUU>'
wytrych.em. (Iwaj z nich weszli do mieszka- pr6b tego rodzaju I poczyniono w Łodzi, palce wyłaziły, 11. 6; 7) z zrobienie .zęsistych .1. ......... 112.60, ni grod. 107.00, na marzec 189l
nia, J'eclen ZlIŚ pozostał na straży przy scllO- Zgierzu i 'l'oma~zoIVie. Oczywi~cie, agen· lez ]lannie młodej idącej do ślubu fi, 6' 8) r. 100.00. Mocno...
.
.
. b'
.
"
b k
t l'
e
,
.
',.
' .
LlverpD" , 2 pa.źdslern. Bawetua., Spr..wozulue
dach. Pani S, spała w komórce uaprze- CI IUl' emlgracyjllyc s ·orzys a I z pewn - clegontolfl napr~",i1em dŻlUrę wc fraku, a Je- ko••ow •. ObrOt 12,000 b.I, I tego na ap.lmlaen i
ciwko liwe~o mieszkania, lecz pI'zebu- go zmniejszenia się wyLwÓrSl:IVII IV f'abry- go kochance ubIeliłem pOIkl.ochy, za co fi. 9; ...y..o. 1500 bel. StaJe. llidilliug amery_ka: na
dził ją stuk .
Spostrze~-jszy, przez szparę kach tall)eczllych i 7.llczęli pobud7.ać I'obot- 9) v.a. wprawienie, dwóch zębów szczekaj~cemu p&Żdzfernik - - - - -, ...... pa.łdziern.iJI: wtoW llrzw ia.ch ,opryszków, narazie bala się ników do wychollźctwa do Brazylii. W,mia- Cerberowi fi. 4; l~) ptlISzkolll w klatce usła- psd 5'1, ....bywe/,'- .. lillopsd ,gruclzień 5"1" n_wyjść, lecz widząc, że ci rozbili szafę, stach fabrycznych z[~wsze jest dużo ludzi łem gnia7.dka, dodalcm ' s!Clnie.o'a ; odmi~niłem ~[y~:!;' I?t,~, ":~.~;:~ :a"u:~~::'~:i-'/::
wyjęli z niej wszystką garderobę i wie- bez dachu, zdemoralizowanych, strouiących wod~, fi. 8; Ll) za odŚWle>1enle skąpCOWI !!zŁe- nabywcy, na ma~ ""'i....6>6../a nabyw.,. ua
le innych cennych przedmiotów, zllecy- od pracy, a chciw.ych pieniędzy, nabytych rech lot rótnokolor~w}JL'b fl. 8; 12) muzyku- klt'iecień IllAj 5"1", ~bywQy.
,,
dowala się wyjgĆ 7. kryjówki, choć jest ła~w~ cll:Ogą! dl~teg? te~ nie~la. się czemu sowi p~kniętą kwintę spoilem fi . 1. '
N~w-Y • .'k, 2 puulern. lIa".I.". 10'1., "N, Or·
sł.wuszką i kaleką. Złodzieje, porznciwszy 1~IWIĆ,. ze ZjaWiło SIę wl~.lu ' zyczl}cyuh so: . ~.~
I·~~!-~~t~: 2 p&t~i"rn. Kaw. (Flir _ Rio) 20.75.
spakowlll16 1 rzeczy. zlIczęH .uciekać, lecz .ble wyje~h~ć do . BI:a.zyJJI, _k~rą . agenc!
Kaw. Fair-Rio'" 7 lo .. oreUDlry u. si.rp. l1.ł2.
staruszka chwyciła jednego za c.halat. Ten emigra~yjl:l stal:ah Się ~yS~WIĆ, Jak~ raj
VI
u_a..;p~,,
_·U
...,.._16_._
42_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
wyjał z kieszeni dlugi nóż kncheuny, chcąc ziemskI. . S I'O~kl pr~e~slęwZlęte przeCiwko
TELEGI\U'ł m.;t/IlIHn:,
i~ ciąć", l·ękę· ,Naturalniej ' że go ptclciła. występnej dZlalalno"l, agent6w, ]lowstrzy- " Pet~rsburg, 3 ~aździeruika. (Atr. półn.),
_ _ . - .
..
mały teu ruch. W ciągu ost.'\tuich dwóch
p
Cara ~~.t~ła w t6~e ~b~lh, a na. twa- tygodni wieści o prób~ch podobnych, na Ogło zono TIka:! 'ajwjłszy b przyjęciu ilo
Zdnia3 1 Zduikł
rzycz?~ .Ia8111al słodkI n~ml~\lh.
" '. . . szczę' ci e, l'owtarza6 SIę pr7..estaly. .
ksiąg , szlachty rodowej ruskiej wychodźcy
Giełda Warszawlka.
- l ak, masz s~u8znos~, ~estem e o 01stką,
_ Od stawiennict.wa do 'losowania. wy- anstl'yackiego, Józefa hr. Potockiego, Pll
I
,?'ę.'l&UO z końcem gieMy
mrś~ę tyl ko o sobIe,. IV tobie pozwalam u- łącz~ni są: l) popi~owi, kor~ys~ją.cy' :b ulg ' IJrzyjęciu~ p,'zez tegoż potldailstwa.ruskiego.
Z. wek ile krołkoler ... lwawe
mIel ać ~ gIO~D . J.edzmy..
pierwszej ' kate;{oryl, 21 wYJ~klem zyd6IV\
Nowy Margelan, 3 października. (Ag. p.).
W. IO
DI\ Berlin ZI\ 100 lUr.
~ddah ly Się. oble; powóz Jechał t,!!!a~ą którzy obo\\~azani stawić się kOHieczuie; Przybył tn p. minister skarbu.
SOi
7.92
Ul\. (,oIH111l za. l Ł..
C? I poprze~ n.1O dr.ogą· ~~. czyste!!, D1~ble 2) ci, którzy ~o wciągnięciu !lo list poboru
Berlin , 3 paŹl.biernika. (Ag. p,). W ~Ia.d ila.
3'.1311
31.70
Paryż 1.1\ 100 fr.
lIIe było a m .Jednel ~hn~D1kl,- a słonce . 10Z: otrzymali 'Święce nia kapłaliskie .wyznall za Ę:rólewcem viele innych miast w pro- na Wielleń Zło 100 II.
72 :ro.
7130
rzucało bOJ~le pro~le~,e na dachy,. p.ola I cłlrześciańskich; 3) .wychowańcy zakładów wincyach wscIiodnich postanowiło stamć
Za p.plery p.hlw . ....
drzewa, !,torych h~cle 7.aczynały J.uz. p~- naukowych i 4) ci, .którzy otrzymali odro- się n rządu o pozwolenie pnywotu .bydla.
8łl.90
1l8.Listy likwillllcyjue I\r. 1'111..
krywać ~~ę zł~tem P, pl~rpurą bal:w Jeslelll. czenia ze względów majątkówych. Wyna~ z Rosyi.
I
101.6, 1II1.50
IV Kells~el, u weJścIa do pal ~U '. st~la O'rodzenie, II" ilości I'S. 50, z3..-pJ;l;)UrzymaPraga czeska, 2 października. (Ag. 11·)· RU8k'\ ItUżlr.z.ka wadtol'ui:.. .
878.5 ł 81.75
" 4-'.1)01. \,.ewl\~. r. I 'i'; .
gromada bl~dnycb: s~rcy ,w meb~esk~ch ~i6 żyda, uchylającego się od' pelnienitl S;lY<lAatl, że,Rieger z powodu silnego bólu Lis.t.,. %.1\8'. siew. Serl' 1 .
9UO
*85
93.50
b.luzacb, · koblety ~.~ekle, ~ul~\~e! opleraj.llc powinności wojskowej, ma moc obowiązu- oozaw, zmuszony jest ndać się na połndnie
93.60
"
,.
..
V.
!/U.50
1'925
SIę na sękatych kIJa.ch, dZIeCI I~zn:go wle- 'ącą i w tegorocznym l)obor~e.
i nie będzie Ill'l\w.dopodoboie uczestniczył Lidl uJJt.llI. \Vau~. Ser. I •
9;\7(1
9~,8Il.
ku, ,,:szystko to, Z&Jlllowalo , ~Ielką prze: J _ Z las6w księstwa łowickiego ma być w zhliżającej się sesyi sejml!' czeskiego.
"
1
'
,
.
"
V
96.List.y ZJLl'oit. fU. ł,04hi . eryi I
slI'zen od kluty p~rkoweJ, I\Z do stOpDl sprzedane drzewo Oli sumę 104,958 rubli.
Paryż ,- 2 Iltlźd~ ieroika. (Ag. p.). W Nan92_11
Ił
III bO
wel·endy. ~ t I : . . .
~"i ,
.
_ "Peterb. wiedomosti" donoszą, że ey a r esztowano pod _zal'zntem szpiegostwa
" III
Na odg!~sn.adJez~zaJącego po~ozu, wszys- wkrótce odbędą się narady w kwestyi ob- ,uwolnionego ze służby olicel'a, nazwiskiem
• Gie/II. Berlibka.
cy. u~taw~ ~I . każd~ .8~:at 81 S~jl~~ ~ my~renia ,śl'odkó\lI> pod'aoia pomocy ekono- B.onn.et. . Zeznał· on, że pobier.ał _od rząd~
263.50
8')
naJ\Vld~cz.meJszem .mleJscu, !la. .pl zeJsclu, !)licznei włościanom w tych miejscowościach llIemlecklego po 300 ~ fl~ pen~yl ~lIesłęczneJ, S"uknoty n18kie u.rllx . .
253.25 253"l5
"
ua dod,sw.
aby us~,echnąć SIę do. palllen!U, o~az!,~ -gdzie działki gruntowe ~ bardzo małe.. I ~ oprócz tego 'po. l a fI'. dZleuule na Wf Dyskonto pry".tn.
. . , .
4'lll. 4"/.-,.
~łą.nę~zę, słolvem WZI US1iyć jl} bal dZiej
_ Ministeryum wojny, jak donoszą "13u'- Ja.zdy.
. .
,
mz mDl. ..
J
"
'
..
żewyj'a wiedomosti", lila( poczynić Pl'óby uAteny, 3 pazdzlel:OIka. (Ag. p)- p!'zy:
-:-- Ot?Z 7.no~vn tWOI ble.dlU-.lze~ła Ca.- Ż 'cia psów w czasie wojny do straży Irzy QY~ .tn Jego Ce alska Wy~okosć , WI~lkl
tnlina mechętme.-Co rok Ich więcej przy- ~l
t h
KSląze Aleksander MlchałolVlcz na pokla, lU hicll rz..
1I•• e1y l
ly!" N>l<. I1r'lo;~
lmperyaly i półimperYlly l
OT.
i.
by,~a. Ma!!, n~dzie~f),. że .zj~sz chociaż śnia- or&~~~::w~.
dzie jachtu . "~I.'am8ra. ~ . . ~ ._
Emisyi
1'1
grudwa
J~
rukn}
(lame, zalllln SIę nll~ ' zaJmiesz.
_ Grono malal'zy warszawskich postaKonst.antyn.opoł , 3_pll'~llżlel D1~a. (Ag. P-J·
POlimp.",)'l\Iy sIar•
. - T~k, bę(~ę CI posluszną, a. Z1'esztą. i Mw)ło wysiać dość znaCZlla Iiczbe obrazów :Wczol'aj koml~ya sp~cfll.hja rozblerara1lr~y Funty ""'rlin. vr b.ukllo ....eb
3~'
Im da SIę C?Ś jeść tynHlzase!'l:
d" Kijowa, na czas kontrak.tów. '
Jęt!! p~zez kO~lsyęk08c~elną ~chw&ły, brzmlą- Marki niemieckie . . .
Był.a . to . Jedyna radość I Jedyne uZy~le
_ Skutkiem wyg6rowanych żąda'-, przed- ce pl'zycll~lme (Ha .Jl,;zyi>.1!el~w patryarcha- A l1lItry.e!<i" bauknoty. .
dla. U1~j bogactwa, te pery~dyczne r~zdzl~: si biel'ców s rawa. ul'z'lllzenilt kamel'y de- tu ekumelllczn~go I arme~skle~o. W ~p.rze Franki I . . . . . . .
Wartoś6 rob!l\kr.d. Yf .Ioeie
lalll~ Jałmużny, na. ~tórą OJCIec, I!Omn!lO .IZ ~~ekcyjn~j ~ .ars~al\'le była IV zaw'ie- czności z teml uc~wBłaml . konIlS!a.ID1U1ste Kupony
1~'1.
felu.. . . . . .
uwazał )to ~J sml.enstwo, chętnie się Je- szeniu. Obecnie, jak uonogi • Kuryer wal'- J'yalna postan~wlła przy~ąć dJ mlsyę ~a
dnak zgodZIł.
..,
szawski" lrzedsiębiercy uznają .'za możli, tl:~~rf,!hy, zal~clć metro~~lItom, aby powr~- , DZI~NNA STATYSTYKA LUDNOSCI.
.Skończy wszy . lll·;:dk? ~llIadal~le l zo~ta- we zrz~ ;ię glównego warnnku, tt.1 j . sta- c*. ,(lo. swol~h eJl!lrcl~'J, " poz~st!,ly~ zaś:
Wl\vszy ~atal lllę, dele~tującą . Sl~ desel em, łej subwencyi rocznej . co umożli wilo poro- a~{ Za! zl}dzall dalej IV synodZIe I ~I zystą. , MaUe"-twI t,1\waru w' lluiu :.i patlhieroika:
p.raftl
nckl.!. 3: Antoni lreiob c KlaCara pobIegła do swol~h przyjacI?ł, którzy zumienie si I\ ' ma ist;'atem. Budowa ka. Illl! do .wJ:born zast~pcy pa.tl'ł'arcby. ~oz: ra WIDls.
dam Lad ... ig I Doro~ oanenberg_ GIlczekali na , nią ,w sa.1I, sJlecyalUle na ten Ihery na plicu mi~Skjm w pobliżll stacyi strzyglllęcle kwest~ prZyWileJÓW ~ło~one .ia .. Sperber z B"~ Ang b~rger.
cel przezna~'ZoneJ.
.
. .
. filtrów na Koszykach będzie rozpoczęta na ma, być d l} .wy~oln nowego ~atly~chy.
Zmarli \v dlUU 3, pa.tdloteroika
Katolicy: dzieci ,lo IM, la-'" Xlllartlł )Ił, w Ir\
Wzdłut PObielonych śCIan WISiały półki,
"
rG
,
.
Synod odpOW Ied ZIeć ma od_łaA l em S I ę do
Hubie
ol.tłopeó" 7, d.ie.ulł~ 3,
,t~ro!)łl'~lł 2,
a n~ każd~ ~ :tyth. p.ólek le.illło co inn~g~: "IWuępłotrko~ie, jak donosi Sydzie'-,," l~szystkiCb..samoistnyc~ ~ościołów IVscbo(l- ." tej liubie
IIlPes1lU1: l kub1eL l, a IiU"g·.wlI'Je:
suki e, trzeWikI, bIelizna, zywno~ć, lekal- pr~zyrlent miasta pórusty ł kwesty!} rady- mego obrządku.
Aleko&nd.r 8as1.... k;, lat 36, łla.,....... U.rak&.
Rtwa.
:.
I
kaInego oC7.yszczenia i wybrukowania. ko- - - -lat b3.
.
E.....llcy: aziaci do l... HI-tu sm.rło I, "teJ
Panna de. Crolxvallla,ut sama zawsze ryta $trawy i jej d opły wów ua Cliłem te·
ORl.alnie wiadomości hau(lIo we.
Ii••bi. eblope.l... l, d.ie"~t ""ł,(l.ły~. 2,
7.aJmow~ła Się roz~a~valllem w wigilię. ~a~~ ry~oryum miasta. G!6lfne jej łożysko ma
w !.ej li Ibie ..ęiay.. l, "Obl"t t. • \II1....... ,">e:
de~o WIększego sWlęta,.a szczeg6ln!eJ \1 byĆ, według projektu, z&O\ieowne. prócz teMory_nua &ex • Has.<ó", lat 6:1, Willi.l. Kol....rd
War szawa 3 ps.ź{lzierll. \Veklłle król. lenu. 11ft. Gran, lat 53.
dnIU ~weJ sm~tlleJ ro~zmG):, wesoleJ. dla go ' na kryty kanał, Dl.tI utrzymauia za'
in rl ,1.)' 38.00 ;'~,I., 38.90\ 95. 97 ,. 39 k"I":
ty.ch bled!,k?w I. ocZe~I\ValleJ przez 1II?1t.7. IV czysto§ci tak samej J'leczk i, jak i jej Beri
r,on,ly. (3 . m.) 7.9'l .~,I.· l'aryi (10 ,I.) 31.70 i~l..
wlel~ą meclerplll\'oŚClą: 'I.'er~z ze~ralI Się dopływów, hę(lą wyko aue< d wie IV naj od- 3;.25,30,30 kup; IV ...I".
d.) 71.30 ż~d.; l'l.
LISTA PRZYJEZDNYCH.
tu~aj, .na odgłos 7.wohIJ~ceg.o lch .dZWOl~kłl, powiedniejszem miejsca saduwki i zaoJla- li.ty likwidneyjue lUW.YllIskiego ,I. .90 j,~d. ; !"':
fl
H.ul '.llkl. E1pi<lyńili • Piotrko ..., ,t. P.aJlłe
.25
ż'td.;
6
,'
G
I\otycz.ka
",.I.!lWtllUft. 1_ ell~lSyl
oc!eraJąc usta po w paDlal~J uczc.le, o ~tó: trzoU6 w stawi dła.
cki
•
lIlalano
..., Ellllerlill a Opom..., E.
bGońeld
ż~el .. Hem. 1ą:2.00 .ąd., lU .m.. 103.50 ~ąd·;
rej Olt .miesiąca już mar~yh, _ z. k~e~~e~laml
Charkow. W Charkowie, przy zakhulzi~ 102.00
4',. I~o.yezka ",.wn,utiia.z I 7 ro"," ~.65 a~d.; a Ba_L
Gr. . ",tel. Lillo ....t; i 1lIger ' 1: Pet.era~up,
ll~lneml . róznyc}1 IVI~tuałow, ~dsw.I~zelll ~o- obłąkauych urz~dzono cegielnię, w której o'/. I.. ty .,...... wu., al.mw. l eryl 9ł.85 ~., f i
blt~m. WlIlenL ~:\ WIdok "~a~ler.kl POd,D~O: llracuj ą ChOl'ily nmysło~ . .Praca. wJllywa ser. lit. n 93.59 ind., 93.10, t5 kJJp .. V eryl małe Jl. LaltAaaua s }'~. W, IłicIfood • Old~ .....
9i.Oo. i'ld.;. i'/I ii.i.y ...1&_ ukasłA W_ru&"y I ~am' I i Hel• • \V....Q.
sly .slę okrzykI, blogoslawleulltwa, skalgl 1 b rdzo tlodat.nio ua umysł
ryth.
99.25 Ż~d. , n 98.00 Ż'j!1., m 9~.80 i~(1.,. IV 94.I~ . ",tlIl Vlaterl .. lłoldłltrg s o.orkow&, K",skow prosby,
"
,
.... ,.
tą'l., ~3.70 klIV" V 93.,0 ląd., 93.50 kup., 5." obli· .t\ 1l.1bliuL
, •.
(D. c. 11.).
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DZIENNI K ŁÓDZKI.

G

robót

Kokoszki." icz
p. Winkler
Klara jego wyebow. p-na lIouka
Dormnnd jego przyjae p Sta.zkowsk i
Karol }I1\l!ki
p. Dobrzd.ki
FiJi~
p. M. Trap••o
Zuzla
p na Piehor6wna
Rzecz dzieje si~ 11 Kokoszkiewie ...

IIora.cego

KmlEDYA w 1 akeie, Henryka Matger

Pan Dubrenie
JuJja de Sanluls

OSOBY:

p. Poplaw.k)
p-ni Janowska
Horaey Gerard
p. Jonowski
R6ża Copin
p·na Pieborowna
Seena w Paryiu.

N

E

I

A.
Młody

zostala pod

firmą

PRA COW NIA

Alek. hr.

OSOBY:

Przysięga.

z

B. WILKOSZEWSKI & J. SCHUBERT

Jestem Zab6jc~
akę,e,

s
otwartlł

W .NIEDZIELĘ, dnia 5 pddIiemik a

w1

o

W~omn po~ Nr. 514aa Pasaż leyera, guzie fotografia B. Wilkoszewsklego wm. Louzi,

VICTORIA.

KOMEDYA

Ł.

pozłotniczych

a mianowic ie: ram :r.łoc8l1ych do luster i portre tów,
tnnku, tak masą uakładanych jako i masiw drewnianych rzeźbionyram z listew wszelkiego gach, do fotografii i sztYC!IÓW,
oleodrukó w, chromolitografii i t. p. Przyjmują się zamówien
ia nól, złocenie . koscioL o,,,,,
ołtarzy, sztuka teryi, mebli, salonó w. Firma
gwarantu je za dobroć powierzonych robót, które pod względem gu~tu, elegancyi i wykończe
nia
warszaws kim jako i zagl·anicznym. Roboty wykonywują się podług w nillzem nJe ustą.pią, tak
nlljs wiezsz ych BIO-

deli za"rall icznyc h.

Pracownią

kieruje

(J .~ IW Y
"(J lU: l A R J{ O "
długoletni i doświadczony współpracownik

11 IW E.
najpierws zych Warszaw skich

fabryk p. J . Schub ert,

1835- 0-1

Strachy w 7;amczysku IGOOC>DC>O~eOO~~~.QC::::>~~Q
~~~

Q~~~_-=-=-:-=--=~~B:

CZYL I

Bojomir i Wanda
OPERA KOMICZNA w 2 aktacb,
Karola Kurpiliskiego.

O.OBY:
Dobrosław właściciel

~

obrazy olejne stare,

z

PET.ĘRSllURGA

przyjmuje ehory"h (kobiety i dzieci)
dziennie od godziny 12-3 uliea
dni.. li 55.
1880-3-1

Dr.

Maksymiljan &nbn
powr6ciJ'

71

za granicy.

1804-6- 1

Mości

roku 1&90 miesiqea L ipca drna 10.

Sądowa Warszawska (JIl Cyw. Dep.) w naslekomplecie: Prezes N. K. Swieczyński, Sędziowie
Izby: T. J. Bartoszewicz i N I. Kapustjanski. p.O. PomoOBUWIA
cnika Sekretarza J. l. Zabiński . Po wysłuchaniu sprawy
z powództwa Teodora Briin, fabrykanta w Warszawie, IIo1.a
N.
S.
Leizermo
na
Nag rody ,···3.
5~ zamiesz kałego, przeciwko Prywie Rosenblum, handlująceJ, w asystenoyi męza Chaima Rosenblum działającej w
nadchodzący sezon Lublinie zamieszkałej, o zaka7.anie na Iladownict\va etykiet
zimowy obuwie w
wyBriina; W rozpoznaniu apel a!:yj' stron obu od Wyroku Sl'du
borze, wszelkiego. wielkim
rodzaju 110·t
brze, elegancko l tl:wale wyOkręgowego w Lublinie z d. '15 i 19 grudnia '1889, którym
koilczone . ObstaiLmkl wykonypostanow
spiesznie i po cenach
d ... iono: "pozwanej Pry wie Rosenblum zabronić naśla1748 8-1
OWOlCLIVa etykiet i firmy powoda Teodora Briina na wychoZg~~l~=~~~~:<~5:;:1 dzących z jej fabryki w Lublinie wyrobach tabaczny
ch jak
POWyzs:zą,lli
ni~mniej za~azać jej. uzywania marki fabryc7.ncj, standwią
Mam honor donieść SzanoceJ wJasnośc fabrykI Briina w Warszawie, a mianowicie:
wnym mieszkallcom m. Łodzi
zabronić jej uzycia na wyrobach białego klucza na c7.aruem
i okolicy, że otwo"zytem
MAGAZYN
tle, powodowi Briinowi pozostawić moz no ść dochodz enia
w drodze
czej od pozwanej Rosenbluillowej
OBU WIA szkód i strat,wykonaw
powyzszemi czynami zdziałanych IV wysokoś- - - - - - - - - - - , , 1 A w Łodzi, przy ul. Piotrkow ci nie większej, jak tysiąc rubli. Dalsze żądania Briina bez
skiej Na 69, vis-a-vis Grand
skutk
u pozostawić i koszta procesu Briinowi od RosenbluHotelu
.• W kwocie
muweJ. zasą dZlC
Polecam .i~ b8kawym względom
rs. 34 kop. GO".
z u..anowaniem
J zbą Sądowa w Warszawie po tanowih: '\lyrok Sądu
U,UtIPJ.U II I Okręgowego zahvierdzić, apelacye stron
obu oddalić) ko zfa
apclacyjne skompcnsować i t. d.
Zgodność tłómaczenia z oryginalnym listem wykouawczym •wiadczę :
Obroń ca 'llEODORA StrUNA

St. Zabo r.ld,

Dr. ~idya Z-łobina

Jeg o Ces arsk iej

u siebie, w d0!Dach P!'Y- ulica Piotrkow ska Xi 108, III pię
na peusyach l wszelkIch , od frontu.
lza,.. ,,,u,..;,u naukowyc h. ZAPIS y
Zeydel .
Pl,zyjmuje zakrad fryzyerski \V
1870.- 0-1
Sznaj dra, Hotel Victoria.

zamku '"
p. Mareekl
Wanda jego córka
p-na Calory
BóJomir
p. Ol zewski
Łucya powiernica
3rt. baletu i nauc7.yciel tańców
Wandy
p-ni Bronilrow8k..
1854-3- 1
Nikita, g6ral
p. Gor~ko ....ki
Rzecz dzieje się w zam kn na u:<orUI;yme.1
CZARD,A./lZ p'. de deu. od.• auczą:
ŁODZI,
P-na Lewandowska i p. Zaborski.
1 .I·iIOIrl~On SKi\ N. ~5, d.
Por:ądek praedstawi enia l
Zt.b6j- ,Iwi,eczorem
cą, '2 Przy.i~ga Horacego.
Poleca na
Bojomir i Walldt\.
l'

W IMIE NIU

FILIA Warszawskiej fabryki

Izba

puj~cym

1877·3

Do SZKOŁY
potrzębny

l1Iaga=y'ł Mód

jest

HEL ENY NIK LAS

NAUCZYCIEL Z patentem,
niemiec k i wymagaln y,
oiel·ws.zelistw ma kawaler albo
O warunkac h dowiedzieć się w Piotrkow ie w bucie szklannej.
1878-3-1

MAGAZYN UBIORÓW MĘZKICH
Kry stya na Wu tke

w

ŁODZI,

ZUkOWskl ,nauCzy-Ił ',. . . .

Piotrkow ska NI'. 64 vis-a-vis LOl'ent7.a .
Ma zaszczyt zawiadomić Szanowną Publiczność, że na sezon
zimowy został 7.aOpatl·zony

W

wielki wybór ka.peluszy

i sprzedaje takowe po bt\l'd7.0 plozystępnycll cenach.

ulica ZawAd zkll, dom W-go Scheibler a.
poleca:

JS15-<!-

WIE LK I WY BÓ R
wyląeznie

LEC ZNIC A pryw atna

dla choryeh weneryc znych i dł.a kobiet. Godziny przyjęeia : eboroby weneryc zne I akórne od 9-11 z rana; c horoby
kobleęe Qc! 3-6
po.. pol. UlICa Piotrkowsk a Nr. 39, ,10m W-go Czapiewski
e go, lIad enkiernią Paua

Wuste hubo

1647-20-1

Fabryka Kołder Watowych
Oddział sprzed"ży

EMM Y RAM POL D

detlllic zllej

HUR WIT Z i Syn
ulica

w ŁODZI,

Piotrkow ska, dom S. Ro.enblatt a
poleea:

" ' lelki wybór krajow ych ł zagrall iczllyc -h
towaró w, jako to. .

• =ewf oty, kamg a,'ny i
Ceny stal'e!

t.

p.

Kamienna (Finstra) Nr. 1418-c, 2 piętro
poleca:
Wielki wybór KOŁDER: atłasowych, welnianych i jedwabnyciJ, czysto jedwabn ych" urah", kaszmirow ych, adallljJ.SIkowycb welnianyc h i bawełnianych, po bard7.o przystę[lQych
cenach.
IW o w o S ć! Kołdry na WIJcie wełnianej .
Kołderki

1779-10 -1

-

IIl1lO r.

'._

dziecil lne.

_ - -.'.

W dl'llkarw

r--

•

1808-0- 1,

