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- I CesarsKIe Mości oglądali pj,oduktYOWoCO-I-.-Niemcy - pISze gazeta przec~r~ przYjęto M1lJSkłSdek tygOdniowyclI:
we, konserw~, konfitury i t. d., a zarazem obecnie moment krytyczny w dziedzinie w klasie I-ej po 4 (en., w II-ej po 6 feu.,
masz~ny.' słnzące do oczyszczania. owoców. polityki celn.ej"." "Nieuniknienie nastą pić w III-ej po 8 fen., w IV-ej po 10 fen . 7;11.
.
. 'futaj kilku wystawców mialo szczęście 1)- mnsi reakcJa na. korzyść handlu wolnego każdą skŁadkę, do czego skarb państwa
--: W sohotę, dUla 18 b. m., o g?dzJme ; fiarowa!! lelI Cesarskim Mościom swoje i to w krótkim czasie. \V tym kierunku, dodaje 50 m. Tym sposobem renta wyno2 .m l~ . ..30 po. połudnIu, Ich ~ar8kle MO- wyroby. Z odtlziahf owoMznawstwa Jclt zdaniem • Voss. Zeitung", oddziaływają si 106.40 - 191 marek rocznie. CrJkowiŚCI. ł\aJJaśDJeJs~ Państwo, . oraz Ich Ce~ar- Cesarskie Mości poszli do oddziału ogro- dwojakiego rodzajn przyczyuy: wewnętrz- te zastosowauie tych przepisów oczywiście
sk le \V.yso~o~c~: ~esarzewlcz Następca 'l.ro- dllic~wa, gdzie ogl'odnicy petersburscy mieli ue i ze wn ę tl'zue, Wola cesarza ' zniosla nastąpić może dopiero w przyszłogci, tymnu! WIelkI, Ks~ązę Aleks~ AleksandrowIcz, szczęście złożyć Ich Cesarskim Mościom prawo o socyalistach, którzy pozbawieni czasem jednak deklaracye z życzeniem po~Vlel~~ KSlęimczka ~S6Ul~ .Aleksandrówn& kosz z róż~emi ~woc~mi, a mi ędzy innemi sI} jednego;. naj potężniejszego ~rodka agi- 1>ierania renty na starość Ill'zyjmowane
I ~SląZę R.omanowskl, ~~lllzę ~euchtenber~ z arb,uzel!! 1 dymą, ,!ochodzącą z inspektów tacyi, ale tylko - jednego, Drugim orę- będl} już po 1 stycznia r. p. od ' tych 1'0~kl Eug~nIUs1: M~ksyml~lall0'Ylcz, pn:ybylI w mIeścIe. W pawIlonie szwajcarskim Ich żem, 1'0(ltl'zymJljącym socyalną demokra- botnikó.\V nbezpieczonych, którzy skoliczyli .
d.o maneZl1 lIIlChaJlowsklego l oglądali, tam Cesarskie Moś~i próbowali jabłeczniku (ci- cyę, jest drożyzua wszel.kich ś rodkó w do lat 70 wieku i mogą ndowoduić, że w cią- ·
pIerwszą, w,szechruską ~ystawę ogro~llIczą. (we), NastępUl6 Ich Cesarskie Mości oglą- życia i dopóki ta drożyzua trwać będzie, gil ostatnich trzech lat pracowali najmniej
PI:Z~ weJŚCIU do .manezu Ich ~&r~kl~ Mo- dali ~od.el. oranżeryi ks, Kantakuzen hl'. nie mo~na się spodziewać od prawodaw- przez 141 tygodni (licząc w to tygodnie
śel I I~h Ces~r~kle WySOkoścLpowitalI: za- SperauskleJ,
stlVa robotniczego żudnych ważniejszyeh choroby, a u robotników sezonowych takrządzaJ'!cy mllllsteryn~n dóbr państwa, se(.Prawit. wiestnik"),
rezultatów w -kierunku zadowolnienia mas że przerwy VI pracy). Wypłata renty ua
kr~tar~ stanu Wleszlll~kow, 'prezes Ce~ar.
rohor.zych, Wobec tego gazeta uważa za starość nie u wałnia robotnika od obowlązsklego towarzystwa ogrodmczego, w~ceniezbędne zniesienie wszelkich środków ku dalszego płacenia składek, które ustaje
prezes tegoz ~owarzystw&, prezes komiteKRONIKA EKONOMICZNA.
przyczyniających się do podniesienia ceu dopiero w chwili, gdy robotnikowi przytu. wysta~vy, Jego zastępca, oraz . człClnkopl'zedmiotów pierwszej potrzehy, a w sze- znaną będzie renta inwalida.
~Ie komltetn wrstawy. Prezes towarzy~
regn tych środkow wydatne miejsce , zajTa ostatnia wynosi 60- marek z dodats~wa generał -.leJte~ant P _ P: Dnl'uowo 1 z giełdy. - Cia nieruje.kie, - Ubezpieczenia ro- mują cła od zboża: Zwrot w polityce cel- kiem w klasie I-ej 2 fen., w II-ej 6 fen.,
kIlk,u wys~wcow ,ml~l! szczę~c~e o~arować
botnik6w w NiemCZ6'eh,
nej Niemiel', staje się kóuiecznym także w TII-ej 9 fen., a w IV -ej. Hl fen. za. każbu.ld.ety Jej Ce~al~~le.J, :a;rOŚCI, ~ ~eJ CesarWśród ogólnej zuiżki na gieldzie ber- wobec ostatniego prawa amerykańskiego o dl} składkę tygoduiową, tUdzież 50 marek
s ~eJ Wysokoścl,WlelldeJ KSlęzUlczce Kse- Iińskiej w środę ruble trzymały się nad- taryfie cełnej . Bez Anglii, która nie od- od skarbu pAIistwa. Korzystać z niej ma
III Aleksandl'ówn!e,
W.s~edł~zy na ,w~sta- zwyczaj mocno, pomimo ciągłych zleceIi s tą.pi z p'ewności ą. od zasad wolnego han- prawo każdy robotnik niezdołny do pracy,
wę, Ich CesarskIe ~O~Cl skIerowalI Sl~ w sprzedaży lJadsyłanych z Odesy, oraz ]l0- dIn, niemożliwe są żadne represalia prze- który opłacił
składki
ubezpieczeniowe
stronę m~dełu pomUlka ' gen~l~ła-maJora nownego zaprzeczenia z wielu stron wia- ciwko Stanom Zjednoczonym , tak, że je- przynajmniej za lat pięd, przyczem rok liPr~ewal~kleg~, znanego p~dr6znlka, poczem domościom o zamiarach przywrtlcenia wa- dynym środkiem ocalenia wywozu niemiec- czy się po 47 tygodni. Na początek i tu~WIedzi! 1 od~zla!y: hodowlI morw, b;aweł.n.l' luty metalicznej w Rosyi. Jest to praw- kiego, zdaniem gazety, jest osłabienie od- taj zapewniono wyjątkowe nlgi robotnikom, którzy będą mogli otrzymywać rentę
I tytOIll~, 'I utaj se~I'etarz stanu WleS7.llIa- do podobnie następstwem wielkiclL pokry~ grapiczel\ celnycl\.
ko.w lUlał. szcz~ele ofia,rować Ich Ce,s~r- silnie zaangażowanej kontl'miny, wobec , Z dniem l stycznia r , p. wchodzi w Niem- inwalidów także w okresie od 1891 do
sklm MO~JOm al~n!1l \Vldokó~v. 8~eYI Je- ogł oszonych właśnie korzystnych wil\domo- czech w wykonanie nowe prawo o obo- 1895 rokn, jeźeli opłacili przynajmniej 47
dwa~UI~zeJ w ~sle, ora~ .k:uązkl _t~zą- ści o wykonaniu l'usldego bucJżetn pal\slwo- wiązkowem ubezpieczeniu robotników. Pra- składek tygodniowych i udowodnią, t e w
ce. SIę JedwabnJC~wa, własclclel, zag zle~: wego za r . 1889, Oprócz tego obiegała na wo to zabezpiecza robotnikom obojga. p\ci ciągu pięciu \ ..t przed ut\' ..~ -.dolnoAc\. do
sld,_ ~V~rde.rewskl, o,fi~rował Jej ~esa.rskleJ gieldzie pogłoska o zaciągnięciu nowej !lOży- rentę dodatkOWI} do placy roboczej na sta- pracy odrobili przynajmniej 188 ty~odnI.
MosCJ I .JeJ OesarskleJ WYS,OkOŚC1 mIód. w czki ruskiej w P81'Yżu, pogłoska zresztą nie- rość, kiedy ta praca staje się mniej wyU~Qie ukutecaDi&wl bęlWe '! ~
\~ plastl:acb ze swego majątku '!ł powle- zbyt wiarygodua, gdyż trudno odgadnąć dajną , tudzież rentę inwalidów w razie sposób, że ua oddzielnych kartkacb, Jakie
Cle Jncklnl, Przeszedłszy następUJe do od- potrzebę, która mogłaby sklonić obecnie niezdolno ści do praey, Wysokości obu będą wydawane od 1 stycznia r. p., pracodziału mieszczącego owoce, Ich Cesarskie Rosyę do zaciągnięcia pożyczki, skoro re- tych rent zależne są 0 (1 wysokości skła- dawca. uaklejać będzie za każdy tydzieIi
Mości ogl ądali wystawione przed!'lio~y, gułacya waluty uie jest zamiel'zuną. Wresz- dek wnoszonyclI prl.ez robotnika, te zaś płatny markę odpowiedniej ceny, nabytą.
przyczem wystawcy: senator Gartklewlcz cie pomyśłny rozwój finansów ruskicl\ do- unormowane są. odpowiednio (lo roczuej SIl- w miejscowym urzędzie po~ztowym. Karti p. K e~pe, mi~li szczęście ofiarować Ich statecznie usprawieLlliwia poprawę kursu 11IY jego zarobku, Wszyscy robotnicy po- ki te, wraz z prośbą o rentę i odpow!eCesar~klm MOŚCIOm kosze z owocami, a re- rubli.
dzieleni są na 4 klasy, opłacające nastę- dniemi świadectwami, robotnik wręczy Jeprezentant warszawskiego ogrodn pomołoRząd cesarstwa niemieckiego, jak dono- pnjące składki tygodniowe:
dnemn z niższych nrzędników gminy ch,
KI
'
Zarobek:
Składka:
miejskich lub policyjnych w miejscn swegicznego - kosz z 25 gatunkami gruszek. si "Frank f. Zeitnng", zajęty jest obecnie
asa.
go zamieszkania, który obowiązany jest
Przez mostek Ich Cesarskie Mości przeszli kwesty!! zuiesien.i a ceł od zboża i bydła
dalej, oglądając po dl'odze różnorodne e- pomiędzy Niemcami, Austryą i Włochami.
I
do
350 marek
14 fen .
wszystkie inne czynuości załatwić.
gzem'plarze roślin, wystawionych przez za- Z tego powodn robi uwagę • Vossische
II
350 - 550
20
rząd Cesarskiego ogrodu botanicznego, 0- Zeitung", że śl'odek ten odpowiedziałby
III
550 - 850
24 "
IV
850 i \Vięcej
30 feu.
raz pochodzące z oranżeryj ogrodu pałacu ogólnym życzeniom, gdyż potrzeba jego
'l'auJ'ydzkiego. Przy kilku witrynach Ich zastosowania jest powszechnie uzuaw auą.
Za podstawę obliczenia renty na sta-
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zaWIśnie nad nami, lub naszymi ukochanymi, gdy czujemy się złamani przeciwnościami, wtedy .. ,
W tym tonie kazanie hyłoby jeszcze dłu ·
go trwało, gdyby nie głośne, z okl'zykiem
radości na ustach, wejście mojego ojca.
- Hural nareszcie się zaczęło I - temi
słowami przywitał nas. - Al szelmy, chcą
frycówki? - wołał dałej-dostaną, dostaną;
nie minie ich onal

'*
...
I to mi jakoś w glowie pomieścić się
"
nie cbciało, aby cały zatarg międy Anstryą
Nastały teraz bardzo burzliwe czasy,
i Sardynią , powstały jeszcze pl'v.ez wojnę
krymską , wszystkie układy, postawienie i n Wojna wybuchła", to znaczy, (lwie groodrzncenie ultimatum , aby to wszystko mady ludzi uderzyły na siebie, jak gdyby
,Izialo się z celem nawrócenia mnie. Ale wybuch jakiejś trzeciej siły zmuszał icb
że nieprzyzwoitą rzeczą byłoby wyrażać do tej napaści, Cała odpowiedziałuość spada
podobne wątpliwości, więc milczałam, Co na silę spoczywającą poza wolą jeduostek,
do zarzutu wolnomyślności, miał on pewne która to sila ze swej stl'ony, przyczynia
uzasadnienie. Ciotki pobożność płynęła. z się znowu tylko do wypełnienia przeznaserca, moja była powierzchowną. Ojciec czonych narodom losów. 'l'akie niejasne
zarówno, ja~ mąż, byli w tej kwestyi zu- pojęcie ma większość ludzi o wojnie; ja
pełuie obojętni, oni więc nie natchęli mnie podzielałam je również.
O jakimś buncie, przeciw szerzenin tego
zapałem religijnym, I Wobec zasady .nie
rozmyślaj uad tem", zagłęb iać się w uauce krwi rozlew n i mowy nie było; cierpiałam
jedY\lie
z tego powodu, że mój ukochany
religii było mi lliepodobiellstwem, Chodzilam wprawdzie co niedzielę do kościo ła i mąż miał wyjechać, naraża~ się na niebez!'az w rok 110 spowiedzi, a. nawet z calem pieczeIistwo, a ja muszę pozostać sama w
skupioniem odbywałam te ceremonie, ale tnvodze i niepewności. Ażeby wzmocni ć się
w gruncie rzeczy było to dła mnie zacho- w przekonaniu, że powołał go naj świ~tszy
wanie etykiety, obowiązek reU,gijny, który obowiązek, przywodziłam na myśl wszys.wykonywałam również poprawuie, jak fi- kie wrażenia odbierane w czasie studyów
gury w talicu, .Jub nkłon (lworski, składa nad bistoryą, Tak, on szedł, aby zdobyć
ny za ukazaniem się w sali pary królew- sła wę i zaszczytyl Dumną się też czułam,
skiej. Nasz zamkowy kapelan na wsi, jak że żyję w bis.torycznej epoce, Ponieważ zai nuucyusz w Wiedniu, nie mogli mi nic rówuo Herodot, Tacyt, jak i nowożytni
zarzuci ć, ale zarzut ciotki miał słu szną historycy stawiają wojnę na ' pierwszym
płanie, jako wypadek największą wagę popodstawę,
- Tak, moje dziecko -mó wiła dałej wot- siadający w dziejacb narodów, sądziłam
ka-w szCZęŚCill i dobrobycie zapominamy w ięc, że i obecna wywr7.e wpływ ua losy
latwo o Bogu, ale gdy chor~ba lub groźba. całego ~wiata.

Ostatecznie, \viększoM Indzi podziełala zwoWam sobIe wteiły zrobić uwagę, że to
to wygórowane przekonanie o wojnie, była myśl piękna i na włoskich patryotów
W salonach i na ulicach o niczem innem zachęcająco mogła podziałać, ale 1.akrzynie mówiono, gazety tylko o tern pisaly, czano mnie. Dopóki Ludwik Napołeou zaa w kościołach na tę intencyę tylko odby- stawał naszym nieprzyjacielem, należało
wl\ły się uabożeIistw l\, Gdzie przyszedłeś, wierzyć w dogmat, że on jest złoczyńcą,
wszędzie rozradowaue twarze i jeden 0- ~ wszystko, co od niego pochodzi, niegodzikrzyk: wojnal wojnal Sztnki piękne, inte- wością. Jeszcze jedna wątpli\Vość budziła
resy, teatr-\Vszystko, co \V zwykłym ' ży- się w moim umyśle. W historyi sympatya
cin zajmuje ludzi, teraz uważane było za i uwielbieui1 opisnjącego bywało zawsze
rzeczy maloważne; zdawało się, jakby o ni- po stronie tych, któl'Zy wywalczali sobie
czem innem uie należało myśleć, wobec wołnośd, zrzncając. jarzmo obce_ Co prawrozgrywać się mającego dramatu, A za- da nie umialam sobie zdać jasnego s~u z
równo te rozkazy wydawane wojskom, w pojęcia wolności i jarzma; rozumiałam
frazesach obiecujących zwyci ęztwo i slawę, wszakże, iż tym razem dążenie do zrzucejak i wymal'sze oddzialów, patryotycznym nia jarzma, zdobycia wołności, było nie po
duchem przesiąknięte artykuły i mowy pu- anstryackiej, lecz po włoskiej stronie. Ale
bliczne; to wieczue powoływanie się na i ten z wahaniem wypowiedziany skrupuł
cnotę , obowiązek, honor, poświęcenie; to potępiono,
aruszyłam znów nietykalne
wzajemne wmawianie w siebie, że nałeż y -, sanktuaryum; zapomniałam, że nasz rząd,
my do najszlachetuiejszego, niezwyciężone- to jest ten, pod którym przypadkowo się
go narodu; wszystko wyrabia atmosfeJ'ę nrodziłam, nigdy nie njarzmia, lecz zawsze
pełną heroizmu, budzącą. dumę w narodzie, hłogosławieństwo przynosi; że ci, którzy
a w jeduostkach przekonenie, że są wiel- chcą z pod naszej władzy się wydobyt, nie
kimi obywatelami wielkiej dziejowej epoki, walczą o wolność, łecz są. buntownikami i
O od wrotnej stronie medalu, o chciwości, że w każdym razie, zawsze i w ~dzie my
gl'abieży, okl'ucielistwie, podstępie, jako mamy słusznoM.
.
objawach wojny, wspomina się także, ale
W piel'wszych dniach maja, Da 8zczękle
gdy mowa o .nieprzyjacielu". Nieprzyjaciel zimuych i dżdżystyclt-słoneczna, w.iosenna
ma wszystkie ujemne strony, Pominąwszy pogoda tym przykl'Zejsze tworzyłaby przejuż konieczność każdej przedsiębranej wy- ciwieństwo-wymaszel'owal o siódmej z raprawy i niechybne z niej korzy ' ci, poko- na oddział. do którego Arno był zapisany_
nanie przeciwnika uważa się za czyn mo- Achl uoc Iloprzoo.zająca był,. atrll8Z1lą.
ralny.
Gdyby ukocbany wyjetdż&ł tylko w dalekIł
Ci wlosi-co to za lekkomyślny, falszy , podl'ÓŹ i wtedy cznłabym się zmarl1l'ionł
wy, leniwy, próżny naród! a ten Lndwik mylilą o rozłlłOO, a cóż dopiero, gdy uedlW
Napoleon, intrygan t cbciwy sławy l Gdy na wojnę! Dlaczego tej nocy wyraz _wojna
29 kwietnia pojawi! s ię jego manifest wo- nie miał dla mnie wzoio łego, z hlItoryi
jenuy 7. WY!lisanem na czele motto: • Woł- zaczerpiętego znaczenia, lecz gl'o:ine. śmierć
ne Włochy do morza Adryatyckiego!" obo- zapowiadające brzmieni 7
rzenie w Niemczech uie miało gunic, Po(D. c, tL).
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bawelny pozostały nieu zko- I re. zastbsować polecił sW'owo p. prezydent I opery warszawskiej, p. Władysław Ai;;
dzone.
sek westratorom miejskim.
wiolonczelista, profesor konse"watoryUl~
Przemysł,
(-) Zjazd sędziów pokoju w dniu 3 warszewskiego i p. Heuryk Mełcer, forte.
Stowarzyszenia.
- We Lwowie zawiązało się towarzy- listopada 1'. b. osądzi 4 sprawy cywilne pianista. O powodzeniu koocel'tu chyba
stwo krajowe wyrobu obuwia, mające na kasacyjne: 1) z powództwa Antoniego i wątpić nie można, zwłaszcza, że dochód
Drog i wodne.
- Z wiosną powstaje nowe towarzy- celu wyparcie z Galicyi niemieckich tanich Doroty małżonków Lamek przeciwko mał- przeznaczony jest lIa na cele dObroczynnel
Bilety dła uczniów szkół rząuowych sa
stwo żegługi parowej, organizowane przez wyrobów szewckich fabrycznych. Do sto- żonkom Kendziu o 20 rs., 2) Artura Cie.
kapitalistów ruskich i angielskich. Działał warzyszenia tego z poręką ograniczoną sielskiego przeciwko Antouiemu Kamili- do nabycia u d·ra Wieliczki.
(-) Z teatru . Piątkowe przelistawienie
ność towarzystwa rozciągać się będzie z przystępować mogą nawet naj ubożsi szew- skiemu o 15 rs., 3) Józefa Eljasika przecy, gdyż udział wynosi tylko LO zll·. Sto- ciwko Józefowi zymczewskiemu o 10rs., na którem odegrauo "Zbójców" SzylJer~
początku na Wołgę i jej dopływy.
wal'zyszenie starać się będzie o (lostawę 4) Zacbaryasza Boruchowicza przeciwko po raz pierwszy w bieżącym sezonie i w
Drogi żelazne.
Srułowi Hirschmanowi o 81's. 50 kop. i obsadzie najwybitoiejszych sit tl'Upy, nałe.
- Za gl'anicą, w sąsiedztwie większych obuwia dla armii.
26 spraw karnych, a mianowicie: l) prze- ży zaliczyć do bardzo udatnych pod wzO'lę_
Wystawy.
miast, rozpowszechnione są pociągi tram- Projektowana wystawa wszecłu'uska ciwko Janowi Kurowskiemu o niewykOlw- dem kasowym zarówno jak i al·tystycznYIU.
wajowe, to jest takie, które km'sojąc w pauzach pomiędzy ruchem pociągów zwyczaj- hygieuiczna w Petersburgn składać się bę nie rozporządzeń policyi, 2) Annie zwal'c Liczuie zgromadzona publiczność oklaski.
nych, zatrzymnją się na przejazdach dl'ó, dzie z następujących oddziałów: l) biolo- o samowIadność, 3) Izraełowi Sendrowi- wała (lrzedewszy tkiem pp. Kopczewsldego
żniczych na każde żądanie pasażem wsia- gicznego, 2) statystycznego i epidemiolo · czowi i Ickowi Klejnerowi o pobicie Abra- Popławskiego, Wiokiera i panup' MOI'ską'
dającego lnb wysiadającego.
rządzeuie gicznego, 3) assenizacyi miejscowości zalu- hama Grupmana, 4) Lejbusiowi lllichałowi- cho ć i reszcie uie szczędzouo oznak zado:
takich pociąg-ów ua kolei wiedellskiej pro- dnionych, 4) bygieny wychowania i ~zkol czowi o kradzież n liendła Tone, 5) Aro- wołenia. Wogółe łącząc się z temi obja.
!lOnOWane było przed kilku laty, a obecnie, nej, 5) geologicznego, klimatologicznego nowi Lejbowi Wolkiewiczowi o roztrwo- wami uznania, musimy oddać artystom
na podstawie 'obliczeu o ruchn pasaźerów i balneologicznego. Wszystkie okazy do- nienie pieniędzy, 6) Lajzerowi DaWidOWi-I sprawiedliwość, że grali z poszanowaniem
do najbliższych stacyj i z powodn natłoku starczane być winny na wystalvę oraz od· czowi o pobicie Anny Michtensteiu, 7) Au- dla sztuki i wywiązali się z zupełnem po.
ich, opóźniającego powrót pociągów wie- bierane z niej własnym kosztem wystaw- toniemu Krawicowi i Józefowi Dybale o wodzeniem z zadania, co na scenie teatru
czornych na naznaczoną godzinę, na przy- ców. Miejsca wyznaczane będą dla oka- zakłócenie spokoju, 8) Mojsiowi Heine o prowincyonalnego niemałe już stanowi
Przedmioty pocho spotwarzenie Robel·ta Rumera, 9) Piotrowi zwycięztwo.
szłą wiosnę projękt ten ma być wprowa- zów za pewną opłatą.
Z powodu niedyspozycyi p. Jarszewskie.
dzenia nieruskiego będą oddzielnie ozuacza- Drzązgała o pobicie Juliusza Pola, 10) Widzony w wykonanie.
ne.
'l'owarzystwa
naukowe
i instytucye gdol'owi Majerowi Zajfert o zobelżenie go, 11I'zygotowaną IHI dziś operetkę • Bie.
- Kołej dąbl'owska uzyskała zatwier(lzenie inspekcyi kolejowej co do nowego korzystać będą z pewnych ulg. Dziesięć Szymchy Witenberga, 11) Władysławowi i dny Jonatau" odłożono do wtorkowego
podziału drogi na dystanse, oddziały i I'e- pl'ocentów od dochodu ze sprzedaży oka- Józefowi Dzięgielewskim o pobicie Frau- przedstawienia.
Dziś przedstawioną będzie oryginalna
\\ lry robocze, z gl'aficznym rozkładem dró zów przezuaczono na rzecz wystawy. Oka· ciszka Chmiełewskifgo, 12) Janowi i Każuiczych obchodów tak na linii główuej, zy zagraniczue nie będą dopuszc7.one do tarzyui~ Majewskim oraz Ignacemu Baje- komedya Bałuckiego p. t. "Nowy Ilzien.
jako też i na odnodze Kołuszki - Ostrowiec. konkursu. Wejście na wystawę będzie pła  rowi o pobicie Ignacego Majewskiego, 13) nik."
(-) Drugi koncert Józefa Sliwiilskiego
- Wszystkie roboty około ul'ządzenia tne. Chcący otrzymywać objaśnienia, do- Ignacemu Majewskiemu o zakłócenie spo wązkotorowej drogi żełaznej od Petersbur- tyczące wystawy, adresować winui listy koju, 14) 'rekli Rosperskiej o zobelżonie fOI·tepianisty, odbędzie sią w poniedziałek'
ga do jeziora Ładogi, nkouczone będą w ua imię prezesa wystawy A. Ebermana, Ignacego Boruty, 15) Chai lcie Zajde o o godzinie 8 wieczorem w sali koncerto:
wykroczenie przeciwko ustawie akcyzowej, wej. Z wrażenia, jakie spl'8wita gl'a ar.
ulica Fnrsztadzka, dom ]Ił 14.
jesieui 1892 roku.
. Nowosti" donoszą, że cesarskie towa- 16) Józefowi '!'oflillskiemu o 1Il1ział w kra- tysty na pierwszym koncel'cie, nałeżałoby
Podatki.
- Na utl'zymanie rady miejskiej dobro- rzystwo wolno-ekonomiczne otwiera w dniu dzieży, 17) Wincentemu Zwoliilskiemu o wuioskować, że jutro sala koncertowa hę.
czyuności publicznej w Warszawie, jak już 12-ym gmdnia 1'. b. wystawę przetworów tosamo, 18) Szulimowi J oskowi Kopel o dzie zapełnioną.
(-) Rząd guberniałny piotrkOWSki za.
wiadomo, ustanowiono podatek z całego owocowych , oraz wys taw ę nasion w Pe- niewykonanie rozporządzeli policyi, 19)
IZl'8ełowi Sendrowiczowi o samowładność, twiel'dzit nową taryfę na bułki i chleb IV
Królestwa Polskiego w ilości 250,000 rubli. tersbL1l·gu.
20) Tomaszowi Micit:lskiemu o niewykona- mieście Lodzi. Taksl$ oznacza następują.
Podatek ten bę(lzie pobieranym w kwotach
nie rozporządzeu policyi, 21) Joskowi Gu- ce ceny: bułki gatunku l-go 9'/. ko~.
od każdej guberni stosownych do liczby
termanowi o zakłócenie spokoju, 22) Fer- II-go 4 1/. kop.; chłeb pytlowy 3 kop. a
mieszkaliców, w Warszawie zaś, w podwójuynaudowi Raunert o pobicie Elżbiety Je- zowy po 2 kop. za funt. 'l'aksa lIa mięso
nej ilości od każdego mieszkauca, wzglę
rzykiewicz, 23) Stanisławowi Gawrońskie- pozostała niezmienioną.
c).nie llo składki pobieranej w innych miej(-) Majster stolarski, Wilhelm T., za.
(-) Podatki. Wobec tego, że termin o- mu o wykroczenie przeciwko ustawie trunscowościach. Rozdziałem wspomnianych po·
datków pomiędzy gminy i miasta zajmie piaty podatku podymnego i innych już u- kowej, 24) Katarzynie Różyckiej o zobelże- mieszltały w mieście naszem, przyjął na
się rząd gubernialny, w gminach zaś i mia- płynął, a termin październikowej raty ubez- nie Józefa Sobczaka, 25) Franciszkowi praktykę chłopca, Hermana Z., który IlI·ze.
stach - magistraty lub zarządy gmiuue. pieczeniowej upływa z koilCem tego mie- Kokusz o zobelżenie Małgorzaty Ruda i bywszy u uiego półtrzecia roku, nie mógł
Wzamian za teu podatek, ubodzy miesz- siąca, pau prezydent m. Łodzi uprasza pp. 26) Franciszkowi Kowalskiemu o zobelże- dalej wytrzymać sW'owego obchodzenia się
z nim w pracowui i porzuci! praktykę.
kallcy KI'ólestwa Polskiego zyskują prawo właścicieli domów, ażeby PI'zyśpieszyli nie Kamili Zakrzewskiej.
(-) Posi edzenie członków i przyjaciół Majster narazie nic przeciwko telllu nie
do l)ezpłatnego leczenia w szpitalach dła wuiesienie do łódzkiej kasy mi~jskiej wszystobłąkanych, gdy przy przyjęciu ich do szpi- skich należnych od nich podatków i opłat towarzystwa opieki nad zwierzętami odbę- miał, bo zawoławszy ojca terminatora, wy·
tala przedstawią świadectwa ubóstwa, za- tak skarbowych, jak i miejskich za rok dzie się w poniedziałek, o godzini.e ósmej (lał mu dowody: książeczkę legitymacyjną
świadczone przez naczelnika powiatu, pre- bieżący 1890, a mianowicie: 1) podatku po- wieczór, w domn tkaczów na rogu ulicy i świadectwo zapisania chłopca jako tel'·
minatora w cechu; rówuież bez pretensyj
dymnego, 2) opIaty drogowej, 3) transpor- Piotrkowskiej i Przejazd.
zydent..'l. miasta lub oberpolicmajstra.
towej, 4) kontyngellsowej, 5) kwaterunko(-) W ochronce katolickiej przy ulicy pozwolił chłopcu zabrać kufel' z rzeczami.
""1_'1,1.
- .GraŻdauin" donosi, że właściciele 7 ł wej, 6) ubezpieczeniowej (I i lI·ga rata), Widzewskiej, wizyta kwartalna opiekunek Po pewuym czasie jednak oskarżył b. pra·
zakład61V pJ'zemysłowycll PetersbUJ'ga, z o- 7) na oświetlenie miasta i na utrzymanie pl'Zypada w tygodniu bieżącym na nastę- ktykanta Pl,zed policYą o kradzież pUlle.
gólnej liczby 695 zrelvidowanych w ciągu zjazdu sędziów pokoju a ·go okręgu gnber- pujące panie: Kamińską, Karczewską, Kni- łek, z których dwa jakoby odebrał. Chłop
roku pl'zez miejscowego inspektora fabry - ni piotrkowskiej (w m. Łodzi), 8) na na- cbowiecką, Karollską, Lohrer i Lipińską. ca nie arf\Sztowano, g(lyż ojciec dowiódł,
cznego, zupełnie usunęli od pracy dzieci, jem łokalu dła gimnazyum, 9) na utrzyma(-) Koncert łutni warszawskiej odbę- że pudełka owe zrobione były przez jego
nie chcąc poddać się przepisom o pracy nie oddziałów równoległych przy wyższej dzie się stanowczo w dniu l listopada. s:I'.na z drzewa do.!ltarczonego mu z domu
małoletnicl!. Ogółem wydalono z tych fa- szkole rzemieślniczej łódzkiej, 10) na utrzy- Po raz pierwszy usłyszymy u siebie z e- rodzicielskiego w godzinach woln.Ych od
bryk 1,054 dzieci, co stanowi 32°/. całej manie szkół elementarnyciJ, 11) ua utrzy- strady koncertowej chór warszawskiego zajęć warsztatowych, podczas których maj·
liczby Illałoletnich pracujących w 695 za- manie biur parafialnych katolickich, . 12) towarzystwa śpiewackiego, tak młodego je- ster pozwolił mu wyrabiać dla siebie róż·
kładach przemysłowych.
opłaty bóżnicznej i 13) na pokrycie wyda- szcze, a już tak wyrobionego i naj żywszą ne pl'zedmioty, byle nie używał materyału
- Z l ' aszkentn donoszą pod dniem 2l tków na leczenie osób ubogici!. Celem wy- cieszącego się sympatyą. Poważny zastęp stanowiącego własuość majstra. O potwarz,
października, że mróz docbodzący do 2-ch dostania podatków i opłat od nieakura- 70·ciu lutnistów uie wypełni jednak całe- która może podziałać na przyszłość chłop·
stopili , uszkodził wierzchołki kl'zewólV ba- tnych płatników, przedsiewzięte będą naj- go programu, gdyż w koncercie wezmą ca, ojciec jego wystąpi! na drogę są·
welnianych w okolicach Taszkentu. Doj- energiczniejsze środki sekwestracyjne, kt6- jeszcze udział: panna Kaszoska, artystka dową.
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Przypadek, który błogosławiła, roze",vał
ją troc lę, odrywając od smutnych myśli.
Koóczono właśuie obiad, gdy nkazała się
za lokajem okrągła, dobl'ocluszna tWarz notaryu~za

- Panie margrabio, pani, panowie, mam
zaszczyt was powitać.
Margrabia wskazał przy stole miejsce
nowemu gościowi. Cllra zaś podbiegla na
jego przywitanie.
- Chodż pan tu-rzekła, biorąc go pod
rękę - czemużeś pan tak długo kazał czekać na siebie. O, tn, nsiądź pan przy mnie.
Raymond usiadl, zatykając serwetkę za
kamizelkę i opowiailać zaczął swojl} 0-

dysseę·
- Przybyłem piechotą. Titina po pl'zejażdżce do Locmariaker czuła się bal'llzo
zmęczoną · Na szczęście pogoda przecudo-

wna, nawet trochę zaciepło.-Ocierał sobie
twarz chustką.
Następnie rozmowa przeszła na rozmaite
ploteczki i fakLy lokalne. Po obiedzie
wszyscy wstali i przeszli na taras na czarną kawę.
'oc już zapadła, ciemIla, pomiJIIO miliona gwiazd na czal'Dem jak atrament niebie. Robert podał za pretekst te
ciemności, aby się módz oddalić.
-- Pamiętaj, że mam cię sprowadzić do
Paryża-powtórzył mu margrabia. - A zatem dowid7.enia za tl'zy lub cztery (lui,
tyle czasu właśnie, aby zapakował się mój
mały światek.
zw;śliwy będę,
~twa pn:yląrzyć.

mogąc

się

(lo piui-

Znikllął w ciemności, kłaniając się po raz I zauiem notaryusza, nie wahałaby się ani na
Nagle zwracając się do notaryusza, dO:
ostatni.
chwilę. Pan Raymond musi usłuchać . Sko- dał:
Cara, stojąc na stopuiach tarasu, prze-/ro zajdzie potrzeba, potrafi mu nakazać
Słyszy pan, widzi pani Nigdy, ani
prowadzała go oczami. Czegóż się miała swoją wolę. Wszedłszy na 'pierwsze piętro, jeduem słowem, przysięgam panu, nigdy nie
obawiać? Zaledwie spuglądał na uią i to przechodząc kolo gabinetu margrabiego, wspomniałem jej o tym czynie, który dziś
tak nieśmiało. Ani jednego słowa do niej zatrzymała się, usłyszawszy podniesione stal się koniecznym. Nie wiedziała o ni·
nie przemówił. Bylażby niewiara i niena- glosy. Odgadła. Słyszała swoje imię wymó- czem. Cbciałem wpiel'w z panem się zoba·
wiść Cataliny niesprawiedliwą? Była jnż wione i protestacye notaryusza w tym je- czyć, zanim się z nift rozmówię. l'rzebaż
gotową bronić go; pomimo ciemnej nocy, duym wyrazie, który raz już od niego sły- przecież wierzyć w ojcal Czy sądzisz pan,
ukazał się przed jej oczyma takim, jakim szała:
że rada familijna zaaprobowałyby podobny
go widziała IV falach wody z małą Noemie
- Nigdy, pauie margrabio, nigdyl
wniosek, gdyby wątpiła o mojej uczciwo·
na ręku
gdy. j.ej !uówit głosem, którego
Nagłe postllllowienie powzięła i odwaga ści; ale p~n, . ~acze~oś mnie podejrzywał ?
ec.bo brZmIał? Jej clągl~ w .uszach.: .Aby IV lIią wstąpiła. ZalJllkała do drzwi i weUsprawled!lwlał Się, upokarzał, WZI·US.ZO·
mleć szczęście podoqanla Się .palU, JloP~y- szła, nie czekając odpowiedzi. Ujrzał'a oj- ny, z zalem I goryczą, gdy Cara.. ntkwlw,
nąłby,?! • na dno oceanu po Jeden kWiat ca bladego, stojącego tyłem do kominka, ~zy wzrok w notaryusza, powtorzyła I'&Z
tylko .
.
.
z papierem w ręku; inne porozrzucane le- Jeszcze:
.. .
Zeszła do ogrodu,. przechadzając Się zwol- żały na biurkn, wprost niego zaś uota- Ja tak chcę, mÓJ przYJaCIelu , tak
na po. wonny?łl alejach..
..
ryusz, czerwony, gestykułował i w chwili, chcę ł
. .
.
GWido swoim zwyczajem obchodZił pSlar- kiedy wchodzila odwróci! Mię szybko jak
Pan Raymond był zwyclęzouy. Zrobił
nię .i stajnie.
.
..
gdyby chcąc od~jŚć.
' ! ' u c h rozp~cz.ny, wyrażający uwi~lbi~uie
.Clepła no.c }etm~ ?g~rllla~ Ją z~częla
Na jej widok obaj zamilkłi. Stała tak Jedoocześ~le l zakrył tWł;\rz obu l:ęka,!,I._
taJe~nym. 1Il0klem JaklIn.. WOli kWlató~ przez chwilę na progu, przypatrując się im,
-. Pani ta~ ~hce-wYJąkał n.&leszcle. o
odlllz~ła Ją· Dłu!\,o P?zo~ta~ała tak, kołS- następnie biorąc pana Raymouda za rękę, A 1~lęC bę.dę. Jej .posłu~zuym. Ptoszę tyl~.
sana l.oskosz~e~1 ,m~1 zemaml..
.
poprowadziła go do ojca. Zaledwie obaj p.a~l~tać, ~e~ mUle ~alll sama d? te!\'o zm .
Wkl~tce 10z~ózll1ł~ z oddah głos ojca, zdążyli przewidzieć, co może nastąpić, nklę- sl.ła, ze oPlelałe.m Sl~ do ost~tka, ze .Uglą
n~tępn.le notalynsza, potem zapanowało kła wzniosła ręce do margrabiego i rze- piłe'!l tyłko pued JeJ łzami, bł~gawem,
milczeme.
kla' bła alnie'
pomimo to, będę sobIe slabość l podłos ć
Opuścili niezawodnie taras, aby w pokoju
moją wyrzucał do kouca mego życia. Tak,
swobodniej rozmawiać.
-- OJ?ze mÓJI .. \Vszyst~o, .co mam, lub co podłość. A teraz, lżej mi na sercu. Akty
Hezmieroa cisza nocna opanowała j~ zu- mogę ~lIIeć, . nalezy do. Cle~le. Będę ,vów- przygotuję; pani je tylko podpisze.
pełnie i jednocześnie wyrwała z marzeń. czas sz~zęśhwą.' spokOjną I. d~mn~1
Oddalił się, nie dodawszy ani jednego
Wstała, zdążając ku pałacowi. Na dole
~zy J~ dławiły, lecz ZWI óClła Się do no- słowa, słysząc tylko głos Cary, który jeszoświetloue apartamenty były puste. Cata- t a l y u s z a . .
cze zwiększał jego wyrzuty sumienia.
-:- !,roszę. ~aDa, J~k o łaskę,. ~ł;\ wspo- Dziękuję, ol dziękujęl
lina nie czekała jej tutaj według zwyczaju. Gniewała się na nią niezawodnie. Lo- IIIll1ellle m~JeJ. m~tkl, na .przYJazn,. którą
Na trzeci dzieli pojechali wszyscy (lo Pa~
kaj powiedział jej, że pan margl'8bia z pa· pan d!a ~':Ile zy~ISZ, .UCZyll, cn ~o~esz, o ryża. Pierwszą osobą, spotkaną na stacyl
nem Raymondem poszli na górę. Skiero- com Clę JOZ prOSiła, me będąc am Jednem w Aqray, był Robert Kervalho.
wała się tedy do jego pokoju.
słowem do tego zmuszona.
Skłonił im się tylko z daleka, a mło~a
l'eraz otrząsnęła się z tego rozmarzenia,
Margrabia ją podniósł i njął IV swoje dziewczyna ujrzała go dopiero po przy!ezktóremu poddawała się cały wieczór. lIy- objęcia. I on płakał drżący, zawstydzony, dzie do miasta, gdzie znów skłonił Si ę 1śli jasno i czysto układały się w jej u- lecz z sel'cem przepełnionem ber.miel'1lą ra- całym szacunkiem.
myśle.
dością, z uczuciem człowieka wydobytego
Margrabia krzyku ął mu tylko:
Jeżeli ojciec z notaryuszem pl'zedhiżali nagle, niespodzianie z przepaści, w której
- Do prędkiego widzenial
tak konferencyę, moglo tyłko chodzić o nią (lni s woje miał zakoilczyć.
- Do widzenia-odpowiedział tenże.
i jej majątek.
- Al moja córko... mój aniele... moja
Wwyborze między miłością ojca i przywią- nkochanal...-szeptał bezładnie.
(D, c, 11,),
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(-:-) Niesumienność: Jn!inszowi. i Amalii
ma łzonk om L. nalezy SI\( od Jednego z
nro bnych przemJ:~lo~ców tutejszych 1'8. 10
koP, 50 za. nawIJa~le. przędzy na szpulki.
Gd y ro~otDl~y udah ~Ię po zapłaf.ę, przeOl ysł~wlec nletyłko < ze ~Ie oddał. "~ nałeino§ CI,. ale zwy~yslał ICI!, pobIł I kazał
1\' yrzuCIĆ za drZWI.
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.1K ŁÓDZKI.

nu, ndał się do kasy państwa po odbiór
wygranej i tu doznał zawodu przekonan o
go bowiem, iż premiówk a je~t sfałszowa ną. Wobec tego przeprowadzono śledztwo
i inicyator a ujęto w Warszawi e.
- ~zieUlliki W&I'szawskie donoszą, że
w okolicach Włocb, Tworek, Pł'oszkowa,
spadł w środę śnieg, który pokrył ziemię
wars~wą na ćwiel'ć stopy gl'Obą. Równo~ześllle .temp~.r~tura tamte obniżyła się do
:> stopm pOlllzeJ zera.
M ińsk .• Russkija wiedomos ti" dono&2ą, że
rleleg~t departam entu lek81'skiego odkrył
IV SZpItalU dla obłąkanych IV Mhisku IVaż~e nad~lŻycia.' przekona! się bowiem pom~ęd~y ".mem.' , że chorych głodzono i nienll!oslerllle bIto; dwóch chorych przykuto
la~lcucbalDi żelaznemi i t. d. W sprawie
tej zarządzono surowe śledztwo , za!! lekarza! int~nrlenta szpitala i kilka innych osób
pOCląglllęto do odpowiedzialności karnej.

ika

Wiedeń, 24 październ
Kupony oeln•.
IllUją, że, mimo zaprzeczeń p 1łnrzędowyeh,
hl'. Kalnoky będzie uczestuiczył w zjeździe
(Ag. p,). Utrzyo

War~6

I

Crispiego z Caprivim , który w pierwszyc h
dniacli Iistopadll odbędzie się IV gÓl'llyeh
Wł.oszecl!, najprawd opodobni ej w Medyołame.
O ~Lat lli(j wiadomości
Waru.wa. 2,\

pażdliem.

rob!a kred. w &łooie

TELlI GlłUl Y Gl BIJ OO\\'ł;.
G ieł da Wa rszawska .
~.dano z kolieem giel,ly

Za weki le kritk.lor. I •• wl

hanll lowtl.

Da Berlin z

\Velul e krót. term. Uft.

Berlin (2 <l) 40.90 Żąll.. 40.65, 62'/" 60, 57'/" 50
kop.: I.onllyu (3 III.) 8.22 iąd.; Paryi (lU d.) 3a.OO
li.ty
żąd . ; WIedeń (8 d.) 72.30 tąd., n.oo \mp.; 4'/,
lik,.illaeyjne Kr~1. Polskiego d. 89.60 żt!l; ma/e 88.50

40.95

4().96

100 Jllf.

8.2:l
33.72.-

8.22

na Londyu ZA I Ł..
na Paryi >& 100 fr.
na Wiedeń za 100 B.
Za papIery pahlwowe.
Li.t, likwidaeyj.e I", Pol. .

33.7230

- Z i::icyatyw y clepartament.u lekarskiego podniesiouo projekt, aby pl'Zy wszyst88.50
/sS.50
kieJl salach, w których odbywają się przedżąd.; 5°1.., pożyczka wsebodlli& I emisyi 102:2.5 zM.,
102.25 1112.25
lłu81n Iloiyezka. '-"sehollola. .
stawienia teatralne, koncerty i rozmaite
żąd., III emi'yi 103.75 \mp.; 4'1,
102.25
emi,yi
II
~8.88..
1887
r.
we'l'fllz.
" 4°'.I)Oż.
widowiska , wogóle, gdzie tylko zbiera s i ę
9\.70
poiyezka \'fewlIl}trzuR . z l887 roku 88.I.tO żątl.; 5"/,.
9\.65
List1 z.ast. ziem. Seryl l .
93.30
publiczność, były urządzoue podl'ęczne apte·
listy za.stawne ziemskie [ Beryi 94:.1)5 żą.d., 94.40,
93.40
V.
"
,.
,1.&..
"
lioty
5'/,
;
żąd,
9S,~0
B
Ut.
to:
.eryi
jako
Dl
kup.,
emi,
tO
!19.~87r.
etki ze środkami trzeźwiąc
C,iiltl sut. m. \V.fU. Ser. [ .
wue lIIi ...1.& Wara .... y l 98.75 ząll .. II 97.75 iąd .,
9~.93.kroplami, solami i t . p. Posiadani e takich
V..
"
, .Seryi
" In. Ułdli
"suto
lU 94.80 iąd., I V 93.25 żąll, V 93.00 żąd. Dysl
-.-.rJist.l
\Viedeu
,pteczek zapewnia szybkie i doraźne udzie·
konto: Berlin 5'•• LondYD 6'/'11 Parył. 3°/.,
- .-..
11
1ł
n
,."
Isnie pomocy osobom, które ulegną zemdle4°/ol Petersbnrg 6P/(I' Wartość knpollu z potr. 5'/.. =
.-.30.3,
I(
i
I
lU
wa.raz.
"
"
""
li st.y Z&Ht&wne aielll.5Jkie 161.0.
niu, co się zdarza nader często, tak z powot,ol!zi 228.3, li lłty Jikwid. 150.9, pożyczkĄ prellłio"a
G i ełda Berllhka .
du tłoku, jak i gorąca na tłumniejszycb zel 133.3, 1\ 5U.
246.75 247.50
bran iacb przytrafia .
Uall.knotl nukie zarAZ
24 paździeru. Wek,le "' Lou'lyu 81.95,
bIl1'U,
..
P.le
IV
że
246.75 247.25
donoszą,
"
ti
- . Peterb. wiedomoB
II .potyezk& \Y8ehą1Inia 102.25, [fJ Jloż.yt·zka w :łCho·
prj'"at:: .do!Jb,V( .
4'/,0/,
DJskonto
p.).
(Ag.
a.
ik
październ
1
23
ł,
oprllco1
4'/" /,
ynopo
ziemskie
nych
kredyc..
Konstant
wewnętrz
z.astawne
spraw
listy
m
II
,
/
4.
mioisteryu
dUJa. 103 / 21
atu trwa cią 13ł .00, akcye bauku rnskiego Iti .. ba.UlUu zR.graniezW3110 przepisy o uporząd k owaniu sprawy Przesileni e IV łonie patryarch
ego
Ilyakolltow
bł\ukn
urskiego
petersb
Aten,
269.50,
z
nego
kcyf)
lombardów prywatny ch. Zgodnie z temi gle. Patryarcb a o tJ'zymał instl'U
ó90.00, ~ankll lUiętrzynR.ro tlowego 490.00, WR.flłzaw·
przepisami, otwierani e takich lombardó w aby ze względu na zbliżające sif) wybol'y skiego uaukll dyskolltowego -.-,
wzburzel'zymać
podt
się
I
pow
stara
ne
w Grecyi
bezwarunk owo będzie wzbronio
Berlin, 24 października . 81\uklloty rll1'4kie zarl\z:
246.75, nl\ dostawę 246.75, "f'ek"le 11ft. WarsZAW,
bliźn fabryk, zakładów i t. p., a to w ce- nie umys ł ów.
poZ
p.).
(Ag.
ka.
Tajpaździerni
.
23
tlĄ Pet.ersbnrg kro 246.00. 11& Peteriłhnr"
pijalistwa
246.30,
Ateny,
i
rozwojow
nia
lu zapobieże
lit:
y ekumenicznego z dl. 243.60, 11& fJolldyn krM.. 20.:13 1/,. III\. r.onlłyn
CZARNE i KOLORO WE
UB lichwa karana będzie znacznem i kara- wodu zatargu patl'yarch
Il& \Vie,leit 176.35 , kUl.t)uy celne 324.60;
20.121/"
alne
illl\.~yjne
0
Jikw
li:H.y
4A/o
mi pieniężnemi, przyczem rzeczy odebrane W. Portą, greckie organy ministel'y
7LóO,
ZfLsłJl,.wue
t,y
·5 /D lis
wełnia ne
rządzie
o
e
r.
zgryźliwi
łOi"
67.20, poi:yezkft. ru ska 4", z Is,qj, r. 97.00,
od t~juycb liehwial'ZY , zwracane będą na- wyrażają s ię bal'dzo
UI\ mknie, płaszcze, pokrycia na (utra, z n&jlep~
1887 r. 68.00,6"/. relll.&zlol.& 109.70, 5'/, r. zł .• ISSI
powrót icb właścicielom. Przepisy te usta- tureckim.
emi([
1
wspanialy!
18.25,
w8eholhu a. (( em.
,zycb rabryk. Wybór
Ateny, 23 paździeruika. (Ag. p.): Z po- r. HU .90, Jloży~zka.
nowią także marimum i miuimum normy
rtUlki~ llu.l0, 5', podo syi 79.4:0, 5% listy zasta.WD6 177.90,
r.a.kaz. z JłSti6
biały
procentowej od pożyczek, zaciąganych w wodu manifesta cyi opozycyjnej, pl'zyszło
l
premiowa z 186ł roku
Płótna
zyezkR.
iej
lombardac h, przyczem otwierani e tych o- krwa wego starcia, podczas którego kilka- r. 164:.00, akcye drogi ż el. warl:lztL\,,~ko-\9'ie.oIAilfik
gatnnk~ch znanej dobroci.
w
kcye
.•
168.00
Pa
.
ów.
austryacki
228.00, &kcye kredytowe
statnich dozwolone będzie wyłącznie oso- osób_raniono wystrzala mi z rewolwer
wa1S~ft.w skiego baukn hantli owego -.- , ,I,,,knuto·
trole krążą po mieśc ie.
oom wyznania prawosławnego.
wego - .-, dyskonto Jliemieekie go hl\nkn 1.1I.i1~t.\t'a n. kostynmy damskie, dekatyzowane, w przealiczCep.).
(Ag.
ika.
październ
o23
W iede ń ,
- Zarząd warszaws kiej intendent ury
5°/0 prywlI.we 4.'/.,0,'•.
n
nyeh kolorach! Wielki wybór!
i
posłuchan
długiem
na
wał
o
przyjm
dostasal'Z
kręgowej podzielił na rok przyszły
l ondyn, 24 paźd.ziern. Poży~zka ruska z 1889 roku
dcę
wielkorzą
skarbu,
ministra
mogą
o
wspólneg
łiweranci
cy:
II 8m. 97 1/2, '1.'/,°/0 Konsole augi elskie 94-"/15'
wy IV sposób następują
Kołdry
iny, Kollaya.
Warszawa, 24 październ. 'farg 119. "lIWII \Vitko\f'- watowane, pltL~zowe na łóżka i podr6ine, tl\dz.iei
podejmować się I'azem dostawy dła guber- Bośni i Hercogow
W iedeń , 23 października. (Ag. p.). 'HI'. skiego. PB:leuj,~ I~ ~III. ilrd. - , lł~ łrłl. i (loh rA. - _
ui warszaws kiej i magazynó w Brześcia
dniowym ur- - , białlL 525-550, wybor(HY& - - -, żyto
l
Litewskiego, dałej gnb. piotrkows kiej, ra- Kałnoky udał się za kilkotygo
wyborowe 475'/, - 485. sreuuie -wa, wl\llli\Y'e po cenaeb baruo nizkieh lesz absolutnie, stałycb
domskiej, siedleckie j i płockiej, wreszcie lopem do południowego 'fyrolll.
-, ję~zlUieii t i 4-0 rlętl. - - -, o\t'ieil 225 po\ecaj~
Wiedeń , 23 paździeruika. (Ag. p.) Hen- 260, gryka - - - , rzel,ik letJJi -, zimo,,"y lubelskiej, łomżyńskiej, kieleckiej i łubel
m kra- - , rzepak ~ &p:ł zim. - - - , grol~h Jlolny _ _
skiej. Pierwsze Iicytacye odbędą się dnia ryk Siemil'adzki ma zostać dyrektore
ee,
u
ko'
z~
(n.:mla
- , cukrowy - - - ,
27 bieżącego miesiąca, drugie 4 i II li- kowsk.iej akademii sztuk pięknych.
23. Piotrkow,k& 23.
jaglau8. - - - , olej rzelłakowy - - _,
Brest, 23 paździel'llika. (Ag. Il.). Do Pe- k8.;Sz&
202ł-4l-1
- za lJnd.
stopada.
Imany - partyę
Rosyi
Dowiezjoun fU:lzeuiey 400, tyta 300, jęezUljeuia
- W Petersbur gu ma odbyć się wkrót- tersburga wysłano na conto
wyrokorey.
liny"),
lJolnego
(.PYI·oksy
ej
grochu
owsa 300,
ce zjazd roluików gnberni petersbur skiej bawełny strzelnicz
=
Warszawa, 24: p&Ździern. Oko wi ta. 78% z s akeyzlł
bionej w fabryce Moulin Blanc.
i sljSiednich.
s
.
.)
n
ół
9 1/.'10. Hurt. skh.a. ZA. \viallro kop.8-w -8ł9 .
"
k.
;>0
(Ag.
ika.
październ
24
g,
DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI.
uch,
Petersbur
- Według dziennikó w finlandzki
(z dod.d. Jla
858'-860'
kop.
wi.dro
za
a.yuki
projekt przekształcenia nad- wy.cbu. 2'/,).
MaI.łedsłwa zawarte w tlnio U października:
tworzyła się w Helsingfo rsie filia znanej Opracowa no
mi i pl'O teW par ałU ewa",eUekl e}. 3; Bo~tD.it K.odow ••i ~
w Ameryce i Europie zachodniej sekty zoru nad kościołami katolickie
Petersburg , 2 \·go paździem. Łój w miejaeu " .00. Emi
' i~ Brenner, OUDn August Liebert z Wilhelmi.
ie
3.80,
P•• enie& w m_ 9.90. Żyto 6.75. Owie, w m.11.25,
•Armii Zbawieni a" i podała do senatu stauckiem i w Cesarstw
•• Pinkow,k~, Teodor Eekert & Emą llatzke.
Peters burg, 24 października. (Ag. póło.). Konopie w m. 41.00. SieUlie lniane w m.
prośbę o zatwierdz enie jej ustawy.
Z•• rli .." dulO 2ł październik&
• -owoje wremia' donosi, iż zrobiono przed - Pochmurno .
War s zawa.
Katolicy: dzieci do Jat. lii-l II r:mllrło 7. " tei,
eta2~ )!aździeru. P.. enica 180 -197 na paźdz.
lata
Berlin,
trzy.
l,
na
nie
4, doros ł,ch
przedluże
o
stawienie
iż
cbłol.c6w 3, th;iewcl.l}t.
- "Wat"szawskij dniewnik " donosi,
grudz. 186.00. t.y to 169 - 178. Huhie Iiesbie
kobiet. l, a Illia.uowicie:
wlościallskich w 192.75, na h.top.
Inęi:czyzu " tej
z rozporządzenia p. zarządzającego mini- tów instytucyj do spraw
ua paźdz. 177.75. lIa kw. mj. 161.50.
u.
lat
,
..
Niekra
Antooina
steryum spraw wewnętrznych wysłani są Królestw ie Polskiem.
Havre, 21 pfLŹdzierll. Kawa goolł l\vera.~e S.....lIt.oS
Ewa.gelley: dzieci do lat 15-tn zIRarło '.l, w tej
Peter sbur g, 24 paździel'llika. (Ag. półn.). Da paźdz.. 108.50, Da grud. 10\.25, ua. marzec 1891 liczbie chłopców 2, dz.iewczI\t - dorosłych 2,
do guberni penzeńskiej, za mieszanie się
rozposkarbu
w tej li 'zbie mężczyzn 2, kobiet - a mianowicie :
do spraw prawoslaw ia: kapelan przy insty- Pod prezydencyą ministra rewizyi tary- r. 99.25. Stale.
komisya do
Liverpool J 22 pażd.ziem. Bawełua. Sprawozdauie Rodolf Freun, lat 21, Karol Franciszek Maj, lat 53.
tucie św. Kazimier za w Warszaw ie, ksiądz częła posiedzenia
i
końcowe. Obrót 10.000 bel, z tego na 'I,ekul""yę
Aleksander Dmochowski, na lat cztery i fy celnej.
wywóz 1500 bel. Spokojnie. lliddliug alUerykailska:
Peter sbur g, 24 października. (Ag. póln.). na.
LISTA PRZYJEZDNYCH.
wikaryusz parafii radzyńBkiej, ksiądy Albiu
październik - - - - , ua październik Hst;o..
11
zmian
projekt
że
donosi,
wremia"
u
owoje
'
nA listopad grudzieil 5 / 11
"
oznaczeni
przy
5 Uf6ł nabywcy,
trzy,
pad
Jędrzejewski, na lat
Holel Poliki S. aeratmann z Kalisz". Gebethoer
11
będzie
IU\ grudzień styczeil 5 / n nAbywcy, na.
ń w ustawie miejskiej
nabywcy
uzupełnie
i
września
Węiyk z B~łdowal Jorg z PiotrkowI..
11
dnia
Warsz:lwy,
z
od
tego
terminu
dla obu
11
ua. lnty lUarzec 5'/1'
Gr.ad Hotel. I!_ Werllllr • Chemnitz, T. Knnkel
wniesiony do rady palistwa nie na rozpo- styczeil luty 5 / n l1&byweyJ
1890 roku.
marz. kwiec. 5 1' /n sprzedawcy , ua z Ka. towic, E. K.uinitzky z Gliwic. Gottbardow a
n&
,
sprzedawcy
pogłoski,
mówily
jak
U
39
- W swoim czasie donoszono o nowym czynającej się sesyi,
kwiecień maj 5 /" nabywcy, na maj czerwieo Ó (,.
• Dre..a, . Berg,on z Wars.. wy, Sblkiu • Pe ·
w końcu r. 1891 lub IV po- nabywcy, na czerwiec lipiec 5"/" nabywcy.
mającym powstać w Warszaw ie lombardz ie lecz dopiero
tersburg..
1
Or·
N.
w
1
.
/4.
10
1892.
ełna
Baw
czątku
.
Hotel Vlloria. S.wenl.&l.ki i lbndelstam z W.rNew· V,rk, 23 październ
akcyjnym z kapitałem 4,000,000 1'8. Owóż
1
Cesarz
p.).
(Ag.
ika.
październ
24
.zawy, Sirol.& • Kijowa, Eckold s Pilawy, Nowo.eki
lin,
16'
/
Ber
-'
9
poleauie
.KUl·yer
projekt lombardu , jak llonosi
do Blankeub urgu (w
New-York, 23 październ. K.w. (Fair - Rio) 20'/,. z Piotrkowa.
ranny·, pozostał tyłko projektem , bo głó w udał się wczoraj
K.wa Fair-Rio )lo 7 low ordinary na sierp. 17.72.
.
nego inicyator a tego lombardu uwięziono BrullŚwiku) na polowanie (Ag. p,). Zwią na p&żdz. 1M2.
Ber li n, 24 października.
Podziękowanie,
i odstawion o z Warszaw y do miejsca UI'Ocb urzą.dził wczoPau Albert Jarocilisk i, Z okazyi swych
(Izenia, gdzie wytoczono mu sprawę o gru- zek studentów niemieckina cze~ć Moltkego.
nienrz.
Not.
lVieczól'
orz~,1
Not.
Monely I hankaoly:
zaślubin, ofiarował na. rzecz ochronki kabe oszustwo. lnicyatol' podrobił pożyczkę raj Ul'Oczysty
zr. t.
lru~eryały i póUmperyaly l
zyło w uim 2,000 osób, IV tej licz
tolickiej !'s. 25, za. co komitet ochronki
]ll'emiową, a raczej przerobił jej numer na Uczestnic
17 grudnia 1885 rokn)
EIW'yi
wojskoów
dostojllik
wysokich
wielu
bie
Prernbli.
zaszczyt złożyć szanowoe mu ofilU'odawma
taki, który wygrał 200,000
,t.re
ly
PGlimperya
uczonych i artystów . Kaznodzi eja runty .terlin. \~ banknotach
podziękowa.nie.
serdeczne
ey
miówkę tę sprzedał jakiemuś knpcowi z wych,
na cześć jubilata,
fi
Pr7,l~lVodniczą.ea: K. BełcikolUSka.
Cesal'stwa , II raczej otl'Zymał na nią rubli Rogge wy~łosił mowę cześć armii. Wy. Marki nemieckie
1'2'/,
banknoty,
e na
Austryaekie
100,000 zaliczki, mając wkrótce przyjecha ć pl'ofesor Treits~hk
33'(,
jny do MQltkego, Franki
po resztę. Knpiec ów, po upływie termi- sIano telegram gratulacy
'-, ,
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za,-mo l-.CY od oku n l!l5

pier wsze miejsce 1I0§ród Domów Sza.mpańskicb Francyi
pQlecają. Szanowne j Publiczności, 8zRIOp a il8k i e:

Monopole,
Monopole Sec.

I

A.

aG:" Stefania Szubert, nauczycielka śpiewu posiadająca śwlaKredyto wego deetwo dlfu lel~leh sladyów • G. 11'.
LamperUego z Drezna oraz wyż zy
!l8ta- patent z konserwa toryum War~ W zast?sow alllu SIę do §. 22władoszawskie go osiedliła się na stałe
wy, podaje do powszechnej
w Łodzi w celu udzielani a lekcyj
f mo~ci,.iż Z&Żądane zos~-I pożyc~ki
Adres: Nowy Rynek dom
",l oduowlOne. bez konwersY na rue- śpiewu.
KamińskieO'o IV mieszkan iu W -go
"J ruchomośCI:
~ a) pod Na 439, przy nlicy Zawadz- Kamockie go 'Notaryus za. 2018-3-1
kiej, przez Bertolda Doeringa
•
,
rs. 6,000.
ZagmąI
b) pod Na 3.1?, lłl'ZY ulicy Ęonstanimię
t;vnowskleJ, przez Krystynę Doe- wydany z m, Włocławek na
,., S I I.k
F 'd
rlllg, I'S. 4,1.00.
.
e.
Iy
c
ynan"a
el
udzieo
•
przeciwk
Wszelkie zarzuty
zlozyć
leniu zażądanyc h pożyc.zek Stowa- Łaskawy ~n~azca. raczy
zechcą. przedstawićDyre,k- takowy IV magIStraCIe. 2131-1
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cyi w przeciągu dni 14 od daty
Iłł wydrukow ania niuiejszeg o obwie z-
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7kasogniotrw ały ch

I'óżnych wielkości do
ni ao

Bliższa wiadomość
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ga I lu&elso ....
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w Handelsman
Dr. Bronisła
nz1eln. (Kole.
aiv n&

pneprowa3ził

Ul~t

Pn:YJmuje

jowa J6 8, a.m

P~...

i'/, - 10 rano

od 3 - 5 rwr~~li~l'

cboiych 1& to.,dek I kluki od godsiny
I

KAP ELU SZE
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Ha.mllach
runu
we wszystkic h
poa.a
ru~h .. Tr."!'e
cenado 80wyna.ięeJa,
- ny
2 l
Dyrektor : H Konstadt. w;ywane
Prezesa
za
nliea Xon~"Jl
1954-3sob
o
k4JJ
II
uli ... Pi Irkow.ka li! 75 ( 15) DOW,.
" WIN W \V Q,I'szaw'e
I
l •
Dylektol BItlla.. A. R08ICkl. stautynowska 3'20 dom Bl'allOwUiego ,,,_ _ _ _ _ _ _ _.1995
~,
_
. . -..6.-.1. . .
2019-3-i
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~

~M
~
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Nowy nZJ~nnlk ~M

··h ,orygm
. aln'le I: ~
K ornedya w 3 a k '""'"
napisana przez Michała Bałuckiego.\:

w SOBOTĘ,

Ił
.

paździemika

ONCEIł T

dnia 20

(1 listopada) 1890 roku danym

będzie

'

i"M

muzyf
Wiedni~

po odbytych studyach w

M
~~:m~~~CY~v ~~~~~r~rt:!t~:::
~ ficżnym "Randmeer'.
1994-3 I
~~ .

.

N auczycielh

na korzys' e' ochronek w ŁodzI t~ rz:!~:.d~:;!;I~~ fVi~3!~~śfO~

nauczycIela glmnazyum
pana3 Don.
china
1991
.
•
-

=!...

PRZY WSPÓŁyDZIALE CHÓRU

;M' Warszawskiego Tow. Spiewackiego "LUTNIA" M Terml~atąrzy,

Rzepkowski
OSOB!.:}[. TraP'M
HeleDal .
eó ki p-na )lorska
•~
kł d .
. Z 70 O • b
chłopcy podnczem ogrodructwa kI).
Mania
Jego rp_na T. Trap..o ~W
S a aJącego Slę
50
lodziejstwa, krawiectwa i szew~twa
Trzepa owska, ieh
~!
pod dyre cYą.
I: do mnieszczeuia zaraz. KrólewgQ
G:::::a
,l,;nk~~:":ili ~
.'IOTIłA. lU 8ZYIUiKIEGO
~M 33, 4.
2015.5.1
Stefan, jego 8yn
p. Janow.ki .
oraz
Adam Buraezyński
p. Janzewaki.
Ii
•
•
.,
tl .
Szkoła
Ro.p~do~ski, literat p. Do.brzailski
została przeuiesioną na Now R
Nurkiewlch
p. Winl"er
~
y y.
Fiiasiński
p. Staszewski.
I::
p Władysława
OIZ WIO
18
nek. do dorn~ p. ~amlllskiego D~
l-SZYI
p. G.rakow8kI
l!
. '"!'
.
Mil
3 piętrze, mleszkame N. 28.
2-gi Dziennikarze p. Roman . '
Profesora WarszawskIego KonSerW&tOl'yum
~
Z poważaniem
3-ci
p Geremnrzynskl !Ii ;,I
•
t y) .
na y Z '
Słuzący hotelowy . p. A.. Ol.z~wski r.~
l
~M
r a lll~~:.
ShlżąeyRzepkow8kiegop. W18łoeki ,
k l '
.-1
R
d ...
G r y"
~
..... BILE'l'Y zamiawi ać możua w zakładzie fotograficznym B, ."'''kOS.lews ego.
~ lIoJalllllllt311 (JlaóPH 11H311 ;reiit:""
. zecz . Zleje Się W. II. IC l.
~
CENY MIEJSC: Loża I go piętra na 8 osób rs. 20 k. 40, Loza I piętra z balkonem ~M
Pam Bromkowska odśpIewa kup!e~ U.-2F"
4
b ' 12 k 20 Lo/a 1 piętra na 4 osoby rs. 11 k. 20 Loża partm'owa
, 311311 ~opora
ma" Pjl Olszewski I " ~
na
oso y I S.
.,
z
d .
3 k 7~ 4 5 6
'3 k
1- 7 8 9 ~
Be.I"J\""B,e laRlUeUlB TOsaPOOTUPU.,..
idLaleczko
k ' <M' w~ duet z opery
na 4 osoby rs. 15 k. 20.- Krzesła w 1, 2, 3 rzę zle rs.
. a, , , r s.
op. 0, , ,
.Ul[ Gnali> By" .."'''''''' H,' Ry.a •• yp. R
arec l oPleM .ta"
rs. 2 k. 55, 10, 11 i12 rs. 2 k. 10, 13, 14 r s. l kop. 60, 15, 16 rs. 1 .~op. 20. Krzesła ~na
llIeA6.tePł,_ 00" JTep" lIyOnKaTa R.....~:
.
M' &IBIQi,.;t " w 'ę'
balkonie rs. 1 kop. 30 krzesła na balkonie z boków rs. l kop. 05, weJscle na salę kop. 10.
BoA li 68ó06 .a TOB.p1. oTopaue""1
ZaKolIczy " azur
'ł"'" ny
pl "
'"
•'
CeBTKÓpB Ił , 2j1) AHa ~. r co cr Jlo.."
pal' układu St. -Zaborskiego.
UczDlowle na balkoDle kop. 15.
fi
ł
2007 4 1
Ba CTan1(ilO Mn",,">, Y"pa....i. 4.
Odta6~zą ' pan Zaborski i p·na Le- ' J
Szczegóły w a 8zac l. .
-- ~ ........ 08 <l>aOp .. uoR ....11>808 ...opo~
'(
, )
. . Mi . f~
..r~
CaK'It o61.88.1J1e'Mo. QTO yuovllKyTIIlA .\1"
walldowska para SOlO, pallle.
-~
_
_
_
S S---S-S--S-Z-S...~~-S.. ~ OnuT1. . . .nAuol! C"Ta,,", oeAlIRenl.
cbalowska, Zdzieszyńska, Meszczer- ~~~L~~S_-_-_-_
~ ~ -~~
Te.. u"",...
2010-3-1
ska, Gerard; p-wie: WisIocki, Cere061.81ueule. '
06'L Ro.1tult,
murzyński, A. ~lszewski i WU'gi- CY.ll.eUIII~K IIpHOT<lD'L C1.llS.a;8 Mil' CY.I\ć(iohlli ITpIlCT3B1, C"llS.I\8 Mu .
Skła.d
.1[..
poDhIX" CY.II.eli 3·ro lle~poKoBcKaro poBhlXb CY.II.6ii .. 3 ro ITeTpoKoBcliaro
.
·husz.
•
i
i·.
OKpyra B. C. ~Y;\3aDe61i1, lK"TeJlL' OKpyra "rARTlli 3enoll0B'L CYUIIIO.
'onccrłowa
ŁodZI
CTByJO~ili D'L rop. jlO.ll.3U Dl> .11.0"'" CKili, aC HTeJlLc1'nyJO~iil B'L rop. Jl o·
ulica Konsłanłynowska Nr. 317,
li
~
'
;\1t 1339 OU'LBBJlReTL, Q1'0 23 ORTU· .!.SH B'L .l\oull N 1437, 0(;"OB.lIne1"h,
W poniedzi_łek,d. 'l:1 pafuziernika 1890 r. 6pn cero 1890 rO.ll.a C'L 10 QaCOB'L gTO 19 OKTII6pa cero 1890 rOAa
poleca wszelkie to",,,ry kolonialne, delikatesy,
yTpa, B'L ropoAll JIoAall DO IJ;ereJlL- C'L 10 qac. yTpa B'L rop. JIOASH B'L
willa kryln!!lkie i kankazkie firmy Simon i Stecki
OBBOIł ynł\ll Xt 272-c, 6YAen. upo· .WMll lllTapBa, IIOJl,. N. 1437, 6y
w Warszawie przytem zwraca szczególną uwagę na herbatę
c~rt Aaaa,.bCB .II.oHlKlUłOe Hl&y~ecTBo, ACT. upOAaBa1'bca Jl,BHlKUl&Oe HMy
firmy OLGI KORESZCZENKO W Moskwie.
.upHlla.ll.Jleaca~ee XHJlIO JIBTayepy, lI\eC"l1DO npHRaJl,JlelKa~~e MOp,ll,lill
__ CENY JAKNAJPRZYS'l'ĘPNIEJSZE. " ' saKJIlOqaJO~eeclI B'L Me6eJlII H C0140' JIIOKoou6epry, saKJllOq$olI\eeCS B'L
1892 -8- 1
oaplIn 01\1IHenooe 185 py6. - KOD. lI~c'leli 6y14arll u Ol\l;OeBOOe 210
oa YAOJleTBopeoie upeTeB3ill ~lIpMhI py6. ~ . KOU .. Ha yJl,oBJleTDopeoie
lT
.1
o
,
,BpaTLeB'L 1l0UKeBHQ."
npeTeH9111 opl06paTaTeAS upaB.
Sliwińskiego
'OUUCb n onllRKY npoJ(asaeIll>lX1> BOJlb~a 3ailAAepa, HOa:!HMa rJlUKCr
ze zbiorów 1890 roku
ILET s do n.b cia w 8kł~d!ie upe~eTOB'L MOll;UO pRaC!>laTpDa~'L MaRa.
NAJIVIĘKSZEGO DOMU HANDLOWEGO
n~r tortepian6: 8ebeth~er. ł. Wollra, Y CfJl,e6uaro llpHCTaoa .. B Dl. AeRb OUUCb 11 0l\'I;8RY npO,ll,3SaeMhlX'L
uli.a Piotrkowska li 225 (18) nowy.
upo)lalEo Ba 14llCTll OUOII.
IIPęJ\MeTO n'L .IOlKOO paacuaTpu naTb
Początek punktualnie 0.8 wiecz.
0IlTS6pR 11 AIIR 1890 r. ' n y Cy,ll,e6aaro llpooT:\Da u Dl. ,ll,eHb
Program przy kasie.
CYAe60hlil ITpllc~'aD. ,1l;YASUBCKIII. UpOJ(3lElI na M1l0Tt. OBoli•
znajduje się w SKŁADZIE WYROBÓW P~ATERO\VANYCH
•• • • • • • • • • • •liiiliiii•
2020 ~l
Ol<T1I6pll 5 Jl,IIR 1890 r.
1
8~ W
Tea'," Talia
OB'bHBJIEHIE.
CyJl,e60hlli llpucTaDl. c~~2~~;iii.
Hanulnją cym ódstępuje si~ rabat.
h,
Cy;r,e($R!>ł ii llpucTaB'L ITeTpoKoB
.
.
.
DOllleSlenle 'J mczasowe CHaro OKpylKHaro CyJl,a Pa'lap;\'L
OB'bllBJIEHIE.
li
We śro(l~ d. 29 yaździernika i w sobotę lly~~eBAq'L, llIHreucTBylO~iii. Dl. rop. O<S'LHBJlHeTCH, q'ro 24 OKTU6pR 1890
2009-0-Q
,
,lnia l istopau_ r, ~.
JIOASII UO HOH014y P"'IIKY IIOA'L N. rO.ll.a CJ. 10 qa'·. yTpa D1> ropo,ll,ll
Dwa przedstawieni" 10, Ba ocuo.a80ill 1030 CT. Y"T. rp. JIOA3H no llYllnol\H~ll YJlUl\ll 'nOAl.
Cp.. 06'LRu.uen., qTO 16 OKTII6ps N 313, 6YJ\c·r. upO.ll.anaTLCs Jl,BII.
1890 r. Bl. 10 qac. y'rpa 6YAeTL npo- lRU>Ioe 1I11y~ecToo upuuaJ(J1elRamee
lego WIC ICgo
fU os6e;J.eHa lIy6.11J1q:'3R UpOJl,3lRa flB H- Mell.ll.eJlIO TORY, C~CTORlI\ee OS'L !>lC· Donoszę Szanownej Publiczności, że mój
Osób 30
lKUMaro H14yIIteCT.s a upuHaJI,JlelRa· tleJIII, 01\1lHeull06 AJl ll TOpI"O01, B'L
~ak"ad ~egarnłi6t'l"~ow.ki
Bliższe szczegóły ,~aliszaeh.
lI\aro A.!.aMy raJl3qKeBny, COCJ'o~, 100 pyli.
istni'jący 0,1 rokn 1880, jak dawniej, tak J obecnie, znajduje się przy ulicy Plol,·
.
.
.
. maro USl. lIe(jt!.lo, OBel\., ~omaA~iI, CY.ll.CÓlmK lT pllCT3Ulo OC1'poOCKiii.
kowsk/ej Hr. 752 (115 oowy) naprzeciw palacu W·go He/nzl •.
BJl ~I,y wc~esrueJ zamawlać mO~lla KOpOB1" neTeJlKOB1., COKRell u plEU
2027-1-1
. Równocześnie polecam bo~aty wybór zegarków kleozonkowych, zegarów
w k Slęgarm W~go R. Szatke.
II 01\1l0en8aro )\.ilS TOprOD'L B'b 276U _ _ _ _ _ _ _ _-==_..:....-''clennych, różnego gatnnk-n deWIzek i bituteryj, po cenach jak najum/arkowań8zycb.
_ _ _ _ _ _ _--=2:.:0::,:32=-...:1
- pyli.
' 01l'LJlBJIEHIE.
lTpoJl,alRa (')YAeTl. UpOU9DO.l\OTLCU CYJl,eÓHhlił lIpno'rao1, C'Llla"a AlI.·
1942-6-1
Ul. ·J\ep. lTnIaToB., JIacK3ro yllSJUI. ponhlx'L CYAeil 3.1'0 lTeTpoKoDcKa
rop. JroAsL, 12 Ceo'raGpR 1890 r. 1'0 OK~~ra HmaTiil 3CU?HOD'L Cy· ~~i~~"i5~
CYAe(')uhlli lTpoCTaD. BYAKeBun, mllHcHlu, lI/uTeJlbo1'oyJOIIIIll B'L rop.
2029-1 JIOJ\9U D'L )(01411 N. 1437, 06MDJlH'
- - - - - - - - - - - - - - / e " ': qTO 19 OKTU6ps cero 1890 rOAa
OB'l>HBJIEillE.
O'L 10 qac. yTpa B. rop. JIoJ(so,
CYAe6RblIi lTpIlOT3 D'L C1>1l3A:l Mu. Dl. AOMll lłJTRpK3 no)('L IIi 1437,
PO»HX1. Cy,ll,eli 3 lleTpoKoBCKRI'O 6y)\eT'L upO)\aUaTLCIl ABH"i<Dl&Oe HMy ,
O.. pyra B. C. ~rn3DDCGIH, lRUTe.IL. lI\eCTDO UpUR:I,velK31I\ee liGO By HI\ '
wielki zapas wszelkiell Kat.lnkó\v
T
OTBylO~iił D1> rop, JlO)\3U, B'L )\0>.111 Kll lllanmaKY, SaKJllOqalOmeeCIl B.
.1.J
MI 1339, 06'LsB.Ulen. ąTO ORTS6ps .a;ooKaX'L, !>le6eJlu, UJlRTLlf o npslRll
W NIEDZIELĘ, d. 26 pazdziernika 23 )J.BR cero 1890 ro.a C1, 10 qao. o Ol\llueRHoe .105 py('). -:- Kon. Ba
yTpa, 0'10 r. JIOASII 110 I.J;ereJlLUHBoii YAonneTDope81e II peTe?SIIi ~lIp14W
Y.l181\1l B'L A01411 KawyceB8Qa, 6y " KB3COep'L o AiHJlJlep1. .
Świeżo nadszedŁ pełny ładunek (64 beczki)
A6T'1o UPOAIlBJITl>C1I ;JJIlIlUlllOe IIlly- ODlłCL U Ol\lIRKY IIpO,ll,aBRe14b1Xl. ,
UJeCTBo npllD8AJleaca~ee T06iamy np e.ll.14CTOD·K MOlKUO p3SCM3TpOBaTL
wybornych
WĘGIERSKICH WIN z wlasnego winobrania,
,
I
cllIlRKe;i.raYay saKJlJOqaJOlI\eeco B1. y CYJ\e6uuro llpHOTlIua o U'b .II.eUb
orkie8try t e a t r a In e I AeCS'raqolU'L ~"cąX'L ){ aceCTIłU"'X'L npO)\alKH Ha MflCTlI OBOi!.
kl(ll'e szczególniej pol~ca się Szanownym konsumentom ~
pod dyrekeyą kapelmistrza
KposaTSX1. II Ol\lloeuBoo 100 py6.
r. JIoJl,aL, CeoTfł6ps 29 18\10. r.
oraz WIN! S~AIPr\NSKIE i KONIAKI różoych Urm,
Kirschllnkla.
_ KOU., Ba YAOOJle1'BopeHie IIpe- C:y)\e60hlli IIpocTaD'L CyIDDIIOKllI.
Początek o godz. 3 po południu . TeBsiil. ~HP)(W "illTH.uep. o BlIJlL
2022-1
Wej'cie kop 20. DZIeci kop. 10:
mOBCKIIi.
IIpaUJleHie .10jl,3ROCIIO" il\eJ, jl,Op.
19i7-4-1 ,.?,i
_ _ SALA na caly sezon ZImo- OUUCL, H 01\1Ilł KY npO,ll,asae>thlx. Bc.l ....eT.ie ....~eBla ~oaapoonp'BBTe' ~
wy, udekorowana kwiatami z oran- upeAwe'lOUl. 1l0lKOO p:1SC14&TPU83TL u B. r ... e<lepra, och. J~ep1> AyO.n",an ~~~~~t~~~~(iI
żeryi.
201 7 - l Y Cp,e60aro llpllCTaaa H Dl. Aenb UU"BA.""'L "' TOB.P" oTnpa ....BB ... 1I
npoA33(H Ha KteTt ORon.
ji 7~~O~~ ~~u~:~;~ ~~o ;::..~~. s:
T pJIHO
rop. JIOASL, OKTR6pa 11 1890 r .
co eT. 1I0AUL B" Uopali 110 U.lUBAHOI a.
ClulAtTeJILCTBO sa 1Ij 1,165,674 BW'
CYAe6. lIpUCTaB. I{YJl3HBCRlii, Ni Wąl 01"1, )(exaGpa 7 A•• 1889. r., Ynpa·
AaHuoe JIOA3BOCKOlO KOOTOpOlO Poc.
2021-1 ' ueUle JloJ\.lI!'cKol >l>aGpUąuoA JK8.lł;auol
etlaJrtłl'& ~"",Ba -(}rp.xo_mg H
~~O;;~~:!:T~th:,~BK~~~~x~T~a Y}i0~~5lś
'rpa.RODO~.poB.uj. R.I8xeli, oa na
OB'bllBJlEHIE.
• 9931 O'BTa,,", HOA"~eTB.T"'LB"'''''',
.J .eBIILlIi IIJl3Tellt'L 010 Cy14Mll Cp. OIi'LnB:lIBeres, qTO 24 Og'l'a6pn 1890
2011 - 3-1
połeca:
225.31, BL.i1>o.ap'Io OTUpaOJlenłIHlI r. C'L 10 qac, yTpa B1. rop. JIoAAU no y
, . JI '
• Ii '
IIDOI:I 81. BepAHlłeB1. no KBBT8l11\iB KOHCTlIUTHnOBCKolI pHl\t UO,ll,'L N. HpaOJJeOle OR<lROCI.O f il\CJI. )l,OJl.
Wielki wybór KOŁDER: atłasowych, weblianych i jerlwaOBoli KOBTOP'" 3a :IIi 3,597,077, Ha. 316, 6y.!.en npoAaoa1'Lcn Jl,BHlKK' BedAeTaie ... aB~eBla ToaapoorJtpaBHTe.
bnych, czysto jedwabnych "Surah", kaszmirowych, adamaszkomeAwaro upocBn eąRraTli TaJI:O- W06 IIllyuleCTBO DpHBaA.JelKa~ee u r Jl. rellepa, oc;." JT.pll AyGUEaTa
wych wełnianych i ba wełnianych, po bardzo przystępnye '
D~ _."-,uTBO"'1I
X
JI
K
'...
JI
K,ua);Boll
li 68391 Ba TO B.p" oTopa .... B·
~
., •• ~
BeA_ CTBBTe.JL- . • ellHry K oJllalI\Y • IOsepy, H",II GelluGpa 14 AU. T. r. eo CT. JlolI.'
cenach.
BYM1> B A.JB yuollRByTaro 0611\6- KeBBry, COCTOSlI\ee lla"L ~.J8Be.tH,
ez. Bu:re<len Yupaue.ve .IIo,J,3BB •• oD
IW o w o S ć! Koł:dry na _"eie ",· eł:nianej.
C'.I'B& Beo6'1ouaTe.tbBl>lIl1i.
o~llReuHoe A.JII TOprOBlo B'L 150 py6. <ł!aGpnBoa JK8.l1I>Bol )(oporu CH" .. oCh.
Koł:derki dziecinoe.
1803-0-1
~
CYA. llpBCT. OCTpoJIC,ii.
q:~Bi::::~~:e:::T·e~~::,..:.a.
llO.JYAUIOB& .hi 480,
2026-1
2002-3 1
- -Wydawca Steru KOlIatlI. - Redaktor Boł"ław KnlchowTeCki
,l(oaaO.J8BO ~eu3ypoll 13 OSTs6pu 1890 r.
W drukarni "Dziennika Łódzkiego".
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panny FebcYl Kaszosklej
arty8 u opery,
A'1 ' ( . Iouczel' ty)
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pana Henryka MeIcera
pIa1ll8
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