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Wyczytalem niedawno IV "DziennikII"
bardzo pocieszaj'łcą ...
Oto wszyStko , wiedząca reportel'ya doniosla, ii niebawem ma osiąść w Łodzi na
stale jeden z rzeżl)iarzy warszawskich,
Wiadomość ta ucieszyła mnie niezmiel'nie, albowiem leży mi już otidawna. na
sercn my~1 agitowauill, iżby naszą ŁMi
pracowitą i kominami fabJ'Yczuemi zi*cą,
Jako tako "uartystycznić".
Dalibóg, przecież jeżeli nawet dzienniki
W81'Szllwskie tak się łaskawie i z 1101'#0'
dzeniem zaopiekowaly naszym grodem.. (o
~rochę jeno mniej protekcyjnego tom. "roSIDlYI. .. ), to tem więcej brać artystyczna
może tu śmiało liczyć na względy ...
Potl'zeba piękua. i wraże'l estetycznych
wszak leiy w natu rze ludzkiej ~. Nie podobna, aby ją calkiem zagłuszyć był zdolny stnk warsztatów fabrycznych i, IIby ją
calkiem zaćmić bylo w stanie ~Ięczenie
nall księgami handlowemi... Ta Ilotrzeba
~hywa ~ię gdzieś IV nlLjskrytszym k'lciku
• ll\two JIł można z letargu obudzić!
Jak dotąd, ŁÓllź pozo"taje istotnie w
~YJątkowych warunkach. Miasto 200-ty81ęczne rllzporządza zaledwie dwiema, trze·
ma. klUltami ludnościl Mając wszelkie prawo pl'etendowanla do tytułu dutego mi awil\domo~ć
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.pod tym względem. Ogólna pl'odukcya w ę ·,
12 gru- gla kamiennego w całym świecie sięga.
d ia 1891 r . druga i ostatnia emisya bile· dzi8 l'ocznie clo 30,000 milionów lIudów.
łÓw Loteryi Dobroczynnej na korzyść po- W stosunku tlo zaludnienia, Rosya powin·
trzebującej ludności w miejscowościach Ilaby produkować ~,IOO milionów pudów,
nawiedzonych ni~urodzaJem 1891 r .
ł ll ' lIdukuje zaś w l'zeczywistości zaledwie
400 milionów pudów, t. j. wytwórczość jpj
Drucra emisya biletów LMel·yi Dobro· jest pięć razy mniejsza od śl·edniej normy
C7,yun~ dokonana będzie ua snm~ 6,000,000 wytwórczości ogólr.pj . SUI·owca, z którego
rullli, ze ~cislem zastosowaniem przel'isów, otrzymuje się stal i żelazo, wyrabiają na.
zawartych w NAJWYŻEJ zatwierdzonej całym świecie rocznie około 1,700 milionów
w doiu 18 IiSl.ol'ada 1891 r, uchwale o pudów. Anglia miała dłngo przewagę na
Loteryi Dobroczynnej.
rynku wszechświatowym, tem? j ednak mu·
O terminie, w któJ'ym odbędzie się lo· siala ustąpić pierwsze luiejsce Slanom Zjesowanie wygl'anych, podane będą za.wiado- dno~zonym Ameryki póluocnej. W roku
mienia w sWl)im cZl\Sie.
1889 Stauy Zjednoczone wyprodukowały
Sprzedaż biletów i pojedyńczych kupo· 576 milionów SUI·owca, Anglia 50ł, Rosya
nów dokonywaną będzie: w Banku Pafl· ł5 milionów pudów; tymczasem w stosnnstwa, w jego kanto .... ch i. otldziILłach, IV ku dQ zaludnienia, Rosya I,owinnaby prooddzialach kasy oszczę<1I1Ości Bauku wjPe· dukować najmniej 120 milionów pudów 1'0·
tersburgll i Moskwie, w kasach po~iato czni~, tu więc wytwórczość jest mniej z/\
wych, IV instytucyach zarządu pocztowo· od umiarkow llnej §r~duiej o 2'1. raZIl,
telegl'aficznego i Czerwonego Krzyża, w Jeszcze słabsza jeqt produkcya Rosyi co
kasach stacyj kolejowych. w bankach pry- do ogól u pozostałycb kruszców, począwszy
watllycb, kantoracb bankierskich i t. \I.
od sreura, a skOJiczywszy nil cyllku, jest
O dniu rozpoczęcia spl'zedaży biletów bowiem o 8 razy mniejsza od średniej proIV każdem mieście doniesionem będzie 090'
dukcyi.
buo, z wymienieniem tych miejsc, w któ.Ogółllą nil całYDl świecie produkcyę tarych sprzedaż będzie dokonywaną·
kich przedmiotów w stanie surowym, jak
przędza, kruszce, węgiel, sól, wino, cukier,
herbata, kawa i tytoń. oc&oić mOŻlla, wedłng ceu angielskich, na sumę 11,000 mi·
przemysłu.
Honów rubli kredytowych, a IV postaci
Prof. Menuelejew, w ouczycie wygloszo- pl'zel'l'bionej, w jakiej znajdują się IV han·
ny,O\ niedawno, rozwijał myśl, że podoie- dlu, Wlll'tOŚĆ ich podnieść należy najmuiej
sienie ekonomiczne Il81istwa zalety dzisiaj 110 30 miliardów J·ubli. .Po Ilouauiu SRÓJ·,
w pierwszej linii od Ilodźwignięcia pl'ze- korzeni, dl'zewa, kamieui, szkla, wyrobów
mysłu. Z I'ozpl'awy tej .Nowosti" przy ta· gliniauycb, papienl i t. p., cyfra Jlowyżej
czają. nustępnjący urywek: "Liczne dane wymieniona wZl'oHni e w tI wójnasób, a Iiwykazuj'ł, że spożycie i wytwól'czość Ro· cząc zboże po rubIn za pud, dowiemy się,
syi co <lo mnóstwa towarów, uie pozosta- 1.e wal' t.ość zboża wszystkich mieszkailcólV
wiaj'ł nic do życzenia, wobec tego więc, świ6ta wynosi 15 milial'dów. Z tego już
wziąwszy ua uwagę natul'alne bogactwlI prosty wniosek. że potrzeby ludności na
baju i średni nadmiar zboża, dający po- średnim stopuiu knltury warnnkuje dzisiaj
ważn'ł cyfl'ę wywozu, trudno na. razie ZI·O- nie salllo zboże, lecz ogól innych licznych
zumie<l slabą sil~ nabywczry łudności, o towarów. Zboże stanowi obecnie we wszystktórej świado2;y jasno fakt, iż przy plonie kich puuktac4 świata, posiadających przyS pudów na głowę, kraj odczuwa już wy- bliżone dane o spożyciu, najwyżej 150;.
raźnie ogólną dezorganizacyę i ewentualny całej sumy wydatków, r.zyli, że ustaliły się
brak środków dla przeżywienia mieszkail- już tałl,je stosunki, że nie samo zuoże uców. Celem tglębienia do pewnego stopnia trzymuje człowieka. Okoliczność ta uwyżl'óilla tego stann \'Zeczy, do' przy patrzeć dlltllila się jnż IV powszechllelll zapotrzesi~ błiżej tym niedoborom produkcyj, w bowaoin pracy i zarobku."
____
których kraj stoi poniżej śred niego poziomu, Niedoborów takich jest mnóstwo. PoDZIAŁ PRZEMYSŁOWY.
przesta'lmy tymczasowo na trzech tylko,
lecz l1ajważniejszych i Ilieulegaj'łcych l1likwestyonowani.u. Obecnie ały ~wiat nie
może jllż obyć się bez' węgla kamiennego,
.,udż, dnia 23/II 1892 r.
żelaznego i bez różnych kruszców; repre·
zentują one współczesne bogactwo mine·
X W uzupelnienin wiadomości o uklaralne, a Rosya lIpośledzona ,jest lYłaijnie dacb prowadzonych Pl·Zez l>. Tykoeinera
NAJWYŻEJ zatwierdzona w dniu
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z p. Sehreyel"t"m, o nabycie pl'lIędzalui te., Jasło·Rzeszów z połączeniem w Strzyżo wie.
go ostatniego, Jll':l:f ulicy Dzielnej, donie§ć :2) Kl'osno-Dukla, z mo:Wwem przedłuże.
dziś m,>iemy, że franzakcYIl ta jest już I nIem na ŻmigrM-Rozdziele do Gorlic. 13)
faktem dokonanym. PI'z~dzalllia 1>ana S, Jal'osław-SieuiawlI·Grodzisko - Leżajsk - RuIIl' ze~zl :~ na własność JI. 'l'ykocinera za dllik-Ulanów <lo Rozwadowa, dla polączesumę 109,000 rs.
nia 7. gotowemi już liniami uadwiślaliskieX We wzmiance o zmia.nach, l.aszłych 1111. J4) Rze&zów-Tyczyn-BI&Żowa-Dynólv.
w f i l' 10 i e t U t ej s 7. e g o d o m u k o- 15) Je.sło·Kolaczyee·Brzostek· Pilzno·Dem·
ID i ~ o IV e g o "B I· a c i K i P IJ er", zamie- biua.. 16) Stilry S'łcz·Krościenko- Szt;zawni·
szczonej w nUluene niedzielnym naszego ca, z motliwem odgałęzieniem w później
pisma, wkratllll , ię IJewna nledokladno§1l, azym czasie na i\laniowę do Nowego 'l'arktórą skwal'liwi~ IJI'ostujemy. Oto p. J. gu. 17) 17) Cltab6wka·Nowy'l'arg·Zakopa.
Himmelfarb nie wszedł do firmy w cha- ne. 18) Muszyna-Krynica. 19) Bochnia (lub
raktel"?:e wspólnika, ale jedynie podpi y- Wieliczka) Dobrzyce-Myślenice- KalwarJa.
waĆ będzie fil'lnę bezpośrednio .
Dotych- 110) Wadowice·Zator·Cbrzanów.
CZIIS zaś II. Himmelfarb podpisywał firmę
lIandeI.
per procul'a.
X K o n Lrak t Y kij o W 8 ki e już się
X Włdciciel jednej 1. mniejszych me · rozpoczęły. IV gmaohu kontraktowym już
cbanicznych II l' z ę d z a In i we ł II Y p. prawie wszyst!de miejsca zajęte. SJ,lodzie'l'eotlol' Titzen, vowiększlI i l'ozszel'ZI\ lun e jest wogóle większe ożywienie, nii
z wiosną nadcbodzącą swoj'ł fabrykę.
118 konLraktach zeszłol'ocznych. Kupcy 7.
X Osouy Ilobrze puin(ol'mowane zaprze· Warszawy pl·zywietli znaczue transporty
czają pogłoskom o n p 8 d ł o g c i a c h Ih·· ubrauia gotowego; nadtl) przybyła zuaczna
my F. w Moskwie i firmy R, w Bel·dyczowie, liczba kupców z TyfUsu i Buchary.
X Hurt.ownicy tutejsi pozostawili na ty·
X IV PetersbUl'gn otwarty będzie
dzieil uieżący ceny okowity niezmienio- wkrótce pierwszy skład herbaty
ne, a mianowicie: za wiadro 78% w sprze- j a II o ń s k i ej. Zdaniem specyalistów berdaży hurtowej rB. 8,90, w sprzed&źy deta· bata japońska nib ustępuje najlepszym galicznej rs. 9-9.10.
tunkOOl berbaty chińskiej, a jest znayznie
Drogi żelazne.
tańszą od niej.
X P I' ZYs t 1\ II e k w Z II b k a c h pod
X We FI·ancyi powstał!! spólka do zaWarszawą na kolei petal'sburskiej ma być knpywltnia bydła w Rosyi i wywożenia go
utwarty już ZI\ dni kilka.
następnie
zagranicę.
Sp(Jlka zawilluła
X .Peterb, wietlomosti" donoszą, że je- obecnie stosnnki z Besarabill,
den z inżynierów instytutu komunikacyj w
X Skutkiem dotkliwej zUiżki, jakiej ulePetel'sburgu wynalazł al e k t r y c z n y a- gły c e n y p a p ier u i nieuuikniouego pra\l a I' a t s y g II a ł o w y, dla zatrzymywaoia wie przesilenia, gl·ożącego tej gałęzi przepociągów w dl'odze.
mysło\vej, uiektórzy fabl'ykanci zaproponoX Ze Lwowa donoszą, że zamiel'zou'ł wali konwencyę, celem zapobieżenia rujjest budowa następującycb li n ij k o I e j 0- uującej konkurencyi. Z powodu jednak
IV y c h
w G a l i c yi: I) Borki wielkie, 0IIOI'U fabryk il'lan(lzkich, projekt kartelu
Skalat·Grzymalow·'l'ouste·Husiatyn, albo nie doszedł do skutku.
z Grzymalowa na Chol'ostków do SuchoPieniądze i kredy&.
stawu; dalej z BOI·szczowa na JezierzallY do
X Z powodu zapadłego w Petersburgn
Czortkowa, prawdopodobnie także z Borsz- wyroku w procesie pewnego dłużnika. z zaczowa na Kal'olówkę do Zaleszczyk i z Za- rządem pry'\ntnego lombardu o niedopuszleszczyk do Horodenki. 2) Tarnopol-Zba- czenie w chwili licytacyi do wykupu {anraż. 3) W dalszej perspektywie linia Tal'· tl1, wystawionego na sprzedat, IV której
uopol·Załośce-Brody, 4) KI'asne·Busk·Ka· to
rawie wYI'ok zapadł n8 niekorzyść
mionka Strumiłowa·Krystynopoł do kolei zal·ządu lombardowego, spodziewalle jest
belzeckiej, 5) Żólkiew · JanÓw-Kamienobl·6d. postanowienie, zobowiązujące lo m b a ru y
a w dalszem przedlużeniu jej z Gródka na. p r y wat u e, aby wła§c iele fanlów mieli
Rlldki do Sambom, G) Janów·Krakowiec· nawet w ostatniej chwili, IJO wysta.wieniu
Radymno. 7) Złoczów·Pomol'zl\oy-Brzeżany. fa.ntu na st6ł licytacyjny, pra.wo wykupu,
8) Kołomyja· PiszY'I·Kosów z pl'ojektowa- za zWl'otem zaleglych pl'oceutów i . IV odnem połączeniem 1. bukowi'lskiemi koleja· powieduim stosnnku zwrotu Iw ztów ogłomi przy stacyi Berhomet. 9) Drohobycz· szeó o sprzedaży. Ża<1nych innych dopłat
'l'ruskawiec·Stebnik, z odga.łęzieniem z Tru- lIa rzecz operacyi licytacyjnej pobierać nie
skawca -do Boryslawia. lO) Przemyśl· Kra- u~dzie wolno. Dla uniknięcia zaś wszelsiezyn·Bircza-Zagór~ lub 'anok. II) Jaro- kich nieporozumień, w (lIanie szacunkowym
slaw-Pl'lIchnik·Dubiecko, Dynów·Korczyna- w·ystawionych do Iicytacyi fantów powin.
Kro""o, ewentualnie z Dyn \VII. do kolei ua być oznaczona w je<1nej cyfrze suma

Łódż - nie- posiada tej".óżliol'OduOścT-ftilm,

2:by.doll.-a woła czcicieli piękna i I zak-oliczyć. .. reklamką dlll. jednefz jeJ kaplanek .. ,
leży. A przecież tam, gdzie nlllionerów nie
Idzie mi o pannę Wyrwiezównę, która
podobn/l liczyć na palcach obn rąk, a Id...
wIdnie w tej chwili zaprasza... na swój
dzi zamożnych spotyka się co krok - tam
Pr ,~echodząc do sb'ony praktyczuej, wyj- benefisl
sztuka powinna sobie wywalcayć wygodny muję listek ze wSllom8ień i przypominam,
Czy panna Aniela potl'zebuje reklamy?przytułek i taje, jak IV z~dzie sLać się do- że przecież tn już bawili n nas nieraz ar- nie wiem, Ale wiem to, iż jest pl'awdziorli przyjaciólką i miłem wytchnieniem po tyści-nll\larze i, że ten pobyt krótkotrwały wie ntalentowaną artystk, i pamiętam, że
uci'łżliwych lub denerwujących tl'udachl...
jak najlepiej się 7.apislll w pamięci naszych przed cztel'ema laty zrobiła furorę w·WarProszę sobie tylko wyobrazić, że na- gogci...
sza wie, gl'ając prześlicznie pailleronowską
przyKład ua ulicy Spacerowej otworzą się
Bawił tllil\lJowicie Styka, bawil Heimanu, .Myszkę."
I'l'I\cownie malarskie, urzą<1zone ze sma odwiedzał n'I8 Sachorowski,
trzałecki i
Tę "Myszkę" widzialem następnie n/\
kilku 8cenach i przyjemnie mi przyznać,
kiem i komfortt'm,,. że gdzieś na Wólce inni.
I'ozbije swe namioty rZQźbial'z i zwyczaDla lIlałal'za jest IV Łodzi pl'ze<lew.8zyst- ii nigdzie równie idealnego dziewczątk/\
jem zagraniczuym \ll"ządzi aMlic/' przy kiem obszerne pole portretowania, na .I·zeź- nie spotkalem ...
sklepie, do którego wejście dla każdego biarza zl\g oczekuj/} IV pienvszym zeregn ...
Od tego CZI\SU p·na Wyrwiczówna bez
przeclIOlInia będzie wolnem... wreszcie Jlo· nasze cmeutarze.
BprzeczJlie rozwinęła
ię, 1\ chQĆ jest
myślmy sobie, że naprzykład w GrandA poza tem, czyż malo IIOsiad,\ Łódź sa- skrzętnie przez uaną retyseryę Zll. kulisaBotellI pierwszy lepszy al·tystyczny imllre- lonów, IV których obraz i rzeźba bywa mi przecbowywana, może uzi~ być ozdobI)
Sil do wystąpi z wystawą dzieł sztuki, na niezbędnym orilameotem?,.
każdego teatrn, gdzie jł tylko za proS? ...•
którą co niedziela b~d7.iemy się zbi~l·ali,
Jestem pewny, że zamiast ~zukać za
A wypada pailst\I·U wiedzieć, ii o na Zł
uiuy lIa .-aut...
granic~ tych kardynalnych ozdób ~alono- ..liryczną" starały się w tym sewuie at
Czyż to lIie uęci?,..
wycb, uasi milionel'zy korzystaliby z przy- trzy sceny: krakoIVSkl\, poznańska i łódzPójdę dalej i powiem, że tn jest miej- jeruno§cił z miejscowej produkcyi artysty- ka ...
sce i dla beletrysty i t1la poety o ~atYrY-1 cZllej.
Ponieważ r.ódi została szczę liw. wyczujm talencie. NiechRjby tu zajrzał prze·
'l'I'zeba tylko, żeby się ta pl'Qdukcya brank" powiuni tedy łodzianie swą wlllię
lotnie jeden, drugi i u·zeci, 1\ Łódź miała- narodziła i żeby się lIie' Zl'lIżała walkII, czno ć pannie Anieli (Jkaza~ serdec~nie, ..
by swoj/} litOI atllrę wiel"e zajńmjąCl}, swo- jak'ł w p czątkach sto~.rt b~d1.le 7.muje cele jasno skrYlltaliloWllne, swoje życie SZOlIl\!
odzwierciadloJle i II'lall"y swój hUllIor1...
U-li,
Nie chce mi się wierzyć, aby lodzianie
byli tak zatwardzialymi ignorantami wszyKiedym się Jnz tak rozpisał o szluce
stkiego, co uie pachnie fl\bJ'ykll i... gesze· • wog41e, to pozwolę sobie ninlejszy felieton

życia, zawodów i stan6w, jaka jpj się lIa· talent uie z(lolały do nich przemówić!...
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dłogu, ~al!!ży.t.olici proceo.~wych .i: kosztów ~oa ~orzys~nej eksploatacyi, zwłaszcza, że
og~oszen, Jakie w ostatOleJ cbwlh przypa- I Jak Się zdaje, oło"'ianka zawierać będzie i
daJ' do zapłaty ~la wykopu faut~. Pro- srebro. KopIlInia ta była dawniej własnolongować zal! pozyczek po upłyWie okre· Sci'ł niemców, a akta o jej islnielliu znaj'I~nyclt terminów, przed Iicytacyą, nie bę-I do wały się W Berlinie.
dZle wolno.
Rze_los la l przemylII drobuy.
.l'ocz'y I telecr.'-y.
..
X .Kowoje wl"emia" donosi, że pl'zy in ·
.X .OddzlILly po.cztowe: R a. z r y t .o J ~.I spekcyach fabrycznycb utwol'zony b~d zie
K IS I ~ I e w s k oJ.e w guberol smoleusklej, oddzial ~pecyaluy dla nadzoru nad pracą
prz
. e~llIanowano: ple.rw.sze na • Korsyka ", i utl'z"maniem u c z n i ó w I n c z e n 11 i c
ś
D
J
d
I ugle za na. oOlec .
war s z t a t 6 w r z e W i e ś I n i c z y c h, dla
pOdę"lI.
przestrzegania, aby' majstrowie dawali uX W departamencie ekouomli państwo· czniom możność nczęszczania 110 szkół niewej rozpo~zt}to niedawno rozpatrywać no- dzielnych lub wi~czornych.
we p r z e p i s y o p o da t k a c b g r u nX W tycb dOlach ZlHwierdzono ustawę
towarzystwa pou fil'mą: • R u s k i e k
t ow y c h.
Przemy.ł.
m i s y o n e I' s t wop I' Z e Ol y s I II dr 0X Dzieunik "Kaukaz~ donosi, że z bi ó r ~ n e g o·. Zadauiem nowego towarzystwa

0-/
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IV nieazielę, Teodora Ró""an i Wik~orya Koma- ,jojrzałości

W

jakiemkolwiek

gimnaz.\·u;

ła ,kradły Abramowl Hr~,l"emu, zalnl ....lkałemu "" klasycznem. KUI's ogólnego I~}' kształcpni&
~~:u r~ ::. s!:..:r::oł~;J r:b:rc:;~

.=.!

medyczne~o bę~zie trwał lat 4,. pOCZ~1D

słuchaczkI obowIązane będą w ciągu Je.
dnego do 3-ch lat zajmować się praktyk~
W różnycb instytucyach leczniczych pod
.
k'
O'
klel'~n ' Iem ordynatol·ów.. soOom, które
akoncz,ły caŁkOWIty kUl's IOstytutu, wyda.
Wllm! będą dyplomy na stopień .kobiety_
lekarza" ; nadltne będa następnJ' 'ee pra.
..
. ~
W8; aj. prawo wolnej praktyki w calem
panstwle, na zasadzie ustawy o lekarzach
wdlno -p raktykojących; b) prawo zajmowa.
dr~~d%:z;~~d~ta~i:Fi' w:r~g:zkt"k'nn?:u ~~b'li.bem nia pos~d lekal'~y, bez praw .słu~by )I~ń.
stwoweJ, przy lU~tytutacb zensklch, glm.
ua~yltch, pensyach, szkolach i innych żeń .
sklch zakładacb wychowawczych, naukoŁodzi.
I WYC~l i dobroczynnych, .Iv .charakt~rze ~~enych ryb o,lebrano.
. Tegoż dni~ eeh!"ytano Józefa RoI na kradzieźy
,e.I aza z ;><>gorzeli'ka ~abryki. J. Le .. ko",ez~ IV
mlOl!zkarun Ról. znaleZIono kilka kawałków zelau
ze ,palonej fabryki.
W ubiegłą sobotę,
lo godziuy 7 wieczorem,
K[.zed)eduym ze okl.e
kolo~&!nyeh na Starem:
I~c~e zatrzym";ł. SIę .. ó. • kIlkom. ,~n~uk,,:ml
drozdiy. IV ebwlli, gdy do,tawca oddali l 81~ Dleopodal z jedną skr.,.,ką. kilku czatujących w pobliżn rzezimieszk6w rzucilo 8i9 na "6z; d.-aj z n,eh
przytrz~.l.i ,:,o~c:ę, a t1"z6Cl.pochwycil ,krzyuk~

Z poza

~~~:,'tt~~ ::a~~o~~~m:;~,~!n~~ad' lekk~~.I:;

-0gci , jak gatunku, soczególniej w gnberni nabywcami.. IV program działalności to'Var8ZIlwn. przy ziemstwach.
W dniu dzisiejszym w muzeum pl'zeCesarskie ruskie towarzystwo geogra.
erywauskiej. W gnberniach elizllwetpol- wlu'zystwa wejdzie także: U1'ządzanie skłaskiej i bakińskiej plantacyom bawełny za- dów wYI'ollów drobnego przemysiu, ntl-zy- mys lu i rolnictwlL w War.Qz3wie, in - 6czne \Ir~ądza nową wi~lką ekslledycyę
szkodził wiele zbytek wilgQCi, wynikły mywanie agentów i komisyonel'ó w, tak w żyniel' Kazimierz Sommel', ma wygłosić o d- d o A Zyl l! r o d k o w ej . Na czele tej ekskutkiem deszczów jesiennycb. Bawelna w Rosyi, jak za gl"ltOic,!, tudzież przyjmo- c z y t o k o n s t I' U k c y a c h .M o n i e I'·, spedy~yl stać bęuzie znany etnograf -110e rywań ska, choć gl'ubsz& i krót za od eli- wanie zamówie,!. Kapitał zakładowy no- które tak żywo interesują miasto n~sza ze dniżlllk, G_ Potapin.
Dla walki z p o i a r a m i I a s II w mini.
zawetpolskiej i bakińskiej, 3 zwłaszcza ku- wPgo t.oW31·ZyStW3 IV ijumie 120,000 ruu., względu na zastosowanie tycI! konstrukcyj
taiskiej, była sprzedawana drożlij o rubla sklada się, 'z 1,200 udzhLl6w, 110 100 rubli IV budynkach fabl'ycznych przy wykonaniu stpryum dóbr państwa Ptzedsiębiel'ze sze.
na pudzie od tej ostatniej, co daje się wy- każdy. Członkami towat"zystwa mogą być lekkicb a trwałych j1ulapólv, rezerwolI l'ó W, reg środków energicznych. Wrazie pożaru
jaśnić jej czy.tości'ł. Tymczasem w roku zarówno osoby prywatne, jak całe al·tele ect, ect. Pożąd ane m byłoby bliższe za- ludność okoliczna obowiązana będzie rzuznajomienie się z konstrukcyami podobne- cić swe zajęcia i stanąć do gaszenia.
1882 ua wszechl"UBkiej wystawie w Mo· przemyslowców drobnych .
Zjazdy.
mi techników l specy1tlislÓW ł6dzkicłl. Próc~ tego pociągane będą do odpowie.
skw ie, ,wyborowa bawełna kntaiska, skutX Na odbytem w tych dniacb zebraniu
"Gazeta polska" donosi, że wydawnic- dzlaluości te osoby, które rozpalaja ogień
kiem swej długości, delikatnośc i i połysku,
była oszacowana przez fabrykantów mo· ogólnem ruskiego towarzystwa owocar- two pisma ludo ego "Z"rza" Ilrzeszl na IV lasach bez szczególnej potrztjbl:
'
skiewskicb droźej o rnbla Da pudzie od skiego IV Petersburgu, przyjęto wniosek własność konsol'eyum, rep l'ezentowane~o
Petel'sburskie t o war z y s t w o o P i e ki
erywańskiej. W ~a mej rzeczy, Illłżna po- z8I"ządu zwolania w rokn bieżącym w s 7. e c b- przez p. Adama Zakrzewskiego.
Redł\- n a d ~ I e p y m i wysłalo do róinych gn·
wiedzieć, że I~r· sze gatnnki bawełny kutai- ruskiego zjazdu sltdowników, przy. ktorem pisma pozostanie n adllł p. MiJguj- bernij lekarzy okulistów, którzy Zlt poro.
sklej .uie ustępują wcale egipskiej. Zbiór czem zarządowi polecono wypracować l,ro- Malinowski, ktl)ry "Zorzp''' znacznie pod- zumienie m się z miej cowemi wladzami
bawełny w guberni kutaiskiej w ciągu lat gram zjazdu.
niós ł IV ostatuich czasach swem praktycz· mają zb ierać w ozuaczonych punktach uiewi.
ostatuich dawał rocznie tylko od 5 do 10
X Depal·tamellt dróg uitych i wodnych nem kierownictwem.
d.mych, dokonywać operacyj i zaopatrywać
tysięcy pudów, podczas gdy zbiór roku wysyla do Pal'yia nwóch delegatów l1a V
w stosowne okn!;,,·. P"ÓCZ tego towa·
1891 ' da prawdop'Odobnie około 15 tysięcy kongres międzynarodowy, zwolany
Peter8bllr~. I·Z.l'Stwo utrzyftluje swoim kosztem pewną
pudów, skutkiem powiększenia zasiewów dla rozpatrzenia spraw żeglugi wewnętrz.
Rada państwa, l1a jednem ze swych ilość łóżek w kliuikacb oftalmicznych Pebawelny, przez zajęcie 11& ten cel miejsc, n~j .
ostatuich posiedzell, postanowi/a, że p o · tel'sburga, Mosk wy, Charkowa, Odesy i
gdzie byly winnice, zniszczone przez lilom o c n i kam i II d 11'0 k a t ó w p r z y s i ę - NOlVoczerkaska, obecnie zaś otwiera amkserę w powiatach kutai~kim i 8zorafańg ł Yc b mogą by ć tylko osoby, posiauające bulatoryum oczne w 1'yflisie i Taszkeucie
dyplomy uniwersytecki e z ukoliczenia kur- z bezpłatne m wydawaniem lekarstw.
'
skim. Najwi'lcej bawełny w Erywaniu zasu Ilank prawnych, albo też te, które zd~kupnje firma l. K. Poznańskiego w Łodzi.
W roku 1890 ku piła OUll 129 ty. ięcy po-0Iy egzamin z tycb nauk podl ug progl'amu
dów !Jawełny z nasion amerykańskich, tak
Zarząd ~chronkl katolickiej .za~zylla dziś specyaluego, wypracowanego w ministe·
CAŁEGO
zw,\nych Karakoza. Drugą firmą, kt6"a co· rozsyłał! bilety na p.'·~edstawlellle, z któ- ryum sprawiedliwości. Źaden adwokat
-0roczuie nauywa znaczne partye bawełny rego. dochód mil: zas.,II.Ć kasę .sympat!cz~ przysięgly oie będzie mógl mieć więcej
w Erywaniu, jest towarzystwo jllrosław- ~ej I pożytecznej tej l1l~l.y~UCYI ... Ułozol~J pak dwóch pomocników, którzy uie będą
..... Paryż. Na ol'rótniooy fotel w okode.
sklej wielkiej fabryki tkackiej w Moskwie, J~ż program przedstaWIeOla plzedstaWllt mieli pl'awa' samoistnego prowadzenia mil froncusl<illj, w aekcyi sztuk pieknych, do.
które w roku 1890 nabyło 42 tysiące pu- Się. ba.rdzo zachę~ająco. Odeg.';alle uędą sPI'a IV cywilnych i karnych IV ogólnych t,d znalazło si~ juŁ dziesieciu kandydatów.
dów. Nieco niniejszą ilość zaknpiło towa· dWie. Jedno~któw~l: "Przys,ł,uga .. ~z u'au- instytucyacb sądowych.
Miedf.Y iouemi , z"ajduj'l si~ na liście nnzwisko
rzystwo handlowo· przemysłowe "Wlodzi- cusklego) I "Mąz od biedy . B1lzlDs~lego.
\V ministerynm sprawiedliwo§ci, jak do- PI', Dutert, Guadet, budowoiezych, Edmond.
mierza Ałeksiejewa" w Moskwie, a miano- DyrektGor teft'·~ p. J~'OI!Skl ,~vygł~~1 mo- nosi "JUI'idiczeskaja gazie ta" powzięto Guill.ume, profesora szkoły sztuk pieknyob i
wicie 39 tysięcy pudów. Prócz tego, cały nolog awa ew cza" y. I one, a a .me~ mygl przywróceuia w Rosyi "sądów sumie- p. Moyow:, który budował pał_c Thie ••".
szereg handlującycb, ormian i tatal'6w,lIl1- lnmauóly ~odano dl"l~g~."akt melodYjnej uia", których zadauiem b~dzie I'ozstrzyga- Wszysl\y ci p.oowio moj~ szanse, l'0si.dojll uo.
bywa corocznie spore partye bawełny i wy- operetki " '\I:o~ cygans I. . .
. . nie takich spraw i ściganie takich PI.ze-, wiem Ze pIU; de Rome. Niektóre r. dzieoni:
ayła ten towal' do Moskwy.
Zabawa łY~Wlar8ta, z~twledzl.aua .J ~z st.,pstw krymiualn.Ycb, ktlre nie są prze- ków postawily ró .. "iol. ltondydaturo pau u GiX Na żądanie fa ur y k i w y r o b ó w po ~'az .trze~1 n~ .orzy. I l~sze~ns~1 azy widziane bezpośl'ednio w prawie obowią· unln, budowniczego; t. wszokte nio mil widom aj o I i k o w Yc h Laatl'es i sp. pod Li- o~lIIo.weJ O? 10tl1lCZej, w . as u .. I sza w zującem. Sądy lakie istnieją ouecnie, po· ków, pali G. bowiem jul. od I.t Idllm r,owi~.
werpoolem, agent jej warszawski wysłał rlledz~elę ubleglą, .wskutek odwllzy, 7.n?- między innemi, w Anglii, gdzie ich kOłDpe- kszy ł grono ... nieśmierteloych.
kilkllulIŚcie próbek glinki, uzbiel'anej w roz- I~U nie mogła prZYJM: do skutku. ~k~zuJe tencyi podlega większa część spraw cy-,' *** Pałac królewski w Laeken (Belgio)
maitycb okolicacb kraju. Zażędllnie prób Sl~, ze zabawa t.n .lI1e ~a szczęścia I .k~o wilnych.
odbudowoje si9 szyblco. Koszty obliczano Sił o.
ma podobno związek z projeldem wprowll- wl.e,. ~zy wobec Idcle w~os~nnego ~astloJu
Departament medyczny rozeslal do za- cztery miliony frnnleów, lecz pra .. dol'odobnie
flzenia przemysiu majolikowego na szel'szą d~lsleJsze~o aury ~da.l·zy Się Jeszcze,kledykol. rządów lekarskich okólni k z rozporządze- przekrooz'l to cy fre .
_
skalę w obrębie Królestwa.
Wiek. w ciągu tej zimy sposobnosć...wyzy- niem, że czas pl'acy pomocników apteklu'*"* Gen ua. Pot.ar zniszczyl motalJrgiczny
X Dzienniki ruskie donoszą, że w Bs· ska.llla. upodoual\ spOl·towycb m~o~zlezy d.la skich w aptekach wiejski ch oie Uloże być z.k/od Hoc~lli n. prtedmicścio San.Pier d'A.recbmucie z wiosną roku bieżącego ma być zasll.eOla ~asy tak 11?zyte.czneJ, Ja~ uasza włączony do o b o IV i ą z k o IV ej tr z y I e- n.; 300 robotników jest skutkiem tego be,
założona fabryka sody przez spółkę traz ognIOwa ochotnlc~a Illstytucyl. ' .
tniej praktyki w aptekac h, nstano - zaitoi.!
.
fl·ancuskl}.
Nowy magazyn obUWia. Jedel~ z piel IV- wionej dla osób, życzl}cycłl sobie zdawać
*** Transfuzya nerwowa. Świot nowcowy
X Ze Lwowa donos~ą, że na Lipinkach, szo!"zę~nych ~zewcóI~ warizawsklcb z d. 1 egzamin na stopieli prowizora.
trwo intero. nJe sio uowem odkryciem dora Kon.
W lasku obok 'l'ruskawca, rozpoczęto IV kWletOla ?tw~era filię
~ llg~. z.akladn. IV
Do rozpatrzenia władz przedstawiono staotello Paul w Parytu. Dooo,i o niem gaze.
midCle przy . nllCy [lOtl kowskl~.I. projekt ustawy to war zy s t w a w z aJ' em- ta Bulldin m~di "al". Oto mnieJ' . . t !ć
g rorluiu r. z. lIauowo roboty, celem e k- naszem
Kradzlde. W DOCy • pIątkU n& sobotę okradzlO.
f .
'
.
_. "
WleCej re
S p I Oa t a c y i o ł o w i a n k i i g a l m a- 0110 sklep Abrama Alenberga przy ulicy Kon,tĄuty- II ej 110m o c y
a. I m a c e u t o W I U s k I C h. tego artykułu . DotychczOł ut.ywan~ ~yła trao,11 u, a względnie, celem osuszenia dawnej oowskiej pod nr. 320. ZłodZIeje .abrali paczki oy- Przy towarzystwie ma być UI'ządzoną ka- fazya krwi z 2y/ iUdywicluuln zdrowego, do Ol'
k~p81ni , która w roku 1815 została nagle gar, papierosów, tabaki i herbaty, wartości og6łem sa pożycz~ow.o·os zc.z ęd.uości.o wa. W m.ia- eiyó Icrw.ionośu)'cb cierpi~cego blitllieg~. Zda.
zalaua. Odwodnienie to usknteczuiono nad- 57Zrubh, hr 8 I l k G Idb
I'
stacb, gdZie SIę znajdUją ulllwel'sytety I w wnloby SIO, te tak lIrzeniesiona krew zastępu•
• lpl. za "mu a c a
o ,kradZIOno
erga I'rzy IVu ICy
. k
I
b . I
I będą Ot w"'r t e od- Je
. l1Ie
. dość obfi t'l W te Iazo i binłko ' krew pa.
oczyszczo- NowoaIeksaudryjskiej
pod nr. 55,
,.. WI.ę szyc l go erOla nyc I,
spodziewanie szybko, a obecUle
no dawny szyb i cbodniki, które uti-zyma· botę 10 work6w mąlli, :artości 10' rubli.
dZIały towarzystwa.
cyelltn. Rzecz jMnnle m~ siO inaczej_ Krew
ly się w bardzo dobrym stanie. Pokład
W tymże. duiu, z.lodziej~ IIDbra~ym kluczem otwo·
Do i n s t y t u t u m e d y c z II e g o d l a watrzyko!ob nie J1rzostoje być dla chor~go orrud J'est ladny i znaczny i znajduje się '"rh dr..., do mI .kaDla StaOl,ł,w& Dworako...- k U b i e t IV Petersburgu przyjmowane b ę - , ganizmu ciałem obcem i bywa szybko wy.
aklego w domu Sztarka pot! nr. 1-\37 przy nhcy d
- ,.
.' .
. .. , 20 I
" k
.
"
. .
dosyć Wytko, bo już w głębokości 36 me- Widzewakiej i ,}<:radli rozmaite HeCzy w.rto~ci
ą osouy, ma.ją ',e lIaJmuleJ
at II le u, cl Zlelo n~ wrur. zmOczelll. J edyuym pozytklem
trów; i powodn tego .podziewać się mo- 170 rubU.
)Iq zdaniu IlI"zez nie egzaminu lUt patent jnki przynnsi pnr.yentowi. jest pOll rn1.nieni;
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Car=en Sylva,

D E F I C Y T.
(Dalazy

ciąg

- pab'z Nr. 41).

Oui tak pasowali uo siebie jak ogień
i woda. Gdyby postępowano z uim ła
godniej, byłby niezo\wodnie lepszy. lI'ak
od początku stoję zawsze między niemi
dwoma, a cierpienia moje coraz sil) zwię
k szają.
W trwodze mojej tracę wszelkI}
miarę złego i dobrego. Ml}ż mój sllm nauczył mnie bać się jego i teraz znosić mu·
si skutki, Wielkie to dla uas nieszczęście.
Bo cenię go, kocham i wdzięcznI} mo jestem. Wyrwał mnie z uędzy, podarunkami
obsypał, miłością otoczY./ł tyłko nigdy
przebaczyć nie mógł nic melllu dziecku.
W len sposób stanęła między nllmi zaporli
cbłodu i goryczy, której dziś usunąć niepodobna. Dlatego to kochany Lewesie
uis mogę zwróci~ s ię do niego z prośbą·
raczej w ogieil pójdę. Gotów syna mojego usunąć odemnie lub go wypędzić z domu. Drżę co cbwila, że ]J1'zyjdzie do mnie
s taltlem postanowieniem, a nię prz~iyła-

bym tego, ni e mogłabym I'ozstać się z mO-I
- O niel moja kuzyneczko. Ale tem
im synem. Wolę m ężow i me~u! d l~ me- bltr~ziej m~i e.kochasz, bo I~ragniesz mni~
go dziecka, krzywdę lI'yl'z~dzlć I WZiąĆ to ocalić. WidZISZ, Kat~l e en , JI\ jestem taki
na swoje sumienie. Wszak powiedziałam, nieszczęśliwy, że świat caly zlitowalby
że najcięższI} pokutę przyjmę bez szemra- się nade mną , a cóż dopiero młode litościnia. L~wesie, błagam cię, proszę, dopo- we serdusz.k~ twoje. Do Temory. pos~ emóż nu. .
.,
.
.'
t!ł~m przeclez t.ylko dlateg?, b~ D1e w!eDrżąceml rękami Wyjęła z kleszeDl cen· dZlalem dokąd Się udać. Nie IllIałem plene klejnoty i podala mu je. Lewesowi w niędzy, ani dachu nad glową. '1'0 wszystgłowie się zakręciło, a kasetka jllk ołów ko. Ale ja ciebie, ciebie jedną kocham
.zaciężyła mo na dłoni.
.
.
tylko, jak 1!l0ją własn, dUlizę .
- Pomyślę-ollparl- ulady śmlel·telnle.
- Tej nie bardzo kochasz.
Gdybym jej tak bezgranicznie nie kochał
- Kathlee~1 - zabrzmiał surowy głos
-dodał w duchn.
pana domu:
.
Naraz oczy mu zajaśniały, myśl jakaś
Serce Jej zamarło ze strachu.
zbawc~ przyszła do głowy. Przypomniał
- Kathleen, bądź tak dobrą l pofatyguj
sobie że ma uzbierany z oszczędności ma · się na chwilę do mego pokoju.
jątec~ek.
Kathleen z sel'cern 4ij<lcem i spuszczo- Poprobuję - powtól'7.ył, wstał, przy- Ilem i oczami, podążyl~ z Vaugbantlm, a on
cisnął szybko do nst podauą sobie rękę i sam drzwi za nią zamknął.
uciekł. 'l 'ak, miał mająteczek, Q6aruję go
- J eżeli wyoul'a żasz sobie, że pozwol."
z rozkoszą, ~ ona uędzie sądzi/a , ie ~ry- aby ten .lot~· pod. moim dachem .zale~ał się do
lanty zamienilem. Ale co potem? Jeśli to na.uczycl~lk! mOIe.b córek,. to J~stes w bił!'
nie wystarczy?
dtle. Jezell sądZISZ rÓWIIleż, ze ule będę
W jadalni Tom i Katbleen siedzieli je- roiał sel:ca, pomimo twego ubóstwR, pomi·
szeze ciągle. Oczy młodej dziewczyny uly- mo lez I lll'óśb Edleen, wydalić cię -& doszczały a twa!'zyczka pokryla się I'umień- mo, to również sii mylisz. Co moja slużba
cem. '
myśli, skol'o uie sprząta (lo śniadaniu, aby
Przeciei uie wyobrażasz sobie, że waszemu sam na sam uie przeszkadzać?
wam o tobie dobre pujęcie.
Czy ule wstydzisz się, pozwalać się doty-

kać takiemu ulicznikowi, który przed cllwi-

lą m ~ że calowal piel'wszą lepszą kelnel'kę

z talvel"Oy? Jeszcze I'az powtarzam ci że
tego nie zniosę. Nie dlatego powiel'zyłem
twojej opiece to, co Inam t llajlil'o ższego
i . najświętszego, ażebyś sama obryzgiwała
SI.E! bło~m, aló dlategQ, ażeby postępowa'
Ule twoJe było bez zal'zutu, godne opiekunki uiewinnych d~reci.
Edleen powiedziała, że mąi jej uie zna
lulki i miała sblsznoJć. Przygotowany byl
Vaughan lIa łzy, blagania o pl·z~ba.czel1ie,
rzeczy, któr.e mil zawsze wstrętnemi były.
Jakże zdumIOny był, gdy Kathleen spojrzała na niego filut~rnie i wybucbneła "'lo'
śnym śmiecbem .
' "
- Co, 1'om? Ależ ja z 1'omem nie mam
nic wspóluego. Morgan Gwynne kocha
mn~e i pragnie pojąć za żonę. Toml Ja'
kie to śmieszne' Ależ mówiliśmy o tycb
.biednych zasypanych, skąd mam wziąć dla
nicb pieniędzy. 'rom ~ył IVz.-uszony, albo
udl\~vał wzr~szonego I cbciał mnlij objąć,
ale Ja lll'zeclei na to nie pozwoliłam. Zaleca się do muie Morgan, a uie ten ulicz,
nik; to zły człowiek, ja nie mam z nim nie
wspólnego.

I

(D. c. !l.).
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;;zOIÓW krwislycb i pobodzenie ich do "ydtielRnia zdro"ych so:'ó", przy pomocy syslemo
nerwowego. W len 8.m spo ób oddziolywaj,
wstrlyki".oia zaskórne. otv".n. przez d-ro
Bro"o-S6qo.rd. o których zdawal spr&"~ "lo,
".rzyst"ie biologieznem. To. co wydawalo siV
cudem, staje siV teru oaturalnym .. oloslriem
nookowym. te z ci.1 zwierz~cych mote być wyciągnięty pierwiastek leczniczy równie dobrze
jak z cial roślinnych. Dr. Poul, cb c~c wzmoc·
niĆ lub odnowić system nerwowy, wstrzykuje
pod skórV pacyeota z wszelkięmi uoliseptyez·
nemi ostrotnościami rozciellczony mózg baroni.
Do.a wyooei 01<010 pi~ciu cenlymetrów kubicz·
n,cb. Srodek len dotqd okazał sie oajskotecz·
niej~zym przy cierpieniach ne:,,?wych, cblorozie I paralito. Po ~ast:zyk.m~c~Q oo".ego te~o
środk~. p.acyent. czuJe s'v .J!~lejszym I d?znoje
Die%l\ll~rDle błogIego uczu.cla I jakby .pe\\'~eJ .ek~,ytaryl wladz umysł~wycb: Wszelklo c,erP.I.n~a
bisleryczne, ref,IoI~,c.zne I atakt~czne, zmkaj'
po k,lIm 'l.~t"zyklllv.c,ncb. o.ton"Dst w )1.cyencie bu~zą s,v ~a~DlcI~ I •.' c.~.to oddawna uśpiolle. Od do~wladc"e n I ?4doń onu~o~ych nad
no.'·o ~yn~lez/O~ym ślodklem me~ycznylD , spo·
dZle"aJą B~V .św,etny,·b. rez.ul~tów. . '
*~* ŚRl~zyce. ~,, ~nlllkl "aryski." przepe!niono ~~ w,aolomośel.ml ze ~szystklOh okol~c
Francy, o gwalt6woYl'h ~lIIeg.eh, s~ad'ycb
" nocy z I: 16 n. 17 lutego. Ta.lne1s.me
śnietyce nalVle~zlly Broksele, Londyn I Jersey.
• lV y krycł e z brodn i p rze z ..e ... Pan

I

P.* cibywatel ziemski z powiatn tarnowskiego w Ga·
li;yi. w roku zeszłym &gUbił 6' O złr. papierkami
po 50 złr., o tEem, W~tąPIWS.Zy ~o swego arend!-~

tem~z OpOW ledzll\ł. W ka:rezmJe
,iedzi~ Kożmioker, bleduy haudlarz sk6rek, n~dz·
iii. obrany, który przybliżył si~ do p. G. i zapytał
o rodzaj zgubionyeb pieui~dzy Zainterpelowaoy o·
by".tel nie ebciał dać . O&we~ odpowiedzi,. gdy Ko:
tmiDker wyjmuje z kl68zeru zgubIone pieniądze J
oddaje poszkodowauemu. Rzadka uczciwogć tak
",zrnszyła pana G., że połowę samy oddał jako na·

nR.. Kupsteiuera,

grodę Koźmiokerow' Świadkiem tej "".ny blł tyl·
ko Kupsteiner, &renaar~. ~jjtl kilka tygodm. Pe-

wnej nocy pan G. bnd..
którym okuał mu "!ę

Sił pod wpływem snD. w
~iedny w łachman ach Ko-

źminker z wym6wkaml, ze prze~ owe 300 złr. zaat..ł zamordowany. Sen przestraszył pana. G.. kt6·
ry jednakże, mają.c wiele interesów wła.snycb, zapomniał O tem. W przeciągo ilkn dni uaStępnych
sen powt6u;ył sit; jeszcze, co powodowało pana G.
do z.pytoni .. arendarza Kupsteinera o żydka . kt6·
ry otrzymał otl niego owe 300 złr. Arendarz dał
wymijającą odpowiedź, tłOmacząc się, że go nie
...ł gdyż bJoł to tylko podrOżny, który niewiado-

mo ;kąd przybył. W kilkA dni Koźmlnker zn6w we
lnie okazuje ai~ pann G.• opowiadając t. podstęp ·

•nie zamordował go Kupsteiner. Pan

G.,

ger. Pojęcie roli bardzo szczęśliwe, a co
watna, nadel' oryginalne, szkoda tylko, że
IV akcie 3-cim artysta nie uniknąl szarży,
której przez d wa pierwsze akty starannie
się wystł'Zegał. Szarży tej i niepotrzeb·
uycu, a )ll'Zytem bardzo niesmacznych do·
datków - at zawlele zanważyliśmy w nie·
dzieliłem pł·zedstl\wieniu.
Oprócz gOSZC7.ą.
cej primadonny i pana Czyżkowskiego. któ·
I'y wybornym byl Agamemnonem, nikt (lrawie nie zostal wolnym od tego zal·zutu.
Wina to J,ietyłko al·tystó w, ale i reżyse·
I'yi, cóź jednak na to POI'lIdzić, gdy i p.
Winkiel' dał się porwać ogólnemu prądo wi? ...
8. Krz.
Przypominamy, że dziś o gouzinie 8.ej
wieczorem w sali teatrn Victoria odbędzie
sie koncert Etelki Gerstel' ze wspóludziałem p. Sally LielJliug'a fortepianisty.
: W Genewie przedstawiono po raz
pierwszy 4.akto\\'ą oJlel'ę Lacombe'a, zatytulowaną .. Winkelried". Znakomity, choć
mało zuany w świecie kompozytol' pal'yski, od lat ośmiu spoczywa już w grobie.
Za życia nie mógl widzieć działa swego
lIa cenie. Dzisnuiki jJal'yskie z entuzyazmem \~yl'ażają ię o pięknOŚCiach tej
opery.
: .L'amico Fritz" nowa opem Masca.
gni 'ego zrobila kompletne fiasco w i\Iedyolanie.

zrobiwszy

re,!izyę, "aje znać wład.y, kt6ra zuala~ł~ u Ku~.
.telDera 300 złr. d.... e przez p. G. KO&lIllokerowl.
Przy śledztwie Kup.teiner przyznał oi~ do winy.
S~d jednomyślnie w Tarnowie w tych duiacb ska.at winnego u. powieozenie. Wyrok w tych dniach
wykonano pod Tarnuwem.

TEATR i MUZYKA.
~ W sobotę panna Czosnowska rozpoczę ła dalszy ciąg przer wanych z powodu
niedyspozycyi występów gościnnyclJ na uaszej scenie. Ujrzeliśmy ją w "Bal'onie Cy-

gaiIskim," IV roli Saffi. Jakkolwiek partya
tej młodej i namiętnej cyganki nie zupeł
nie nadaje się do rodzajn talentu sympatycznej artystki; jakkolwiek w lIutacu wysokich zauważyliśmy pewne zmęczenie gło 
su, będące zape;wne wynikiem uiezupełnego
jeszcze powrotu do zurowia Safti przez
- cal;y wieczór sobotni' zbiel·.ała suŁe. zasłiJżone oklaski.
W roli Znpana publiczność z p rzyjemnością powita/a pana Texla,
rola ta bowiem należy do najlepszych kreacyj za łużonego weterana sztnki.
W nied zielę pl'zepełniła teatr Victoril\
nigdy nie starzejąca się .,Piękna Helena"
Offenbacha. W partyi tytułowe' ukazała
się po raz ostatni, jak Qpi~!vał afisz, panua Czosnowska, pOjVitana grzmotem oklasków. Za wyborne pojęcie i odtworzenie
postaci wesolej królowej, należy się artystce szczere i serueczue uznanie. Jedynym
zarzutem jaki moźnaby postawić było od~piewanie zbyt operowo inwakacyi do We·
nery (akt l), za to duet z Parysem (akt
2) i arya (akt 3-ci) wykonane były wysoko artystycznie. W grze, panna C. nm1ała nader szc~ęśli wie pogodzić po.wagę i
majestat królowej z fi n ezyą i kokietel:yą
namiętnej cÓry Helłady. Pozwalally sobie
jednak zwró oić u wagę wysoko inteligentnej
artySlce, że n ad u żywauiE! fel'mat uie jest
estetycznem, tryhi zaś; lItóry jest sI bszą
stroną śpi ewu panny C., należa/oby unikać
o ile możności.
Dla czego pa l·tyę Oresta, wymagającą
dobrej aktorki, a po C;Zęści I śpi~waczki,
powierzono pallnie . Wojewódzkiej, to zagadka, kt6rej rozwiąz8Jlie wiadome m jest
c~yua ty lko reżyseryj, Gdyby uawet komeczno§ć do tego zmuszała, obsada taka
bYłaby rażącą, cóż dopiero gdy §wietnym
Orestem mogła być pani 13ronikowska..
Przy sposobności, z przyjemnością ZaEnaczamy staranność i poszanowanie dla sztuki, jakiclJ dowiodly panny Gerard ' i Lewandowska prześliczllemi, wla§ci\yelllf, a
uawet kosztowuemi kostyuU\l\mi. Niewiele
to wprawdzie, ale niestety Partenis i Lj!da z wi ny Jibl'ecisty i kompozytora tyle
tylko widzom dać mogą.
P. Jamiitsk i (Pa.rys) tym razem ucharakteryz.ował się bal'dzo dobrze, śpiewał po·
pl'awme, a w grze za u ważyligmy wiele stan nuości. W r oli Kalcbasa. wystąpil p. Glo·

:

T E L E G R A MY.
Wiedeń ,

20 lutego. Na. wczorajszem 1'0·
siedzeniu ilby poselskiej przedstawił miuisIRr skarlJu, teinbacIJ. oczekiwany oddawna IJI'ojekt reform systemu podatkowego.
Wedlllg pi'ojektu tego, w miejsce istnieja·
cego obecuie Jludatkn zarobkowego i uó.
chodowe~o, zaprowadzone będą podatki:
zllrobkowy, podatek od plac i podatek od
rent. Dalej zaprowadzony zostlluie poda·
tek osobisto·dochodowy od docuodów po·
wyżej 600 zlr. Ostatui podatek będzie JlI'O'
gresyj ny, wzrastając od
/% do 4"/..
Podatek zllrobkowy od towarzystw akcyj ..
nych pobiel'any będzie w dotychezasowej
wysokości 10"10 czystego dochodu. 'l'owarzystwa zarohkowe i gospodarcze otrzyma.
ją ulgi. Renta podatku zarobkowego bę
dzie skonsyngentowaną w doty,:ltczasowej
wysokości i rozdzieloną na powiaty wedin g dotycuczasowego stosunku. Wymiaru
podatku dokoUl\ komisya, skladająca się
w polowie z przedstawicieli o(lodatkowa·
nycu, w II. cześ ci przez członkólv izb ban·
dlowyclJ, w '/1 części przez osoby mianowane przez ministra skarbu. Podatek od
plac, lącznie z osobisto-dochodowym, wyrówna dzisiejszemu lJodatkowi dochodowemu II klasy. Rząd spodziewa się wzrostu
wpływów z podatku dochodowego o 11 1/ . 17 milionów zlt·. W pierwszych (lwócb la·
taclJ nad wyżka ta użytą będzie na ulgi
przy \,odatkacb: gruntowym, domowo-czyn
szowym i zarobkowym, później nastąpi ob·
niżka tych podatków. W dłuższe m expose
swojem ministel' zaznacza, jako pozytywne
cele reformy podatkowej, spl'awiedliwe wyrównanie ciężaru podatkowego pl'zez po·
eiągnięcie do opłat żywiolów, zdatnych do
oJlod&.tkowania, a dotychczas niedotkuię·
tych; dalej lepsze stopniowanie ciężam podatkowego, według rzeczywistej zdoluości
podatkowej, pl'zy możliw i.e uajsilniejszem
zmnipjszeniu ciężar u i oszezędzaniu klas
ekonomicznie labycu; wreszcie, o ile mo·
żności, jaknajskuteczniejsze poprawienie
bardzo zaniedbanej, a z właszcza na polu
podl1tjcó\Y osobistych zacofanej techuilti podatkowej.
Par }ż , 20 lutego.
Kopaluie w Horuu
plouą.
Wiele ofiar.
Kij ów, 19 III tego (Ag. pln.). Wczomj,
w tutejszej uniwersy"eekiej klinice akusze·
ryjuej, student z pierwszego semestru na
wydziale m y<lanym, Zamliuskij, zastrzelił znajdując!} się tam chol'ą żonę po·
rucznika Czernilowskiego·Sokola, któl'ą odwiedzał, podając się za jej bl'ata i uastęp·
nie wjstrzlllem odebrał sobie życie.
Petersburg, 20 lutego (Ag. płn.). Starszym urzęduikom do szczególnych po leceń
przy oberpolicmajsLrze warszawskim wyznaczono po rs. 1,800 pensyi rocznej, rs.
600 na mieszkanie i rs. 150 na koszty podróży. i\I1odsi urzędnicy otrzymywać będą
)JO rs. 1,200 l'ensyi, rs. 500 na mieszkanie
i rS. 250 na koszty podróży.
Pet ersbu r g, 20 lutego. (Ag. 1)ln.) Podlug
gazety .N'owoje wremia', komisya. specyalna, opracowywująca zasady reformy bauku
wlościatiskiego, utrzyma/a się ostatecznie
III'zl' rAlanill o potl'zebie zmniejszenia JlrocellLów 1 wysokości rat, amortyzacyjnych
poży~ek baukowych.
Petersburg , 20 lutego. (Ag. pIu.) W/a~
śclcieli fabt'yki margaryny w Petersburgu,
jak donosi ,Nowoje wrp.mia·, pociągnięto
1\0 od~o iedzialności, ponieważ w fabryce
tej wykryto i skoufis owallo okolo 2,000
pndólV m:lf:rAryny, zmięszanej z maslem
krowie!
P aryż
' lutego. (Ag. pili.) Przypuszczaj ą,.. ut yorzellie nowego gabinetu bę ·
dzie [101 i~r one Co nst~s'owi.
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Solla 20 lutego. (Ag. ptn.) Rozpl'awy .ieln ki. 765 wam I i [[ 183~ M.:,i In8. ligłówne' w proce~ie Karawelowej, Orszako· " lik .. i la<:yjue 83 ł poiyc,.a pr.,ni. w. 1 ł8.8.
wowej i Teogriewowej naznaczono na .po · I' 207.1 .
.
S t · t · k'lk'
'.
b' t
Poll"boro. 20 lutego. W.lulo U~ r.ou.ly" 100.~ .
ntedziałek.
Ol ow I I U mnycu wy I· U I,oi,eo.a ... ehodui .. 10'~. lU po'y"k.....eho .
nych adwokatów urOili ex of{il;io oskILrżo· ~D.ia l<YJ.'/,. 4'/"1. Ii.ty .uta"u. kro~yt. si.'n,kie
nych .
151.25. akc,o hauku raskiego ,\la baOlllu ...graniezkou ,owego
Wen.cya, 20 lutego. (Ag. piu.) Na wczo· nel(O 'lM.00. peteldburskiego baukn
raJ'szycll eazekwiach prz" ciele zmarłej 'u 543.00. banku lDi~d'yu'Todo ...i!'o ł59 .00. 'faT... W .,
J
okieęo banko dY"our.owe~o _._.
księżnej Dariuki ezal'llogól'skiej, obecnymi
BorIII, 2O-go Intego. R,"knot1 rn,kia uraz:
byli: k illŻę genueliski , IWllsułowie młt!jscl)· 2<11.10. u& d"a~"9 201.50. " ek.l. n. W..... ~ ...,
wi, wladze miejskie i deputacya czal'llo- 201.20. u. Pot.r.burg kro ~00.75 . n& Pet.r•• nrg
gÓI·ska. Po odśjliel~ao.iu egzekwij , przy lJu- dl. 19975, na r.ou,lyn krM. 20.39'1,. n. r,oll,lyu ,If.
ku armat od wieziono zwloki na pokład pa- 2G.28' /,. ua \Vi",I,1i 1724.:; knpuny ".Iue 3U.75;
5"'1.. Iislof z,ft, LawIle 63.50, 4 /.; 1il'JJ.1 lik\.. i,llI.cyj ue
rowca :l'rieste". który wieezorem odllly- 60.90. 1,0" •• k& ",.kL ~'/. , IRIO) r. 9'~.1O. \'1 •
nął do Kataru. Odpl'owadzają cia lo, OVI'ÓCZ 1887 r. - .- . S't. re.", .t"", 103.60. Ii'/. r'. .t.• I 5\
deputacyi czarnogórskiej, księżna Olga.
r.100.20, poiye.k& .. o.l&o,lI,ia II "HI. 63 Su fU "ui·
New-York, 20 lutego. (,\g. (lIn.) Przy la. Iyi 63.70, 5'/. li"y ~"""""u. rn.ki. 10l.00. li'I, )lO'
•
ł,czka pr8Iui o \ł'H. z 18tH roku - .- , W.k.4ł. L HSOti
ni tu przez towarzystwa dobl'oczYllne emi· r. 138 75, akeyo drogi tol. wa",n,•• ko·l'i •. lo.',.ltioj
gl'lLllci europejscy w liczbie 13·tu, jak się - .- , skeyo krqdyto ... M .. ,rYMki. - .- akeyo
okazało, nie posiadają środków do życia ""8IL" kiego b ukl' baudlo~,go - .-. ,Iy_kollto·
i są niezdolni do l}l'acy; wskutek tego, "ego -.- , dliłkouw u.i8Juie~k.18gn hl\llklt pll.ihłU'
3'/. pry".tne 1'/.'1..
Z rozporządzenia wladzy, wypl'all'iollo ich
loodyn, 20.go Intego. Poiy",k~ nI.k~ • I'III!) r.
Z powrotem do Europy.
II e.. iayi 92'/. t./.~, Kou"lo an.{l.I.ki, 95)'1".
~osk~a, 20 I~.tego. (Ag. p~n .) ,.Mosko\~.
BarIlo, 20 lutego P. •• lli." 205 -222 u ~ kwiec.
sklJa wledomo~tl donosz,!, ze lIIe będZie maj 205.00, H" czerw. lip. 203.00. t.y'" 208 - 217,
unormowania cukru.
lIa k". maJ 216.uO, ."a czerw. lipi.c 209.25.
Paryż. 20 lutego (Ag. pIli .). W enCYkli-1 HlYrt, 20 lotego. K,',"" 1(_0011 ...r.~. S.ntos
ce pallieskiej, wystosowanej UO Jlrałat6w n~ ma.u:ec 90.00. na IDaJ 87.a'j, . n~ wrze •. 83.00.
f·
k' u
. I .
... k t r
b
SpokoJwe.
I ~"CUS. JC , pOWie! ZI ~UO. z~ a.o ICy o o·
l ondyn. 19 lntego. Cuki.r .ta",a !6'/, spokojnie.
w~ązaOl Są uz~a ać I .ząd plawUle ustano· Cukier burako .. y 1%'1. spokojni•.
WIOU)' •. ale lIIe..I~alezy po~hwal~ć ~I'~W
Uyerpo.l. 19-9o lot.go. Bawelu•. 81"... 0 .. laoi.
szkodliwych religII. W zakonczelIlU OJciec końcowe. Obr 8.000 b.l •• tego na .pokolacre i
św. zaleca francuzom jedność.
"Y"ó, 1000 bel. Spokojuie. Suraty 'it, niiej. IlidPet ersburg 21 - go IULego. '(Ag. póln.). ,lIilg L,oerykań,koc na luty .- . - -. na Inty Ul&l&8C
\V k tek N'·
ź "
.• k
t
3"1.. cena, na marzec kWIecień 3"r" nabywcy, na.
• S U
")lvy.szegu 101. azu pos ano · kwiecień maj 3"/n sprze-I.."cy, na. maj coer.. iee 3"/12
11'10110 III'zet\luzyć d" I (13) czel'wca ter- oprzedawoy, na "".rlVi... lipiec 3"/,. sprzedawcy,
min bezpłatnego zbierania leżllllilly IV la- a lipiec .ierpleń 3"/.. sprzeda..cy. na si.rpień
saeh rządowych włościanom gubemij n&- ...."C ie. 3"/.. opued wcy, na wrze.ień patdziernik
wi edzonych lIieUl·orlzajem. _ ,Nowoje wre- ł /n Ipr,edawcy.
. .
mia" dOlIosi że Kaba t kt~ry niedawno . Nlw,V.~k, 19-9o . Intego Ka"" iii ..... 7 W/.:
powrócił z Rostowa uau' Donem, jest deleI lo .. or.hu.ry
UL marzee 1327, na. maj
~owany do gub. symbirski-j w celu spt'awNIw-Vork. 19.9o lutego IIM.. luL 7'/,. .. Y. Or.
dzenia zapasów zboża. OLI dnia 5 (17) uuie 6'/".
do 7 (19) b. m. wlłlyn~lo do komitetu spe· .",..,....""""""""""""""""",..,,,"""""""""""""""""""""...
cyaloego 19,630 rubli.
T ELEG RA t,łY G IEŁDOWE.
Pet ersburg; 21 - go lutego. (Ag. półn.).
Zapisy ua obligacye tnwal'zystwa drogi
Z.dni.2 Z ~nia 22
żelaznej moskiewsko - kazałlskiej przewyż
G iełd a Warszaws ka.
szyly pięć I'łlzy zapotrzebowanie; w skutek
Zapłaeono
tego zapisujący się na kwotę nie wyższą,
Za wek.'. krółlolermino '... e
niż 500 rubli, otrzymają obligacyj na 20"10
tl& Berlin za 100 IIIr.
• . .
deklal'owallych sum.
ua Londyn za I Ł. . . . .
K azań , 21 lutego. (Ag. póln.). Dziś, w Ja. Par i:; ZIl J.,o r. . . . .
wojskowym sąllzie okręgowym l'OZtl'Zą ano na. \Vi eń z!\ l Ot) 8.
Żą.da.no z kOÓcelD gi~My
pl'zy dl'zwiach zamkniętych spl'awę o zaZa papiery pahlwowe
mach na życie gnbernatora kazatiskiego,
doko nany przez mieszczanina Mikołaja Ko· Listy Iikwidat!yjne Kr. PIJ1. drob 97.70
97.85
czul'ichina. ,J etlnocześnie był sądzouy Ale- RUi!Jka poi.yczka Wsch!.h\nll\ • .
,. Jloi.~iewewu.
. 95.95.ksander Archangielski, oskal'żouy o donie· LiI,ty4:'ZłL'It.
lo. Seryi I A U . 102.10
1<YJ..I0
sie nie w ładzy o zbrodn iczych zamiarlIch
"
u
,.
l h A H. 101.60
101.60
KoczuriclJ ina. Obu uznano willll)'mi i we· Listy z&.St. 10. \V'lrd~. Ser. L
102.2.'>
102.25
100.50 100.65
dlug praw, obowiązujących w czasie wojny,
"
'"
Li sty Z&Sl.
w." Łod.:4i Seryi
lV.
skazauo Koczul'icltina na śmierć przez po·
[[
wieszen ie, AI'cuangielskiego zaś na 15 lat
111
9875
ciężkich robót, z pozbawieniem wszelkich
G iełda Berlińska.
praw stauu. Zarazem sąd postanowił staI'ać się o złagodzenie kllry obu skazanym Banknoty tQ:fkie zarAZ
• •
201.10 2 01.60
20l.50 201.50
"
"ua ,lostawę
n tłowłHlzącego wojskami.
Dysko,to
pr:t'r&we
.
.
.
.
1'/.'/.
Pary ż, 21 lut~go . (Ag. p6111.).
Wczo·
raj, wieczorem zapewuiano, że Ribot bę
dzie mianowany prezesem rady ministrów
i ministrem sllI'a w z&gl'anicznycu, Freycinet ministrem wojny, Rouvier skarbu, Ro1I0NETY i BANKNOTY
che handlu, Develle roluictwa i Boul'geois
NlJt. unęd.
nienu.
Sp 1'11 W wewnętl·znycb.
lhł.rki nielllieekie
Irbit, 21 lutego (Ag. pln.). 'l'owarów anotryackie b~ //lmnŁy 5086'/,
pl'zywieziono ua jarm"rk mniej niż IX roku Franki
łO'/.
zeszlym. Oplata przewozowa wysoka. Ku- Kupouy eeln!
162'/.
pcy syberyjscy pośpieszyli się z dowozem
towarów powóllkami, skutkiem czego jar.
mark od samego początku jest ożywlony.
DZIENNA STATYSTYKA LUIlNOSCł.
Z miejscowości dotklliętych nieurodzajem
".Uellslw... zawarte dlli" 21 Intego :
kupców będzie malo. 'l'arg galaoteryą oży
IN- paralll eWl.ngjellckleJ. 15, Reinhold Baudrich
wiony. 'l'ow&ry tkacllie sp rzedają 110 ce- • Juliann'l Straus., Albert Link•• JolianDł Wolt,
nach moskiewskiclJ; ceny żelaza takie 'ame Gotfryd LUlka z 4mali~ Opitz Gusta .. Ado\{ Lie·
jak w 'oku zeszlym. Herbaty uowieziono bohl z tefAui~ Julit ahz, JnliuSJ Siesner s HaNowak, Gustaw KiltlAu. z Otylią hnltz.
o połowę mniej, niż w roku zeszlym; ceny ryann,
AntoDl Tasler I Matyldą B.• jerke, Edward lIantaj
wyższe od zeszlorocznych. Cukl'u niewiele Amali~ Idantaj. j \I Jak6b Scheer z Julianolł Ru·
dowieziono. Miotłu i wosku bardzo mało. peU, Ado\{ Berg &Dorotł Anllr..... KLrol Salomon
Ogólny przebieg jarmarku lepszy, niż się • Juliaoną Sommerfeld, Jan HoJrmauu • ł!t.lmin'ł
Bartel. P.... eł hydor FeicMiger z RozaUą \\'u'ie,
spodziewano.
Wilbelm Jerk. z Ber~ Kettuer, Jan KauŁ, li" Henryetł Niezek
Slllrozakonnych 3: JOle! Szmulewi.. z Sur..
Szajm_n. EU"z Sygat s FraJndlł Frydrych, Szlama
Ostatnie wiado mości hauulowe.
IIks 7. Er.te r ą Aju.baum.
W.ru, ,,, •• 20-g0 Intego Wek.l. krót. ter", . UĄ:
Z.. arll ~ duli!. 21 lutego:
Katolloy: Dzieci 110 lAt. lo-to luaarło 6 w taj
B.rli" (~ d.) 49.82'/., 85. 87'/" kup.; f,oUllyo (3 m.)
.- - - knp.; Pory. (II! d.) - - - kup.; W,.,toń liczbie chlopców 2, dzi.wcząt 3. d//toshcb ł.
(8 .r.) - - - kup.; ł"/. lioŁy likwidllllyjue KrOle· w tej liczbie lD~ielylU 2, kobiet 2, a uuanowicie:
stwa P,.I.klego ,Iuż. 97.85 ząd; taki .....ate 97.70 Frauci..ek Nieborski, lat łO, Kazimierz Link, lat
żąd.; 5'/. ruska poży•• ka wscbodnia I1-ej emisyi 70. Bibiaona Gard., lat n, Emilia Raukowska,
.- żąd., UI-ej emioyl -.- . iąd.; 51/, obligi ban· lat 22.
kn Bzlacb. -.- kop.; 5'/. rnaka pozy•• ka premio·
Ewangl.lley: D.ieci do lat I:>-tu "mLrło 7, w tej
wa z 186! roko l-ej emisyi -.- żąd; takaż s lie~bie ebło(JCÓW 5, daiewcJ'.lit 2 doro.d ych .ł,

1I,.

'f.z.·;t"

l'''''.

lłł66 roku II-ej emisJi - .-

żl}d.; 6 t

IlfItyczka we·

w"lIl.. n•• eryi lli-ej 95.00 żą<L 9ł.85 kup.; 5'1. li·
aty zastawue 1.1elll8K1A f·ej :!8ryi duie llJ"l.lO itd.;

w tej liubip.

m~cJi1zu

Jan GOlfryd Lesk..

laŁ

J, kobiet. 3t

..

m.iADowieie:

30, Anna Lange, lat 78, Zn-

zanolll{adler, la.t 7"1.. Ann ~ink& Wiedem&llu, la'"·

taki.t md e -.- "Id.• takież lI·ej sesyj dnte - .Slllrozakon.i. Dzieei tlo IIŁ lli-t. zmarlo 2,'" tej
żąd., m·ej seryi m. e 101.60 iąd .• V·ej sery! - .chtopc/)" l, dzi."••" l, doroalyrh l,
[..aj s&* lielbie
w
tej lic~bie męi.cz.f1Wl - kob.et Ił a m.iaDowicie.:
ryi 102.25 iąd.• U~ seryl 102.25 iąd., Ul-ej a.· ldaUL
Ptlgrym, ILt 3.
ry! J01.5>~ ząd. , . lV'·~ •• ryi 100.75 tą 1'1 100.60
kup.; V·el seryl 100.50 iąd, lOO.W, 35 kop.;
5% obligi m:.sŁa Wa.. zawy duże 99.50 ląd.; lO·
LISTA PRZYJEZDNYCH.
kiet małe -.- i<td; -, listy &,,"tawne ruia.sta Łod,i l-t>j eryl -. - .td., II·ej seryi -.Holel Vlol.rla. J. H~d..yclti, J. Zal~ki, Rot·
żąd~ Uf·ej seryi 98.7:; i'ł,d., IV-ej . s.ry! -.otein i L. Ro••o • War awy, A. Białer & 010 ...
Żtd.; 6"/, listy .... ta"ne miasta Kall... - - A.leksandryi, R....otarm s WylkoWJIHl:.
"~d, takiei miasta Lnbliua 10\.30 tąd., U.Deii
Holel Polakl. K. FiJcber s To........... lInjaki&ruasta Płocka - .- ż""" 6'/. liaty ............ wi- wic••• >kany... Kuk•• 0 Zol.·Woli, Zale...u .
leńskie dłngle -. ż~d .;
5'/. 1 takleii krótki. SarDo"a, Rudnicki • .łtIro<aek,
:i: ..d.~ :-'111'" listy zaslawne miasta W",ran•."

- - -

żtd.
U1ł1koUlO: herliu 3 /., I.u."l)'ll 3 ',.,
Pu.ryl 3'," \Vielleu 4.\, Pelf\r'łIJll;${ 5'11" .. \"1,.
to.!!! ł[lIJ'OUlI & łłu",ce.uiem 5"'.: Hity & lawa.
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OBOTĘ, dnia 15 (27) lutego 1892 roku

COGNAC"

B,·. W. J}a6ki

domu Koncertowvm

Z WINOGRON KRYlISKICH
fabryki

Z chorobami dzieci

IMPERIAL W Warszawie

codziennie od 8 do 12 l'ano i od
3-5 po południu. Nowy·Rynek, tlon}
Szmnlewicza XI 3.
384-10

W

We wtorek, d. 23 lutego 1892 r.
dany będzie

WIELKI BAL MASKOWY

jedyny koncert

królewsko - pruskiej nadwor- nn
nej

śpiewaczki

A.

I

N

korzy :ć Łódzkiego

przyjmuje

WielUk"

Towarzystwa Dobro-

w §retłnim wieku, muzykalna, poszukuje miejsca bony. Wiado ·
mo§ć, Piotrkowska N 197 w oficynie ua prawo, drugie drzwi na dole.
39~

czynności.

Bilety wejscia po I rlt. 50 kop. nabyć można u panów:
A, Roszkowskiego, R. Ziglera, L. Fischera, A. Wiistehube, A·IRauka,

Et~lki G~r~t~r

~2 .

A. Semelke, G. Reymond'łI, a w dzieit balu od godz. 7 w kasie KonDo większej flIbryki poilczoch
certowego domu.
Bilety do I,óż są do nabycia u p . A. Wehr.
PO ZUKUJE się
przy współudzi ale palla
Palenie cygar i papierosów oprócz w bufecie zabronione.
WsLęp (lo ija]j dozwolony jest tyl ko w mnsce lub w ubl'aniu salonowem.
Poczatek o godz 9 wiecz,
Grać będ~ dwie ol'kiestl·Y·
394-0
."r_"r-_~
do zal'1,.ądu całą apreturą, grun
dyrektora. nowego konserwatoryulI ~ ~ ; - .
lIuzj'cznego w Berlinie.
~~%_Z~L..~~ .%", ~~L~~L.~----~-4"j
townie obznajmionej w tym faJer B ilety nabywać można w księ- l'! !'I
r.~
chu. Oferty sub F. F. 108.
gami pana R. Scba.tke.
ł
~M poleca się "ollne.e rom j .... o .. 0. .._ _ _• _ _ _ _ _. 3.93. -. 2. ....
1

S. Lieblinga,

atI,r. ;:"II'--=-:;;-__. . .

pa ac murowanY,

M'
. • • •3.5~ ~M~
•. . . . . . . .
•
~

Dz,'erz'awca maiałku
IJ.

r.M~
A.U.~~o;~:~p~o~.d~~I:;.t\.n~~ó~encII k'ego I Dr, Zawadzkiel!<> orzekają, 11 ko-

w średnllD ~
~;j
wieku po- ~ ~ piętro\.y (J l6-tu pokojach w parkn angielskim z og r od~m ~:1
8zokuj e odpowi c dnwJ(o ~ owocowo-warzywnym w Grodzi8 ku, przy samej stacyi ~~
. '1-.
• " I
. k ,,- ,""
. k"lej cl o 8pr zed an I I , l '
. ,. dl a ł a t WleJ
m i e j 8ca w mlescle
Cuogl
ze IIznej. \V ars7."-Ws
,le d eus
szego kształcenia dzieci. Wrazie \:01 lob wwdzierż",,' i e uia. Pałac ten sll\żyć może jako ••
~ ~"
f
1
l
~
potneby może zlożyć kloerę. BI!żletnie mie zkanie luu zamieniony na IIbrykę · WOl a w (If pOsza wiadomość w ho~elll PolskIm
wiedniej ilości w samym parku.
iii ..
-"i 27
376-3 łI
. '
.
r.
Wiadomość u AntolIIego Stępkowsklego, Wal'IIZaWa, nhIi:~ ca. Wierzbowa X"! 9
392-3~ .

M
M

niak "Imperial" ni. rÓżni olę od dobrych
wyrobów prodokowanych ~e Fr.nc~i i: ze
cena stos~uko\Vo do. swOJ dob~o~!, .Jest
bardzo wytwór
U,dą· zWIDa
Ko.u,ak •••.Ieca
!mper.
,al Jako
ozysty
SIę chorym
rekonwalescentom.
'
Sprz~deż ,!e'a1ic.na odbywa lię we
wszy~tk,eh w,ęk.~y.h sklepach w KJÓlestwle, . w ŁOdZI u panów:
Sprz łczko wlki: uli .. Piotrkowski<.
J. B. Wętyk, No~ Ryne~. .

,M
1r..1
r.M
"

W
Poszukuje
się rRAN~UZKl, '~~~.,.,....,r%-%-z---%-%4
l b polki z gruntowno. znaj'olUo~, ~~~~I&..~~a: ~~~~~
•

I

~~r~~~~~I·.:il~:.;i~~k~~~D'an.

S. Zarzec ki, .hc~ PoludD1owa lt 11.
Slmelko, nh .. PIotrkowska.
Karwow.~i, UliCA Kouatantynowska.
A. Ho uk, ulian Piotrkowska.

~

.
.....
CI~ Języka fraucusklego na demlplace (bez mieszkania) nil towa··'
. anienki
rzysz k'ę d O po d l'as_jłCPj p
.
Wiad?md~ u d-r~ Kroto;vskiego,
ui. PIOtrkowska :NI 18.no\\y.

,,73-

- - - - -- - - - - - - -

Zdolne' MODNIARKI

a ":'

JI7 ne II' 'ł 'Loa.J.dego' Do.konaly SZUWAKS gli-I
..
., .
", ""'''.
• eerynowy, SMAROWlDŁO
Ber....
zmi ękczajace i nieprzem.kalne do oM wio. ATRAMENT "",,anej dobrooi, S:.I.I.-I '
ROWlDŁÓ do kopyt koli kich, OLAZURA i LAKIER do bncików. SZCZOTKI I ~z~~:~s~,er,
w dnżym wyborze, solidu~ roboty i ZAPAŁKI. pomada d. clY8%c"uia metali,
Thuraz Braoi.
mydelka, perfumy, etc . etc.
-.- TANIO I DOBRZE. - -

ZNAJD.'\, zaraz ZAJĘCIE w fabryce kapeluszy

k.I fabryczne

SI

ulica 'j'argowa 1287.
369-3

------

BONA

do zapl'SVWóJlll'a
~

uo dw ojga dzieci potruboa. zaraz.
Zgłaszać się, uli ca Spacerowa, doJU
Pl'illz/l u B. Koliszer, I-piętro na
lewo.
352-3

UJ

zatwierdzone przez

TTA
R,
l\.

inspe k cyę

fabryczną.,

Farbiarz __

faebowo wyks,talcony. z kilkuletulą zagraniczną praktyką we wszelkich ałę.iach farbowan ia prz~ dzy wełn l•••j I ba·
wetnlanej, wląezuie z czerwono.. tureckl.m, posiadacz n.jnowszego sposobu czar·
uego analinowego, Diama ntsch warz, po.. ukuje niezależnego atanowiska. Zaopaś 'r\"in.dee1wa

•

dO na b
'
yCla

Są

AdITIlDlS
' . t.l'acy l' I"ZleJllU)' .
ka L'odli,; kie~o".
\\'

i r 'omen-

d.cye. Laskowe oferty nprasza tę naday1a6 pod literami B. O. do Alhninistra·
cyi niniejszego pisma.
319-3
_____________
p~zyjmuje zamó"ieIł l l I
....... n8 j e 8 e Ju~·
c..- ;'ot:k:~::! ~~f5~ =~~~kani~
6, wejście.z bramy, piętru drugie.
2666-10

ż e lazIla

3tOO -" -

-

IwangroQzko-

Dąbrowska

iż

podaje do wiadomolci,
duplikat fnicbt'
Udt-Opoelno li 100572 z dnia 31 gm'l·
uia (ot.. st.) •. r. 'Rgin~ł i je.źeli posi. dacz takowego nie oglos, się w przeei,.
gn 6 dni od dnia ostatniego ogloszeni:,
to towar wydauy zostanie Le"kowiezGwi.
39

.

Droga Żelazna FabrYClZllo.tódzka
Z powodu 0{.via4c,enla wys,la)ącego

3
1-

Od lipca r. b. poszukuje się

ni, z

wodociągiem i zlewem, polo.
żonego przy ulicy Piotrkowskiej,
lub puy ulicach sąsiednich, w promieniu od GralId Hotelu do sklad.
Hiellego i Dittl'icha. Oferty naleiy skladać IV kantorze Braci Ki[\per.
372-3
KOHTOPf,I

on

poccliicKAI'O OG"'ECTB!
"-\

Sz. W. Pietrkowskiego, o •• gub,enIU du- lIOpCKlI'O, pllqnarO, eyxonyroal'o CTpa.
plikatu listu frachtowego Łódi - Wlocła- XODIUIR H TII&nCnOpTopOoauln fi.~ a.'eli,
wek za li 197L • duia 25 stycznia r. b.,
~
Droga 'eIRzn. Fabryczno-Ł6d,ka podAje
Cnn OO'hfiS.!lUeTCR, ' ''11"0 Ha ocdo wiadomości, że pomienionydnplikat li· HooaBill B blcollultlUe \'TBepiK-

I'

stu frachtowego uznaje

We czwartek

ZI\ ~ieważny.

", ..

a70- 3

PRZYBŁąKAŁ się

'IVlep"/:I p6

Pra wy wlagciciel
tów, odebrać go
nera, przy ulicy
I!!I!!IJ!!!!I!I Nr. 795 IV domu

~

Droga

.

kuchnią, 4 pokoje i
dwie kuchnie, albo mogą być rozdzielone lIa q\\'l\ mleslIkania; przy
v. 3
ulicy
Piotrkowskiej
,,';. 11111101'
l l nowy.
Wiadomość
w cukiel"Di
&.
367-2
- - - - . - -- -- -- - -

•
·
SChl ee l- I'\ reU8l
er
ąZ

.łJódzka,

1883.26

'II._____________________IiZ:l_ _-_ uia: 2 pokoje z

do ubierania ka p eJo8z Y

trzony w najlepsze

63

t

Droga ' elazna FabrYClznoZ powodu og",i_dczenia wysyłając.l'"''
Herzeoberga i Rappeporta, o .agubieui"
duplikatuli.tn frachto~go, Łódź· PiOtr·
ków z·~ ...
~ 2308 -~ dnia I sty"zma
. r. Lu ..
Droga Żelazua Fabryczno·Łódzka pod'.ido wiadomo«ci, fi! pomieniony duplikat h·
Itn fraehtowego uzuaje .a niewa ŻD Y.' ~

1-----'------M'leSZk anIa
.
-_ mI" eszkanl'a,
zaraz są do IfYD;ij~cla od 1 kwiet skladająoego sił; z 4 pokoi i kuch·

s_ aL:I:Nsx: :r

ul. Piotrkowska >7 dom p. lIaj8cbaŁza

316-0 - 1

dyrektrysy

lir

t "y.

l\eJlnafO 25 <lleopa.m 1872 rOAu
IIO.'lolKeHin KOM lITeTa IIJUIICTpOIl1>
O )lOIIO.'lHeBill reT3S3 0611\eCTR8,
3 (15) MapTa II. r. S'h 11 'Ja-

za z\Vr otem koszCOO'b yTpu Oy)lyT'b IIpO)laS8ThCH
moźe od E. MacŚ-go Benedykta IIp1l6b10U1ill II Hellłlilll8TLla B'h yCTaKamockiego.
HOO.'lelJllI>l1I CpOR'L K.na)lll, COCTOH·
.

Oglo6/:1eł.ie.

m

~1Il U3'L PU311b1X'b M8UY'I'llRTyp'
RblX'L TOBUpOll'L, 01\tlleIlHhlX'h

6r

d

Zarzą drogi żelazll~j Fabryczllo-f.. ódzkiej, podllje do wiadomollci, że niżej wymienione & przez intere·
8
santów (lo dnia l (13) l utego 1892 r oku niewykupiolle lowary, w razie niezgloszenia się wldcicieli HUlIIULlll ~onup1, B'b 2 1) pyu,
(lJ'~ed termin/lm wskazanym. IV § .20 N a~ IV y ż ej zatwierdzonej Us~wy og ólnej dróg żelazllych Rosyj- 01 liOIl. II CyliOHHblli T~Bap'h 8.
SklCh, sprze(lanfl będą lU'zez pubhczu , hcyt~cyt; lIa st. tow. Łó!l?ł 1'0 uplywie S-eh mJesięcy od daty 2843 pyó. 31 HOl\niniejszego ogloszenia.
IIpOj\3111U ll.IJteTi. ÓLlTb Irh CliU,
==0- =
--~ --~ . - - - )lt
UTO"lo1, 110 iT:lllliOn y.q, In
Ź l!'
WAGA
r
ł'I
.~ ;o
Data przybycia
Stacya
Nazwisko
Nazwisko
)lOlit 110)1 ~ 24. &yUHBWilt H8
POSZOIWJE .
- ..
"'"
RodzaJ' tOlval'u
6
a,~
:t!;ll l" ok, miesiąc i dziel'
wysyłająca wysyłającego odbierającego ~
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