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PISMO PRZEMYSŁOWE, HANDLOWE I LITERACKIE.

Ktnllet" 1lastepny wujcizie we !o/.Ol·ek.

zDZIBDZINY PRZEMYSŁU i HANDLU,
DROGI tELAZNE.
X Gazela • Kaspij" donosi, że "tych
dnilIch rozpoczyna SWIł (lziałałno~ć "Towarzystwo :teglngi pal'owej na. Wo Idze."
X Ministeryum komnnikacyj, jednocze~
nie 7. I1rządzeuiem d o k n \V Odesie, pl'Oj . ktnje ·urządzenie jeszcze dw6ch !lokO w
na.. morzu Czarnem: jednego na III'zegu
krymskim, drugiego na kaukaskim.
X Ę roz(lol"ząązenia ministra komunikacyj na dzień 20 marcą przy departaOJencle kolejowym naznaczono zjaz(1 flaczelników i zarządzających koleja1l\i, IIlllo te~
Icb (letMmocnikow, w celu rozpatrzenillo nlożonych przez zlIl'ządy kolejowe Ilrojektów
zmiany rozkładu pociągów. Przedmiotem narad zjazdu bęclą nast')pujące
sprawy: J) nadanie pocl~gom pasażerskim
biegu (ll-zygpieszonego w granicach przepisów obowiązujących i odpowIednio tło stanu drogi, taboru ruchomego etc., z ograniczeniem, o ile możnośc~ czasu postoju oa
stacyach drugol-zędnych; 2) zgodzenie kOI'sp'wania pociągów dróg bocznych z pocją~a
wi kiel:urlków glównyr.h w sposób taki, aby (Jasażero w ie, maj,cy przesiadać się z
vociąiÓW jecluej drogI do pocilłgów drugiej,
przyby alf na stacYę przynajmniej na 50
minnt przed odej~ciem ~ uiej odpowiedniego 1l0cillgU. Prócz pocIągów pasai.erskicll,
ma być zwrócona uwaga nil nregulowanie
ruchu to wllrowego: a) za pomocą przyśpie
szenia bIegu .pociągów towarowych; b} poIlzialu Icb na ~rauzytowe z krótkhą postojem na s~acyach Ilt-ugorzędnych i zbiorowe,
dla towa 'ów' mlejscowychj c) ustaoowienh\
pośpiesznych pocią/Iów towarowych dla
przewozu artykułów apożywczych, przetwo rów mlecznych i tym podobnych towar6w,
które wymagają szybkiej (Iostawy I zgodzenia rnchu tych pociągów na stacrach
węzłowych
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Źłe panI zrobiła!, lIardzo źle ... Wierz

mi pani, że jeżeli będziesz .mogła naprawit płąd sW6j, uczyń to. Zrjesz pani w
nieustannej pogoni za w ilIdomościami żró
(lIowemi, zlIajdziesz je bez trudu pOII poduszk'l tego pana... O! mój Bożel Gniazdeczko będzie wkrótce usłane, pozostanie
tyłko zannrzyć w niem swoje ~liczne llaluazki.
Uważała za st080\Yne roześmi aó się, zl'er.ygnowaua dzielić jego cynizm. Gdy uści
~nęła mu rękę, uczuł, i ź dloń ma zimną jak
lód. Czyżby ta. kobieta, o tych prześlicz
nych ponsowych nstach, o której mówili,
że jest nienasycona, Istotnie odrlIbia!! mia·
la swoją pańszczyznę z tym jasnokościstym
gleczerem, Delcambre'm.
Upłyn!}l czerwiec; IVłoGhy wypo wiedzialy duia 15 wojnę Auatryi. Z dl'ugiej strony Prnsy, w przeciągu dwóch tygodni, z
przerażając , szybkością opanowały Hauower, obie R essye, Baden, Saksonję, zaskoczywszy w spokoju rozbrojonlł Induośt.
Francya nie ruszyIII sięj ludzie dobrze 1'0infol'mo wani szeptali na giełdzie, że potaJemna zgoda łączyła Franeyę z Prusami,
od CZIISU jak Bismark pojechał do cesarza
do Biarritz; szeptano równjeż o kompensacie, która milIlII opłacIe! neutrllloe zachowanie się F..,mcyi.
~Hemniej zlIznaczyła się zastraszaj'lca i
groźna znitka . Gdy' lipca przyszła will.
domość o Sadowi e, niespodziewana I nll.głll,
jak uderzanIe piorollu; papiery wszystkie
splldły liG aiailllUI.
o, Iż lIIIQit lfła
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X Skutkiem ciągłyt:ll skl\l'g n1\ -n i e·
o p a ł a n i e wago n 6 IV P a s II Ż e I' S k i c h,
departament dróg żelaznych rozesłat do
zarządów kolejowych okólnik, lIżeby opalauie wagonów wszystkich 3·ch klas oubyw~lo się, nie od jakiego:! oznaczonego tel'mlnu, lecz każ,łol"azolwo, gdy UastQ I1Ują
chłody. Na!lzól' nai! wyklinaniem tego
Ill"Zellisl1 POI'uczon" in pelltr)l'om "'llejowym, ktul'zy zawc1.asu mają coroc7.llie rewldować p rzyl'ząrly, slu2ące IV wagonach
do opalania.
X Naczelnik zakaspij kiej (Irogi wojennej, geneml·lejtnant AnuienkolV, stal·.1 się
o urlzielenie kt-edytn na h u d o w ę o Ilu o·
gi ko lej oweJ <lII stacyi Duszaka, drogi
żelazuej z;t\(a pIjskiej, dł) mitlst~l 8amclliu,
położonego na g",lllicy Persyi i Afgt\llist'luu. Budowy tej linii wy magII rozwój 1\lan ·
t.ICyj bllwelnianych w okl'ęgn al"ilchskim
i zwiększenie się uaurtltl wywozowego
z obwodu zakas(lijskiego do Persy i.
HANDEL.
X Z powol1u częstych niel'orozuOlieli,
jakie wydarzaly się przy IlOWI'Otllylll ]l r z yIV o z i e t o IV a rów r u s k i c h z
- o 1'we g i i, ministerym skat'bu rozporządziło,
aby steruicy statków, na których powracllją towary, w ciągu 7 dni pl"zedstllwili
Ilowody ruskiego pochodzen i:\ tych Lowar6w, W razie I1rz~'clwnym towary uwahne będą za zagl'auiczne i jako takie 110cl.
legac! uędlł opłacie cła.,
l'1ENI4DZE I KREDYT.
X Warszaws'd icautor banku I'lllistwa
rozpoczął [l1'zyjmow8nie (któl'e tl"wać ma
do d. 12-go marca) poclań od właścicieli
5'/. p r o c en t o w Y c h re II t, nienmorzonych pl'zez losowanie, o z"mianę ich na
4-pl'ocentowe obli!{i dl'ugiej (lożsc1.ki weWńętl'znej na 100, 500, 1,000, 5,000 i
10,000 rs. Przy podaniach należy Jlrz~llstawiać renty, mające być zamienione,
wraz ze wszystkiemi kuponami, płatnemi
po d. 13 czenvca r. b. \V razie jeżeli renty,
maj!}ce uledz zamianie, nie znajdują się w
rękach żl}dającego zamiany, należy składać
kllucyę po 70 I"S. 'la ka~de lOQ rs . nominalne \v ventach, same ZliŚ renty winny
by~ ~łożon~ po ogltlszeuin o wydawaniu
wojna tnnć będzie IV dalszym CIągU, bo
chocIaż Austrya pokonaua była przez Pmsy, lo znów zwyciężyła wlochów pod Cnstozz~; mówiollo nawet, że zbiera juź
szczątki ' swojej armii i opuszcza Węgry .
Zlecenia sprzedaży jak grad wpadały do
kOIza; nabywc6w pl'awie jnż nie było.
Dnia 4 lipca, Saccard przyszedł o szóstej
do redakcyi, ale uie zastał Jantron, którego od pe\\'Dego czasu coraz bardziej pochłllniały namiętności: zuikat nagle, na dwie
lub trzy godziny i powracał oszotollliony,
z błędnemj oczami i niewiadomo co bylo
tli go przy6zyn~1 dziewczęta, czy alkohol?
W tych godzinach redakcya zaczynała już
opr6żniać się, poz.stawał tylko Dejoie i
jadł teraz obiad w przedpokoju na stole. •
Saccllrd, napisa.wszy d wa listy, zamierzal o(lejść, gdy nagle wpadł jak burza,
uie zamknąwszy nawet drzwi za sobą,
Hm·et.
- Mój przyjaciełu, mój drogi pl"zyjacielu...
Dusil siQ, przyłożył obie l'ęce do piersi.
- Wychodzę od Rougon'a ... Biegiem, bo
uie mogłem znaleźć po drodze dorożki, Mreszcie znalazłem ... Rongon dostał stamtąd
depeszę, widziałem ją ... Nowina, co za uo·
wina...
~accard zlltrzymat go gwaltownym ruchem i pośpieszył zamkuąć dLzwi, spostrzeglszy, że Dejoie chodzi już kolo dJ"Zwi
i nadstawia uszu.
- Cóż takiego?
- Achł ceSl\J"Z au~tryacki ustępuje We·
necyę cesarzowI francnskiemu, przyjmując
jego pośrednictwo, a ten zwrócić się ma do
kr616w pruskiego i włoskiego z lll'ośllą o
zawieszenie bl·oui.
Zapanowała chwila milczeuia.
- Zatem, pokój.
- OczywiścIe .
Saccard, tak nagle zaskoc1.~ny, uie rozumiej liC jeszc~o dokładnie poleżenia, zaklął
zciculI:
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oryginalnych -l-procentowrch obligów nowej pożyczki.
POCZTy [ TELEGRAFY.
X \V francn skim lIndżecie ll ail.stwowyOl
na rok L892 zlI(Jrojektow4110 110 d IV Y ż
s z e n i e o p I a t p o c z to IV Y c h z/\ przesył
kę ogłoszeli, z'lwiadomieu i t. (l. dnlków.
SllOdzlewana jest 1. tego iró1łll pociwyżka
Ilochod!\w o 2,000,000 fr. Poclwy,lszenin
opłat nie jlolllegają dzieDniki i okólniki
wyborcze.
PI~ZEMY

t.

X F a b I" Y k l} o c t II otwiera Jlrzy ulicy NowOllliej 'kiej IV ul\s"-em mieście pan
Szymkowicz. F.\bryka będzie w I'uch puszCr.OUII z dlliem l kwietnia r. li.
X Dwu glll'noal'zy tutejszych 7.Akupiło
ua BlIłutach pod I kiem "Gl"abinka" dwa
dr.iałki gl'UlltU obfitującego IV glinkę gal"ncal"ską i ma zamial' otWOI-ZyĆ tam 7,11 k ł ad y g a I" n c a I" s k i e.
X 'rowlIl"zystwa akcyjue fabryk cukru,
ollbywaj'łce obacnie zębr:\uia ogólne w Kijowie, wYJlłacają wcale niezłe dywidendy.
I tak WYllła.cily: towarzystwo Czel'kaskie
i Grygorowieckie po 8'/:/., tt-ogonowskie
20"10, Stepanowskie ~./., Kalnik 20"10, Raiineryj Kijowskiej 12%, Bomanowskłe 10'10,
Gródek ąO%, ~ewaszowo - IVójtowieckie
11"10, Kalillówka 6%, Czupachówkll 22%,
Sewerynówka O, Macharzylice 18%, Berszada 30%.
X Ruskie towal'zystwo ochrony z<lrowia
ludu w Petersburgu zamierza starać się o
obowiązkowe za~tosow lIte IV fabrykach
wyrob6w tabaczn.Ych śl'odków dla ochrony zdrowia robotuików Oli SkOlIliwego
wpływu pyłu tytoniowego.
X Ministeryum dóbl' państwa zamiel'za
w lecie r. b. wysiać Uli połndnie Rosyi
uczonego agronoma dla obznajmienia plantatol'ów Jlolm!niowo ruskich ze środkami
walki przeciw chorobom tytoniu.

I

Berlina, że rezultaty opel'acyj więksl.o.ici
rnskich towarzystw akcyjnyc h za.
r. 1890 wcal~ nie są tak świetne, jak "IIItach poprzednich. Dywidendy wszystkich
Pl'awie towarzystw spadły o 30% i "ięcej;
tak np. ruskie tl)warzystwo 1827 -go rokn
w roku bieżącym wydaje uiewięcej, jak
60 rubli 011 akcyi, 'tymczasem w rokn 1889
wy,lawllło ono 86, przed czterema I... ty na.·
wet 108 rubli. Kursy akcyj najsolirlniejszych towm'zystw nbezpjeczeń, w porównanin z latami poprzedniemi, obniżyły się
o 15 - 20"/.. Obniżenie byłoby zapeIYue
jeszcze większe, gdyby jeduoczedoie ze
zmniejszeniem doclJodów towarzystw akcyjnych nie zmniejszyły sil; dochody z oiligacyj palistwowycb, hypotecznych i JUDyCJI.
IV fakcie tym widocznym jest pomylillly
wpływ zasady nbezpieczeń wzajemnycb,
która zmusza towarzystwa akcyjne do ZILdllwalniania się bllrdziej umiarkowanym
zyskiem. Niewątpliwem jest takie, że w
wielu miastach towarzystwa ubezpieczeń
wzajemnych coraz więcej ograniczaj t działalność pl'zedsiębierstw akcyjnych. Ostatnie wpl'awdzie są i teraz jeszeze kOI'zystne dla a.kcyonaryusz6w, ponieważ bez
względu na zwrot niepomyślny, niekt ',re
towarzystwa dają więcej niż 20"f, dywidendy od tfominalnej 'Yal·to~ci akcyj .
X .Mosko\vskija wiedomosti" uonoJZIJ.
że na odbytem niedawno w Moskwie zebranin l3 ·stu t o war z y s t w u b e z p i eczeń, postllnowiono pozostawiać 26°'. rellsekurowauej za grauic'ł sumy nil. og6łnej
odpowiedzialnoścI tych towarzystw, przycze. na każde z 13 towarzystw przypadnie po 2% tej reasekuracyi. 'fym sposobem snma I"easekuracyi, oddawanych towarzystwom zagranicznym, zmniejszy się
odtąd o 26'!.. a zyski z tego otl'z,mane
pozostaną w towarzystwach ruskich.
WYSTAWY.

TRAMWAJE.
X 'I.'owarzystwo ogrodnicze" PetersburX Kolej konna wilanolwska mil być od- ga urzlldza w majn \v tem mieście "yrazu doprowatlzona do Czerniakowa, a nie s ta w ę k w i a t6 \~. pl-zewaźnie róź, aza.110 Bogucina, jak pierwotnie zamierzano. lij i rododendronów.
Otwarcie nastąpi z dniem 1 maja r. b.
UBEZPillCZENIA.
X .Russkim wiedomostiom " donoszą z
. EY
Ulema co
- Do stu piornuów! A lIa całej e-iełdzie
- No oSwiadCzYf Saccard
m6wjć, tym razem był uprzejmy. A teraz
zniżkal
Potem machinalnie dOIlał:
w drogę.
W przedpokoju siellział cięgle jeszcze
- A czy o tej wiadomości nikt jeszcze
Dejoie; usiłował podsłuchiwać, ali uic wynie wie?
- Nie, depesza byla poufua, a noty liie raznego nie zl·ozuJnial. Widzieli jednak,
będzie je zcze jntl'o w .Monitorze". Pral'- że jest rozgorączkowany, czuł w: powietrzu
dopodobnie Paryż nie będzie wiedział II olbrzymi żer; a ta woń pieniędzy tak go
fem przed dwudziestu czterema godzinami. dr&'iniła, że stauął przyoknie i patrzał,
Tel'az nagle rozjaśniło mu się w głowie. jak przechodzą obaj ulicą.
Cała tt'udno§ć polegała na tem, że trzePobiegł znów do dl-zwi, otworzył je i zajrzał, czy kto nie ~łyszy. r ie m6gł zapano- ba było działać szybko i z uajwiększ~ 0wać nad sobą: poskoczył do deputowanego strotnością. 'fo też na nlicy rozst ...li się:
Ruret miał zająć się małlł wjeczorną gieł
i chwycił go za oba ramiona.
- Cicho, Uli miłość lIoską, zamilcz!... dą, gdy tymczasem Saccard, pomimo spóźnionej
pory, podj!}! się wy~zukać remisieJesteśmy panami położenia, jeżeli Gundermanu I jego banda nie Sil upl-zedzeni... rów, kulisierów, agentów giełdowycb, &że
Slyszysz pan! Aui ~Iowa, nikomu na §wie- by dać im zlecenia kupna. Zlecenia te
cie. Ani żonie, ani przyjaciołom... Bardzo wszakże postauowili rozdrobnić, rozproszyć
dobrze się skladll właśnie, że niema Jall· o ile możno~ci uaj więcej, w oba\"ie wzbutrou: sami tyTko będziemy o tem wiedzieli dzenia podejrzeli; nadewszYltko cbciał ui będziemy mieli czas działać. Ol ja chcę rządzić tak, aby przypadkowo niby spotpracować tylko dla siebie, dla pana i ko- kać tych w zystkicb, co okazałoby się dalegów naszych z banku uui wersalnego. leko naturallllejszem, niż iśe wprost do
r1'ylko, że tajemnic", należąc do kilku, nie nich. Przypadek szczęśli wie dopomógł mu;
może się lItl-zymać. Wszystko będzie stra- na bulwarach spotkał ageuta Jacoby'ego,
cone, jeżeli najdrobuiejsza niedyskrecya ju- z którym pożartował chwilę i polecił pewn~ operacyę, która nie wywołała najtro przed giełdą będzie popełniona.
RUI'et, wzruszony, przerażony wielkością mniejszego zdziwienia. O st. kroków daczynu, jaki popełnił, przyrzekł bezwzglę lej, zetknął się z wysoklł, tęglł blondynk"
due milczenie. Podziełili l1liędzy sobą czyn- o której wiedział, że jest koch8nklł iunego
uo!ci i postanowili, że trzeba niezwłocznie agenta, Dtilarocque'a, szwagra Jacoby'ego.
wziąć się 110 dzieła.
accard wychodził już, A ponieważ powiedzio.ła mu, że wł~ni ...
dziś wieczór spodziewał się go, Iloprosił,
gdy przyszła mu uowa myśl do głowy.
- Zatem, to Rougon polecił pann nd~ie- aby mu oddała dwa słowa, napisl1ne olówkiem nI\. karcie.
lić mi tej wiadomości?
Następnie wiedz'lc, że Mazaud będzie
- iSiezawodnie.
Zastanowił się chwilę i skłamał: depesza wieczorem na wsp61nym bankiecie z dawznajdowała się poprostn ua biul'ku mini- nymi koleg4mi, urzlłdzil się tak, aby być
stra i pl-zeczytał ją, pozostawszy am w w re tam'acyi, widzieć się z łlazaud'em i
pokoju na chwil~. Ale poniewat interes je- zmienić zlecenie, jakie mu wydal tegotsa--ajlelliej WIIUItgo polegat nI\. Ilrzymierzu dwóch braci, mego jeszcz. dnia rano.
kłamstwo to wydalo mu.Hę zręcznem, tem- że udało mu się z łlasaias'em, który zabardziej, że wiedział, ii nie pragną bynaj- czepił go sam o IlÓłnocy, wychodl'c z teatru, idy aceard p.wracal jut de
mniej widzieć się i ze sobą rozmawiać.
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Wiadomości

ogólne.

dza praca cięzka, chleba niema tylko ryf.
i bou, czyli groch trzy I'azy na dziej) , ani
bardzo dl'ogie,
ko ztuje 4 gro·
sze, to a uas, 20 gro y, ko znla męzka, co
tam ko ztoje 4 zlote, o u nas :3 ruble i
'/. nie myślijcie ze tutej zloto na nlicy łe·
ży, jak lam opowiadali, tu jak chce puł
rubła zarobić, to musi, ciężko pracować,
gotej jak wuł w pol ce, nie nie pragnijcie
brazylij; bo myb/śmy radzi bal'dzo chętnie,
dostać się do łodzi, nie myśłijcie że tu ię
pieże M drodze zbiera jak ma wili bo tu
pieże jest bardzo drogie, za moją pierzyne
już mi dawali 30 rubli, mięsa kosztuje f .. at
puł rnbła i jeszcze go dostać nie możuo,
w 8 tygodni, "az dopierośmy jedli, za 100
rubli Jużeśmy sprzedali zeczy a reszte uie·
możno, bo niemożna się rozmuwić,
tak
je teśmy wpędzeni, jak dziki w pusty kraj .
Teraz kochana siostro, idź do Fernanda
siustr zeby IV ten pusty i ciemny kraj,
nie jechali, bo tn jest baruzo ciężko, i przy·
kro żyć, łepiej zal'obić tam puł rubla, je.
żeli Bóg da że szwagier wyzclt'owieje to
Wkl'Utce się zobaczemy, i nstnie rozmówie·
my, to waUJ łepi~J opowiem, bo kiedy
przyjadziemy to '- chambóI'ga, teleg"afować
będę. '1'emz si~ kłaniam wszystkim. t:lzwa ·
gra siostrom, i pozdrów icb od nas, jakoto, Matyldzie, Guscie i Chasowy. Zasyłam także ukłon iostrze emilij i Gotl ibowi
I także kochana siostro i żyeze ci zll"owia
jak najlepszego tobie jako i wszy tkim sio ·
st1'om, oJlClwicie sio trom aku,'atuie CO jest.
Teraz je~7.cze niemyślijcie ze to tak letko
się nazad \Vl'ucić, jak tutaj przyjść oj to
nie bo n nas ,I woje to będ7.ie kosztować
pOdruż uajmoiej i!60 I'ubli, jeżeli się bę·
dtiemy mogli dostać, tel'az bieda tym lu·
dziom, kturzy się tak wymarnowali i d7.i§
niemają za co by się dostaó - tylko po
obol'obę i po śmier~ poprzycbodzili-tel'az
ci pisze że jesteśmy razem z tą coś pie·
rzynę od niej kópiła i mieszkanie mamy
pl'zy kópie i razem biedę klepiemy."
Zwini ęci e zakład u. Pani L . ylvau,liel'
zwija .teatrzyk szanszonetek", mies7.c7.ący
się w gmachu p. ellina przy ulicy Kon·
stantynowskiej i I'rzeno i się do Rygi,
gdzie otwiera takisam zaklad.
w bójce pomi~dzy dwoma drwalami, jaka wyni.
kła cnel!'~ z kl6tni, Kn_miński ..dał sieki8l'1ł
mąki aui kartofli, bułki, ą
tak że taka bułka jak tam

Zjazd sędziów pokoju m. Łodzi dnia 5
marca osądzi 10 praw cywilnych k acyjnych, a miano wie: l) z powództwa zai
Ginsberga przeciwko Henrykowi Kluge i
Aronowi Hnr\l'itz o 30 rs., 2) Józety Łę
czewskiej przeciwko Tomaszowi i Mary·
jannie Chojnackim o 20 I'S., 3) Moszk~ Jakubowicza przeciwko Juliuszowi Kenig o
lOrs., 4) Cale łow i Cola przeciwko Wojciechowi Barlińskiemu o 30 rs., 5) Fryderykowi Sepota przeciwko Tomaszowi tefanlakowi o 7 rubli, 6) Ajzyka Gintera
przeciwko Piotrowi Besser i innym o 30
r8., 7) zai zwenta)'skiego przeciwko Piotrowi Grzegorzewskiemn i innym o 30 rs.,
8) lcka Muślanki przeeiwko Autoniemu i
Ludwice Malinowskim o 29 rs., 9) Henryka Dreilicha przeciwko Józefowi Tallch o
27 1'8. 75 kop. i 10) skarga incydentalna
Mendła Rozenbluma na postanowienie sę
dziego pokojn 5 rewiru.
Pokątne doradzcłwo rozplenia się n uas
coraz więcej. Dziś bal'dzo juź liczny Ich
zastęp jest prawdziwą plagą dła mieszkań
ców tutejszych, szczególuiej w sferach 1'0'
botniczych. Doradca pokątny podżega do
skargi o hyle głupstwo, przedstawiając
skal'żącemu ogl'omna zyski, jakie po ukoń·
czeniu sprll wy o iągnie. a tymczasem obdziera ofiarę Iliemlłosieruie. Niedawno je·
den z tych wyzyskiwaczy wziął w opiekę
r obotnika tutejszego, Michalaka, któI'ego
sąsiad obrzucił w kłótni obelżywemi wyrazami. Pokątny doradca napisał skargę,
za którą pobrał 50 kop., nadto upił się
wspólnie z klientem. Podczas SI,rawy wy·
ja§niło się, że obelgi byly wzajemne, oskarżonego więc uniewinniono. • a wyrok
jednak M., za namową doradcy, nie zgodził
się i podał apelacyę, któI'ej napisanie ko·
sztowało )'S 1 kop. 50. Drnga illlltl\lIcya
wyrok zatwierdziła, M. jednak, wlel'7.ąc w
swego mentora, nie dał za wygl'lInę i
pewnego dnia pobił swego przeciwnika
wobec świadków. Doradca, po tym fak·
cle, zmienił nagle taktyk9 i działając
Zl'ęcznie, pozyskał zaufanie obitego. Napisał mn skargę, a że był llewnym skutku, wziął za nią 1'8. I kol' 50. Kiedy zapadł
wyrok, skazujący M. na dwa tygodnie aresztn, skazany udał ię do dorddcy, nie przeciwnikowi rang w rami~.
Napad. 00"ll'daj wieczorem, niejaki BtaehnlAk na·
wiedząc, że ten juT. go z radził. Zamia t
padł na Alatleja Starostę, powr.cającegc szosą z
poradZiĆ Michalakowi za.kończenle ~prawy
ŁarW do Xonstantyncwa, pomi~dzy wsią Brus a kougodą, doradca podjął się napisania ape- lonią robrna i pobił go tak silnie, że Starosta nie
lacyi. Ponieważ chodziło o u wolnienie od mógł i46 dolej o "ł...nej sile. ZbroczoneISo krwią
aresztu, apelacya kosztowala 5 rubli. ,potkał przejeidże,jący wotniea, Diament l zabraw·
Sprawę M. przegl'l\ł znowu i przypal-Ły szy go na sw6j W61, odwi6zł do domu.
do mUl'U , wszedł w układy z przeci wnikiem.
Wtedy doradca pokątny przyjął na siebie
* Dzienniki petersbul'skie donoszą, że
rolę rozjemcy i wydobył ocl Michalaka 30
pI'ojekt równoupl'awnieuia pod względem
rubli na załagodzenie przeciwuika, z któ' spaclkobiel'stwa kobiet i mężczyzn w Cer ym się przedtem nloży ł, że w razie po· sarstwie jest jnż opracowlluy w ostatecz·
my~ llIego załatwienia sprawy, zyskiem po· llej I·edakcyi.
dzielą się do polowy. Tak się też sta ło,
* Do pal'lamentu niemieckiego wniesioPrzeciwnik, Józef Wałaszek, otrzy mał rs. no sprawozdanie komisal'za paiIstwowego ,
J 5, które jeclnak w wię"-,zej części prze- dotyczące w y c li o d ź s t w a IV roku 1890.
pił z doradcą ...
Emigl'aoya przez porty niemieckie w roku
List z BrazyliI. Mieszkanka tutej za Ro- 1890 zwiększyła się znacznie w porówna·
zalia Klat oll,zymała W tych dniach od ba- niu z rokiem 1889. Do tego przyczynił się
wiącej w BI'azylii siostry, list treści nastę·
główuie niezwykłe silny ruch emigl'acyjny
pującej: .Minas Geras dnia 25 grudnia.
pl'zez BI'emę z Rosyi do Brazylii, skutkiem
Kochana siostroi DouoszQ ci Najprzuu że czego liczba emigrantów w porcie wzmian·
ja jestem przy zdrowiu Ale szwager, jest kowanym wZI'osla z 1,934 osób w r. 1889
bardw chory jnż leży trzy tygodnie, te· do 30,835. W Hambu"gu i Bremie liczbę
raz Kochana siostro, pisze ci, jakie dobro· parowców, służących dla przewozu pasaże·
ci mamy w brazylii. '1'0 jest bieda i nę- rów, zuacznie powiększouo z tego powodu.
Poszli r azem ku ullCy"Saint·Lazare; miał Hambursko . ame"ykań~kie towarzystwo aclosyć czasu, aby okazać się oryginałem, kcyjne tranSpOl'towe, zajmujące się również
wierzącym w zwyżkę. Ol nie natychmia· przewozem emig!'a\ltów z portu szczeci'l'
stową; bynajmulej. W końcu tak skręcił, skiego, zatl'ndoiało na linii powyższej pod·
że dał mn zlecenia liczuych zakupów dla czas lata 3 okręty, podczas zimy 2, km'su,
Natansobna i inuych kulisierów, objaśnia jące regularnie. W ciągu I'oku, jak wiado·
jąc, że robi to w imieniu grupy przyjaciół, mo, rozmaitym agentom emigracyjnym wyco było i totnie prawdą. Gdy położył się, taczano niejednokrotuie procesy k'·yminal·
obliczył, że zaryzykował na zwyżkę około ne z powodu wyzyski wania emigrantów, zmu·
pięciu milionów.
szania ich do przejazdn w pewnych kier uu·
Nazajntl'z rano, o siódmej, Huret był kach i wog61e podżegania do wychodźstwa.
już u Saccard'a i opowiedział mu, co ZI'O' Jeden z agentów zamieszkałych w New·
bił IHl małej giełdzie przed pasażem Opery, Yorku znajduje się jeszcze pod śledztwem,
na trotual'ze: kazaJ kopić o ile możności z powodu wydawania nieważnych biletów
najwięc ej, w miarę wszakże, aby zbytnio na pI'zejazd. Drugi, jak powszechnie wiaknrsn nie podnosić. Zlecenia jego d ocho- domo, znajduje się w Lizbonie i prowadzi
WAły do miliona; obaj, nważając, że to co potajemnie, ale z powodzeniem, do ostlltlliej
zamierzyli, było jeszcze bardzo skromnem, chwilI werbunek wychodźców do Bl'azylii
postanowili nanowo wziąć się do dzieła. przez wszystkie porty eu,'opejskie, szczególMieli przed sobą całe rano jeszcze. Lecz niej jednak przez Bremę. IV roku ubie·
przedewszystkiem rzncili się na dzienniki, głym przez porty niemieckie: . Hamburg,
z najwyższą trwogą, czy nie znajdą jakiej Brema, Szczeci u i Geestemiide, przejechało
wiadomości, artykułu, a choćby jednego okolo 243,283 osób, wobec 181,003 osób w
wiersza, skutkiem którego mogłyby runąć rok n J 8811. Z tej lic7.by 68 osób zwróco ich kombinacye. Niel pl'asa nie wiedziała no z New·Yorku, gdyż nie posiadały odo niczem; przepełniona była wiadomościa· powiednich środków ut rzymania. Głów ną
mi o wojnie, depeszami, dlngiemi szczegó. część ich stanowią emigranci z Anstl'yi i
Z liczby 74,820 emigrantó w,
łami o bitwie pod Sadową. Jeżeli szmer z Rosyi.
llajmni ejszy nie r ozejdzie się w pl'zeciągu przypadajlłcych na Niemcy, z Księztwa
dwóch godzin popoludniowych, jeżeli go· Poznańskiego wyemigrowalo 10,122 osób,
dzinę na giełdzie będą mieli tyłko dła sie· Z innych państw wyemigl'olvalo przez 1'01'bie, dzie ło b ędzi e dokonane, Ilorzą dnie ty niemieckie: do Stanów Zjednoczonych
urzlłdzą żydowsz czyz u ę, jak s ię wyraził 134,582, do Brazylii 30,520, Argentyny
Saccard. Znown rozstali się,' każdy ze 1,187, Afl'yki 458, do Azyi 70 i do Australii
swojej strony angażować uowe miliouy do 353, bez okl'eślunego kierunku 1,401, razem
168 471 w tej liczbie poddanych ruskich
walki.
85548 'austryaków i węgrów 55 658 dU'Iczykó\~ 4,807, szwedów 2,248,' rn~un6w
(D. c. n.).
1,380 i &meJ'yunów 17,026.
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-------------tanie w pamięci artystki; to też mi.
ri~~rków.

W sądzie okręgowym piotrkowskim zde· mo widocznego wzru zeuia pl'zez cały ci~g
cydowano utworzyć trzy uowe po ady sztuki stal'ała ię okazać SIVIł wd-lięczn,,~Ć
członków sądu okl'ęgowego i tny nowe po. za tak et',leczne przyjęcie, wynagradzająe
sady pomocników ekretarzy. Obecnie ąd bl·a!ti libreta i mUlyki wyboruą grą i śpie.
piotrkow ki ma dwa wydziały karne i je· wem. Pan Olsze w ki (Karol, młody doktor
den cywiłny. Zapewne więc przyłlędzie prawa), ~pielval doskonale, pal'tya w zakże
drugi \~ydział cywiłny do spraw handlo· którlł mu powierzono, wymaga raczej ak~
tora, niż śpiewaka, to też w grze i pl'ozie
wych.
Warszawa. W czwartek odbył się po· był widocznie krępowanym. Nie zwraca·
gl'zeb ś. p. J ózefy z Reszków Kronenber- libyśmy uwagi reżyseryi na nie właściwą
go wej. Eksportował zwłoki bi kup·~ufra· ob adę tej roli, gdyby zmuszoną była do
gan k . RU8zkiewicz, w asystencyi pralata tego konieczllo~cllł, ałe I"'zy dobranym i
katedry włocławskiej, ks. CbodY'lskiego. wy tarczającym 1161'80nolu naszej operetki,
Pan J ar ' zew·
Trumnę, powitą w wieńce 7. kwiatów, lla konieczności tej nie było.
barkaclr Pl,zeuie iono na cmentarz. Ka· ski, na zt\m zdaniem, wyszedlby z roli tej
I'awan pokl-ywala gÓI'a kwiatów i wień znakomicie, a p uu O., ułubionemu tenoro·
ców. Wielntysięczny ol'szak pogrzebowy wi naszej ceny, o zczęu1Aloby się przy .
poprzedzały dzieci z ochron, których zmar- krości mniej
zczę~liwego występu.
Pdn
la była opiekunką, chłopcy i d,-iewczęta Wiu kler (Flo"Ylln, ' Iużący), grał j"k '-wy.
z zakładu sierot wal'szawskiego tOIVal'zy - kle z humorem, utrzymując ię ciągle w
stwa dobroczynności i dziewczęta szwalni g"anicach naturalnego, nieszarżowan ego
Mniejsze partye wyuczone byly
tegoż tOll'al'1.ystwa.
Trumnę ze zwłokami komizmu.
zmarłej złożono tymczasowo do gl'obn ro- sumip.nnie, tylko Ch~l' żeliski (męzkiego nie·
dziny ś. p. Henryka Andrzeja Kronenber- ma w tej opel'etce), pod względem czysto·
ga. Tysiące ludzi zalegały ulice, któremi ści i rówuości, 1)07.0 tawiał nieco do ży·
czenia. Nie możemy pominąć faktu, dają·
przechodził kondukt IJogrzebowy.
W warszawskiem towarzys twie ogrodni· cego nowy dowód stal'llOności dyrekcyi,
cum, p. E. Jankowski wystąpił z projek- to jest, że użyto plu·tytu,'y oryginalnej.
tem nagród dla wlościlln. Dla każ dej gn- Orkiestra poprawuem wykonauiem tejże,
bemi mają być wyznaczane corocznie !lwie zasłużyła na zczere uznanie.
8. Krz.
nagrody, a ubiegający Jjię o nie winui nad·
: Dzi~ w teat"ze Victoria powtórzou
syłać opisy sadów swoich, po 'wiadczone bęr\zie operetka Ga, tona
er(letta: "Czer.
wony kapturek.
pl'zez wójtów, I'rouo zczów i obywat~łi.
W mie iącu bietącym urządzona będzie
We wtorek prz~dstalVienia nie będzie.
W §rodę piel'wszy występ Heleny Mo·
rewizya sanitarna wszystkich domów w
Warszawie. Cełem jej jest zbadanie wa· drzejewskiej: .Mlu'ya Stnart.·
runków zdrowotnych tak samych domów,
jak i poszczególnycb mie zkal', aby na
podstaWie -ze-"omadzonych w ten sposób
danych można następnie wydać I'ozporzą
dzenia, które uyłyby zdolne poduieść Stl\O
*** Rzeźbiarz francuski Falgu.i~re, no we·
sanitamy m. Wat·szaIVY. Do uskutecznie· zwanie rz,du, zamierza wykonać dla Panteonu
nia takiego zadania, całe miasto I'odzielo · paryskiego rzetb~ przedstawiaj~c, ..Apoteoz~
110 na 90 okręgów, a każdy okrąg na 10 rewołucyj francuskiej·. Model ma się od,n.·
rewirów. Rewizyami kierować będzie miej- czać niezwykł, pi~knościlł pomysłu. Na ołtarzu
ski nrząd lekarski, przy pomocy ul'zędni ojczyzny, po którym wij'ł sl~ girlandy kwia·
ków i zaproszonycb do tego studentów n· tów, wznos", si~ trzy wielkie figury, trzyma·
ni lVersytetu. Korni ye zwiedzać będą ka· J'łC6 si~ za rQce i majllce przedstawiać .Swo·
żdy dom szczegółowo, a więc wszystkie bodę, Równość i Braterstwo". Z kaidego bo·
mieszkania i spisz!} uwagI swoje na błan· ku znajduj'ł siQ dwie inne pary: z prawej
kietach schematycznie ułożouych. Blaukie· strony w pozie siedzlłcej - . Prawo· pisz~ce pro·
ty będą trojakie: pierwsze zalVie"ać będą Wa w ksi~dZ8 złotouej na ruinacb. Obok UDO,
rubryki, pl'zeznaczone do wpisywauia da' si si~ .. Wieść" trllbll ogłaszajllca narodom swo·
uycu co rlo urządzenia i stanu domów, dru- bod e, prowa i obowi~ki. Po lewej stronie wo·
gie dane takie co do opisu poszczegółnych jownik. klóry z mieczem w r~ku stoi w obroDie
mieszkal\, trzecie zaś przeznaczone są wy- ojczyzny i rewolucyi, oraz kobieta ł ei,,,,, oa
łącznie dla notowania danych, odnoszącyc h ziemi, której .Swoboda" podaje dłoń pomocy,
się do mieszkali snterynowych.
Dzieło Falgni"re'a prq wykończeniu ma by~
Grono kapitalistów niemieckich zapropo· um ieszczoIle w IJOśrodlru chóru w Pauteonie.
nowało magistratowi warszawskiemu budo*** Fundacya Hirscha. Kuratorem fnndaw ę r z e ź n i w z o l' o wej, na wzór świe· cyi br. Hirscha wybrano Fłlrtha, wicekurato·
ŻO ul'ząclzonej w Berlinie, której plauy i rem Rappar orta.
kosztorysy przedstawiło. Koszty budowy i
.:* Berlin. Z pewnego zupełnie !ródła do·
urządzenia obliczone na. 300,000 r~. projek· nosz'ł, 1e środek leczniczy Liebreicha polega
todawcy zobowiązują si~ pokryć w całości na systematycznem podskórnem zastrzykiwaniu
w zamian za 90·letnią dzierżawę rzeźni. kantarydynianu potasowego. Środek teu, sto·
Po upływie tego tenninu place i ur1~1dze· sownie utyty, mo1e nietylko do wyleczenia
nia rzeźui, w dobrym stanie, pneszłyby na grutlicy, ale i inn,ch zakaioyeh chorób sku·
własność miasta.
tecznic posłntyć. Skuteczność jcgo nie ulega
Petersburg. P. Jakób Narkiewicz - Jod· jut ",tpliwości Dośw iadczenia poczynione w
ko demonstl'Ował w tych dniach w jednej klinice pnez Frap.nkla i Heimauaa wy padly
z sal uniwersytetu petersburskiego, IV o· pomyślnie . Liebreich oświadczył, te zmus .0'
becności
licznych uczonych, przesyłanie nym był do wyjawienia wszystkiego jeszcze
dźwięków w przestrzeni bez pomocy prze · przed ukońrzeniem do wiadczeń. Miniater o·
wodników elektrycznych. 'l'yml'azem prze- światy zwrócił uwagQ sw'ł na to odkrycie. N.
syłaue były dźwięki z wieży meteorolo· posiedzeniu towarzystwa lekarskiego, oświad·
gicznej do sali uniwersytetu. Pl'óby wy- czył Liebreich odnośnie do s wego środ ka le·
parlly pomyślnie.
czniczego, it mniema, lecz dowieść :nie mo~e,
Z Aschabadu donoszą., że \T całym okrę· 1e środek ten powoduje zwi~kszon, i powa1n'ł
gu samarkandzkim i we wschodni ej czę~ci transfuzy~, która tle odtywiane komórki odtychanatu bncbarskiego, wskntek szybkich wia lub niszczy bakIery •. Reinem.un i Fr~nkel
odwilży 1)0 nadzwyc~aj ostrej zimie, woda referowali o pomyślnych doświadczeniach, czy·
porobiła w wielu miejscowogciach og"omne nionych z powytszym środkiem, nawet w uaj·
szkody. Pomięrlzy iunemi, części linii dro· ciQtszych wypadkach grutlicy i podnosili, ~e
gi żelaznej od Ziaclinu do
amarkandy eborzy nie potrzebo ali przerywać swych zwy·
uległa zupełnemil zniszczeniu, stacya zaś klych zajet podczas kor cyj, a niektórzy nawet
Nagornaja jest zupdnie zatopioną. Ruch uie przestawali palić tytoniu.
pociągów na długo~ci 75 wiorst ma być
*** Tłen skroplony. Na posiedzeniu wy·
już przywI'óColly, ale od Tugai do amal·· działu matematyczno, przyrodni ctego akademii
Ilmiej~tności w Krakowie, prof. Olszewski po·
kandy komunikacya je,t IlI·zerwana.
dal wiadomość o barwie i widmie absorbcyj·
nem ciekłego tlenu, zbadanem tern. dokładniej,
TEATR i MUZYKA.
zapomoc, nowego, przez niego zbudowanego
~ W czwartek, na benefis pani Antoniny przyrzqdu do skraplania wiQkszycb ilości tlenu.
Bl'onikowskiej, oprócz jednoaktówki Jorda- Przy tej sposobności przekonał .i~ prel egent
na: .Partya winta," daną była dwuakto· po rllZ pierw.zy tlowo!lnie, t.e Uen ciekły ma
wa opel'etka Suppe'go p. t .• Pensyonarki." w warstwach 30 milim. grubych barwQ wyrat·
Rzecz to stara, jak świat, znana wszyst- "1l jasno·niebiesk" cu sklania go tło przypusz·
kim , a tak pod względe m libreta, jak mu- czenia, 1e niebiesl!'ł barlY~ n,ieba przypisaĆ
zyki nndna i nikomn z artystów nie dają motna tlenowi, b~d,ccmn jeduym z głównych
ca pola <lo popisu. To też publiczność skl"dnikó" powietu •.
nasza wielką sympatyą darzyć mosi ulu*** Liczba buddystów wzrosła znacznie
b~ oną swą wodewilistkę, skoro, mimo tak ostatniemi czasy w Pary tu , Zorg .. nizowali oni
rozmaite
stolYarzyszenia, którycb zebrania od·
lUefortnuuego wyboru sztuki, na benefiso·
wem jej przedstawieniu przepe lnlł a salę wiedzane bywaj, nawet PMlez francuzów . Guiteatru Victoria. Sympatya ta zamanife· met, załozyciel muzeum hiatoryi l,orównawczej
stowala się iście owacyjnem przyjęciem, religii odslllpil buddystom olbrzymi, salQ mu·
jakiego paui B. (Ida) doznała przy ukaza- zenm, dla obchodu nroozystości religijnej, któ'
nin s.ię na scenie. Pr7.y odglo~ie t1'lłb i ry w tycb dniach odbył .iQ przy uczestnictwie
grzmlących oklaskach słnchaczów, wręczo- licznie zebranej publiczności francn.kioj. Ob·
no artystce: .wien iec od niemieckiego to- cbód skladal si~ z pewnego rodzaju mszy od·
warzystwa śp I ewaków, dl~a ko. ze kwiato- prawion.u ua czeŚĆ wielkiego mistrza Ken·Sin,
we, bukiet, wacblarz, deWIzkę ~ k o.s~to,w!l~ załotycieln sokty Sin·Sin, która posiad .. około
brylantową branzoletę od WielbICIel! Jej 19,000 świlltyń. Przed kapelll buddyjnkll ustatalentu, a w końcu olbrzymi wachlarz ze wiono wazony z kwiatami i zapalono świece.
św~eżych kwiatów, jako dal' od kolegów. Dwaj przybyli z CeyloD\I kapłani, przybrani w
WJeczór czwartkowy na dlugo zapewne bogate plasZ<lzc, odmawiali pacierze przed po-
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I

około rozwoju ojczyzny; na drodze pokujo·
Paryż, 27 lutego. (~. p.). Cesarzowa
wej będzie on starał ię PI'zyśpieszyć roz- niemiecka wdowa z córkI} lVyjecbała d7.~
wiązanie namdowych zadali, pielęgnując ZI:>l1I1I do. Tulonu. Zad!lych wrogicu. ~a·
przyjacielskie stosuuki z ąsierluiemi mo· U1!~stacYj na dwol'cu lIle .był~; ~r7.eeIW.llle'l
carstwami. ProwadZI!C politykę nl\rodo lVi}, \~Iele osóh z .po I'ód pubhc~no§C1 kłaULało
rząd będzie przastrzegal solidamo~ci ~ rzą SLę z sz,\cunklem cesarzowej.
dami, które przyczyniają się do I'ozwoju
Strasburg, 27 lutego. (A.g. II.). Na obie·
erbii.
dzie, wydanym dła człouków wydzil\lu
Peters burg, 27 lutego. (Ag. p.). "Graż kl"lljowego, namiesluik Alzacyi i Lotal'aodanin" dono i, że projekt nstawy miejskiej gii ks. Hobenlohe wZlli6'1 toa t IV któwyraził radość z okazanydh pL'zez
IV koócu b. m. (SL st.) wuiesiouy będz ie rYI~
do rady pallstwa.
ludność miejscową uczuć lojalności i 7.auRzym, 27 Intego. (Ag. pólli.). Do Izby fauia. '>\dzieje, iż sąsiedzi niemieccy na
wniesiono interpełacyę w przedmiocie ekspe- zschodzie przyjażniejsze obudZI} IV sobie
dycyi rnskiego poddanegu Maszkow!\ do uczucia, wzmocniły się dQ tego stopnia,
Abi ynii.
• że zarządzenia, któl'e byly Ilt'zed tem niea 0lumcerzeni motowie
Berlin, 27 lutego. (Ag. półn.). Ocenia- zbędllemi, tel'az )lO części mogą już być
W chwili obecnej przy- jąc ogólną politykI) tal'yfową, "Kreutzzei- zaniechane. I)bie sll'ouy liczą ua rychły

sUiem Body·Aooda, paJili kadzidla, nocaj,o
.iV po d.iewl~ćkroć na liemie. Potem l<aplan
uderzył trzykrutnie w "Gong" aby przyjainie
usposobić bogi i zle dochy. ~piewaoo przerywo.ne człsto uderzaniem w dzwony i w ngong"
bymoy zwane .Gatba·, i "Sllkowaki-Uzuha-Sotra'. Uroczysto~ć trwała przeszło godzine.
Wśród obecoych spo trzetooo JoIiosza Ferry,
wielu akademików, ambasadora angielskiego z
ton,. oraz konruów jlpońskiego, zwed.kiego
i inuych. Obadwaj kaplani przybyli do Fron·
cyi jako duchowni okretowi dw6ch paoceruik6w japońskicb. Po zwiedzeniu Europy %amicnaj, ooi powr6cić do Japooii i otwonyć w
Kjoto szkole saMkrylu i teologi boddyjskiej.
••• Europa jeczy pod brzemieoiem zbrojcnia siQ

powszechnego,

wyrastaj, jak z liemi.
jaciele I>okoju palrzł z prząrateniem na nowe
niebezpieczeństwo , jakie I)okojowi europejskiemu zagratn ze atrony- ·Luksemburga. Armia
wielkiego ksi~twa luksemborgskiego liczy ła dotycllc7.as w dwóch korpusach dwustuo§nulziesiQcia rycerzy, łącznie z ochotoikami i tandarmery". Kr"tl} pogłoski, it. powyt.sza sila zbrojoa ma być '" krótco wZDlocoion" o dwustu ludzi, gorzej oawet, niebezl,odstawn" jest obawa
ił powiQk ..enie armii
dojdzie do 500 lud ził
Strwoteni s,,"i.d.i pytaj, się 7. pr,eratoniem,
Ilneciw korun skierowaoc ma być t.k grotue
wzmocnienie sił zbrojnych.

T E L E G R A MY.
Berlin, 25 lutego.

Naczelny pre7.ydent
W. Ks. Poznańskiego upoważnił landl'stów
do zezwolenia ua pl-zyjmowanle I'obotolków
z Królestwa Polskiego do zajęć I'olniczych
i fsbryczuych, z zastrzeżeuiem , że dopll zczani być m ogą tylko pojedyńczy robotuicy obu płci, bez rodzin. Po ukoliczeniu
robót muszą olli opuścić terytoryllln pruskie.
Londyn, 26·go lutego. • Times' donosi :
skutkiem zamordowania kilko albańczyków
z plemienia Małagosi przez czarnogórców,
wtargnęli pierwsi w sile 1,200 ludzi n!!.
terytoryum czaruogÓl"skie. Przyszlo do bar·
dzo krwawego starcia, ktÓre przerwala
dopiero i nterlVeucya wojsk regularnych
Turcyi i Czarnogórza.
Petersbu rg, 26 lutego. (Ag. p.). Na rzecz
przytułku (św. Kseni wyprzedają się tu obrazy ze zuauej galel'yi Radzi wilła.
Tyflis, 26 lutego. (Ag. półn.). \V ,Iuiu
dzisiejszym zmarl wizytator kościola rzymeko·katolickiego na Kaukazie, ks. prałał
Orłowski.

Rio de Janeiro, 26 łutego . (Ag. p.). Wy ·
bór da FODseki przyszedł do skutku słabą
większośc ią·
Bełgrad , 26

l utego. (Ag. półn.). NolY~
gabiuet serbski pl-zedstawił się wczoraj
skupczynie. W deklaracyi swojej wyraził
się teuże z gorljcem uznaniem o patryotycznej działalnoilci gabinetu Gruicza. Pa·
sicz oświadczył, iż nowy rząd energicznie
będzie

prowadził

dałej

rozpoczętą

III'acę

o
Łódzk i.
VIrrORIA.

Teatr

W niedz lelę, d. l marc>l

Czerwony

KAPTUREK
(Le petit chaperon rouge).
Operetta w 3 aktach, E. Blum
B. ToclJe, mnzyka Gastona
ta, przełożył z francIISkiego C.
nielewski.
OSOIlY:
Bardoulet, mer
p. Win kler
p. H. Trapuo
Bolivot, adjookt

tnng" ntl'zymuje, te Ro ya ni e potrzebuje
żadnych obaw przed niemieckiemi
clami rołniczemi, gdyż o cłach różniczko ·
wych nigdzie naseryo mowy niellla i być nie
moż~ wobec warunków ekonomicznych, w
jakich znajdllją się wschodnie prowincJe
Prus.
Londyn , 27 lutego. (Ag. p.). Wczoraj,
w POI·tsmouth, w ob ecności kl'ółow ej odby·
h. się nruczystoś ć spuszczenia. lIa morze
dwóch nowy ch palIcemików, z któryc h je·
dell, zWilny " Royal Sovereign," Ilnglicy nważajlj za uajw ięks zy .latek woj~ uny na
calym świecie.
Z ClJiIi dOIlOSZą, że powstańcy, 7.ająlVszy
miasto Iquiqlle, ograbili jP. Lud IlOŚć 1'0wstał/l przeciwko grabicielom; wszczęła się
walka, w któl'ej 175 insurgelltów stmcił o
życie
Kto zwy ciężyl - uiewj[LC!oIlW.
Paryż , 27 lutego. (Ag. p.).
~Ialarze tutejsi nie cucą wzii}ć udzi ału w wystawie
berlióskiej .
(Ag. p.). O~mo wa
Berli n, 27 łutego.
fraucuskich malarzy, co dol wzi ęcia uJziału
w tutejszej wystawie obmzów, wywarła tu
przygnębi ające wrażenie, któl'e udbiło s ię
nawet IHI giełdach zachoduicb.
Petersburg, 27 lutego. (Ag. p.). Wiele
tu mówią o )lrzybyciu, a raczej obecności
posłów rus kich w Bediuie i Wieduiu oraz
generał - g ubernatorów Hurki i hr. Iglla·
tjewa. Posel ruski IV Bedinie hr. Szuwałow przyjeżdża. IV tych dniach, a ks. Ło
bano w R osto ,\ski, poseł w Wiedniu, Ill'~
jechal wczoraj.
Berlin. 27 lutego. (Ag. p.). Profesol'
Vircbow oświadczylIla wczol'aJszeOl posie ·
dzeniu rady miejskiej, że środ e k IH'zeciw
gruźlicy L iebreicha w sucbotach krtaoi co·
n:.jmuipj lyłe może przyuiegć, co tubel'kulina, może nawet troclJę więcej.
Waszyng ton, 2i Intego . (Ag. p.). Izba
przp.dstawicieli przyjęła )l1'ojeH prawa,
wzbrllniającego osiedlenia się w Stanach
Zjednoczonycb ludziom
uiezdolnym do
pracy luh będącym pod sądem.
Ber li n, 27 lutego. (Ag. półu . ). Namiestuikowi Alzllcyi i L otaryngii rozkazano naj·
surowiej stosować przepisy llaSllortowe do
Ilrzyjezdnych francuzów.
żywić

Ł

G

o

Pozostałe bilety
drugie, 3 i 4 przedsta

HELENY

M~urz~i~w~ki~i

codziennie kasa teatrn
od godziny l do 4
Z poważaniem

II . LanKe .
410-

Dr. med J, Klemptner
OIUJLTjj t ',\.

N...rey~ Leboup, fryzjerp. Jaraz8waki
Macassar, magnetyzer p. Stasz.kowski

Gridoie
Uoularcl
Gro!ll1lemu

Grigozianz

Strażui k

wioskowy

przyjmnje od godz. 9-12 i 3-5
p. Z,borski
81. PIotrkowska Nr, 2l (nowy)
p. Gorzkowski
p Oeremurzy1\ski In8,prz:eciwko apteki p. Spokoroego.
424-10- 1
p. Barto zewaki
p. Wirgilinsz

Denizetta pasztetnicz.p-ni B r onikOW'lk ..
Egla.ntina, żona mera pni Pichor.

On
demande
d
f··
h

powrót stosunków prawidiowych.

KrOI. Polokiego duie 97.00

Li verpool, 26-go 1nteio. llawelur\. Sprł\~Ol;fb.uit.

Iolico .... Obr6t It,OOU "el, z t.e{O 11& .p.knl''''H i
" yw6. J.5OO b.1. StaJe. Uiddliug ..mcrJk.rl'

.~a.: na 111t1 ma.rzec (Ul. . cen&, no. In&ueo kwieIneń ł."'łł nabywcy, 11& k.wiecie6. maj łU/.. na.byw
c.Y'. na mĄj czerwiec i ll/," sprzedawcy, n& czerwied
lipiec 5'/66 sp~z~wey, na .lipiec sierpiel1 5 1/ na.brwcy, Da Słupień wuesleń 5'1.. cena, na wrze-

... ń puds. 5'/.. oabywcy.

drobn.96.75

Pot.raburu, 27·go lutego. Wek.l.

lIa

K&wa. Fair·Q.io Je i low ordiufLry 111\ ma.rzec 17.4:7,

iąl.;

Giełda Warszawska.
ŻłdaDo • końcom ii_Idy

Z. we ka'. k r ółket e r atllowe
Da Berlin sa J 00 Ulr.

Li.ty liklOi<!acyju. I{r. Pol. .
k luk" I,otyuk& wsehollnia .
t. 4·1
. poi. "8"'11);. r. 'M7 .
I.i.t, suto liiem. etli [

"
,.
,.
V.
l,i. tI sutoUl. \V&ru. ::;er. I .
H
'"
,..
II
V .
r,i.Łl

5'.

U & lllrnoŁl

ru.ski. z&r..z

f)l lk ouŁO

prj'" ..

t::

HarlU uem.ieckie

PB./U lO\" lU&.
Bt

r OJ' ó W d a. m B k i c h
F. CRABOWSKIEJ

ul. Wsc.odlla dOli Ell

tra, ~r. W 8

i:: łe potr.ebn. są Panny

.daif:":'a"::t ulica

Piotr kowska' 254.

98-

91.50

'!3725
217.50

2'/,'/,

..

~ ot.

lIienrs •

42'/.

,5'/.

.

tyto

wyh oro we 4-20-400J uellnie - - - , WK.tlliwf'l !.vc'ycy, Klop.ki , Niedźwi.d,ki.j - Woli.
Srand H.tel. E. Mortoo , Maochesteru, W. Stern
- -,j lil~r.mi eil :! i ł o u~ ,l. - - - , o"ie~ ZłOLiverpoolu, K. \Vina.nd z Petersblllga., J. Mareu.se 4
270, gryka - - -, r&el.ik letui - , zilDowl Moskwy,
S AbelmanD ,DYMborg&, M. Saruooow
- , rZ8pak '''PM ~ilO . - - - , groub Iloluy - - , cnkro",y .- - - , (Mol", - - LA kl')tt.ee,
• Od..y, A. Lochricb • Cb.moit•.
Hol.' Vlolor la Koltan z <hodna, Kłobukowski i
kl\!1.t\ jkglaua - - - , olej nel"'k o ..... y - - -,
Bruner z \Vars.Z3wy, El.ż&uowski z Ła.sku J Oeel}.eli
luiallY - - z& 1'11'1.
Oo\viezioll'" pneuicy 160, i1~ 150. j~e&lUieuia • KD"isu, Haag.u z .\loskwy.
, OW'SI\

aoo.

z

I{rnehll lIOI Il Pi!..!"1 -

Obwie zczenie.
Oyrekeya Towarzy twa
Ul. tadzl.
W zastosowaniu się do § 22
wy, podaje do powszechnej

J. THOMPSONA.

mości, iż zażądane zostały ł'V-J'--~'"

na nieruchomości:
I) pod 1Ii 270-E, przy nlicy Piotrkowskiej, przez Icka i
malżouków Joskowicz, 1'8.
po życzka dodatkowa.
2) pod Xi 92·dd, przy ulicy Dre·
wnowskiej, przez BOl"Ucha
skilIda i Frejdę malżonków
reine, rs. 9,000, pożyczka
wotoa.
pod M l109-a,

sobie byó publieznie wymienionym Zwy.

otrzyma 100 rubli ungrody. Je-

żeli walka. nie będzie ro zstrzrgnięt'ł
w przeciągu 10 ffimut, to będZIe odło
żąn~ do następnego wiacz. Nieodwot.lole poże:nalDY wysttp pao. Oska-

.a Diiburg I Mi •• l oll. Mi •• LoUa z
krOlewskiego angielskiego Rkwaryom
w Londynie, zwana

królową

człowiek ·

wody.

ryba,

~~~j36,~t~~ ~:t;czka
. d"d tkowa z

który byt podzi ",iauy w Londynie, P. ·
ryżu, N ew- Yorku, BombąYl Rzymie,
Moskwie, w St. Petersburgu i w wielu

z k'onw e r Syą I

inoych miasta.h. Osoby, mahce oebotę
brat udział w walkach z p V088 J winni za.pisal1 się w kasie cyrku.

szaco wania.

v

a

Przy sprzyjającej pogodzie

ŚI 'lzgawka Z

427-1

P~~!y8~~lc
~!6i.~ĘY~~!m:~~~
dykta l6 31, drugie
Wykopiętro.

ny...a wlzelkie lam6... leoia akuratni.

i

po

z us.anowaDiem

z~chcą przedstawić

dniU
niniej szego

1••II• •~~~~!I!11•••1Ij11
. 1;\t AVA.,·"

Pasaż Meyera gdzie fotografia

B. Wilko zewskiego.

236-

cenach umiarkowanych.

C. ZAW ADZK~.

za.tądanych pożyczek

I lr·zv,.zelll

Koncertem

Wejśe ie kop. 20 i kop. 10.

-Wszelkie zarzuty przeci wko

Z 8zacunkltm

Dyrektor cyrku J. THOMPSON.

A.

l

N
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Am e ry kańsk i

Oskar DUborg, slyouy

HOlel lIao l. u,r.1. Blom.nfeld • Wiadui •.

kfltf"f

staDle zuowu bólu zębów, lub
wać będzie z n tnieprzyjemną

Lł8łec k

I

11
(U

LISTA PRZYJEZDNYCH.

ftllk~n po kop. 75, kiedykollviek Ilo-

Job, George KotheBerlin.

99.50
99-

Hote' Peltkl. Witkowski, łl.ujuicki, Hirazaohn. N.
Fen gstein. Rozbart i F. Ra louewski z \Varszn-wy,
Bieske z Brn.i.yczki, Krilger z Łasko., Hermann .z

Wauzawa, 27-iO lutego. 'ra.ri Ul\. piwu \ViUlOW ·
Paselll UI\ S1I1. onł. - , l,nrM. l 1I01lrl\ - -

~kiel(o.

Kothe'a Wody do zębów

~zyjmnje obstalunki na ws••lkie .stroje. W ŁODZI U ]II

9~.60

100.-

• . .

I

500 RUbl'I

111.325

95.70
1()1) 'iO
99.10lJ50
99.999850
97.15

10060

.111l,b.".

Auatr, &ckie b&lIkuot,.

ro~u

wyboro..... 585 - 600,

I :.=

9525

.... Iy I ban knoly: Not. urz~,1
(mp.rJaly i p6timperya/y I n.
EmiaJi 17 grudnia IIIIl5 rokul
P6timperJl'/y ' tar.
Funty . tertiu. w b"llkllota~h

99.50, 2'/,"1. KOlIIole a.ugielElkie 961.1/ 1,'_

5W-570.

97-

103.25

G i eł d a B er li ńs ka.

r. 167.7 ,o.k~y" ,I rugi iel. "ar8Z&,Y8ko- .... i~.lelutkiej
236 lO, ak.Je kr_dy.o ... al try kie 173.90, akcy.
W&u~,,"'skifl'to tJlLlłku bAullJo\Yd!{o -.- , ,1,:1Jcoutowego 9ł 00, dYS!tOIlLtl niemi Mkl8;.(O banku pl\6.1 t wa
3t1/0 l)rywa.L-U8 21/.0}•.

~ial.

,i Serri
tt

"I.

,

Ol. ł.oo

"

2lU3'1. , "' Wi.<1eil 176:16. kupolly ,.lue ~24, 60;
5°/" Jillry :r.a.SLu.\'Jue 13.90, (OJ. USloy likwida.t)yjlle
71.60, )JMyu:lkl\ rusiI' 4" 8 7. I
r. tS.90, VI, I
1&j7 r. 70.90, ti'l. relltĄ .JotĄ IOS.OO, 5' /. r. at.• 186'
r. 10760, )łotr.k. w.cboduia II .'D. 76.40. III . ",i
syi 77.20, Ó
"',. 1i~t.1 z&.sta\.,ue rl1ski~ UIJ.75, po~
'yczkl\. sremiOn'''' z ł&i\ roku 171..0 tuai I. II:SdO

~m.
Piękna.

.... Ł.

1 34.36

1520

Z. pIplory p.hlwowe.

2.1810, n& 1101'1[&"1} ~ a."), ",eklille 11/\ W&r1lj,&",
237.80, UJ\. PeLe rsburg kro 237.50, 11& P et.or.. bn rl(
236 60, lU" Londyu kr6r.. ·.łO.36 ,
IUL [,oull,ll tlł.

Londyn , 27 lutego. Poiye.ka noka , 1889

8.56
3U5

u& Plrył za 100 fr.
ua Wiedeń .a 100 B.

85.~,
W:łcho

4240
857 1/.

4:t.W

Ł..

Loud,U za. J

II I.

(J Iwży\!zkl\ ws\!hutluill. 102
III pOio1,'zka.
dui .. 103.75, 4, 1/,'/. listy SI.stAwue kred, t.. siem. ie
IWI/" ake,. banku ruskie;ro tIIa b.n.llu ugraDh.. n8~u 294.00, peter lJurdkiego bft.ukn d1.konto"e~o
620.-, banku mil)t lzyułł.rCKrowegu 518 Ot) , wlU'naw~
.ki e~u uauku dy'1ku uc,owel{o -.-.
S"'lIn, 27-go lutego. fb.ukuoty naskle &5.r&1.:

li

maj 111.87.

ua

1.o.'IYII

1/"

\'ow ()r-

IY

New-Vork,26-i O lutai O. Kawa (lfair · llio) 19.50.

handlowe.

II 217.7.

p-ni Mieb.łow.ka
p... Rawicz
une IIme lan~ruse, sac ant all SS
p-na Lewandowska allemand, pour derni - place.
pu~ 1I:e zezersk!,
dresse.r A l'expMition de
p-w Ceremurzyuska.
k
.
p-ni Bartos.eweka fenille SOIlS les iuitiales G. A.
urs wyzszy IV
p·oi Zdzi...yń.ka
426-3-]
wskim pod kierllllkiero
p-u. Prawdzic
Skobla, udziela lekcyi i
p-na Gerard
przygotowuje uczui i u czennice.
Wieśniacy, wieśniaczki, radni, JlomOferty pod lit J . T. przyjmuje
l1i~rzy! dzieci.
.
wypłacę temu kto przy nzy
Administracya "Dziennika".
Rzecz dZieje Się IY B u r g u n d Y I . '
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Benjamiu
Antooi )
G"~taw ) /ryzyerzy
Antela
Javotta
Antosia
Margotta
wieś·
Joasia
niac.ki
Jnstysia

l e.• dy., 203 lute'!"o. Cllldar Jawa !5'/. mocoo. Cukier burakowy t3'/, mocno.
HI .re, 27'iO!ute&-o ~n.,. 'I0Q I ",er~~J Saut••
BW,!."',ec 104.7." ". "'J LO~.70, .1\ ..... a..cń 91.50.

,.'.'" I.niyczka w~~hullnift. I emisyi 103.25 *,d., fi em.
103.25 iąd., III cm. 104.00 ż~.; 4'/. poiyczka ......
wuętrzn. z (887 roku tl5 60 *4d.i 56/. Ii I.ty U 3t.a'''118 "iell1~ki~ I seryi lit. A.. 8 100.60 *",1., lli-eJ se.
ryi lit. S 100.00 żąd.; 5"1, li.ty ...... wu. mtuŁa
IrĄfKUWY I·ej seryi 100.50 ląd., II-ej 10lJ 00 i'l'l.
lll·ej 99.60 ląd., I V-ej 99.00 iąd., V...j I.ryi 99.00
Żąl1-, 98.60, 70, 80, 90 kup. O,skollto: Berllu 31/.t
I.OII~l yll a '1. , PAry s :-ł" J.. \Viedefl '.", Peteuburl{
5"{" . \V~rLog6 k upOQll z. llOlrtceniem 54,.: tiny EMt&~
Wlle "ieUl .. kl& S5.8, WAri~. ł i U 192.6, f'lOtlAI 153.1.
1i~1 y Jikvri l&C'yjne 00.8, poź1uka prelllio,,& I óg.4,

Dzii w niedzielę d. I marca 189\
2 wlelkJe RadlwyozaJn. przedstawienia
I o godz. 4 po P ł I dziecko be'pl.tui., 2 o ę. 8 wi .... Walka uwaJoar·
Ika między siła czem p. VDII i znanym
ł6dzkim mieszka6eem, i.t6reo ni ••ycz,.
cięzca

tąd.;

1 0C.

Hiw- York, ~6-a'o 1ntea-o. U&\yulu1\ O
le&llie SI/, .
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Waru.wa, 27 lutego We..lLlle krót. leruj. n.:
Serii" (~ ,1.) 4iHO *'1'1 .. 42.16, 17'/. , 20, 22'l.. kup.;
1,00ll1YII (:1 "'., 8.66 .~,I.; l'ary1 (lU ci.) a~a5 1\,1.;
IV le,l .ń (8 d.) 75.10 .,11.; ł'/, lhty li~"idaeYJoe

s
CYRK

wiadomości

Ostatnie
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WUIUW •. 27.go lutego. Oko.,i... Hort. skład.
la wi~dru 1000: l L05 - 1I.H7; za 18': 8.62 -8.6;\'.
8~;Ó'~ za wiadro LOO": 1I.2O- t1.22; za 78": .148.rllo, 27Iute&-o. P ... ui"a 192 -206 u, kw. maj
2vS.5tl, tłA .zerw. lip. 20;; 50). 7.yt., 17" _ UIO,
".Iuty 183.'JO, ua cze."iec lipiec 175.,;0. Niebo ja.

-w w~~~~~w~~
dniu 26 marca (7 kwietnia)
p ____________~----~~--------~~
l' ·

ItI a

t

e

r

y

1\

m

.r y

e

b

l

o

we

I=

MAGASIN de MOSCOU
detaliczny
hUl'towego
BB CBN B Al .l p o 'fA
Oddział

składu
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poleea

. ż o otrzymane tł'
.
Nouvau t'e . ~
WIe
owary we mane zagrallIczne.
tli
Materyaly wełniane czarne w wielkim wyborze.
..~
'" Krepa angielska na żałobne welony.
. ~
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Sprzedaż podłlJg cennłka.
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F A B R Y K A P I E CÓW

RUdO1fa SChOlZ

Dr Jako'b Kohn

dzi, a skladajl)ce się ~ o8~dy .Da.ruty Nowe ,obeJmuJące1202
•
kolonje,z osady Znbl\rdż No.,
.
" ' y, obejmującej 114 kolonii, Ol"az pl'Z~JmuJe ~ył~cznl~ Z chorobami
z gruntów dworskich, stosownie do k~blet .1 dZiecI. P~0t:ko.wska.róg
protokółn zajęcia dokonanego przez ZieloneJ, dom S. WI~hc~e.go Jii 45.
Komisarza
~owego Robakow.226-J5
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en 6 HoaqpK 1890 r., YnpaB.leHie ..1o~

Do ",iadomo'oi J.\V.P. rabrykantów m A••• eKol· <I>.GpR.UOQ, .8.Ituuoft Aopor.
k I'
i ' od"
e.,.." M .... OT>, 'TO yuo ....yr.. a AyGU'
~I I o o 1< up~e mle p an. I:
u .... saulAno. o..n ...... tl,"flleTOaT.".
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EmaiiowallebialegładkiestarOlliemieCkie.WJednymiWlillkU~tłJlntrOlIgatornIę
kolorach majolikowe 'piece
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Bliższycll wiadomoścI zasięgnąć krawiecczyzną szyciem błelizny
można w kancelaryi AdlVokata Przy·
'
lęglego Adoira SuJlgow kiego IV W.rpotrze ną. Jest
suwie przy ulicy Królewskiej M 17. do większego prywatl)ego dOIllU.
.
262-10 Znajom ość języka niemieckiego po'~1lT
żądana. Bliższej wiadomo§ci udzie1. a CS="6"e
li Administracya mniejszego pisma.
Wyprzedaż różnych mebli dębo415-3
wych, orzechowych i giętych sto- "
.... "
,. tlarsklch i tapicerskich pochodzących dOf(3111lC1i311 ..... aupH'IOaJl ,Mlil
ze zwiniętego magazynu po cenach
:łH3/1 f(OpOra,
niżej kosztu, Wólczań ka :tli 105 u ~:~~:.....::..n~;~ :;g;~~::='~':
u ..... o.Jlo-""'·EUT8pUOc.t...... !\ó3(O
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poleca swe wyroby
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Uołtlr sl'l\wuckie, plllszowe, wlltowIlne I pll\ldy potlro:.r.ne.

a

Bał ut y Nowe

.y n. 38,000..

-U

t a l e.

kowie sprzedane będą w drodze
subhastacyi przez publiczną licyŁa- w owym Rynku hl 241 (nowy 1J),
cyę dobra zwane
przyjmuje chorych (chorohy wewnętr~ne I dzieci) od 9 do
10 rano i od 5 do 6 wieczorem.
stanowiące przedłużenie miasta Lo370-15

skiego.
Licytacya rozpocznie się od su-
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Dr. Hipolit
JakubowskI"

H~ moj" jako

irabrykę padełok, k~l.tek

... In.

416-8

06'L88l1tule.
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J d, ,rob, ~.I,tek b.cha!teryJ.yc~ I t. p.
Cy...~(jRl"R rrpHCT3Bl. C....I19A3 ArK'
z&Opolr.yłe
.. ". ".oz.I~le uow~iel weho- poOłUb Op.ell 3 ro I1eTpoI<OBCKRI'O
ZłOCenIamI
dząee Vf .akres mej dzlałaJoofCl. Łub- O
wie mi powierzone Ileeenia wypełnium "pyra ..
"roaTI'Ii 3eHolloll''' OYI"IIII'
• kład zaopatrzony j t bogato w najnowsze i naJwspaDlalsze wzory UIpr~dko, Akuratnie i po niebywaJyeh nis- oKiA, lK1lTCUCT8ylOlI{ift Ol, rop . .'lo.
:J
klowych galwanizowanych i bl'onzowanych ekr.nlków, llrzyhorów do ogala,
kich eenaeb. Polecam lię łaskawym "'glę- ",SH 8'L .J.Ololll l 1437, o(l'LnB.,n e~..,
ełl. n. w~giel, II0słumułów do p.rasoll
dom i pozostaję • powatBuieiD
"TO 28 iJ)eOpaJlR oero 1891 I'OAR
POSlu .. e~16,,' do 11th pf'ąborów, Iskrzyo
wieszadeI
;I. (Jb. "Jaz .. groclzkl
lO 1\
Ł6d~, ullea Za.. adzka ". 437, dom- )l. C'I>
"Q. yTpa B'L rop. JIO,ll31\
przeda:i; otlbywa się W sklepie pana AdolłĄ B08cnthalll , Piot!"
lIajbuaa.
110 B~~'3eBCRoli pBllt H'L "'Olol~
kowska 269, filia vis .a.vIs Grand-Hptelu, gdzie znajdnją się także DJOd;jle
2450-1~ ~)TdH.l OO,ll'L N 14~7 (HoBl>IlI :'1
I kład wzorów kani Ulajollkoll'ytb.
"0~ '11I8c"an .... aKpB'IO ••1 ·.. e....
y...eT'L opo...aoa~bCR ,IlBAlItlJllOe
I' le t Ó\"
112-15IJ ".
n
W U
.... In " ..UllY1&eCTBO opBRa ...JlelK81&eeA~ouay
~~~~~~~;:~~~=_=~=_
1
:Juan ~opora
K~ose, aaUIO'łaD1&eeca Ol. IoIe6e.lll
~~_ Z-Z--"*'---..;..------_v~
~ Btull....ui."" ....odJłTo..POO.np..ue.u 1l o~lIR.eHHoc 76ó. PY 6. Ha y",;oo.le·
~
~
r. SeP".', 0ll1. .,....pi> ... yCiaIau Rau.· TBOpeUle npeTeIiSI II pnsOblX'L .!l Hl\'L .
.... 01 .1/0..... - K..... ~.. la li 4070....
OuaCb H O~llBgy opo,l\aoaelll>lx'L
5 n...pa 1891, Yapa ...Hi. .~oĄ..·e"ol ope,lllleT08'L MOlKBO pascllaTpBoRTó
~.Opaq.b. jf[8.Itaooł Aopora 01Jl'1o 061.·
uo lnoll •• JT.... ...yOuu.... y 0YAe(lJ/aro llpBoT3Ba Ił B'L ...en.,
•• u ..... o.....a...... eAU.n ............... opo),azlł liS lltoT1! OROij.
_ _ _ _ _ _ _ _--'ł:.:,lB_3_-...:..l
'lleBp~.tIff 12 ,lJ,nlI l891 r .
•10)~BHCłian (lla6plI'lIIall me.ilt- Cy...cllRl>In IIpucTao'L CyU/IIHOKIII.
Iłllall '{opora
425-1
BU't.w.CTBie aaaueuia TOBapOOTupanaTe.ra
JW"ag'·ody ł· 6. :1
NIljwiększy wybór nowości francuskicIJ, angielskich, saskich i ruskich
H. :l.BepTB, oG.. )'Tepi> AyO.tJłklln .a·
.
.
" ..... HoA .1Io~.·B..oOc".... 1II 4960 on Zl\ odprowadzenie psa, doga,
materyałów
25 n ..ap. 1891r. Ynpaueuie .1Io...... e~o4 maści siwej, wabi się "Tyras" do
BARDZO WJELKI ZAPA
PIERWSZORZĘDNYCH
~.OpB'lRol _orla.o. Aoporll CJl1l.. M
Henryka Pozuańskiego ul. Piotr:::~~A~~~T&~":.~~a":!.~!:= kowska, dom Oh. J. Vhś\ickiego.
ręczników,
białego,
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Herzenberg i Israelsohn, Łódź

23.

Plo'rRKOWSKA

ma-

na suknie. -U

plócien, bielizny stolowej,
towaru
dywanów, chodnih:ów, mate1'yaIów na pokrycia mebli, :firanek stor,
kolder etc.
l

Doskonale zaopatrzony

kład

dla zakupów

CALYCH WYPRAW
Na nadchodzący sezon wiosenny codziennie napływają świeże nowości.
Usługa rzetelna, Ceny jak nujni.ż ze, lecz absolutnie stale.
148-10-1

ł17-3-1

~ Ud~,~~ ?~~~~W~k.~~~!ńA~~k! 8
w

1,1,0.

~póiczo~iiT;k;p;i~k8
O sprzedaż
detalic7.nĄ.
również O
hurtowa I

10 szt. 6 ]wp., 5 szt. 3 ]wp.
Prosimy popróbować i przekonać się, .że to nie
"Monopol'

pusta re]{}ama lecz prawda rzeczywista.
Ręczy za to

SZAPSZAŁ

w ' t. PETERSBURGU,

-..m

O
O

~O-OOC>E:JoOoO~

Niema doskonalszych papierosów nad

lII!r 18tnlejltcy od roku ~ 18'3.

Poleca

'"
towary wysortowane
.., po cenach zniżonych.
150-6-1

"Monopol"
Dom Handlowy Braci

4b7-3

aoooOOO<>OOOOOSJ
O FABRYKA POŃCZOCH · O

344-5

PAPIEROSY

NORI!
Braci Polakiewicz

10 sztuk 10 kop.
znakomicie ulepszone i wyrobione z tytoniu tureckiego, poćho
dzącego ze zbioru 188~ 1'., który jak wiadomo, pod względem
dobroci należy do naj pomyślniejszych w ostatniem dziesięcioleciu.
N.B. Uprasza się o la&ltlG'e .z.wl'6Cenia.nwagi, pl'zyn bywaniu naszych wyrobów, ua ft.rroę i etykiet.y nasze, któJ'e
obecnie podrabiane IIł przez ,'ozmaite fabrykI, ghSwuie ZliŚ
przez jednę z fabryk petersburskich.
205-10

