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-:- . . ! międzYllaroclowej'-Długoiić- Iillii~zdanifnf ! śnie do linii Łódź:]{ lisz -żadnejliie ulegly! projektowanerliiiliw znacznejmierze ustę"Prawlt. w.l8;Stnlk" Ilon.09I,. ze zdro\~le antom! może wyno ie w przybliżeniu okolo zmianie, a tembardziej IV przedłożeniu do puje douiosłości drogi łódzko-kali:lldeJ, któJ.ego CesarskIej WysokOŚCI Wlel.kiego Kslę- 100 Wiorst, co, licząc 30,000 rubli na wior- pnnktu )Iogl'aniczllego Ostró\v, mog'lcem ra przecięlaby kilka w&żniej8Zych punktól'f'
c~a Jerzego ~~eksaudrowic~~, Jest w sta- s,tę, lYym~ga kapitału ~oiej w!ęcej li mi~ j~dYDie. zapewnić linii wzmiankowauej do- pl'zemysłowych guberni piotrkowskiej i kaD1e zadawaIDlaJ~cym, choclaz ~la ~upe!n~- Ilony robII. Dia zebraJua wzmiankowanej Ulosłe, Jak chce autol' al·tykułu, międzyua- liskiej; dla o zczędzenia obie jednak no.
go powrot!l sił, trzeba, aby WIelki ~Iąze 8umy Kalisz, uajwięcej W sprt\wie kolei rodowe znaczenie. Tylko w takim wypad- wych rozczarowail i niepowodzeli wszelkie
pr~ez ~ewlen czas przebywał W Cleplym zainte~esowa~y, uie ogh~daj'łc si.ę na po· ku, n:obec uie\~ątp!ilyego .0dmówie!1ia gwa- stal'ania i ~biegi prowadzić nal~ty w kie..
, .
. !'I~c Ule8pod~lewl\nych dobroczynców lub rancyl rzą(loweJ, liOla łodzko-kallska mo- runku możliwym do urzeczywistnienia, nie
klimaCie,
.
Dla leczeUla Wielkiego KsięCia pl'zybyll IllIcyatywę l pomoc finaosową ospalych glaby z cza em zape wnić kapitalistom spo- tracąc energii na bezowocne wysiłki.
do Aten właśni Jego, wy I~ni z Peters- kapitalistów naszych, dotl'Zed potrzebuje dziewany procent dochodn, o ile naturałnie
A. G.
burga lekarze: honorowy lejbmedyk Ały- do sfel' finansowych BI'okseli i Paryża i interesy nowej linii wys7.łyby bez porażki
sz~wski i. starszy lekarz ~zpitala M~ryj- sCel'! t~ umiej~tnie z~i~tereso\\'ać. Dla z walki współzawodniczej z .h·ogą żelazną
skiego, AJkanow. Wczor~ postanowlOoo, Kalisza I gubel'Ol kalisklej kwestya budo- warszawsko-wieueliską i bydgosklł· OptyPRZEKYSŁY
że Wi~lki Księże pojedzie na 3. ty.goduie wy dl'ogi żelv.nej jest pOpl'O.stu kwes tyą mistyczoie zarysowana przez autora arty"
,
do. Al~lel'U. O.pró~ osó~. wYlDlentooyc.b, ~Iałszeg? istnienia. Z przepa.ści npadku, w kułu pel'spektywa drogi wzmiankowanej,
DROGI żELAZNE.
pOJedZie . z W lelk!m KSięciem Naczelntk Jaką miasto stacza się stopmowo, jedynie plozy systemie budowy WąZkotol'owej, napoX Dowiadujemy .się, iż drogi' żelazne:
kancelal'YI głównej kwatery, generał Olsu- świst lokomotywy wyl'wać je może i oży- tyka na pewne tl'udnoMci ze skony pl'ze- doniecka, knl'Sko-ełlarkowskO-ll7.owska oraz
lIew. (Ag. płn.).
wić baodel i przemysł, mający wobec po- ładowauia w Koiuszkacli wszystkich lowa- ekatieryńska nie: przyjmują odpowiedziałmyślnycb warunków naturaloyclt Kalisza, rów tl·anspol·towauych do Cesarstwa. Też nogci za terminow~ dostawe towarów.
rozwgle widoki rozwoj u i powodzenia. same tl'Udności napotyka przeprowadzenie
X Z Odesy donoslIII, że lIa drodze że.
Prócz lego bndowa kolei by laby li pewno- linii szerokotorowej z ŁOIlIi do Kalisza i laznej azowskiej znowu powtórzyły się 1\ a.
ścią najskuteczniejszem leklll'stwem prze- Ostrowa, przyczem lll'zeczywistnieniu liwie- m i e c i e ś n i e ż n e, Administracya droPrzed kilkoma tygodniami w jednym z ciw emigracyi do BrllzylU, która na wio- tnyclt planów połączenia Cesarstwa z gló- gi nie przyjmuje odpowiedzIalności za tel"numerów "KaliszMina" pojawit się artykuł, snę grozi nowym, może situiejszym jeszcze wnemi punktami życia ekouomiczuego Nie- minow~ dostawę towllrów. Komuoikacya
którego autor zapewnia, że chwila obecna niż w jesieni wylewem. RobotnikPlvi da miec staje na przeszkodzie aż dwukrotne pomiędzy Charkowem i TagaDl'ogiem przejest najbardziej odpowiedni~ do urzeczy· źródło zal'obkn, rolnika podniesieniem ceny przeładowanie po drodze - okolic7.noŚć do rwana.
• wistnienia oddawna poruszanego projektu ziemi pl'Zywiąże (lo miejsca. Sło wem, pod tego sto{lUia osłabiająca prawdopodobieilX Dnia li marca otwarto w PeŁersbnr
budowy drogi żelaznej łódzko-kaliskiej, kaźdym względem kwestya drogi żelaznej stwo skierowania całego ruchu z&gl'anlcz- gu 2 sesyę V zj a z d u P l' Z e d s t a w i.
gdyż przeszkody, stawiane dawniej ze stro- łódzko-kaliskiej , jest kwestn llalącą, i nego na linię wzmiankowan~ z pominięciem c i e I i r u s k i c h dr ó g ż e I a z n y c h do
ny władz wojskowych, obecnie już nie staraoia podjęte w tytO kiel'onko bez stra- trzech już istoiejącycu, iż z jej powodu ża- spraw taryfowych, program zajęć ktol'ego
istnieją, pogl~dy bowiem sztabn generalne- ty czasu, przy (lobrej woli i energiczllem, dne starania o otl'Zymanie koucesyi nie by- niedawno komunikowaliśmy. Na posiedze.
go na strategiczne znaGzenie tej linii ule- rpznmnem działaniu, mogą być uwieuczone ły dotąd l'obione, pomimo, iż przeszkody nie przybyło przeszło 40 osób, nie licl'lc
gły zmianie, a tym sposobem zniknęła je- pomyśloemi rezultatami.
do urzeczywistnienia ostatniego projektu przedstawicieli ministeryów: komunikac.yj,
Optymizm autora IV traktowaniu kwe- ze trony wlauz odno uych [r wie "11 t- skal'bu. i i08,oII ..n'ldów; ..brt!4U81 pn<!dyna przeszkoda istotna, która budaw t ak
yi buduwy drogi lódżko-kaliskiuj uie jest nie nie istni~ją. Z projektów dotychczas wodniczy r. t, HerngroB.
waż~ej drogi żel mej czyoiła
nle
możliwą,
Wpraw(lzie po uzyskaniu nawet zjawiskiem odosobnionem. O(l lat kilkuna- wniesionych lub oPI'acowanych, uajwięcej
X Z Petersburga piszll korespondeut
koncesyi, kolej łódzko-kaliska nie otrzyma- stu mieszkańcy Kalisza i okolicy n!\iwię- willoków powodzenia ma pl'ojekt, powsta- .Kuryera warszawskiego": "Oprócz bułaby gwal'ancyi rządowej, lecz, z(laniem cej w spl'&wie kolei zaiuteresowani, mil- ly, o ile nam wiadomo, w łonie sfel' I'Zą- dowy kolei syberyjskiej, rozpoczną się z
autora artykułu, liuia ta z przedłnżeniem l'ZąC o njrzeniu lokomotywy pod mUl'ami dowych i dotyczący polączenia bezpośre- wiosną r. h. roboty przygotowawcze, cedo Oskowa, nawet bez gwarancyi rządo Kalisza, domagali się niejednokrotnie Ul'ze- dniego stacyi SosI10wice drogi żelaznej lem poł~czenia torem żelaznym K u I' S k a.
wej ma wielkie widoki powodzenia pod czywistllieoia projektu drogi żelaznej, od iW!1.ngl·odzko - (ląbrowskiej, 7.e stacy~ )fal- z W o I' o n e ż e m, oraz T y fli s u i K a z awzględem finansowym.
Pomijaj~c bowiem której zależnym jest cały byt ekonomicz- kinia drogi żelaznej siedlecko - malkiill!kiej, n i a z si e c i~ ko l ej o w ą rus ką. Kondoniosłość bezpośl'edniego połączenia tak IIY upadającego miasta i okolicy. Nawoly- po przecięciu linii dróg nadwiślauskiej i cesyę na budowę koleł z Kw'ska do Woważnego centl'um przemysłowego jak Łódź wania jednak i skargi, połączone z bly- bydgoskiej we Włocławku, oraz Kalisza . toneta otl'Zymalo towarzystwo kolei kurz Wrocławiem, Lipskiem i potężnemi ogni- skotliwemi projektami, rQzbijały się wielo- Linia powyższa, w polączeniu z liniami sko-kijowskiej, uzysk wszy zarazem gwaskami życia ekonomicznego nad Renem, krotnie o przeszkody, niezależne od dobrej drogi żelaznej iwallgrodzko-dąbrowskiej o- rancyę kapitału obligacyjnego. Szczegóło
linia Łódź-Ostrów pl'zez Bzin·lwangl·ód, woli i przedsiębierczości naszych kapitali- raz linią przez Łuków, Siedlce i Malkinię, we badania najodpowiedniejszego kierunku
przybliżając komunikacyę Moskwy, a tern- stów, którzy starali się uapróźno o uzy- tworząca koło z gl'odkiem w Warszawie, linii, przerzynającej grzbiet gór Kaukaskich
samem Kankazn, Tnrkestann i tereuu skanie koncesyi. Główne przeszkody, do- według wszelkiego prawdopodobieństwa u· prolvadzone były jnt w r. z. pod nsczelprzyszłej drogi sybel'yjskiej z calym grod- tyczące budowy linii wązkotorowej, sta- zY:ikalaby tak koncesyę, jak i gwaraocyę uym nadzorem inżyniera Rydzewskiego.
kowym zachodem Enropy, przybrać mnsi wiani były ze strony wladz wojskowycu; rządową, gdyby starania w tym kiaruuku Rezultatem tych prac było wytknięcie 15ł
staMwisko wielkiej pierWSZ01Jlędoej linii pl'Zeszkody te, o ile nam wiadomo, odno- podniesione były. Znaczenie ekonomiczne wiorstowej linii z Wła.dykaukazu do Aw-
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(Dalszy Giqg -lJC1re 111'. 51).
Potrzeby, potrzeby ... ryosztoka- wyj!}kal, - A! ladacznica.
Wyciągnął rękę ku baronowej tak gwał
townym rucb~m, że ta przeraziła się. Stała nieruchoma, przykryta tylko spódniczką.
Zrozumiawszy, że ten jej negliż do rozpaczy go doprowadzał, usiadla, starając się,
o ile możDo~ci, okryć i pozostala tak nieruchoma, z oczami nawp61 spuszczonemi i
li ponurem spojrzeoiem czekając koilca, jak
samica, o którą walczą dwa samcy.
Saccanl odważnie sŁanął w jej obronie.
- Chyba jej pan bić nie będziesz?
Teraz obaj mężczyzn i stanęli oko w oko.
- Trzeba skouczyć, mój panie, Nie mo:;ellly sobIe tn wymyślać, jak dwaj lokaje.
Prawda, jestem kochankiem tej pani. Lecz
powtarzam paDU, że jeżeli )lan za.płacileli
meble, to ja zapłaciłem ...
- Co?
- Bardzo wiele rzeczy: naprzyklad onegdaj stary jej racbunek u Mazaud's, dzieKięć tysięcy franków, którego uregulowania 11an odmówiłeś... Mamy równe prawa.
Świnia może, ale złodziej ... Al niel cofniesz
paR swoje słowol ...
Delcambre bzyknąl:
- Jesteś złodziejem i łeb ci roztrzaskam, jeżeli się IV lej chwili stąd nie wy-

mi stracuu napędzisz-r- --Włożywszy szybko ubrauie i boty, stauąl energicznie na dywanie, mówiąc:
- Tak, teraz zo taję.
l?elcal~bre, nieprzytomny z wścieklości,
zbhzył Się,..
- Nędzntkn] ncbodz stąd I
ie przea tobą, stara. ropucho l
_ A jeżeli ci dam w twarz?
- '1'0 cię kopnę nogą tak, że zlecis,," ze
wszystkich schodów.
Nos w nos, oko w oko, z wyszczerzonemi zębami, zdawało się, że nie mówią, lecz
szczekają. Niepomni w tym upadku wychowania i wyksztalcenia, Ul'zęąnik i flnansista, tlopuściłl się k~ótni pijanych woźniCÓIV, rzucając sobie w twarz ohydne wymysly. Glosy dla wiły ich, pozostawiając na
ustach bloto, .
. Bar?n~lYa siedż~ala ciągle ~ oczeki\~aIIIU, .a~ Jellen d!'uglego wyl:zncl. UspokoJona Jnz znpelOle, obmyślając następstwa,
z~ięszana. by~a jedynie cokolwiek obecnoIicl~ 1l0,koJówkl! któl:ą od~adywał~ tam ~a
pOl Łyelą, '!' ladośCl1l: plzl;slncltllJąc~ Się
acenie, DZlew~zyna Is~ot.!lle, wsadzl\vszy
g.łowę, z d~Wlllcym u~mlecltem lubo~va}a
Się, słysząc: Jak panowie 8.0~le wl;myijll\Ją·
Obi~ ko.biety s~ostrz~gly Się· pant, w go~n~J poza~o~an!a pozle-sluga IV p~zyzwolte) sukol I blalym czystym koilIlenyku;
i zamieniły złowróżbne spojrzenia, wyra-

I

żajlłce calł niegawidć.
spostrzegł Klal'ę. Koilczył
się i straciwszy ostateczsypnął ~radem wymysłów
a IV koilCU Krzyknął na

Ale i accard
nybko ubierać
uie cierpliwość,
na DeIC&l1lbre'a,
dziewcaynę:

- Klaro! chodź tu. Otwórz drzwi i
okna, ażeby wszyscy, cala ulica słyszałal...
Ale teraz Saccard wpadł w gniew.
Pan lIrokurator generalny chce, aby wie- A, taki ilosyć mam tego nareszcie I dZIano, że tu jest i zrobię mu tę przyjem·
Pójdę, jeżeli zechcę. Czy sądzisz może, iż nośćl

nie~iesz,

i HAIlDLY

I

Delcambrez6ladł-i - cofn,ł

ję-;-WldZąc,--jciestangt'et&, zdra a,
tóreJ nie mogła
ren okrutnik, już ignorować, wskrzesiły wSlystkie pogotów wyko- dejl'zenia., wszystkie obawy, jakie zapl'&g,uęła usunąć. Zmaazał& się do spokoju i
_ Al kanaliol- zgl'Zytnął prokw'ator.- do wi~ry. w .spr~wy Uni1!'ersa\nJlgo;. przez
Dobrze dobraliJlcie się z tą ladacznicą. Zo- zaśleplllOle mlłośc! ~ta~A Się '!Vspółdzlałaczstawiam ci ją
k~ tego, o czem Je) D1e mÓWiono, o ezem
'.,
_
. wiedzieli nie chciała. To też teraz wyrzu·
:- Dos~onale, a. .teJ.az Się. wyn.o~ .. qb~j- cała sobie gwaltownie uspokaJający list
dZlem,r S!łl .bez ,clebul,. PJ zynalmllleJ J a- pisany do brata po zgromadzeniu generałchunkl tej , biednej kobiety. będą zawsze o- nem; bo wiedziała lld czasu, gdy zazdrolić
placane, ol mlSz na omlllbu~.
.
otworzyła jej znów oczy, że nadużycia istDelcamb.re, . słysząc ostatllle słowa.. za- uieją i coraz się zwiększają: rachnnek SatrzyJllał. Się Jeszcze 1~a. . progn gabl.lletU. bataniego powiększyi się nadzwycz!\inie,
'l'warz Jego )lrzrb~'ała )nz zwykły oboJęt~y towarzystwo grało coru więcej na to powyl'az; ter.az 811me tylko pobladł, WYClą- życzone nazwisko; nie mówi~c jui o olbl"%Ygnąl rękę I zawolał:
mich i kłamliwych reklamach, fuodamellcie
- Przysięgam, te mi za to zapłacisz .. , z piaskn I blota, jaki podkładano pod koZnajdę ja cię... SŁI-zeż się!...
lo.allle przed iębierstlJo, którego tak naPoczem zniknął. Po chwili usłyszano ~łe, nieja~o cud~wn.e wywyższenie, więcej
szelest spódnicy: pokojówka, IV obawie in- JIt pl·.zel'a~al(), mz Cieszyło. NadewSly~lko
(lagacyi ucieka la rozweselona tą zabawn~ tl'wozyla li! ta szalona szybkość, z Jaką
f/lrsą,'
prolvadzooo bank oniwersalny, niby. ~a.
Saccal'd, wzburzony jeszcze, poszedł po- chinę pełną w~la, pUS~ZO.D~ szataDsk,,~
zamykać drzwi i powrócił do pokojn, gdzie pę~em na Zaczo!wa~e SZyDy, ~es~eze. chwIbaronowa siedzillła ciągle na krześle jak ła l wszy~tko wyleCI w pow~tl Z6 . I rozpl'zykuta do miejsca, Przes7.edl się kilka trz k,!, Się na ~roboe kaW.I~I. Nie ~yła
razy po pokoju, poprawił ogieli na komin- ani ll8!-WOł, aOl. ~ak og~alllCZ?Dł, 8Ze~y
ku, a widząc jł tak przy bitą, w tak poża- dała Się .oszu~ać; J~kkolw.lek .Ule zuała Się
łowania godnej pozie Wl' ócil się uprzejmie: na te~bolczneJ stroBle Opel acYJ ~ankowycb.
. , . '.
.
,
. rozumIała doakonale powody tej gorączko- . Ub!P.l z Się, mOJa dl og~ I nspokóJ. wej działaIDości, przlIZoaczonej Da upojeDie
Głup~o s~ę StlIto, ale ~l'e ztą n.'ema ~ czem tłumu, pociągoięcie ';0 w lo zara&liwe au.mówIć. Zoba~zymr Się, tu. pOJu~rze l umó- leństwo talica milion6w. Kudy ranek miał
wimy, .co dalej robiĆ, 11 le pl aw:taz ? Ja mu- przynie8ć zwytkę, podziewl\Qo się toru
~zę UCiekać, bo mam rellde.-t'Ol'" z Hu- większego powodzenia, olbrzymich zaeza..
l etem.
.
.
rowanych okratowali kas, klóre poc:lalalliaWychod.ząc,. krzy~l1ął Jes~cze odedrzwI:
ły strumienie, aleby wydać t'%eki i oeeally
- Pamlę~aJ, bątlz o trozn, z potyczką złota. C'yiby ona miała Idracbit, opUcit
włoską l Bierz tylko z prelDJą·
W tym potopie, groiącym ItrUJlIym ule\V tymsamym czasie, o teja8IUej godzi· wem, tego biedoego brata, tak ufDego, unie pani Karolina lkala zcicha z gloWł pojonego wielkiem daIeleDl? Zrozpaezona
pochylonI} nad bil1rkiem. Brl\Wne od kry- była wl} niemoc. i beleaynDo6clą.
że Saccard idzie ku oknu.
drwiący sobie ze skandalu,
nać swoją groźbę.
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czał,

kiego towarzystwa akcyjnego. Robotnicy skiej SIeCI tramwajów petersbnrskich z akcyjnemu Gererów 7.& ofiarowanie rubli
do owych fabryk jut są poszukiwani. W miastem Szłlsselburgiem.
50 na rzecz tej te ochrony.
WYSTAWY.
piel'wslym roku ~n"jdzie zajęcie okolo 900
• Z powodu braku wyraźuych przepisów
lud,i. Dyrektorl\mi pomienionych fabryk,
X Wystawa drodkowo·azyatycka 'II' Modla o t w i e I' 1\ n i a sz k ó I m u z y c z n y c h
olleyalistami i mllj trami będą lVył~czuie sk wie otwarta będzie w duiu 22 b, m,
fl'Aneuzi.
w miastach prowincyonalnycb, kurator jedX Roze łany uczestnikom syudykatu cuWiadomości
nego % okręgów nankowych zwróci! się do
krowego wykaz tegorocznej pr o d ukmini~tel'yum o~wiaty z proś bą o wyjaśnieey i c u k r u, xe tawiony po,lIng raportów
Z ochronki katolickiej. W niedziel ę , d. nie, jakie wladze mają prawo dawać pozfabryk po dzień I (131 lutego 1-. b., wyka- 8 b, m. odbędzie się w ocbronce katolickiej wolenia na otwierauie szkól i akademij
zuj e 1I!\St~pnjące rexultaty: Do syudykatu pr~y ulicy Widzewskiej sesyll pań opie- muzycznych, a także s7.kól gl'y ua fortenależą 193 fabryki (w rokn zeszłym 189), kunek.
pillnie i kursów śpiewu i do jakich UI'Zę
obsiana burakami powierzchnia 236,328
Kąpiele dla robotnIków. Donosili~my nie· dów należy kontrola natl pomienionemi zadziesięcin (w l'. I , 20ł,82~), z których o· dawno, że niektórzy fabrykanci okręgn kladami. Kwe tyę tę mini5teryum oświaty
trzymano burtlk{,w 270,836,559 pudów (w łódzkiego urz~dzają prysznice wody ciepłej rozstrzygnęło w ten sposób, iż zaklady, do
1'. ~. 236,78 I ,973). PI'Zerobiono 11111'"ków do dl" robotników, nie narażając się na wiel- pl'ogramu zajęć których, oprócz praktyczdnia I (131 lutego r. b. 268,948,200 !1u,lów kie koszty. IV}]i 65 "Zdrowia" , miesip,cz- nego u8uczaniR tej lub owej szluki, wcho·
(w r. z, 236,150,450), Spouziewana i1oś6 nika poświęconego hygienle, czytamy opl~ dzą wyklady teol'etyczue jakichkolwiek, macukru wyno~ i 25,187,653 Ilndy (IV r. z. kąpieli dla robotników i oficyalistów przy jących ogólne ksztalcące zuaczenie pl'zed21,762,921 ), z których 211,802,703 pndy mo· kopalni węgla "Kazimierz". Ul'ządzeuie ką- miotów, winny by6 uznawane zn pl'ywatne
gil by' sprzedane wewnątl'z kraju, (lozl!' pieli stanowi wydatek jednorazowy, koszty zakłady naukowe, p odlegające władzy zastała Y.&ś Iiogć 4 ,28ł,950 putlów mnsi być ZI\Ś utr~ymania SI! nieznaczne, ze względn, rządu okręgu nRukowego.
.
• W tych duiach rada pa{lstwa rozpa·
wywiezi oua za granic~. Lic~by powyt~,e iż maszyna z kotlem parowym oddaje k'lodnoszł alę tylko do fabryk uczestnicz/ł- rieli tylko cząsteczkę swej pracy, Zakłall trywać będzie wniosek ministel'yum spraw
cych w konwencyi. Wogóle zaś tegoroc>:- pl'r.emysłowy potl''lca robotnikom 7. zarobku wewnętrzuych" kwestyi uiektól'ych zmian
na kRmpllui/\ eukrow nkz.t, z uwzględnie- dla pokrycia .str&Conych korzygci" , chocid w obowiązujących przepisach o koś c i eniem 30 do konwencyi nier.aleiących fa- ta stmta jest tylko pozorną: pI'zemyalo- I e e w a n g e I i c k o I a t e l' a II s k i m i o
bryk, l),\II\ następnją ce rezultaly: ZI\siew wiec ma zdrowszego pracownika, który je~t nadzorze nad k o ~ Ci a 11\ m i l' Z Y m s k o·
r.ajmo\fały 269,594 dxiesięciny (w roku "e- w moimości podczas wykonywanej pracy łt a t o I i c Ir. i e m i IV Rosyi. Wniosek ten
8xłym 236.633 dx.), otry.ymlluo buraków wydać wl ększ'l jednoltkę siły, z teg,) \Yięc uznaj6 konieczność poddllnia kontroli rzą804,298,493 Ilndy ( w 1', li, 267,552,178 pu- wzgl ęd u potl'/łcanie za kąp iel redukuje się dowej syuod61f duchowieństw,\ Interallskiedów), przel'obiono bUI'aków 30ł,780,935 pu- do minimnDl, robotnik xaś prze~wiadczony, go, które odbywt\j'l się (lo kilka I'azy do
Iłów (w r, 1.266,704,017 pudów. WYI'obio- ii za k4piel mu się potrąca, chętnie do roku w różnych miejscowościacb, oraz uno cukru 28,274,444 pudy (w 1'. ~. 24,490,228 niej nc~ęs"cxa, pomimo nieochęd6stwa luda. sunięcia Z&lej;lIo~ci pal'afij ll1terań kieh, przy
Komlsya, maj'lca opracować projekt re- wybone Ilastora, od osób IJrywatnych,
pudów), Zebrano przeto x jednej dzlCllięci·
ny 1,128.7 puda bn raków, z HÓl'ycb otr:ly- fUl'my policyi tutejszej przybyli!. :l Warna- które uważane SI} Ztl kolia torów parafij.
mal10 m~czkl cukrowej 9.37%.
wy we wtorek i rozpoczęla czy nno~ci Na prlyszło~ć pl'awa kołlatol'stwa, odpoX Z tytulu narILU, 11I'o wadzunych w ze- objay.dem wszystkich dzielnic tutejszycb. wiedniu do Sllólczesoych stosunków pailnlYI. tygodniu w lonie wal'szawskiej spół· Komisya zabawi w Łodzi przez dni kilka. stWlL i ko!lciola, przecbodzą w ręce 1'Zl}du,
ki rybackiej, .Kuryel· 'l\'arsza"ski" pl'xy'
Ćwiczenia sygnałowe oddzilLln 3 tntej- przyc%em ostateczny wybór i zat wierdz/lnie
Ilomin8, iż ojlrócz Sllólld nec%,nej, relll'e- sx ej stl'aiy ogniowej ochotniczej odbp,dą si~ pastor6w, na przedstawienie departamentu
xentującej jednę z naj ważniejszych gl'up dziś o godzinie 8 wiecz6r w sali zebl'a6 sprAW dnchownych wyznań obcych, należeć będ zie do ministra spraw wewllłltrz
IJroduceutów tej gałęzi pI'zemyslu, kraj młodzieży ewaugielickiej.
nASZ pOSiada jeszeze kilka bardzo poważZ sądu, W dniu wczorajszym sędzia nych, Zarząd mRjątkami (lastol'atów, na·
nycb gospodar8tw rybnycb, wysoce jnż dziś pokuju IV rewiru m, Łodzi skazat Rober- leżący dotychczas do pastorów, co starozwiniętych i w%orowo prowadzonych. Do tli Weyrauch'a, wła:lciciela sktadu wędlin ",ialo Icb w falszy"em polożeniu względem
ich rzędu należ4: ryboł6wstwo Iyżkowickie (Piotrkowska, }]i 266 (41), na kuę dwa- p&I'lLfiau i odrywało od pelnienia obowiązw księstwie lowickieru, jedno z nsjstilr- dzie~cia pięć rubli, lub areszt na dziesięć ków duchownych, powiel'zony bp,dzie koruitetom oddzielnym, składającym się z pl'zell·
szyeh, dziertllwioue obecnie przez pp, Bur- dni. za sprzedaż stęchlej w ędliny.
bl) i ltIl\zarakiego. Gosllodar~two to obejDlugowleczność . Onegdaj w mieście na· stawicieli pal'allj i miejscowych wŁadz 3dmuje 11I'xe szło 1,700 morgó", a chociaż sleru zmarł ł07·letni s~ruszek Hilel vel ministracyjnych, pod ogólnym umlzorem I •
produkcya jego nie należy ilo Dl\jwiększych, Hil'sz Goldstein, wlaścicielllosesyi przy u· kierownictwem władz gube1'11ialnych, Przyw rzędzie bodowli karpiowych zajmnje wy licy Podl'zecznej, Zma1'ly wlasnl} prl\c~ do· tem dnchowieństwu luterańskiemu wydadatIle mi ejsc~. Dalej idą gospodarstwa: szedł lło dobry tu i był jednym z usjstar· '1'&ua b'ldzie pewna część tych dochodów,
II' Rykach I GIII'bowie (hr. JezieJ'skiego), szych obywateli m Łodzi.
Do ostatnich odpowiadajl}ca teraźniejszemu ich utl'Zymaw Jagodnem (l'. Szydlows\ciej), w Łękowi- dni ijtaruszek zachowal zdrowie I rzeźkoś6. niu i na zasadach, stosowanych do duchoMichała
Chodorowicza,
dziś
Obawiał
się
kolei,
któr,
nigdy
nie odwa- wieustwa rzymsko - katolickiego. Co się
cach
(dawniej
6'/."10 .
• Nowoltl" <!.óUOSXł, t. prawIe "S7.yslkle p. Kowt\lewskiego), wiemieniu (bl'. Osko., żył aię przejecbać i czuł niepl'z6zwycięio- zaŚ tyczy nadzorn uad kościolami I'zym'
I o m b a I' d y, zalożone w latllch 1889 i roga), w Pęcicach pod Wal'szaw/ł (p. Ma: ny wstl'ęt do Ilodplsywauiil. weksli.
sko - katolick.iemi, to proponowane jest
1890, wystąplly 110 rządu li: prośbl! o ot- rylskiego), w F,\lentl\ch rówuież pOll WarZabląkanego cborego umyslowo, o któ- l.więk zenie wladzy prezesa ndy koście 1wal'cie dla nich kredytu w miejscowych SXllwlI (III', Pr"ezdzieckiego) i jeszcze kil· rym douosiliśmy, wczoraj policya tutejsza nej, oraz czlouków 1'I\dy co do zl1J'ządu
bankacb pod zastaw przedmiotów złotych ka innych.
ad to, prócz hodowców W!:L' odpl'owadzila do domu, Nieszczęgliwy po funduslami koś ciel nemi i konLl'oli nad doI srebmycb, aby mogły w ten sposób rOli· ści cieli i 1101Io,,"có,," lIziel'żawców, istni~je dtug iem chodzeniu 110 mie.lcie dostał się chodami kogcieluemi, których część przeszel'zy~ swe operacye,
jeszcze tl'xucia kl\tegorya rybakó"., Ul'l'a' do biu1'IL policyi, gdzie go poznano, Puy- znacz&. się nil kOI'zyś~ duchowielistwa, częllć
PRZEMYS~.
wiających ryb olów~t lYo j,\ko sport o,ldziel· był tam już mocno pohity i pokaleczony, xd D1\ potrzeby kościola, utl'zymanie cmenX W Częstochowie kończą obecnie bu- ny, Kl\te ~o l'Y" ta odd,\je gOSPO.J;1I,.tl'fU O ile z slów jego motna wnosić, poszedł tlll'Xy i t. d, Zatwiel'dzenie prezesa rady
dowę olbrzymiej przędzalni "'e lny I kl-ajowemu niez:tpl'zer.zone uslugi, gdy t, 0- gdzie!! nil wieś, a zmęczony, zoblLCzywszy kościelnej, na przedstawienie depal'taruenfa b I' Y k i s u k n a, 11~let4cej do fl'ancus- pl'ÓCZ l'ozpo".7-6c!tnianill u111itowllnia do stodolę otwartą, wszerH do niej, chcąc wy· tu wyznau obcycb, należeć będzie do mini.
='l'ymczMel1\ Int'uk zalegl w g!\ol~ hodowli I')'b, eksploatuje III'z~ ważnie nien· począć. Ludzie zobaczywszy obcego wato- stl'a spraw w ewnętr7.nyc h. Rady kościelne
nleo~wietlonym uawet
przez wygasi y na tytki w okolicl\ch Wl\l'szl\wy [Iolożoul', dole, _ądzili, i:e to złodziej i obili go nie· przedstawiaj,! coroczuie departamentowi ~'I\_
porty ostanie funduszów kościelnych i wykominku 0Sień; \v§l'ód tych wzrastaj'lcych któl'e bez ich wspóludzi!\lu pozo~tl\lyby miłosiern ie.
tylko %&I'l'sze nieużytkami.
NI.o,lrotn~'6. Onegdaj, w mie ..kaniu robotoi- datkowauiu Z nlcb.
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' nl1SZ k ol"espou den t ,
X " K ?e In. Zt g. z"po" III a, ~e 1Z~ .kntkiem wadliwości brenera eko lodowala lampa,
unosI
czniej. Rozumiala,;:1\ lO Ilodle tak plak:tć,
bo c"ula (lobr~e, ie łzy jej nie plyn/ł z nl.łllleckl w s p I' l\ W ae h r o b o t ni c xy c h pOEoat."iona w zamkni9tem mie8Z~anin. Hok ooły. W IJoniedziu lek odbylo się tutaj w teaumienkali obok .~siedsi i satr"oi;eni oLw.. trzyku p. Ikie1'ta pr~erlstawielJie magicznoniepokojn o intel'esy Uniwersalnego. Sac- pnY8zedl do p1'zekonań banho odmiennycłt
eard bea Iłtpienia prowadził na .woje wła- 0,1 Ilawniejs1.ych. Mianowicie j1o~tanuW'io- uJli drz ..i,. Te~n tylko . ~a"dsi9C.yt uAleiy, ie fantastyczne, UI'z'łdzoue przez amatora p.
uo
Stl\l1ąĆ
silnie
\Y obl'onie interesów pra· wyp~dek Dł~ m,d grot~,eJ ..ycb nal~plt... .Gdy Mil. na korzy~ć biednych m. Zgiel·zu.
Na
8n8 ryzyko tli szaloDe wyścigi, s obutn,
•
4:'
•
ludz16 weuli do mI6!zkatU"1 ser"e'u . U& Atole l po'
dzikOŚCi" beli pamięci, poganiał ZWilll'Zę , cod"",ców I ~lllrac 81ę o pokonl\l11e wygó- 'ciel na obok .toj'ł""'" 16iktt byly w plowie- widowisku tern pl'zygl'yw,tia Ol'ki~stra łódzniach,
'
ka pod dyrekeyą 1'. KiI'8zllnkla, Publiczność
gotów k&żd~j chwili zabić je na miejscu, rO"3Dej pożądliwo~ci robotników.
ROLNICTWO I PRZEMYSI; ROLNY
Or,olyolel, .Mie..ka6ey j~ego • domOw puy zapelniJa widowuię dość licznie, - \V nieOn Unt był tylko winnym; zadl'illla na
.
.
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nltey Targowe~ obudzona bJh &6 .nu w noc)', s d ' I
. t •
k
X Wedlug 11Ifol'm llcYJ c!zlenl11ków IJe- •• w.. tłu n. pl~tek, ,tralEnem wyciem p.... Kilka zle ę w tymze ea.I'zy U a1'ty§ci teatru
my~1 chęci czytlLnia w jego duny, w tej
ponnl'ej otchłani, jedynem bó twe m której tersbu1'skich, ~$lni~je [lI'ojekt utwol'xeni" •. uich wybiegł.o na korytarz. i zobaclyl?, jak ni.ja. łódzkiego odegraj .. dw ie sztuczki: "Teatr
był pieniądz, w tPj duszy, której sam nie pray w$zystklcb lłI~tytucyach 1'olnicxych ~-' A .. 'fi tl'mae domu saml.szkoły, b,~ boa m,lo· aml\to1'ski," dwuaktow~ komedyjkę Bału·
kom ISyJ' zbożo wye h .,er l... d~ego 1"a go.poda~sti'. POłDłmo IIW'lI', ckiego, tudzież operetkę Offenbacha, .Płacz'
zlIal, gdzie cienie lIkl'}'Wllly cienie, gdzie Bpe e yaluyeh
.
.
.
,aby tego we uyluł, A. rOlwiielecaoD1 tatował ble- k 'Ś'
k•
I
.
a I 11IIeSZe, na' to, Jak zallowiallają at!·
przepadć błotnista (lochlllniała w~'Zyłltko, co tło obowl~7.ków którY,eh nl\Iete6 bę,lzle: I) dne ."io"9 tak dIugo. ai z bólo -.ryt jui nie wo9ze, p, Jal'sxel\'ski odśpiewa walca, Zgiełepśze I szlachetniejsze. Drżała przed tem, ~gro111l1dxlt t1ane o 111leJscowych gaLunkach ił•. Dręcoyc,ela ... kariono.
O:Z ..IWO. Pueknpka tute~lIa, ro.no..~C;" Lowar I'zauie chętnie uczęszczaj ,} do teatru i do·
czego jeszcze nie odl'óżniała, co podejuy- zboia, j~go wydajn ości, nżytku w eelach
dla ,,"rabit\uia m~ki kro 'h- f,0 oma~b, Ipr.• oda!. A~olonlł Kr. 10 lokcl perka- brze byłoby, IIby p, l, cr.ęściej urz.dzal przedWILia dopiel'o. Lecz powoll1e odkrycie wie- lechniOEn"ch
J.
J
" ' . c
n.. Po·JeJrseWA),C sł, lUJ rlj, Kr. wOlwda IW' Ił•
N
'1
lu ran, obli W" motUwej klltastrofy, nio po- malu., kllsxy I t. d.; 2) oznaczać rOZnlle8X- liadkę, ktora smierzyła towar po .. tórnie, " ohee ~tal\'len!a. -:- a. występy ,He~eny, Mod l'zewaliłyby jej, nleucsynilyby tak bezsił n, I nie Clel11e geogl'aficEne 1'6tnych gatunków xbo- pn •.kuJlkl, łokciem puynieaionym od .iebie. OkA". Je~s\ci eJ zglel'za1l1e podązlIJl} hCZDl6 do Ło
wycienęłyby tych lez palących; przecl wnie ża; 3) określ"ć cechy, olll'óinillj/łca gatu- lo .'9.•e bylo tylko 9 łokei, •. ponie .. a.l ~rz~kup·1 dZl, S~ tacy, którzy pOl11imo zlej dl'ogi nie
4) gromadzić dane o lapo. k~ nIe chc,ała p~YI!-&6. n. mI arę Kr. I p,eDI~dly opuszczają żadnego przetlstawienia z J'ei
dodaloby jej to sil, I , obndziło do walki, do nek od inuych'
. ' ,
nte oddoi., E... ka"ono Ją do sądu o o.... t"o
d . ł
W'
, '
Napad, Dwu braei G. n"p"Uo onegd&' na' W•. U Zl8 em. - . ~vel~lanYID przemyś le zglerwyldl'ol\'ienla. Zna'a siebie, rulała wale- tr~ebowal1lach xa granI tą; 5). tworzyć kocznlł natuI·f). Nlel lkała terazjak dziecko, lekcye gl\tul1ków y.l>o~1\ miejscowego' 6) lentego J, w dziedlińca jego doma puy ulicy Fr.n- sklm ruch ozywll Się od pownego czuu:
bo kochała, bo Saccard 'II' tej drwili znaj- opracowywat nomenklt\tnr~ handlow~' ga- ci,.kaóskiej i poraniło go kijami, Spraw~ odd..o wielu fabrykantów, be~ pośrednictwa Łodo N~i~~j,. I. W
.
SŁa
R k d . dzl, zawiera umowy na dostawę z j1rzybydownł się z Innł kobiet"
To wymania tunkólf .. ';lo h..
przepełnialo duszę jej wstydem, zdwajało
STOWARZYSZENIA,
karl, klor:i~ unmce~':';{le ~~Ufł'a:::'" ;;:j!;harr,:~ waj'lc~mi tam kupcami. .
włu'ci.uin.
J~drzejc
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ka,
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dy..el zraniI
Warazawa. Przed lulku laty, dl' Józef
..leci wie 111'zyciszone łkanie.
X S towarzyszenie 8potyweze gluwę.
, ,
, ' .
Nussbaum założyl w Warszawie pl'y watillł
- Nie mieć jut wcale domy i godnogcif- urzędników
kolei warszawsko·wletler\skiej . Wypad.k.. OnegdaJ :w,eczorem, ro<~,egal .'ę k06 pracownię naukow'l w której prowadzi6
wyj,kala głośno.-Być.dotego stopnia nędll ze sprzedaży towarów za rs. 67,065 kop. pl~karza.M, I nrwal .,~ od wou. Blegn'ł" Blybko
k'
!
Jlą l ploch, I Nie módz, gdy się ebceł
75 w roku 1890 osiągnęło zysku rB, 2,052 ohcą D&,elną, przewrOcił n.iłoj~eego )lO zatrzymać zac1;e to . poszu .IwaUla ,specyalne nad anaW t~j chwili w ciemnym pokoju dal się kop, 19. Stowarzyszeui zakupili towarów Wladys~.wa Gr~b.kiego, ktOry skaleczył 80bie glo· t?ml" I rozwoJ.em ,ZWierząt, oraz barlawg w kilku m,eJ8cach.
.
Dla fauny krajowej. Prl\cownia mie§cila
slyszeć głos jakid. lIaks wszedl i zawolaJ:
sa rs. 33,595 i otrzymajl} 3 l/.% dywitlell.K~a~ll.t, Zam'''Ekały w ~owu p~Ey ul!cy N~wo. się przy muzeum etnograficzuem ogl'odll
- Jakto I Ciemno" pokoju I pani pla- dy od tej sumy oraz 8'/.°/. od ulłziałów, lDIeJ"k,eJ Mo ..ek Aber.atem, ..."adomil poticy~,
r'
d
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,
czesz?
Majątek stowal'zYBzeuia składa się z 1,082 iD. mi .. tkania jego zgio~ła bielilUa znae.oua h. zoo a,glcmego, urzą zono J'l z.a~ w CZęśCI
Pani Karolina " ten 8po~ób zaskoczona, rs. 14'/. kop, kapitału zapasowego i rubli t.~am, M. A., wartująca rB, 40. Id.c uli", Zaebo- z ofiar prywatnycb, w CZę§CI zaś z ząnsiłowała ~/łpllnować nad IObł'J'ymcza- 5,021 kop. 32'/. kapitalu obrotowego, po- dUłt" z~ok·aiyl na przecb~dzącym c.al?",eku ko· pomogi, uzyskauej na badania nankowe.
.. a ~. ~ ,msamy'," Euaeakiem.. StI;asn,k ar.... to- Oprócz dl'a N. w pracowni zaJ'mownło si ..
118m liRka ciągn,1 dalej:
wstalego z 333 udzialów 276 czlonków. wał podejrzanego I okanło .'9, E. Jeat nUII Micha! k'J k
I d 'I
.
..
y
- Przepraezam panią bardzo, sądziŁem, Do urząd u należ~ pp.: Jó1.e{ Plebeński G.,.pr.eby"aj ąey w Łodzi cz ..owo. ZapytaDy, skąd I U m o szyc I adeptow z?ologu, a warże ojciec Ilo"rOOł Jlli z gieldy. ,. Jedua przewoduiczący, Józef Brandel, Władyslaw wZ141 ko!Zolf, nie wytlOma ••ył .i~, poeiągni9to tość przyrządów lIrzechodZIła rs. 1,000.
C
Obecllie, wskntek sprzedaży Bagateli, lu'adama ptOSiłR mnie, bym pnyprowadzil go Dziemborowskl, K:trol Vorbrodt, Antoni "'9 go d".. odpowiedzialnoaci .. kra ziei,
jej na obiad.
'funki, buchalter y.arudll Felicyan Si&p
cownia pozostała bez lokalu, grono ludzi
odzlękowftnłe.
dobrej woli jednak kl'ząta sie, ażeby jej
-..
.
Lokaj 1\'niósl tymczaBem lampę i pOlitlr Irtucki.
~01Dltet ~cbronki katolickiej ma zaszczyt odpowiednie pomieszczenie zallEiwni6,
wił j, nil .tllle. C&ly pokój zalegŁo epoTRAMWAJE,
zł?zyć
podZiękowanie
Wielmożnym
Pp.:
DaPremlum tegoroczne dla czlonków towabjne jednostajne ~wia.tlo.
X W Petershnrgu powstaje n o ty e t o· Willowej Sllbel'stein, M. Wel't1tschitzkiej za rzystwa zachęty sztuk pięknych n/ldeszło
(D, e, u.).
'II' a r z y s t "O d I' Ó g Ż e I a z n y c h kon· nadesiane towary, p. Wizbekowi za 06aro- już z zagl'auicy. Stanowi je kopia akwa.yeh, które ~rojektuJe pOI,e!eDio podmie)- wanie masayny do Szycia i towarzystwu fortowa _ obraz n Z, Jasiński~go. Liczba
stacyi kolei zakaukaskiej, o 10 wiorst
od Tylli u położonej, przyc%em budowę
dwóch tuneli 7 oraz J l wiorst dlugich
u%naoo %3 nieodzowną. Budowy kolei z
Kolomny do Kazania dokona lowarzy·
stwo kolei moskiewsko ·l'iazailSkiej. ~ dto
towarzystwo koiei riazańsko-kozłow~kiej,
ll&warłszy z rządem umowę, na mocy któ·
rej eksploatacyę rządowej kolei kozlowsko-saratowskiej Jlowierzono wymienionemu towarzystwu, postanowilo przyst.ąpi6 z
wiosn~ r. b. do studyów nad liniami kolejowemi z Sarato wa do Cralska, oraz s
'l'ambowll do Kamyszyna nad Wołn. Towarzystwo kolei riuzailsko-kozłowskiej xamierza nadto przewozić vr przyszłości na
"Iasnych statkach naftę z Bakll do Kamynyna i kiemjąc n astępnie po swych
liniach transporty naftowe, konkurvwać li
koleją gl·iasko·carycyllską. AkcyOllal'yusze
kolei ria%ailsko-ko%lo w.kiej wnieśli zarazp.m do ministerym podanie, tyczqce się
zezwolenia uądn na przemianowanie to·
wau:y8twa wymienionej kolei na towarxystwo kolei IJołudniowo-wachodn icb,'
X Roboty okolo projektowanej lilii I 2mierynka-Mobylew-Oknic&-Nowosielice rozpoczną się na wiosnę na dlugości od
2mierynki do Mobylewa. Następnie budo.,a stopniowo posuwać się bl;dzle dalej.
Poniewai projektowana droga praejdzie
przez stacyę Lal'gę, samierzonem jest
przepl'o wadzenie linii bocznej do Kamieńca
Podolskiego, co stanowi około 50 wiorst
dl ugoścI.
X "Ruakijo. wiedomosti" dowiaduj, lit,
ze na ostatlliem posiedzeniu rady państwa
postauowiono wykupić na rzecz skal'bu
drogę żelazną Iibawsko-I'omeńską na nast~pojącyćb wal'uukach: wlaś cici ele dl'ogi
otl'Zymuj, wzamian kddej akcyi jednę ..
procentowI} obligacyę warto'ci 80 rubli,
z tym warunkiem jednakie, aby wyplat"
kuponów dokonywaM była dopiero od
etycznia 1892 r.
X Z Bukaresztu donosą, że na budowę
leolei Bel'ład-Gałacz otl''%ymnnojui konusyp,. Roboty przygotowawc7.e maj~ się
rozpocząć latem. Rząd IV tym celu zaci,ga potyczkę 17,314,000 fl'auków, li: których U,800,OOO przeznaczono na budowę
toru, 3,514,000 ZM na matel'yał ruohomy.
PIENL\DZE l KUEDYT,
X Kssa pożyczkowa !11'Zemys!owców
łódzkich od dnia 9 b. m. znizyla stoPI}
procentową oli zdyskontowanych weksli do

ogólne.

,".Ii

'w.

0.

N.61

DZIE NIK ŁÓDZKI.

lIadesłnnych eg'%emplarzy stanowi zaledwie na obloda IV oprawie z brylantów nczu.
Europy i pewnej Ct~ Ameryki
piątą tzęM zamówiouego ogółu, z rozda· cia, sprawia oryginalue wrazeDle. Do- D~jmniej w zwyczaju.
niem przeto premiów zaj l! musi nieuniknio- ~wiadczamy, zda się, optycznego złudzenil\.

nn zw/ol(a.
Powstal projekt unl)dzenia w Warsza·
\\ie urzędu analizy )liWR, wyrabinnego w
browarach tamtej zych. Wyniki analizy
majl) byl! ogla zaue, za ' właściciele browarów, które do wyrobu piwa ożywają surogatów, dla zdrowia szkodliwych, będą po.
ciągani do odpowiedziałności sądowej.
W Wnrszawie jest obecnie 14 konsulatów zagrauicznych, z tych sześć genel'alnych: uiemiecki (konsul von Rechenuerg)'
austryacko - węgierski (von Wakken); an:
gielski (Grand); fraucu iki (Boyard); włoski
(M. Epstein); belgijski (Czarnocki) i osiem
zwycznjnych: północno·amerykailski tanów
Zjednoczonych (kousul Rawicz); hiszpaliski
(L. Lewenberg); szwsjClu'ski (Bal'det),
szwedzki i norweski ( t. Błoch); bolender·
ski (Mac·Donald); portugalski ( t. Les·
sel') j peruwiański (St. L osser) i perski
(E. Epstein).

Widzimy jakby kawal lodu w opl'awie z
ognia plonącego. Nie dojrzeć D>lr8zie, że
brylanty SI) fałszywe, a ogień płonie fo forycznie, nie grzeje. Zresztą, czyż jest jaka
cena VI roli zlowrogiej bohatel'ki Feuil.
leta, IV której o lab łaby na chwilę gra
mistrzowska ar·tystki n8Szej, jedno słowo
wymienione nieco oschl~, ruch jej jeden
mniej estetyczny, mniej wykończony. Owa
pewnogć siebi~ mistl·z~,. pauowanie ciągle,
bez ~Iadu naJprzelotmeJszego zaniedbania
w najdrobniejszych szczególikach, wytwor.
ność IV kaidem PQl"Oszeniu, słowem artyzm
skończony od początku do końca tellOąt
od tej gl'y, którą witlzowie pOdziwial! muszą, 1\ arty§ci uczyl! sią z niej winni.
Bobatel'ka wieczoru otrzymała piękny
złocisty kosz pełen kwiatów, a zapal widzów towltrzyszył jej grze we wzrastającem natężeniu.
H.
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nio Jeat

br-

B.,II., 5 mar... P... ni"" 194-208 u~ kw. IIIIoj
207.50. na eserw. lip. 206 50. ?-Jto 171 - 183
JI& lutl l
.50, Dl ~rniec lipiec lR75. Nio~
*** Kalendarzyk astronomIczny. W mJ. · ładna.
si,cu mnrcll widzialne ,pl. nety: lhr! wieL~.dy., ł marca. Cllldor J .. w. !ó'/, Ij)okojllia.czorem na zacbodzi. nioba, Wenus wscbod.,ca Cuki.r burakowy 13'/••pokojrtia.
/l3 godzin~ p..ed słollcem, oraz S~turn .
DroII."", 6-", marea.
J!'....I averal\'e SAutol
gil mleczna ciągnie sig od północnego w~cho . .H'"oe~1U1..2S, Da maj lO~.25J lm wrzesień 9:.J25.
du ku południowemu z.cboao,.-i. Z g",i •• d
I, 4-go mareL B.",.tna. Sprawozdallio
juśniejo Regulu! w konstelaeyi Lwa, Lira I
Wagą. Wag. z Kłosem . Dnia 21 marca ~ło6. końcowe. Obrót 8,000 bel .• togo n~ sp.knl&ey~ i
wJ"ó,
1000
OspaJe. lliddliDIf amerIkaóce pl",echodzi pruz równik i temsamem ZIlc.y- a~.: Da. manecb.l.
kwiecień tal, sprzedawcy, 11& kwie-

K.",.

Llv", ••

na si~ wiosna astronomiczno.

T E L E G R A MY.

eled maj 4 11/ 1• sprzedawcy, na. maj czerwiec 411.
.~~da~e1: "na ezerwieu lipiec 4/~'1" ce~ na
h'l6C 81erp16U ł ' l/u spuedawey, na sierpiou wrze-

Oleli 4"/.. n.by ....y. 11 wrzesień pudz. 4"/" sp ....
dlw.y, n& p&idl. list. 4''1... pued..,.-cy.
Berlin, 5 marca. (Ag. p.). Ponowiły si9
Ne.·York, 4-go .are&. B"".I.& 8'~ ,,)I Or.
"
..
pogloski, że W zawartej pomi~tlzy ~ustl'YIł I.we 8 u/1I'
New,Yo!k, .4-go mar.",. Ka". (Fair- Riol 19.7ó,
i Węgra~ a Niemcami uowej konwencyi
Kaw.
FaLr·Rlo
Ji
7
Jo"
onliuarl
ua.
marzec
17.62
ha.ndloweJ, będl) PI'zyjęte taryfy I'óżniczko II . maj 11.12
'
we zbożowe, ze azkodl) dla Rosyi.
Berlin, 4 mal·ca. (Ag. pó!.). ZastauaTELEG/U.HY
liIEWOW
E.
wiajfłc się uatl krążl}cemi w ostatuich CZAsach pogłoskam i o tem, jakoby w nowym
ZdUift5 /Z d.ia 6
Glelda Warazawlka.
tl·!1ktacie. ba.ndlowym pomiędzy Austl'yą &
Petersburg. Przyszła w y s t a w a p o ż nNiemcamI mlaly byli ustanowione rói.llicz.
:t.dluo s koń •• ,u gier.IJ
r o w n w PetersbDl'gu ma być otwarta w
~owe cłu. zbożowe na uiekorzy§ć Rosyl
w.klle Rr6Ik. ter .. I•• wo
man etu llicbajłowt:kim i dzjeli~ się ma na
**... Jean Paul laurens, znakomity UJal.n I Ameryki, • Voss. Ztg.· wypowiada prze. DAZ.Horliu
mr.
francuski
wyko"czył
w
tych
dniach
dlll
gma7 oduzialów: I) ~rodki i sPQsoby zapobie·
konallie, że zaprowa/benie ceł różniczko . Da flOlld11lsa.1&100
J Ł..
8.5~
8.56
gania pożaromj 2) przybory dla wykrywlI- chu ratuszowego w Pllrytu ciekawy obmz z wych wywQłaloby upadek handlu zbożowe. D& Par,ł '" WO fr.
34-10
3UO
nia I,otarów i zawiadamianie o uichj 3) CZILSÓW wielkiej rewolllcyi frIlBcll8l<1cj . Obraz go w portach uiemieckicu uad Baltykiem ua Wi.d.A .a 100 d.
7480
74.00
przybory do gaszenia ognia, w tej liczbie przedslnwia chwilg, w której ówczesny król i morzem Niemieckiem, jako toż niemieckieZa ,a, lary padllwl.e.
substancye chemicznej 4) przyrządy ratnn· fr.ncuski. Ludwik XVI, w dnill 17 czerwCIl g~ przemysłu młynarskiego. Oprócz tego91.35
9760
k owe, podawanie pierwszej pomocy 06a- 1789. zjawit\ si~ w gm.cbu ratuszll i wst~p uje pIsze "Vo s. Ztg."-mogłaby Rosya pOtlj,ó Li.ty likwidacyjn. I(r. Pol. .
103.103.25
rom poźaru, oraz ~dpowiednie przyrządyj nil schody w towArzystwie dWllStu ",.tercJoiestu kroki odwetowe Pl'zeci w dowozowi pro· Rlll krt ,Ioi,cska "8cbollui ..
" l'l, poło ..." " •. r. 18~7 .
9U3
9U5
li) ~rodki zgromadzania przyrządów do ga- d.putowanycb. Monarcha, otoczony swoj, gwar- duktów przemysin niemieckiego. Gazeta CJat,
&-ut. a.iem. SerJi ( .
10070 10010
azenia ognia i ludzi na miejsce poiarn; 6) dn. która usiłuje powstrzymać napór tłumu, l'zeCZOlU," muiema, że parlament nie za100.10 100.30
LiaŁl'~ut. Ol. \V&tSl~'Ser. ~ :
100.50 100.u rządzanie straży ogniowych, umundurowa· otrzymaj e z rllk Bailly'ego kokardo mi!l8ta twierdzi takiego u·aktatu.
!l925
!Y.I.!)O
nie ludzi i zaopatrzenie ich w Ilotl'zebne Plryta, czerwoolI i rtiebieską. Jak wiadolBo,
Tambow, 6 marca. (Ag. pó!.). Ziemstwo U;t, s..;t Dl. l,odJi Se~,i ~ :
99 przyrządy; 7) stntystyka pożarów illbez· odrzucono nastvpnic oaprzekór królowi te dwie gubernialne zamiel'za założyć osadę rolną
1t
Jl
9875
pieczel\ od ognia. Podczas wystawy ma barwy i dla kokard n.rodowych wybuoo ko· dla nieletnicu przestępców.
" (((
9850
być zwołany 7Jazd osób koml,eteutuych dla lor biLly. U spodu schodów dostrzedz 1B0toa
Rzym, 5 marca. (Ag. pó!.). W Izbie
Glelda Berllhka.
rozpatrzenia kwestyi, dotyczących pożal·ó w . geoorała Lafayctlo'll. Byty to ostatoie dni lell- deputowanych Rudini ogwiadczy/, że Wło
23840 238.l5
'l'OW&l'zystwo techniczne wyasygnowalo już szych stosunków króla z oarodem, o których chy nie zrywająe węzłów trójprzymieru, Bank.notr rn.kie lia,.'! . •
2.~8.50
2:\8'25
Bailly słusz nie mógł powiedzieć: . Lud poddał IU'ngną podtrzymaI! przyjazne stosunki z O,.koRto prj'w ..
na urz'ldzenie wystawy 1,500 rubli.
~t1o~t~.., .
2'1,·1.
2'/,·/.
siV n.oowo swemu królowi". Obraz powytszy Fraucyą, która bynajmniej nie grozi równoprócz niczwykłej prawdy historyczoej, cechuje wadze ua morzu Śr6dziemnem.
również świetna i porywaj~CIl kompozycya.
Co do wYIIl'awy Maszkowa, Rudini za·
TEATR I MUZYKA.
* Jnliusz de Swert, słyony wiolonczeli- wiadomił izuę, że jestto czysto naukowa IllAety I ".k •• ty: Not. n..,,1 ~ot. Ui81lrZ .
t.
zlBarł
w
tycb
dniach
sta
i
kompozytor
belgij,ki,
wyprawa i że rząd włoski da wyprawie Imper,.ly i pólimll.ryaly I &r.
: W dniu wczorajszym po raz drugi
Emi.JI I1JrDduia ISS:; rok"J
opiekę, gdyż znajduje on się w wyboruych PGliruperJ
• ukazała się znakolDita oasza arty stka na w Osteodzie, w 48 roku swego 1ycia .
y ,ta ...
seenie teatru Tbdlia wobec równie jak
**" Nowy środek przeciw suchotom. stosunkach z negusem.
Funt! lł.erUn. W' bAukuotaeh
Paryż, 5 marca. (Ag. pół.). Nowy pre· Kark i nemieekie • .
pierwszym razem zapełnionej widowni, Berliński .Boersen Courier" podaje seosacyjnfł
ł2'/,
75
przy prawdziwie świątecznym nastrojn windomość, te w jednym ze szpitali b e rlińskich zes gabinetu włoskiego, Rudini i ministel' AustrJI\CIri. b... k • • '1 .
publiczuości. Pani Modrzejewska odtwo· leku.. wojskowy bul gara I";, dr. Trnnjen z Si· Ribot wymienili międ zy sobą bardzo sym·
rzyła tym razem księżnę Fałconieri w "Da· stowy od l<ilku miesivcy robi doświndczenia pafyczne listy, IV których wyrażali naLISTA PRZYJEZDNYCH.
Iili" Feoilleta z nieporównanym artyzmem. ze środkiem włlLSoego wyoalnzku przeciwko su- dzieję na przyjRŻli między Włochami 1
H.tel Poliki. J. Horowi ••• Płocka St. Perkow·
aki i D. Niren~erg E Warszawy, SwU:arski :& {&.mi.
Bohaterka sztuki to demon·niszczyciel, z chotom piersiowym i doszedł do rezultatów Francy,.
Berlin,5 marca: (Ag. p.). Komisya okrę · U, • P lltrokoD.la~ .Nab rowakn. z Wiln.a.. Oluo.lr.Qwzabójczym. cblodem okl'ucieństwa trujący przywylSlnjących wszystkie dotycbczlLSowo. Mo·
.k& • Ła.ku. Piekarski ~ famil;~ z Łę!Zy"y, J.
oddane 80bie sel·ca. Niezawsze natrafia dyknment d-tl\ Tranjeo 8am w sobie jest zoa- g9wa Alzacyi i Lotaryngii postauowiła sta- Grabowski &8 Szu&wina, S. Silberateill z Przedborza,
on na ofial·Y. Niejeden wyl'ywa się wczas oy l'Owszechni., nigdy jednak dotycbcz!18 nic rać się n cesar?a o zniesienie lub przynaj· R. Oawroćaki • Kluk.owa, R. Łempicki z Cllomenz objęl! Cyrce-czarodziejki, nie wiele pozo· był slosowany przy sucbot. eu. Wypadki su· mniej zmniejszen ie rygorów paszportowych tO"A, H. Zaubermall z Koł",
Grand H. rel. Lisenko z W&r3ZAW'y, E. Poetzsch
sta wiltjąc sil straconych za sob'l' Ale je- ebqt. nad któremi prowadzono doświ.dezcnu wzgl ędem Francyi, zapewniając swego mo·
& \Veissenteltu, M. Demidow z Rostowa. nad Donem,
teli wsidla zdl'adzieckie wpadnie artysta- byly tylko takie, w których co t10 rOdl.ajU ual'cl% że żadna agitacya z zewnątl'z nie G. Werll.r • Toma·. owa, J. A••••• macber z MilIpoeta z gorącem sercem, rozbnjall) fanta · choroby nio tachQdziły 1adue wlltplllyośei. zdolną będzie zachwia~ wiernogci łudllo~ci blUl, F. Rosoob,um " NorymbergL
Hotel Vlołorla Neumann z Czo.stol!howy, l\oraI8"".
ZJą i iskrą bożą IV duszy, demon·niszczy· ~lrodek powytszy nie ma oic wspólnego ze środ Alzacyi i Lotaryngii.
aD, Backwitz i Fajans z 'Varsz&wy, Frank z lt~
ciel depcze go uez Iito§ci. W objęciach kami leczuiozemi dora Kocba i Liebreieh •.
• yan, Beaig • Tomaszowa,
księżny tl'awi Rosweilla ból serdeczny, ga- W jednym wypadku po zastosowanill śr04kn
Ostatnie wiado mości b.andlowe.
• ~~~~n: •• I••
Goldblum • Piotrkow.., Tryling
si ogień talentu, zabija jego nrtystyczne ,,'zminnkowBoego nia znuwatono juŁ najmniej..
Waru.w. ł 5 marca. Wek~le kr6t. teriII. Da:
aspiracye i karyerę, wysysa wreszcie reaz- szego symptomatu 9uchot. Do§wiadcZenill u- n"rJi" (~ d. ' ł2.20 "1'1., U.'lO, 05 knp.; l,oud,. (d m.)
t1d sil fizycznycb . Stara to jak świat baj· k06c7.one i ogloszono zostan'ł ZIl H dni. Bul- 8.58 ''1'1., 8.50'/. kap.; l'arJ' (10 d.) 3UO t~,I.,
gO kup.; W,o,leli (8 d.) 1'.80 1~,L; 4',. liitJ
ka, czarodziejska, zawsze prawdziwa, peł· garski badacz, który znajduje siV tu właściwie 33.95,
'-d
K h .
b'
IibT id••yjne Kr~l . P"I.kiego duie 97.35 1~d., 97.011,
na ponurej poezyi fatalizmu . Artysta, co dla 8 t udyÓw nnd mew"
oc a 1 po lera 15 kup.; drobne 97.00 iąd.; ;", potyczka " , .,ho,llIi.
IV sobotę, d. 7 marca 1891 r.
na ul'odze do swycb ideałów ngl'ząz! w stypendyum od sw.go rządu. otrzyma! od je· I olUioJi 1U3.00 i~., li om. 103.00 iąd., nI .mi.yi
Trzeci go~cinny występ
błocie uciech świata, w sidlacb Cyrce-cza- dnego z wybitnych profesorów fakoltetu lekar- 1 0ł.UO żljd.; 4' , p"'yczka w.""V"'''' • 18H7 roku
\16 75 i~d .• małe 90.25, 40, 60 kap.; ;'1, liolJ '''\A'
rodziejki, traci cele swe wzuiosle z przed skiego przedlutenie urlopu.
**
ludność
Staoów
Zjednoczonycb
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rJi
l!t.
A
II
l00.~~
1'1'!"
m
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ryi
oczo i gasi w trującelO uagoie nizkich na·
II 100.10 .ąd., 99.8., 95 kap.; , • 1i"J .".ta ..* dokonanego w r. 1890 spisu, wyll09i o· bt. miasta
mi ętn ości ceu ny dal' nieba OWI} iskrę dlug
lVa ...."'J I .eryi 100.1\0 i •• I., II-ej •• r.
bożą. Poeta, co na th'odze do wyzyn stateczni o 62,622,258 wobec 50,1~5,783 w r. 100.25 t\.~ ., W ....j 99.75 itd., IV-ej .eryi 99.25 .~. ,
swych ideałów da się skusić zdradnym bo- 1880, Clyli powivkszyła siO o 12 1/ . mil; je1eli V·eJ setJl 99.25 it,leno. OJ.kou'o: nerliu 3"1"
l.o,"lyu a':" Pary t 3~I., Wi ..leil ..../., Pete .. burl(
giniom ros koszy i użycia, gubi 110 dl'odze ZlIŚ doliczymy luduość Alaski i terytorJum in- 5/t'n'
WI\rtos6 kUlłł\UIl X" Ilotrąceniem i-t.,! li nT &ut&·
najcenni ejszą treśl! swej duszy. Jednemu dyjskiego w takim razie przyrost mieszkańco" ,",ue ,.iolll1kie 96 3, ,"'.rn. I i U 202.2, hoJt! 163.6,
Komedya w 4 aktach, W. Sardou
i drugiemu niewolno bezkarnie trwonić sil wynosić bvdzie okrll8łe 13 mil. N.j"i~kszy Ii"y Jik wUacli.o 99.2, pol, C.kA proutio". r 68.6.
przekład Jana Arwina.
dlll ... Fryoe. CalQ z t...'\kiej walki wycho· wzrost ludności wykaztlły obtl Stany Dakota II 226.9.
Pani Mod.l'lejewoka przed~tllwi ro.. bur; . 5·g. IIIIor.",. 1W.k.le "' l,o.·IJ" Sl.OS.
dZI} tylko filistrzy lub filozofowie ożycia i SLan Ncbrll8ka, pierwsze 278 prcnt, ostatui I[ Pete
l)Qilt!'zb. "~I"JI Otlłli& 102 / . . Ul J,okll"Ik ", "A ~hulę "Odetty".
epikurejczycy pogodnI.
134 prcat.
drti. l~'f,. 4'/,·1. Iiaty .... ' ''wn. krodJ~ l i. ,uki.
USOBY:
Artysta-poeta ginie w takiem spotkaniu,
**" Tragiczne odkrycIe zrobiono w Ui· 140.00, .kcJ' b".ku r. aki.go dl. b".,II11 sagraui ..Hrabia d. CIarmont
Latour
p. Oobrz.A.kl
staczając się po fatalntlj pochyłości w prze- szpanU przy burzeniu twierdzy dawnej .Alara- uego 29300, pelenbllraJdej{o b IIkn·111.kollt.o "O ~O
Filip de Hoeb.
p. J",szow.ki
, b~nlm mi~"'Juaro.lo ...e.o 516.0). ,...... u ..paść. Takim fatAlizmem okrutnym, nie- zanas w pobli1u Barcelony. Przy nprzlltanill 615.lkiego I,anku dY$konto"ego -.-.
Bechomel
p. Jlnow.ki
ubłaganym, druzgocącym, tchnęla post.'\ć gruzów w wyłomio twierdzy głuchy oddtwigk
BorlIn . b-go mar... n,"kuotJ m.ki. n r,,:
J eueral CI.rmonŁ Laksiężnej Falconieri w doskonalej grze Mo- po uderzeniu w jedll~ ze ścian wprowadził 2.i840, ut*. tlł1Sta.łfO ~8.50, .. e".... lo nA \Vl\(u..,,~
tonr
p. Romau
Momot
p. Winkler
drzejewskiej. Takiem świadomem siebie, pr.cnjl1cycb na domysł, it znajdować aię tam 237.90, u. l'.t... llIlrg kro 237.50. n. Pe"'"bllrę
111.236.70, n. l,on,IJII król_ tll.a7. n. 1,0u.I,n ,II.
Dr. Oliwa
p. Poplaw.ki
trynmfujl}cem z góry nad ofiarą, co jej musi otwór poddziemay; w istocie dnlsze po . 20.24.
Wiedeń 17115 klll'.III ".Iue 3lł.60;
Frou,teuae
p Staszko\\ ski
wlJada w sidla, okrucieństwem wielko- 8zukiwania do~row.dzny. do odk:y?ia. ja~I<illi, 5'1, 1t"1 Jalta"no 7420, ł'l, li.lJ IIk .. I,I""yjoe
Oe Meyren
p. Sto.zell-ski
gwiatowej hetery tcbuęła ta gl'a wytwor· która slutyć kIedyś muslnla za wlęzlem. l tak 71.50, Ilosy •• k.. flI8" ł'l, • IHll'1 r. 98 8l}, J.', •
Nucy"
p. Mo TrAp"o
V&lancOIl
p. Oauielewaki
na, wykoliczona, te gesty, spojrzenia, ta szczelnie b)ła obmurowan/l, it .ni Ilowiet ... e 1 8~7 r. - .-:, 6'1. ren'" .Iot~ 107.30. 6'1. r. • t. . I \
Cardailhac
p Zd,ie •• yń.ki
dostQpu do niej nic mi.ly. Cala r.1O}40, l'O:J .~k& ", •• hodUI& II.,~ . 7620. III• • ,.,
dykcya wyrzeźbiona, wycieniowaua. po mi- nni .światło
.
ł .
.
k' I
. I"
I 'YI 1680, 51, li.,y .... t."•• rn.k,. 112.25. 6 I. po·
00. Jguatie
p Oeremarzyhki
strzowskn. 'l'rudno sobie wyobrazić coś jaskwlB n"'pe Dlona Jest sz 10 otarni , {wr e 011- iiyez;kM. l-IrfUUlO"1i. , 18tH rakli 17800 Wio. S l&ki
p. Oorzkowski
Sir Henri R....II
kd·"i •.lei" Ic,.j
subtelniejszego, jak zal'zucenie W rozmowie le111 prawdopodobnie do wi~iniów skazanycb r. 169.00, akcl. drogi hl.
Ue CiLravani
p. llartosze,,-s ki
Willlelm
p. A. Ol ..e"."i
z Camiolim przed przyjściem Roswelna nn śmierć głodowll lub przez uduszenie; w 236.QO, &k~y. lu.dJw ... • 1I.tryacki. -.-. .k. , .
ElIStacbu
p_
zymbofłki
.."okiego La.ku balldl~".lSo - . -, dJok.u wowej delikatnej siatki, w której oczkach ści.nie howiem I p..ylegaj'ł"ej do mor'a do. ",aI8,
.... ego
_ ._ , dyskouto nuuDleeklego bauKu p_A4""
Odetta
• • •
zapłątal! się miala ofiara. Frazes kończą sl .. edz mo~na .napół w!łupany ot\~ór. którego S'I. I"1".t.e 2'/,'1•.
Berlugere
P·II. 110nka
cy ową scen ę : "czy ten twój poeta odno- zamurowam nt. moglI w całOŚCI dok06czyć.
Londy., 5 marca. PO'l ezka ra ... I 1889 roku
Baronowa Carnalo
pna Pichor.
Jnlja
p-.a Tr.plZo
si?" był prawdziwym klejnocikiem wycyze- śmierć bowiem zlLSkoczyłll ich przy pracy. H . m. 99'/.. ~ '/.·I, Ko ..ole ""gi.,.ki. 96'/... _
Hrabi" Carotl
p-ni St..now,ka
lowanym mistern iej w tych kilku słowacb Niezwykłe. to odkryci. zrobilo w D.rceloni. PI~kna_
Palli
Morirot
p-ui
Zdzi...yńska
Watall"a. 5-&,0 lIlIor•• . T.rg •• pl""n Witko .. ·
zawarła zuakomita artystka całą prawie powuechnie silne wruenie.
018a
p- na Gerard
* ludność kuli ziemskiej "roku 1890 Kiego.. PIOew." ,m. ord. - . p.l..... Idohr. - t.reść istoty "Vulili". Prawdziwem nrcyMorirot
p-ni
ScWt"
Palli
~ ..* .
. '.
..
, biała - - - , ",1Ioro". - - GLO, tJto
lUi~żua de Hope
llUa lle.... eraka.
dziełem techniki scenicznej była pełua oblIczono n • • 1,487,600,000 ludZI, ~ tej hctby .. yboro .. o _ _ _ , .red.ie _ _ _ , " ..IIi". _
PallI Bertln
p-ni B.rto..ewska
psychologicznej prawdy scena aktu 5-tego pl'Jyp.d.: na Europ~ 380,000,000 mIeszkańców, - -. j~.zmi.iI 2 i 4-0 rzęd. 37ó-4.50. o"ie.25tlS.ra
p-lIa Pr~...u",
z Rosweinem. Niezrównany jest artyzm na AoYO-850,OOO,000 , Afryk§-127.000,000. 285. gryk. 390-420, rael,ik lotu.i - , liIOO", Pokojów.ka
p-na Rawi ..
północnfi-89 25Q 000, Ameryky 110' -, " .plk "p' "'''. - - - . Ilroe. polUJ 4,)(ltego połączenia d lI'óch masek, jeduej dla Ameryko
AamordJD.r
p. W&lo.tO\\- ki
.
'.'
.
670. euluo"J 800 - 900. 1"01.'00 -1100 .. k.......
Slui.~cy
p Wirgili.BE
widzów, drugiej dla kochanka, tej korne- łUdlllo WIl-36,420,000 I .A.ustrnJj~-4 ,7aO,OOO k.... jaglAI.. 100-115 olej ... ... ko.., __ _
'
dyi uczucia, gdy widz, uie łudząo się co mieslka6eó... Do cyfr powyt8zych doda6 jesz· IniallY - - - "" Vn,l:
Go§cie - Rzecz dzieje się za naOo .. ie,io.. p..euic, 100, tlta 100. j~ . .. i.ui.
do istotnego jej znaczenIa, nie m oże nwie- cze n11lety 300.000 mieszka6ców krnjólV podszych czasów.
rzyl!, że wyrywaj ąca się ofiara znowu bez· bi~gunowych. Natuml"ie. obliczenia ludnOŚci -', o.... 30, """bu l.ol.ego - koteJ.
Na trzecie pnedstawienie "Odelta"
.krajacu
egzotycznych"
sfł
dosyć
dowolne,
W
•.
n
......
:-gO
marCa.
Oko
..
l'!:
Ha~t.
Ikl~J
w
wladnie w ręce oprawczyoi wpaść musiabilety żólte.
. b'
bo' k
. I
sawladrolOC.I1.07-11.1!9; za18.8.6J -8.65.
'\ la_ Te dwa wyrazy twarzy kunsztownie dk
HE!'RYK LA 'GE, Impresario.
O onywanlo owlem O ''''" owego SpISU u- .yuki .. "iadro 1000: 11.2-1-11.'lł· la 78": 8.76 _
dności
w.
ITnvtrzlleh
czgści
świat
..
z
wyj"tkicm
.77.
'
110ląezone w obliczn artystki i ta potwOI'ł:lll
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Poszukuje się POŻYCZKI

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-

NAJWYŻEJ Z TWIERDZONE

'.

wyfmienieie pro peroJ ..ego interesn
handlowego; potrzeb.~ jest, tylko, killmsetrublolwa pot,ezk& • pew.,. pa"",ey..
Życząe, ndzl.Ud takowej raczy łaska:
wie adro 8"Ój z}ożyt w Administrae,i
tegoż pisma pod lit. A. B.
451-2
dla

Towarzystwo CzarnoIDorsko-Dunajskiej Żeglugi Parowej
w Ode••fe

donosi niuiejszem, Iż w skutek śmierci . p, Ernesta
zamianowało w dniu 1 (13) stycznia 1'. b.
AGENTEK SW '~GO

Towarzystwa na Królestwo Polskie,

donosi niniejszem, iż w ku tek śmierci Ś. p. Ernesta Gay'a
zamiauowało w dniu 1 (13) styczuia r. b.
'
~ GENTEltI 8 WEGO

IfIIF mieszkanie

Towarzystwa na. Królestwo Polskie,

z 3 pokoi, przedpokoju i
kuchni, położone na Wólce.

p. H. L. Malhomme.
rów i towarów na parostatkach RUllkJe"o Towarzystwa Zeglugl
Parowej i HandlU, do portów (Jzarnego, ",zow.klego I
8rcJd'zlemnego morza.

H. L.

11Lallło'Jnme.

.,
Obwieszczenie.
n

.-.

na zamieszczone powyżej ogłoszenie. mam honor donieit, ii
w kanto..e moim., w: War8~a .... I~, prz, nliey Włodzlm.ler.klej
Nr. 19, ndZlelaJą Sl~ ws.elkl. objaśniema, dotyeząee przewozn pUAŻe
rów i towarów na p..rostatkaeh Naj ....yżeJ Z.. t .... ledzoaego '1"own·
rzylltwal (Jzarnomorsko - l' unaJllkleJ Żeglugi Paro .... ej
do portów P'ÓBtw Naddan~skieh.

Powołująe się

429-2-1

,

Z

POWOdU wyjazdu sprzedaje urządzenie sklepowe
z towarami wiktuałów i
galanteryi, razem lub czę
ściowo, Ceny niżej kosztu.

H. L. 11Lallwmme.

06'1HB.lIeHie,

,

jest od 1 lipca

Oferty pod adr. lnżenier Lisiecki
w fabryce maszyn J, John, lub ol
Piotrkow ka N 148.
436-3

p. H. L. Malhomme.

Powolnją. 8i~ n.. zrunleazczone -POWY'.J ogło ••nie, mam bonor donieit, iż
w k&ntorze moim w W~rlj%a .... le, pro, nliey WlodSlmlerl!lklej,
Nr, 19, ndzielaj'l 8i~ we.elki. objaśniem&, dotycząee przewOZ1) p... o.że

430-3-1

POTRZEB~"E

D AKI
r.. ,· e.
m
pI:z~prowadził
.ulicę

1.~U~I.~\~VI~dz.el~'.ka.Nr.,.33.no.w.'Y·.4ji.
Amerykański

npaBaenie 0611\etlTB3 UOTpeUHTCI:'
all I !l.iI/l COCrO/lIl\BX'b na roeySIQ na
NowoCYRK
.
.
!I.apCrBIIHuoli H Ou"'eeTBe OC ~leJ8ką, róg Północnej, dom SzyJ THOMPSONA
Oyrekcya Towarzystwa Kre~ytoweoo ~la8ta ŁodZI podaje do .
,.
...
uu n kiera, przyjmuje od 8 do ) O r a n o , '
•
wYll\6t B'b rop, JIO!l.3H
od 2 do 4 po poluduiu.
309-12
Dzu w sobo~ d, 7 marCa 1891
publicznej wiadomości, że Z\vyczaJne zebrame og6lne Członk.6w
wal'Zystwa odbędzie się w dniu 7 (19) marca 1891 roku, o godzinIe .J.080.J.HT'lo )1.0 8cco6.Il!aro m.J.toill, - - - - - - - - - - 3 po połllduiu, w sali Z8brań ogólnych! w d~mn T~warzystwa, 'przy 'lTO 06rqee C06paBle Q.De008'1> 06Hl'
na benefts znanego znakomitego .kwiulicy S1'edniei pod .' 427 w m. Łodzi połozonym I na zebranIe to rqeC,'1'Blł B'1> .J.8Y,Xl> nOCJlt,ll.083Te.DL-·
libryBtyezaego ml\%ykalnego klown..
pan& Baptyst.
wszystkich sto warzy zonych zaprasza,
1> 98CI>,II.aOIHX'
>, COCTOIIBIllB.XC8
3OHX'
(16)
lO (22) 1ci>
J891
W dzisiejszym ,Przedostatnim bene1isoPorządek dzienny
posiedzenia zebrania ogólnego jest następujący: 08 oCBo~aoill § 6 I eyupaJlH
1:.,
,
R
wem p",edstaWlenin Damy maj~ wolny
. D k'
k fi
1889/90
eTaBlIo nOCTa- W Nowym ynku]li 241 (nowy 11) "stę~, ~pł\i~ey biJet ma prawo wpro1 SPI:awozdame yre, cyt.za 1'0. nanso\~y
:.
BOBH;IO 9UpYTL ,ll.1I60Tuia 06~ecT8a, przyjmuje cborych (cboroby ,ve': wadzIĆ ,odn, damę bezpłatnie Inb dwie
2 wlllosek, co d~ ~dZlel~ ulgI w opIaCie raty majowoJ 1891 r. opa QeM'1> ,II.JlR yperyJlBpoSaH\" ,11,11.1'1> wnętrzne i dzieci) od 9 do
damy mon z 1 biletem wojŚ(!.
z przewyzki kapltahl zasobowego.
06rq~cTna D y,II.08J1eTBoperun upe-lO rano i od 5 do 6 wieczorem,
Program ZlIpelnie nowy.
3 projekt do etatu na rok finan owy 1890/91.
TeH9i1i ,Rpe,ll.BTOpo8'I> ,Hs6paoo JlH370-15
Początok o godz. 8-.j wieczorem.
4 proJ'ekt zmiany § 1 warunków licytacvjllych co do sprzedaży 1I80,lao.1080yl) KOI,UIllCUO 1191. qlle·
Avii! J~tro "! niedzielę nieodwołalni.
nierucbomoŚci za dŁug Towarzystwa.
UOO'1>: . I) cl>p O.J.pllX8 3eJlJJR~a, 2) Dr. med
Klemptner
ostatnie pozegnalne przedstawieni...
BacH .. 11I AU,II.peeS3, 3) Hru8TIB Cy
Z szacunkiem
5 ·Wniosek, w przedmiocie udzielania urzędnikom rrowarzystwa mBoc8aro, 4) Buca cl>U.DlIOąIlOCK3'
OK'ULI!iii I ' A
Dyrektor eyrlm J. THOMPSON.
jednorazowego wynagrodzeuia za dlugoletnią służbę·
1'0 B 6) A8rycTa OumeBc8aro u przyjmuje od godz. 9-12 i 3-5 _ _ _ _. ._ _ _ _ _ _
6 Wybór jeduego Dy1'8ktora.
K8B.J.U,II.aTOB'1>: ..ueRcaB,II.pa E.."IO·
.
ZGUBIONO
tę
D kt
Ba a HuUO.mT/I Bop08cllaro
ul. PlotrkolV ka l\r, 21 (AO\VY)
7 W bó 'd
y r Je nego zas pcy yr~ ora.
.
'
naprzeciwko a teki.
korue o.
kaJ'tp. pO ....·t
8 Wybór trzech
Komitetu adzorczego.
p
p po 42LIO-l wydaną z tutejszego
""
9 U, na
u
magistt'atu
Zarząd Stowarzyszenia Spożywimię Michała Bieniak.
I Ip OWS I Łaskawy znalazca raczy złożyć
Stosownie do za ad w § 72 ustawy Towarzy twa przepisllnych"~,zegO dla nrz~dników pozostado sali obr.ad le~rania ogólnego, bez bilett\ wejścia nikt wpnszczo · Jący~h na sluzble w m. todzi,
pom, adwok. przysięgło
takową w tutejszym magistrRcie.
nym być me moze.
podaje do. powszecbnej wiadomoiici, prowadzi sprawy cywilne i krymi- 1,11IIIII~!!!!~
4i6i5-.I. .
Bilety wejścia dOl'ęczolle zostaną tym stowarzyszonym, którzy że zebr!lm,e ogólne członków, sto- nalne, Pasaż Mayera, naprzeciwko łe':
są wyłacznymi właścicielami nieruchomośoi J którzy zlożyli Dyrekcyi ~arzyszellla, na dwó.ch posledze: poczty ~ 11.
467-10
Do mego składu,
dowol1y pl'zepisania tytnlów własuości nabytych, po ostatniem zebra- llIach, odbytycb w dDll\ch 3 (1 5) I - - - - - - - - - - - - . .
,przy ulicy Dzikiej
braniu ogółuem, od poprzeduich stowarzyszouych, nieruchomości. lO, (22) lutego 1891 roku t;Ia zasa- B YI.l; oby.watel ziemski, posia·
, ~leJ Graffa, nadchodzą ciągle
Stowarzyszeni, posiadający nieruchomość wspóluie, obowiązani są zło- dZle § ~1 ns~awy postanowiJ;o zamd~Jący Języki polski i niemiec- śWleze tl'ansporty oajlep zyeh ga·
żyć w biurze Dyrekcyi pi§mieune upoważnienia w celn pozyskania klląć ;baJama stowal~zyszeDla, przy
ki poszukuje miejsca rządcy,
tunków
dla jednego z pośród siebie biletu wejścia. Stowarzyszeni, nieżyczą- czem dla ~re~ulowama_ !pr,aw st.o~ub. innego odpowiedniego za·
cy sobie uczestniczyli na zebraniu o"'ólnem mogą udzielić upoważnie- ,!!lrzyszema I preteusyl ,wler~ycl~JęCIa na wsi lub w mieście.
'(
1.lie. do zastąpienia ich, ale tylko jednemu ze stowarzyszonych, Po zło- II, wybraną zostala komlsya likwl- Of~r~y przYjmuJe Administraeya "Dzien·
1·
zeum w biurze Dyrekcyi upoważnienia i zwróceniu doręczonego bh~~c.l;Jua z członków : 1) Jry'ydryka nika pod sIg. "Rz,.,I.,".
ł6ł-3
letu wejścia, upowllżuiony otrzyma uowy bilet z prawem do dwóchl,?elbnll, 2) Bazylego Andrejewa, 3) . . - , . .
" .,
które sprzedaję po możliwie najgłosów,
Ignacego Snszyńskiego, 4) Błażeja
N11: ządame właśclcleh ni&- przystępuiejszych cenacb,
"
, .
, ,
' Filipkowskiego i 5) Augnsta 01- ruchom~gcl wykonywam szacuuki
-.;, I ' f
db
Wszystkie wZlDla?ko~ane wT~eJ upowazmania, w.myśl przepl- szewskiego, oraz zastępców: Ale- bn~owli do obowi,zkowej asekm'aJUJ. Vf'OI .., eJ'g.
só.w ustawy. stemplo~~J, wmny być zaopatrzone markami 8~emplow&- ksandra JeJimowa i Hipolita Bo- cJ'l. Nad~o spełniam czynności Ajenwpro t pla?!,1 u. W-go
mi, warto~cl 80 kOIHeJek,
rowskiego.
468-1 ta ~arsz~wskiego. Towarzystwa
Mp l
k
nii dwóch
stowarzyszony na zebraniu
Ubezpleczen od ogDla. m. Piotr· D'
. O OSLllS lego,
ogólnem mieć nie może.
' W dniu 26 mal'CI!. (7 kwietuia) 1'. ko~vska ]Ii 107 naprzeciw domn
zlka Nr. 506.
316-6
, .
, .
b. w Sądzie Okręgowym IV Piotr- Hemzla,
1~1• • • • • • • •
, Za malo~etUlch I lVogóle pod opl~ką zostających. cdo~ów To: kowie sprzedane będl} w drodze
Inżenier Henisz. I"
walzystwa, plawo do gło~u ~a zebl~amu ogólnem. sluzy opleknnom I subhastacyi przez publiczną licyta,
449-3
OB'.bflBJIEHIE.
kuratorom, którzy, po złozewu IV bllll'ze DyrekcYI dowodów sprawo- cyę dobra zwane
----------.!:!::.:::.:!.- Cy,J;e()oolil IIpBcTao'1> C'1>1IS.IJ;l\ Mu·
/łauia opieki lub kw'ateli, mogą otrzymać bilety wej~cla do sali zebrań
NAUCZYOIEL
poUIll1. Cy,ll.eli 3 IIeTpoKoBcKal'o
ogólnych. Za stowarzyszone zamężne, mężowie tychże uczestniczyć
Ol<pyra ,B, C. ~m3uąc~IU, lEBTe.n.·
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