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- - nigdy icb nie • .apOloni. Huss takte z,,~je chł~psk, sie(fij~~kt~rlł.udlugi z~pewne. 

I w pllruitci• bo oboć ClII .... kon.pozye~R J~lt obejmUje w pO~ladaDle zyd wyborDle schli.' 
słaba. poje~yncle postacie uderzaj" lIIe· rakteryzowany I oddauy typowo • .. 

I 
zmiern, pi~knością. Smutna ta ocena. tem BmutmeJsz.... te 

~o- Sam bohater HuBO wiele bardzo traci powszednia. posluiyla .. rtyście za temat do 
l z powodu dziwacznego Ilrzykrycill gł~wy. laduego obrazka. Mamy tu parv bardzo 

Y H • HI ' b k k I kł.dzooego kacerzom n... stos skazadym. dobrycb postaci. wywłaszclonego. który za· 
\ Ylta"l: .... ' • Iqua\&; o t", Oli .no .. e: . l ' I b d ~ó' . k . < • --t ...ł ,,Klót.ia n~onló~." S.ymloow.kiego; .Dwór KI' I Rodz~J tyary Ile ueJ ,ma owanyc ya w, CIS a pl~.cle, w~J ~ z urz.~uow,. powan. ~a 
.. mi ..... ::iprawied,iwego," \Jer .... ; "Wy .. I ... c .. · SZpeCI szlachetne oblJcze. którer;o skła any I t"arty, mllle dZIeCI bawI,ce SIIJ BPokoJ~le 
..m .... ~Jeobow~ki'!r'; ' " Wggi.r." Jui!,"kiego;~ "Od· 1 wyraz wiary •. rezYllnacyi i trwogi, oddany I bo. ~ie rozumiej!,ce. tego co ait. wkolo D1~h 
C',~"~I. uroko... Wod.,DOW.kl,"" ~:~.gk ' PI.' . jea~ znakomiCie. dZieJe. a wreszcie Ciekawych, clsllllcych SIli 

kl.wIc .. ; .,zm ... owaDI Ikarb. M .. y I.go I Prześlic~ne też ., figory na przodzie lee. do drzwi i ugl,daj,eycb w okno. 
Nastala dla Warszawy epoka prawdziwie ny. choli s, to prości ludde. nios'lcy drwa , Kilka innycb obrazków z tycia wlościan. 

artystyczna: "ystawa konkursowa i "Spa. I na stos. ale jaki ich ruch naturalny. "y- zwraca takte pow8zechn, uwag~. f.,adn, 
hlOi. ~U!8a.". Hellquilta. Jest n~ co p~. : borny ja~ niepodobne Sił do żadnych in· i i w~.ol, i d?brze prze~stawion, sc~nko. sta· 
trzeli I Ule wlRdomo czemu dali pIerwszeu· ' nych, z Jak, mllEstrY4 malowane •• Tr.,ba .Il0Wl • W~gler· Zdzlslawa JaSińskiego. 
stwo, bo- jeśli Hellquist jest wielkim maili.· na nie patrzeć i podziwiać. • IW Ildrowny kramarz rozkłada na stole, 
nem, konkursowe prace n~4 nas awojsko' j Kiedy u Krywultl\ Buss przyciąga Uu· I pod oknem chaty, swój harwny townr: 
ści,. my widzów. nie lllniej ciekawości budzi wstlłiki. chustki, świecidła. a dwie wiejskie 

cbcI z oiego czerpać jak cterpll dOtlld, 
peloemi r\)koma. Ale niestety, stary klu. 
czuik otwiera civikie .ieko i pokaznje MU 
wymownym geltem, 1.e akrzynia jest pró. 
in,l Całość trzymana jest w tonie, a za· 
gło:bienie starożY'Dej komnaty dobrze od
dane. Gdyby tak jeszcze troch\) wi4JCej ży . 
cia w d .. óch post ... ciaoh - starego slugi 
i młodego rozrzntnika, obrazek robiłby le 
pile jeszcze Yl'8źenie • 

Tu i owdzie ., willkszych i mniejszycb 
utworach konkurlOwycb, znajdzie sill jelZ' 
cze niejedna rzecz godu. uwagi, nllgro· 
dzone przecież i odzoaczone przez łlE,ldziów. 
at ... nowit, niezllprzeezeoie czoło. 

lVaJerua Marl'ene. 

KORESPONDENCYE. 
jaki ukazał ,i~ o nas • . U.twór t? . wpraw· dzielci obrazów. N.ie wszystkie wprawdz!e i śmiej" siV . z caleg~ serca. Śmieje .Bill • . 

Huss jest pierwszy Dl utworem Hdlquista, wyltawa konkursowaj llIamy tu blisko trzy. ! dziewczyny, spogl,daj, na nie 7.achwyconel 

dzie słabszy od tyoh. Jakle podzlwl~no na godne s, ogl,daOla. a nawet Slldzlowle l także BprzedaJ'cy. zdaje liV, :le Blychali Jak Pozna" 10 Jukgo 1889 1. 

wyltaw~ch ellropejl~ich. ' ale zawne i w nim oka~li sill ba~dzo łaskaw!, u~yczaj,c miej. ! krzyżuj'l, s!V żarty. pełne ożywionil\. gwaru, Karnawał j~ź na nk.ońc~eniu. ~ o uba. 
znać lWI stempel Jlnstrza. . se ... UJektórym I dopuszczaj'" Je do konkur. wesoloścl I słollca. I wach u 0&8 nlltt praWie me myśh. Wszys. 

HeJlquist. szwed rodem, młody jeszcze, ' lU. Perł" jego je8t obraz naturalnej wiei· 1 Inn" znów scenIl, takie z wnetrza chaty. CI z obaw, 8pogl,damy w przyszłość, któ· 
jeden z najznakomit8zycb malarzy współ. kości "Kłótnia bucułów" Wacława Szyma. przedstawił Wodziliowski w "Odczynianiu Ira niestety przedstawia siIJ nam w coraz 
CZelnych. pelen oryginalności i siły. uległ nowskiego. nagrodzony już złotym meda. l uroków." Jak to tytuł sam pokazuje, cho'lsmotoiejszych barwach. A1aj,tki ziem8kie 
chorobie umya/owej, która tak cz~sto 1111.' lem w MonachIUm, który i tu pierwsZ4 na· 1 dzi tu O gust ... wiejskie. Chłop, w średnim komisya kolonizacyjna bezustannie wyku
pastuje artystów. Spalenie HU8sa jest zda. ' grodo otrzymał. , Iwieku, z min'l powatn,. i zafr'łlOwaną. pa· puje a im wil/kszy napływ obcych przyby. 
je sill jego ostatoim obraz8ln i i ąosi ślady , Obraz potiada ogromne z ... lety ruchu. si I trzy jak w IIlCZ\! w pasmo nici. trzymanych BZÓW, tem bJlrdziej zaciera siV tywioł polaki. 
osłabieniu twórczej sily. S, w nim pUll- l,. plastyki i tonu. Zyskalby może jeszcze w rllku. zapewne wierzy, źe tu mi"ci sill Obywatele ziemscy po sprzedaniu maj,tk6w 
'liczne szczególy, ale całośli nie odl!owiada gdyby zoBtal wyilononl w pomniejszonycb wezel jego 10łlów, a przebiegla kumoszka, przeno8Z'ł sill zwykle do Poznania lub 
wcale wdnoAci tego wielkiego dziejowego wymiarach, ale musimy POłlrzestali na tern, II śmiej,c sill w ducbu z jego łat,.owi~roo§cj, mniejszych miast prowincyonalnycb. .. nie 
dramatu i chwili. w której Illtczenoik eo zrobil artysta. Obraz żyje. postacie .wY· jak to widać z wyrllzu twarzy. szepce mu znalazłszy tam odpowiednl"8O zaj4JCia po. 
'mierci" stwierdza swe przekqnania . puklaj'ł sill a niektóre z nich tak ·el· t coś do ucha) na wpół zaslonivu fartuchellJ. w;,kazaj, w bardzo kr6t8i. euaie pToleta· 

. . • • • II aw z we · Oboje tworz, nader wyrazi.~ grup" pełn, ryat miejski. Wprawdzie' zalotony tu bank 
porówoywaoo Helfqnist.. z Brozikicm, .. le z/uuzunie. T .. ocb~ jednak wi~cej \9ykończe . 1 prawdy i bu moru. tembardziej, że typ ratnnkowI. którego zadanielO jest pr..eci ... 
porównanie. to nie zasługoje na uwagOj po. lIia. wlsz/oby im na korzyść. Jest tu wie'lchłolla i typ znachorki 'Ił pełoe prawdr. dzialać komiayi kolonizacyjnej. rozpoCZ4ł 
milldzy mistrzem czeskim tl. szwedzkim nie le szczególów niemal szkicowycb. artysta Do najlepszycb także obrazów naleiy już swe czynności, ale cóż może zdzialac 
ma nic wlpóluego. Brozik, na§ladowca śpieszył sill "idać bardzo ze skończenieml.Targ za żelazn, bram," Panknwicza, ma. instytucya .kromnie uposa1ona z kapitelem 
Munkaclego, posiada olbrzymilj, technikv. ! obrazu. ale też nie umie zapanowali nad lowany tak sumiennie. tak poprawnie, iż zaled"ie 1 '/. miliona marek. w porównaniu 
umie oddali zagł~bienie wielkiej sali i roz- faotaz,.. unosz,CIl go szybko, zmuszajlłCll zda si~ możnaby wzi/łŚĆ w r~kIJ te stosy z komisYIl rzlłdow" rozporz'łdzaj,CIl pot~ż. 
mie'cić w uiej dobrze ryBowane i malowa. : do improwizacyi. Postacie przeciei wyko. 'jarzyn. te kapusty. marchewki. buraki piO' nemi środkami i prawidIowo zorgaUlzowa. 
ne postacie, umie podzielić je na grupy ... le nane nawet najpobi8Źniej. jak , grupa ko· trz'lce sill na pierw"YIII piani .. , przy któ· n,. Że i sami założyciele banku ziemskie. 
jak każdy oaśladowca, trzyma aiO pewnej ' biet po lewej stronie. tchn, prawd" i wio rych co prawda gin, nieco prze~upnie go nie s, ożywieni wiar, w .kuteczność je. 
maniery. Jeden obraz jego może zachwy. ; doczuie brane Sil z nIltury. i kupuj'lcy. ale które za to maj, tyle świe· go działalności. przekonywa fakt. że pre. 
ci~, drugi zdaje sili już tylko po"tórzeniem Drug, nagrodlJ otrzymal Wojciech Ger. zości. zes rady ORdzorczej banku. jeden z inieya. 
pierwazego. ! son za "Dwór Kazimierz .. Sprawitldliwego"j f.,adny takie jest obraz Maszyllakiego torów. brabia Żóltowski, nabyl na .wój 

HellqulSt nikogo oie ndlauowal, a kto obraz malowany ataranoie, ale kompozycyi 1' .Zmaruowany skarb"j przedmiot I/ómac,y rachunek jedov tylko akcn. Myt. teatl'o 
widział .Okup miasta" lub "Pogrzeb Gu. ' doŚĆ banalnej. Trzeci'ł Żelechowski za siO .. ybornie. Paniczyk w cudzoziemskim polskiego również zachwiany. Rada nad. 
Btawa Adolfa" najwitcej ZDane jego obrazy •• Wywlaszczenie w Galicyi.· Chodzi tu o stroju, przycbodzi do skarbca rodzinnego. zorcza teatru postanowi la w tych dDiacb ___ - ._ SS _ ·__ ____ ____ _ _ _ ____ ___ __ . ___ . _ ___ __ .__ _ _ ___ . _ _ ___ _ _ _ ___ _ _ _ -- , . I które, co cb .. ila krwaw, pian'ł si~ zafar'lPostaramy siO o to. Paruliż nast'lpił w litoŚĆ głoboka. 'l'en slaby człowiek- der. 
ODCINEK DZlENNIKA WDZKIEGO. bowały. czuł wszystkie m\lczarnie piekla - skntku ataku nerwowego. który skonoeu. piał takie. cierpiał może wi4JCej, niż on .. -
- --- --- - --._.- niepokoju o jej iycie i wyrzutów samienia. trowal si~ "gardle. Czy ż~oa palilk". nie silniejsza wladzami ducha. - ... kiedy po. 

9) l które go do szaleństwa doprowadzały. Na· duznawała przedtem śCIskama. duszeola w wiedzial .. to sobie, joż nie bylo ul'a~y w jej 
&GI-WDil..J. reszcie dokt6r przybył. krtani? sercu. 

Doświadczony eskul ... p zbadal ściśle oho. - Nie wielll. - odparł Wacław, nie Artystka była teraz dziwnie spokojna, 

ZA KULISAMI. 
FRAGMENT POWIEŚCiOWY. 

r, - a kiedy powstal od badania twarz skariy/a siO przedelOnIł, Ale ta krew po· nduchowiona niemal. W szyatka gorycz i 
jego miała zagadko"y wyraz. Wzi,,1 n ... kazuj,ca sill na ustach? co to jfKt do· I boleśli zaiknlll& z jej doszy. a icb miejsce 
atronlJ Wacława, I ktone? zajvlo niby marzenie aenne, z którego nie 

- Powiedz rui p ... n, co lIIoglo spowodo. - Krew, - mówił doktór jakby do aia- umiemy lobie zd ... ć sprawy, co, niepochwy. 
wali s~an .chorej? - zapytał, .przed dokto· bie, tak. --: ~łe kr.,żenie spo,:,odo wne' l tJiego - co zdaje si\: ciało i ducha roz[lu. 
rem IlIC BIV ukry,!ać Ole .powlllno. . wZI'usze~laml I ~ad,:"lern" pr".CIlj (atwa za· szczać w eterze. obezwładniać. znieczul.ć. 

--0- - Waclaw zUlloszał SIO ogromDle. paloość I burzeUle SIIJ przy deltkatoym z n ... • Było to z"pewne sltotkiem osłabienia. 
(Ooltończenie _ pall'l Nr. 37). - Mlala przykre przejści~ z po,!odów tury organiz.mie,.. Al? my to usuniemy, G:dy. W&ctaw skończył, podniosła aie z 

\ . . ' teatralnycb, - rzekł po ohwlb waballla. postaramy SIV z płoc J' wydaliĆ, b"dt pan I wysl/klem na ló1ku. 
-- MÓJ honor. - ryk.n,1 \~lIcł,:,w - mÓJ I Doktór .pop .. t!zył 0'\ niego z ~od ok';l' spokojny. - k06c~ył podaj,c gospodarzowi - Nie chCIl. -:- rz~kła, IIby ci pozoatal 

ho~orl pnez kogoż on Jest ~1~eJ .zwalany, Ilarówj . zmleszaOl~ mlodego człOWiek... Ole r~kll Da pożegnaDle. c~oć Cleń wlltphwośclj pokaż mi ten ano-
Z';lII~CZOOy, podeptaoy - Jezeh Dle prz82 uazlo Jego. u,!"agl. . W przedpokoju zwróoi/ siO jeazcze do OIm. . 

" Cleblel . I - f'rzeJścle musla/o byli bardzo gwał. Waclawa. Wac~aw. aczynll zadość jej życzeniu. na 
- Prze"emOle?!.. . ~ . . t?WDe? . . . • _ Trzeba uuikal: wszelkicb wzruszell, bo szczvścle hst fataloy zacbował. 
- Tak. tak - 8yczał. zb!l::aJ.c tw".rz I - Czy Jest mebezpleczenstwo? - lapy' gdyby ataki siIJ powtórzyły _ za nic nie Wiem, kto go pisał, - odezwala siV II •• 

~Ipaloo,. do twarzy arty.Lkl - przez cle· tal Wacla w, bledn,c.. . ' rtczIJ. bym głosem po przeczytaniu i nagle. Jak. 
bl~ - ty ... koc~anko aktoral .. 1 Eskulap wzruszył ramionami. *. by oowa my'l b/ysn~ła jej w glowie. 

Krzyk ,tłum~ony wyrwał sill ~ piersi - Niebezpie~zellstw .. życia na razie nie * Poślij po Feliksa, _ [lowiedziała, pra. 
Hele~y -:- podOIoda rtko do aayi I padła ma - odparł cedz,c slowa. ale stan bar. Powoli 1l0s14Jpowało l8C7;enie HelenYj wolo gnll aiv z niOl widzieć' 
na zl~ml~. . : dzo poważny, bardzo p~~ażoy. no głos wracal i siły przybywaly. Pier. - PójdIJ aam, - rzeirł Jlosluszny poeta, 

'Y JedoyUl momencie Wacław oprzyto 1 Wacław zbladl .m~n~eJ. WSZlł myśl, artystki po odzyskaniu mowy. .F~liks na wezwanie pośpieBzylj Helen .. 
mDlal. . . 1 - Dokl?rze, zhtuJ SIV nad~lIInlł, - za· bylo dowiedzieć się od Wacława. co zoa- poWitała go serdecznie. 
Cała Jlotwornoali lego poatępowama &t~ • • w?/ał, łaml"c r~ce - czego SIV lIlaIII oba· czyło jego oskarżeuie. - Drogi przyjacielu. pOQloteaz mi do 

neła mu .~Ywo przed oczyma. RZUCił Sl~ wlać? Nim zdoła la go zapytać _ poeta saOl rozwikłania pewoej zagadki. 
rato~a~ ~onIJ z. dZ1k4 rozpac~ w sercu. ~ . - Chora, zacz"ł ~októr •. nie odpowi8~1l ' ullokorzył siO przed żoo" przepraszajJłC go. -To pisa la Leonia. zwróciła aiV do lilIJ' 
ale Jakl~z. bylo. ~ego przerażeme, gdy ta. l'c ,,!,rost na pylame. musIala w ostatmcb r,co za wszystko złe, które jej wyr .. dzil. ża. akazuj,c anonim. 
p.o. długiej chwlh ot~o~zywa~y oczy. próżno ; czasach mieli duźo moralnych przykroScij Na kl~czkach błagał Jlrzebaczenia u tej, Wacl"wa uderzyła zgodllo'ć IDylJi żon 
~Ihła al~. na ~1mówleme Jaluchś wyrllzów- nerwostan ogromnie rozstrojony. któr'l kochał teraz stokroli wif,lCej. w oba. z dowodzeniami Feliksa. y 
l wsk~zuJ'c ClUle ua gardło, głoau WYdO' j Wacław byl l~a torturach. wie. że jlł OIoie utracić. Kiedy mówił o - Jesteś te«o pewn,? _ zapyt&ł. 
byli Ole mogła. • . . - Praca sceDl~zna ... wyb,knllł. . . . calej historyi 8oonituu. Helena slacbala go - Z.rHz. sio: o telll przekonamy. W biur. 

- Po doktoral zawolal do sluz,ceJ. któ. - I to znać. I to. Ogólne osłabIenie I z gor,czkowemi pl"mami wypieozonemi na ku 100jem Jelt liat tej kobiety któr '. 
ra .bi~g1a ~a odg~os t1zw~nka. nn miłośli , wycielIczenie. Głó~ne -,iró~lo .choroby ner· policzkach. Czula, że za kaidem jego sło. la do muie llrzed dwoma laty: prO:':~ a~ 
bo:, Jako.aJprllC'l.zeJ' . Pani zasłabł.! wy - posz~rpane memlłoslero:e! wem jaka' CZ'l.tka tej miłości. któr" mia- poiyczenie pewoej ntu"i (WÓW0181 stoauakl 

;c.adne pióro nie opIlIloby teg?, co, prze- I poeta milczal. . . . la dla niego. usuwa si\) z jej Hrc& i wpa. Da"1 byly pM:ornie lepsze). ProSlIJ cill Wa. 
szedl. Wa.law prze,a CZai oczeklwa~la n~ - Że?a pall,ks. - cIIMn,1 dokl:ór-U1e du w próżni •• a miejsce jej ujmuje polio lIlawie wynukaj go. .Le,ty tsm. lam w uJ 
lekarza. POloata,.looy z żon' prawie bez mogll taili przed p~neID, ma sparaliżowane tow8nie oad tym słabym charakterem nie ••• ull.dce u góryj ZII&Jdzlesz 10 mi~1 '8-
p~zytomn •• któ~eJ roz~&erzone trwon. ~re· struny głoso .. e. ullliej,cym uprzeć .ill nUllli\)lnośoiOJII. wzbu. pierami. y I 
OICe z~a~ały 110 czynić . wyrzuty. wldz,c I - Botel - ~rzykn,l Wacław. dzonym tak olldzn,. przyesy0'l. Lilt w r~~czywilłtości byl n.. .WIIJ.II\ 
lik slh liII na wydollame glolu na usta. - Ale uspvkój liV pan: ",ow9 odzyskaj W6lad za (lOlitowaniem przyszl.. lit066, wleJ'tCu. 



J DZIENNlli. l..OIJZIL. Nr. 88. -
!oledt\~ odf\%,!~ ... eswAlliem o akladkij I 1'iIIIItftt. szkody, jakie .. yrz,dza im .. sPótza .. odoi. \8ZYCb środkó .. do życia. J. nie odebra ... 
JM to ostatola próba ocalenia przybytkn - Z giełdy berlińskiej donosi "Boeraen ctwo gorzelników p~dZlcycb .. ódk~ z miodo, szy ia~oego "yknt~lc~nia, nie mógł 8i~ 
moz,- a jeteli i ta za .. iedzie, kosztowoy Courier": "Trudno .. yobrazić sobie prze· którzy korlJstaj" z lIlg "1j"tkowych. Uskar· ch"yclć żadoego z&)<;cla. przez protekcy~ 
gmacb tea~ralny, wy9t~ .. iooy ,takim tru- ciwie69two wi~k Z8 od tego, jakie przed. żaj,cy sie Prouli o zrówoonie ulg dla tylko dawnycb zoajomycb ojca przyj lłł go 
de .. pejdzle n~ 8ubhł\ste, bo .pólka od 8& • • tawial~ zebl'soie giełdowe dzisiejsze w po· wszystkiQb rodzajów gorzelnictwa. pewieo ob, .. atel na pisatzl\ pro .. ento .. eg~ 
mego pOCllitku bezostanoie .. alczy s deli· ró .. nania z .. czor"Juem. Cbociaż .. czoraJ Wystawy. do swego m!Lj~tku. T .. ", J. przebył rok . 
cytem i brDie .... coraz wi~ksze długi. Je· przy zamk ol~ciu zebrania wykonywano li· - Na wtorkowem posiedzeniu trlLrazaw· lecz oka7.ałsi~ niezdoluym, przez co mus i,d 
dnem słowem pocbwyceni jesteAmy w klesz· czne re"lizacye, to jednak panowało ospo ' akiego komitetu wystawy paryskiej odczy- I&j~ie to porzucić. L "t I)ar~ próbo .. ał 
c'e tak silne, że bezmyślności, jest patrzeć sobieoie mocne i dobre ..... szystkicb dzia· tano list Władyslawa (Jobna z TOIuaszow .. , IZczościa w gospodarstwie bez 8kulku, gdYl 
optymi8tycznie na to co siO dzieje. lach. Zupełuie io czej bIlo dzisiaj. Joż upoważnionego przez komitet do zbierania jego poziom wykształcen!a równał s i ~ . zer~. 

Tymczasem lud .. iejski, zwartym uere· pnI otwarciu zebrania giełda okazyw .. ła tamże de~laracyj, I&wiadB.minj,cy. że wo· J. blł. to ,ład n>: cbłop,ec o twarzy: mteh· 
gieM' jak w 8zyko bojo .. ym opiera iO ger· osłabienie i cbociaż cb .. ilowo wzmocniło bec bli.klego terminu otwarci" wy tawy, geotneJ I mogl s, ~ podobać. UlegaJ"c n,,· 
lDan.izaeyi, podooszlłC swój po&iom umyało. 8iO usposobienie dla pewnej liczby papierów, fabrykanci tomaszo"8cy nie cbclł .. zilłc mowom f .. ktora, J. przyj~ł obowi"zki lo. 
wy I moralny. Przyznać naloży, że przy· to jednak wykony .. aoo "iule wielkio sprze· w niej udziału. Na listo wpisalo .8i~ k~ja u hrabiów Z . w Ł~wickiem. Po uply· 
czyniły sie do tego głównie rozpow8zecb. da ... , pod naciskiem których obniżyly .i~ kilku nowyoh "y8tawców, " ogóln ... Ich WI~ dwu ll\t słuiby hrabIa Z ,. umart bez· 
nione w znacznej liczbie pisma ludowe, któ · zoacznie kur.y niektórycb papierów aszczegól. liczba, jak przypuszcza komitet, I!~J~'le dZlet,"e w ~an'E!-emo. M,/od,,: zona upodo· 
re nauczyły wieśniaka ",yśleć i logicznie oiej waluty ruskiej. Napróżoo byłouy szu· do 75. Przy ta~ małej li "1.uie mIejsce ba,,:s?y sobIe p,~kllego 10k":J~ wYJecuala 
przemawiać na zebroniacb publiczuycb. Wio kać uzasadoionego powodu do tak nagłej przezoaczone dla wyst.wców z naszego z 111m do krewoycu mleszkaJllcycb w K ry. 
dać Z tego, że wieśniacy !,08~puj1ł z ducbem zmiany usposobienia. Otrzymane dziA wia· kraju okaże si~ prawdopodobnie z8wiel~iem. mie. W. rodzin.nycb str0o.llcb hrabioa Z . 
cza~u i dziś nie Sil juź ciemo" masII, lecz domości z Afgani8tauu nie mogły "zbudzić Nie sprawi to jednak kłopotu p \tyskiemu IV krótkIm cnaSle została zOOll 8wego lok><' 
prawdziwymi ohywatelami kraju.-Urodziny ooaw poważnycb, zwłaszcza gdy si~ zwaty, komitetowi wystawy, gdyż inne kr.aje, . ja~ ja, lecz po krótkie m z nim pożyciu um.arh.. 
cesarza Wilh~lma odbyły si~ tu z wielką że na granicy rusko·afganistańskiej dotycb. Włoehy i Belgia, wysyłaj" znac.Ole WI~C.J .J. znowu pozosbł boz sposobu do zyClu , 
uroczJstościl\. w której polacy .. cale udzia· czas nie zaszło uie stanowczego .. przy okazów, niż przypu zczano poprzedoio ~ prz~. gd~ż rodzioa jego żooy, pozostaly po niej 
łu nie brali, a ~ydzi reprezento .. ani byli szczerze pokojowem usposobielliu rZlłdo rll znaczony dla. nicb obRZar pr ... dopodobllle ooaJlltek zabrałll. 
w I>ardzo szczupłej liczbie. W tych doiacb skie~o trudno spodziewać si~ kroków nie· nie w1slarczy. Komitet z"raca u .... g~ wy· l M/ody wdowiec odał siO d9 Sewastol,ola 
podczas "y borów w radzie miejskiej ua przYJacielskicb. L ecz, jak to zazoaczaliśmy st&wcó .. , że tylko do 27 h. m. Illożua bO' i i tam jako robornik zarabiał oa utrzymll' 
prze .. odoicZ4cego .. ybrauy zosll,} .. i~kszo- cZ~6tO, giełda nasza ocl dłuższego czasu d1.ie korzystać z obniżonycb op/at przewo .! nie. Zat~skoiwszy do swolcb przybył .. Kil' 
Acill gł~s6w p~lskich żyd .. należllcy do umiRr . . okazuje wielkll nieufność dla rucbu zwyżko- zowycb. Do tego bowiem dnia ekspedytor 'I liski e, lecz nieszcz~cie cbciało, Żo. oOdąc 
kownneJ partyl rządowej. wego, który wywołauy był przez knpltah· komitetu Maurycy Luksemburg kompleto. karbowym folwArku K. dogllłdaJąc Ol/o· 

8tÓ" prywatnych i któremu tylko wbrew wać b<;dzie pełuy ładunek wagonowy, po, ckllrni oieostroznie włożył w tryb rokę, 

PrZem vg I, U,"u(! el '1 [{OlrIIJII·II<,·ICl·f' . woli poMa/y si~ giełda i spekulacya. Jut I czem okazy b~dzie Oloina ekspedyowttć tyl. , którą też ntracił 
• l od dłuisztgo czaso obawiać siO należało, ko zwyczajoemi pocilłgami. O ze braniu I Po wyzdrowieniu J. znalazł miejsce stró· 

że przy pierwszej lepszej sposobności rozpo. leolekcyi okazó.. wełoy uaszej, którego ża przy jednej z tutejszycb fabryk, a nllst~ . 
Akcyza. czo, 8i~ wielkie realizacye i sprzedaże in <rzekł sie stanowczo M .• Jelenkie .. icz, po· pnie ożeniwszy siO z robotniCIł fabryc,oll 
- Dzienniki pt>tersburskie dowiaduj!} si~, blanco ze strony spekulacyi giełdowej i zda stanowiono zwr6cić 81~ do br. W. Polety/ly. l w Łodzi I?rzebywał w naszem mieAcie aż 

że is~n!eje projekt uzupełni.enia . i zmiany je si~, że doniesienia z Afgaoistanu, pl'zy ____ Ido tej cbwili. Nareszcie for~una postano· 
przepl~ow dotyczllcycb ~~ bleraola Ilkcyzy bliż87.em zbadaniu nie zawier1\jllce nic lIie- • ,.. • I .. iła p%iyć koniec cillgłej walce o byt 
od oleJÓW n~ftowych .. Zml.any zastos~ .. ane pokojlłcego, dały wła śnie ~ sposobność. Wladomoscl blezące. Iswego wybrańa. J. wygmł na lotery i 30,000 
l>,ęd/} gl~wOle UO mle8Z!lnm, skladaJlloycb Wobec zaufania publiczoośc i prywatnej _._ l marek za które w okolicy Łodzi nabył 
Sl~ z 0leJ6w rośllnnycb I naftowycb. i jej niezachwianej wiary w trwałość sto. . . wtasność .iemsk/}. 

Drtgi teł8Zlle. .n . . . 8uoków pomyślnycb, w"tpić naleiy, czy ta· G (b-) Oliafjra. RołdzlOa bŚ'd p. fkJu~~lk/a (-) Sm!ała kradzież dokonnn!} zostala we 
K

k d d ., ro man .. o arowa a na u ow~ OoCIO a 'd I . . . 
-:-" or~e~ w~rBZaws I ow~a oJe . SIO, ka po.tawa giełdy zapewoi jej powodzeoie. katolickiogo .. Łodzi w cIzielnicy staro' l oro~. oko o g~d~lny 9 wlecz9rel~ przy .. uh · 

źe .loden z 10zyDler~w warszal'sklc~, zalnte· SpekulaCJa giełdow .. zdol ll'l jest równie .. k" 1000 K ' t t b d t . cy PIOtrkowskIej W domu braCI Szroter. 
reso .. any w apr8Jl'1e budo .... y koleI z War· predko bl"d popełnić, j ak uznać, ie zbIli- IllleJ~ lej rs: . . . oml e u owy . e~o.z Złodzieje wylama .... szy boczne drzwi w bm· 
oza .. y do Radonua, ~trzym.a~ z nader kom: dziła !l w6wczas zakupy i pokryci .. przez kowlo/. ~ ImlelllU "arafjao, . sklada OlDleJ" mie wohoclo .. ej wyuie§li ze sklepu Jakóba 
pe.te.utnego tródl,o, mianOWICIe z ~ance.larYI oilł "ykony .. aue zwykle pot~uj" zwyźkO." 8zem ~ubhczue podzll}kowaUJe szlachetnym I Kohna znacznli' iiość cbustek. P08zkodowa· 
IDIO\ste.ryum . dro~ I komu~lkacYJ, .... ,a~ o. _ Od pewnego ozasu pojawily sl~ w o. ofiarol awc~m. . ; lIy oblicz", strat~ swoj" Da kil)cadziesill t 
mość,. ~e ud .. eIeDle kon~esyl .na "3p~mnu~· biegu fałszywe banknoty lO-ci o rublowe (-) . WIadomOŚCI. osobiste: K8. Paweł . robli. Złodzieje umko~li. 
nlł IIDl~, D1e u .ega z,adneJ "lłtphwoścl; dawnego typu. Dość gruby papier i kolor Nowack~, w!~ary~sz parafiI św. Krzyża l 
konce.Jooary~~zem bedzle towarzyst.wo ko· wyblakły odrazo wsk\zujll, iź baoknoty Sił w ŁodZI prze":le81~ny . z?stał na tak!}i po· I KRO N I K A. 
lei ~ąbrows~leJ. Formaloe 0lll~ueDle kon· falszy .. e. W •• ys~kie faloyfikaty majll jeden sad~ do parali I ~lskltkl. . I 
ce8yl nastlłpl w przyszłym IDleal!}CU, a ro- numer 118,470 I rok ]882 gi. (-) Teatr łódzki . Do mIasta naszego za· 
boty wst~poe majlł być rozpoczote z wio· Pedatki . witał goŚĆ ze sceny lwowskiej. Jest nim Piotrków. 
8n". . . . - Ogłoszono zdanie rady państwa o po. jeden z najzdolniejszyo~ artyató" drama.! Z 8'.ldóUJ.-Spl·~UJa o (alsz. Włościanin 

_ .NówostJ" donosz", ze.w wykonamu datku składkowym z przedsi~bierstw oiegii. tyczoyc.h pa~ ŻelazowskI. D?skonały aktor : CbarCl.arek, P!oploat?r karczuly rzad~wej 
Naj .. y~zeg~ ukazu .z d. 30 listopada r~ ~. dyjnych. Podatek składkowy z przedsi~. wyst~pl w ~Il~u rolacb go~clOnrb, z któ- I we W.SI .Rz'!śOla, powIatu noworadoms~le~o 
o pO~lerzeOlu wydzl.alu taryfoweg.o .mlO.l' bierstw haodlowycb i przemysłowycb, pro. rycb ~y.mlenlmy. "MontJo~e, "Ot~J\a," I wydz!erza"ll t.a kowlł w ]886 r . Kazllil\e • 
• t~O~1 ~karbu, obecnIe, po. poro~~mleDlu 81ł wadzonych nil zasadzie świadectw na ban. "WłaśCiCiela KIl~~IC," "RozbItków." Plerw- , rzo":l KO I\e~klem":, który 1:" kwartał za
mIDlst~o .. : skarbu, kon!uDlkacYJ I. d~br pań· dei drobny i przemysłowycb, obowi~zuje ńy wy stop gOŚ~lU~y . w sobotę, ~ Pao .. płaCił Cbar~larkowl 45 r~bh, a ten ~y-
8twa I koutrolera panstwa, wmeSlono do od doia 13-g0 styczuia 1889 we wszystkich Żelazo .... sklego "Idzlehśmy kIlkanaŚCie rĄzy daJ mu kwIt za otrzymaDle czynsza dZler. 
rady państ"a Ilf?je~t środków. lllaj,cycb miejscowościach, gdzie prz6dsi~bier8twa ban. w Krynicy, gdzie ba~iłll ~y~orn" trupa ża .. u~go do l ~tycz~il1 188? r. <;ld1 nli
na celu ustanOWIenIe nadzoru tz!}dowego dlowe i przemyałowe prowadzooe no zasa. lwowska. We "szy8tkIOh . wldzla~ycb przez StępUl? Koperski nie płaCIł dZierżawy, 
oad kolejallli. dzie świadectw gildyjoycb opłacajlł dodat. ~as rolacb, 1'. Żelazow~k~ da~ sle p~zn!lć Cbarclar?k ~ozwał. go do a,.du i wte.dy 

Handel. . kowy podatek składkowy, z wyj,tkiem gu Jako a.r~ysta nadzwyczaj lotehgentoy I nte· KoperskI złozył k,!lt, w kt6rym Cbarcla· 
_ Departament le~arskl opracowywa bernij: arcbangielskiej, olonieckiej, tobol. pospoltCle zdoloy. re~ przyznawał, zo otrzymał 46 rB. ~a 

pfl)jekt rozciągniocia wI~kszej kootroli nad skiei, tomskiej, jenisejskiej i irkuckiej. J. Z. dZJerz IWę karczlUY za kwartał - do dOla. 
składami materyalów apteczoycb i ograoi- Ogólna suma wyżej wymieniooego podatku (_) Fortuna kołem si@ toczy. Ciekawe I styczma 1888 r. Kwit ten oka;ał ai c 
czeoia sprzedaży detalicznej wielu lekarstw, nstanawia "i~ na lata 1889 i J890 po koleje życia przecbodził jeden z tutejszycb sfałszowaoym, a miauowicie ostatoia crCra 
nabywaoycb obecnie przez publiczooś6 w 1,250,000 rubli rocznie. mieszkańców J. MajlIc lat 15 został on roku została ~rzeroblana z 7 na 8. Slłd 
8kładach pomieoionycb. Nadto .. każdym _~- Według informacyj "Petersb. wiedo- właścicielem wałego folwarku w okolicy Ilz~ał . Kopersklego .. iunym sfabzowanit. 
8kładzie bodzie mu&iał znajóować siO jedeo lUostiej.n gorzeloicy pędzlł~y wódk~ z żyta Kalisza. Opiekóo jego niejaki L . ioteresy kw,tu I skB~al go Ió!l .poz ~awieuie ni~któ. 
wykwalifikowany farmaceuta, czy to jako i ziamuiaków oskarŻAjll si~ przed de parta- podówczas tak prowodził , że mlodego J . rycb praw I 'przewll6Jów.1 na oddaUJe do 
właściciel, czy tei jako dysponeot składu. mentem podatkó.. oiestalych na wielk iemajllcego lat 20 pozosta"il bez najwniej. rot ~ .. esztancklcb na rok Jeden. 

E __ b . . 1-- ' -~ ~--. --=~ ----- - WazlIBCg Z~ ietlnego. Dnia 27 k .. ietoia 
- A teraz koc aoy przYJacIe Il poró- .neleny docho<hij do SZatU. Niezw.oczOle I jako przyjaciel, aby' zupełnie wystąpiła r. z do 8zynku Janasza Targi w Rawie 

wnaj . te char~kte!y, - ~zekła. do. Felik.sa, posIał. po doktora, ale m~siala czekać z. teatru; praca .. ktorki przechodzi twoje w8~~d! kontroler. akcyz~, Józef Szwajkow. 
poda"c I!'u lIst I onomm - I daj o ntch doŚĆ długo, .bo go w domu nIe ~yło. sIly.:. , ski I poczlłł ro biĆ rewlzy~. Zau .. dywszy 
swe zdante. . .. - Konsyll!,rzu . - - od~z .... ała 81~, wyc~o. Nie do~on~zył, bo Helena krzykneta na· iż w jedu~j z butelek jest apirytu~ słabszy 

Przez par~ .mmut panowalo m~lczeDle~ dZIłC naprze~lw mego - Jestem bardz~ n!e • . gle rozdzl~l"aJlloym glosem. od znajduj,eego iO w opieczotowao~j 
- 'Yacła~rJe, . ~ przerwał Je ~ehk., spokoJ~a; Ole mog~ zoaleść potrzebnej siły ' Zrozumiała .... szy.stko.. . beczce, Szwajkowski przelał go d" kadzi 

cbod~ I prz~JrzYJ SIO - czy ~otesz Jeszcze do mycb r~l. Tu, tu - wskazała na gar· Ucznla złowrogIe ~Iskan,e... ga:d!?, w celu określenia jego 1U0Cy, a bedlicfch 
w,tplĆ .kto Jes~ a~torem ~oonlmu? dło - CZU.I~ wrolla... . dZIwne gorlico w plerslaco, cbclał.o. mOWlC, w karozmie 4 yło6ciao prosił, aieby .. e. 

Pomla;no zmleUlonego pIS~O,. charlł:ktery Doktór skrZYWił ~Il! mezoaczn~e.. ale ka~zel g .... altow~y przerwuł Jej slowa, z .. ąli t; Ulik Wtedy Tilrga' "\Illtosił 
dwó~h listów były tak . do . ~Ieb~e zbhi.one, ~ Koc.bana paUl .- rzekł, sl~daJlłc a z OIm fala krWI uuohnęła na soknu.). włoacia n, aieby opuaoili szynkownie, a gdy 
że. D1e poz~sta~ało naJmme.lszeJ . wlłtp!n.o. mDslmy Sl~ porozumieć: teraz Ole :możesz Artyst~a z.emdlała. to spełoili, do karczmy wpadło kilkunastu 
ŚCI. LeoDla OI~zbyt ~r~zO\e .... zlvla sle do be~1!arun~o .. ~ lDyśle~ o wys~powaO\u. Pó. . ZrobIł . SIO 8trauoy z.m~t w domu; siu. żydów. Targ prły pomocy żydów za m-
d~ieła., zapommała wI.dać o broUJ! zosta· źDleJ, po J~klmś czaSIe, zobaczymy. zlł.ca pobiegła p~ Wa~llwa; .doktór p~ze- knllł .drz .. i karczmy na klucz; przywołaoi 
"Ionej w. r~ku ry .. alkl. Z oduY.Clem tem l - Ale Ja głos odzysk.aru?... I kllOał wlasoll Dleostl'ozność I ratował Jak wyleh spirytus z kadzi oa ziemio. butelk~ 
oskartenIe upadało 8alllO przez Sle. Eskulap pomyślał cbwII~. m6gł Helen~. s.chowah, ° rozpoczęty protokół podarli. 

Po kilku tygodnilIch artystka mogła już - Przedewszystkiem 'starajmy si~ o zu· Gdy Wacła .. przybiegł, H elella leżała Zęby usuu~ć wszelkie alady żona Targi 
opuścić !oże. Osłabienie ~olostalo jeszcze, pełoe odzy.~ł~oie zdrowia, o głosie potem- na ~óżku bardzo blada. Doktór wyjaśnił w~i~ł.. lampkę, polata podl~gę oaftll w 
ból w plerslacb odzy .... ał Sl~ od czaln do ' rzekł wymIJa)llco. . . . I poecie cał .... praw~. . llIleJscu, gdzie ~ył wylaoy apirytu8 i przy. 
C~8S!l,. ale według słów" doktora: " .. eszła / Helena. patrzyła na U1ego w o~ł~pleolu' l - Jakze mogłeś pau zro~lć cog podo- s~pala. oplłkoa;nl .. Przybyli zapóźno "Straż· 
BU" JUZ na d~br" ~ro~~. . Coraz w~ll~s~a ~r .. oga szarpala Jej dus~~; boego - .. ~ła~ ten z oburzeo~em .. OIcy Ule mogh OIC pomódz kootrolerowi, 

Z po"raca)ąceml Siłami ~rMcala. .. He •. • zda1!ało Jej BIll, z~ przeJlB:ść straszna ot wie· l -:- ~ któz SIO .podzlewał, ze )II to tllk I bo ślady zostały u8oni~te, a żydzi zniknllli. 
lenie ob~ć do pracy; zamllowBUle sztnkl ra SIO pod ~ogaml I ma JIl poch~onll~. . obeJdZie? . ... Pod.czas. całego tego zajścia nikt kontrole· 
puema"lało z dnu" po~g ... da .. na ener- I

I 
P08tanowIla b,dź co b"dź dOWiedZIeć slll l' - Ależ t~ wladolDość JIł zabIJe! . rowl Ule wymyślał, aoi też go popycbał. 

gia odzyskiwała stracone cbwdowo ... ładze. pra .... dy. - Nie WIadomość, bo ta prfJdze) czy T .. rga został poci,gniOty do odpowiedzia/-
Czoj,c siO coraz lepiej~ żooa Wacła~~ I - Do~torze -:- zoc~llła ~do~ywajlłc 8i~ : p~źni~j mnsiałaby hyć p.ańskiej ~onie pO- I ności a,.dowej za OPÓ( władzy, a,.d uznał 

!l&pra~noła sprobow~ć,. o Ile teź ar~y ... m Jej oa sp~kóJ - musI~._ m.' pOWIedZIeć .pr~wd~. I "ledtlan.1ł -:- s~rkollł Joktor rozgOlewally- go WIDnym je~ynie wylaoia spirytusu i u
ucie~plał na prz~r""le I szczerby w Dlm po' , ChodZI tu przeolez ~ o porozumleDl~ Sl~ 1 al~ zabl~a~" JIł oastfJpst .. a Ilta~u, . kt6ry kryCIa butelki i skazał go na 20 rubli 
czyOlooe naprawIć. . . . . . I z dyrektorem,. któr~ JUż par~ razy przysy. , mIal miejsce p~zed PIl!01ll1l ~leSI'łCanil. kary, a ewentualnie, .... razie niemoźności 

Po paru zaledWie scenach JakIejŚ roh łał z zapytamem, kIedy blld~ mogła wystll' SlIdzę, że Ole mOJe pan Je pl'zyplszesz? I zapłaceoia, oa tydzień aresztu. 
poznsła jednak, ~e siły jej nie dopis.uj,. : pić? Blady uś!,,!ecb wysiłkiem woli wywo- ! :Byl to pooisk, który w samo serce ugo· .Energiczn!l stróż óezpieczel1stwa. Dnia 
Gło~ z .. la8zcza. nl~nlłł w gardle, .wlll7.t ; tany za~arwlł Jej usta. Idzll Wa~ła.wa. . l~ czerwca .r .. z. w Zelo .. ie, powiatu las . 
W niellI, gasnlł! I nlepodobn~ było uzyć gt' ! Doktor ~dcbrz"kn.lłł. . • • -:- Jezeh chcesz pau zoo<; ~t:lylllać pr."y ~Iego, . stmzOlk -1>rozdo ... ki, zobaczywszy, 
według cbęcl I wymag~ń roll. .. . - A WI~ odpOWiedz mu paDl, zeby był I ~yclu - ?Ilłg?"ł lekarz spo~oJnleJ:- IUUS!8Z ze ~eJb~ś Piła bije na ryoku Marko .. icza, 

Jeatem Jetlzcze osł~bl,ona, powIedz lala SD .. clerplawJ:. . . I" .... mozebme prędkilII cZl\s .. e wywIeźć. w I~' zbhzY.1 81~ do nieb, odepcbo,ł Pił~ i kazał 
bie, poczekalll z tydzlen. . . , ! ~ laaedy Helena . za"ls/a .. ~rokle.m nil atmosfer~. Meron bedzle dla paul naJ ' ID.U IŚĆ .z. sob, do kancelaryi gminnej. 

Po tygodDlo oowe "yslłkl - n.protuo. na Jego o8tacb, czeka"c, co dalej pOWIe, lepszy. I PIła odmowll; wtedy stróż bezpieczeJlstwa I 
Gdy tylko dochodziło do wai~i~jsz1ch mo.! poczciwy eaknlap Ili~ mógł ju.ż dłużej "y- I - Wi,c ro~isz \lIi .o~dz!eję doktorze? PllbliL'Zoego scbwycił go za nbranie, lecz 
mentów, w który~h gło~ powl~leo ~y! Z8- tnyma6. Po. co łudzle ·~. koble~o - .I?omy- -:- ~ló) p80\~, nadZieja Jest. zawaze w na· Piła szarpo!}1 si~ j uciekł do swego miesz' 
brzmieć cal" rozClllgloścl1ł s .. eJ skah, z ca· 'laJ - b~d&le &zamotali SI., z slłalUl I tem szeJ mocy, póki organa pracuJ!}, ale r~zyć k:' Dla w dowu JakuboIVicz8. Pred.ta .. icieł 
ł, po~g, - br~kło go natycbmiast; na,;,et sdrowiu z81Z~0~li; lepiej .powiem je~ c.ał4 za ni.c nie możemy. W kaźdym razie uczyń I Wła~Zy,. zauważywszy, :le Pił~ posiadał oa 
p6ltooy bJły metak mo~ne, Jak dawnIeJ. I pr.wd~. Prz~lez. OpDs~czeDle ,.ceny nIe Jest I pan Jak r~dzę.. • grzbIecIe koq.ul~ wl"Z.ekomo kradziooll, po. 

A.rtystk~ pocqla ogaroJaIl trwoga. I zoo .. u t&k wlelklem OIeszcz04C1em. I z tarnI alo .. y pozegoał Wacława. stanOWIł zrobiĆ ,. nues"kaniu jego rewizy~ 
_ Spr6bojo jutro, może bodzie lepiej. - Droga pani - zacz/}ł oglednie, ujmu. I i w tym celu .. e.wa.szy dwo kolegó. I 
Nazajutn to saOlO. Tu już przestrach j"o IlkO arty.stki, - jabYIIl jej radził jnź K o n i e O. t uda/ sie z nimi do dODlu Jakubo"il'zlI: 
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Drzwi ouuły lit -kaittemi, - t y_ . Ile dy.kooiaek. 10ie zdołały. Czyooo"'i rozpocz~to w uapD- I ZauIi w = ~' :t~ I l Le' 

IIIID koło domu ze,hrała siO gr.omada ty. Berli., 13 lllWgo. Wluó~ .DU&vi o· lOb_D . Di~o~ S WidClelq'li""t!I!t!Peó._. olsie"": l;d..::;:::c'i.~, ':. .. ,: 
d6w, kt6nJ aaOlllI lIręen6, -by dnwi twarde kou.reocyi w pnedmlocie wysp lIrłoooo6cil& do miiki. Popyt był banbo ,ie.b" .mQłCZJZIl _ kobiet-, • miauo .. ia;.· -
nie ot .... &r6I ............ - Dros- Saa_ Mitdz", Angłj, a Niemcami przy· ma/y, porolmo .niUzy.cb kIll'1l6w. Ruble trzy· EW.';"'Icy: ~.; .. ~ do 10\ l6-tR .... arło ł, " lttl 
dOWlki Jlłdał ot._Dia. a gdy -tego ole "'0 już do zupełoego porozumleoia. mały aiO stosuokowo dosyć mocno. Iicobio oblopcó" 2. d.ie .. c,,' 2. doroOlycMa. I ... toj 

iooo, zakrz,tolll siO 'eoergiczoie i ka. Berlin, 13 lutego. oReicbaaoleilJero do. , .. 11., lS I .. ..,. 1I.0_noty ra.kla "ra. li •• hi. mW.c.yCD -, kobi.t l, • mlaoo ... "" 
.. przyoieść siekier~ dla wYf'łbaoia drzwi. oosi: .Cesarz powierzyl za8topatwo kaiO' IIlfi.70. n. dOlIa.~ 215.7', "okale na Wara .... ~ ooyha Zabko .... ka~ l_t 57. . 
Wtedy zJ'awił si~ wla6ciciel domu Jaku. cia kaoclerza w dziale urzAdu sprawami 216J16, na Petonb1ll'g kr.214.80, n_ P.tenbRrg . lIarozaUlull.: ,t ..... do lot Il\oto z~.rl. 2, .. t.~ 

. ' . D d k' . .. dl. 1118.70, Da Lood,D kro -.-. na Londyo dl. ltozbl& ,'''opoo .. I. d •• e" •• ,' I ; doro",ab-. w "'J 
bowlcz I schWyCIWSzy roz.ows lego z!, maryoarkl P?dlug p.rawa ~ d. 17.go. marca _._, n. Wiedeń 16860, kapo~y .. I ... 9~.80, li .. bie meż"",zu-, kobiet-, a miau.wioi.. -

LISTA PRZYJEZDNYCH 

~fY o<1epobnllł go Z takll Sllll od drZWI, r. 1878·go Vice admirałowI baronOWI V. der t'l. lil\y • .,ta .. "e 611.60, "~I, III', lik.idacyj". 
łeI ten odleciał oa kilka luok6w, przytem Goltz°, &7.80 , po.,,,,, •• raaka "~I •• JqaO r. 88.70, b'/ •• 
.'.aioik postradał azlify. Pomimo to drzwi Berlin, 13 lutego. (Ag. "">0.). Rzo.d to- 18114 r. 102.60, (',. I !8ol7. r. 66.76, 6'1, rept. do~ 
"'"' I ., Pil . u· ". ·.t I .. ł'~ .. 11810, ... ., •• k. wlob .. dDla /I .~ 66.80, Ul enu· 
bIty wy amaoe, lUe y W mlesz mu JUz teJ8Zy przY].,. d a arml1staoowczo a stry8,C- Oli 66.76 fi'! Ii.y _to.ne rR.~i. 100.40 6., po-
oie było, ho wyskoczył weut. l!!'a Z~B8' ki lUały kalibIlI' karabiD6w M.oolic era. ty.aka .. .!..I..i~"o .lti8~ roku 179.76, ... ~.:. ~'18~~ 
dzie powybzycb danyeli 'wet81 p ,gDl~t:J: Bełtin, 13 loitego. (Ag. póło.). Co do pro- r. It776: .kny. dr. ..1. WAm .... ko ... >d.nak •• j 

Botel PelKI. Kobi"'IC~i • Podolowa, 
Wtz,.k • &ldowa, ti'.inborger, H.rs_ha. Spiłreoi 
z WanzawJ. 

do odpowiedzialooAci slłdowej 55 letm jektowaoej koofereucyi W sprawi:v.Y8p sa. 101.00 .. ~,. kre<l;I.o ...... UY'CkI8 -.-, akc,o 
Hotel Victoria. R. Żel",,,"ki. L.o .... 

~ jd J k b! pó ł d I 6 k' h . '1 . . ' ........ ki .. o hauka b .. ~ 0 .... 10 -.-, d,.koo. Ja a a u .o .. cz .za o r. W a ~y, . acz moa. 8 IC DI •. t'l~1 o .Jut porozu n ,Sl~ IioWIl!I:0 _ ._, d o.ko .. '" n\.mieok·elO baukll p.li • 
• uznlll Jego WIDO za medowledzloolł pomlvdzy ADgh, I NIemcawI. ' ·"waS'/ .. pr, .... t ... 1'/,'10 

TeDo~b.t1m lo 'VarIA"y. 

ROZKŁAD JAZDY POCIUOW, 

_ Zawieszenie balów maskowych. W ga· że obostrzeoia paszportowe na graoicy frao. 0,000 1 .. 1. • ",«o II> opekol &OJO I ",,, .. 1000, 'eL • Łodoi GODZINY i MINU'rY . I h I k' t i k _.. k' . Al .• Lota .. . b' / Mocna. MldlIog am.r. na loty - nab,w~ 6 ".-

i od wszelkiej odpowiedzialoości U.WOIOil. \ Berlin, 13 lutego. (Ag. p6ło.). Slycbać, LI ... , .. " 12 lu. Sprawo.dani.. kolioo .... 

ałCle U e s lej .c~r amy, e was. a._y cus le] zacyl I ryogll mIJ.Ił y~ ~ a· na It. mar. _ Ipr., 6"1 .. oab., na ....... k ... __ _ 
\eIItraloe W LubhOle Z rOlporqdZ8ola gu· godlolle; stan obecny okazal BI~ bowl8m 'pr., 0"/ .. nab., oa kw. maI - Ipr., 6"/ .. p. b. -
be~natora lubelskiego zostały w8trzymane, dla Niemiec zabójczym. 0& maj ... - Ipr.. 6",.. n_b., n. . ... r. lp. pro 
pol/ieważ W miejscowym klubie ru,kim Paryż, 18 lutego. (Ag. półh.). Daienniki - Ipr~ .p ..... d, 6"1 .. . ub., na \~. .16'. 6:"ł" do Ko 
~Il dawaue maskarady na cele dobro- tutejaze " ,"aoil, że artykul .Koeloiscbe :!b' ;6~~~~i n:ab~:" ".o. 6 / .. Ipr., 6 J..

1

" Bk 

"'cIoM~: sl~ 71461 11061 6! ~ ' ,30 
y.bod .. 

tol40 lauek. t" ". 7 

~$ 
leruiewic • 8 • 82 8 :u 

czynne. Zeitungt p08'ldu.j'lC6j Fraucn o ch~ć za.·, II " Wo 
---- garn.iłCia Maroka, je~t p.okry"klł w18anych 'ł.ELEQR.ł.KY QI.E~DO'WE. tłA~8 T E L E G R A M Y amhltnyeh planów Niemiec wzgl~elll Ma· " P.o 

. ' roka. Niezmieroie serdeczoe przyj~ie, Igo. Zdnialtl Z dni_U • Gran 
towane w Berlinie poselstwu marokaltskie. . Giełda Warlzaw.ka. "Sos 

enburg, 13 lutego (A~. p6łn.). oNo. mu, i usiłowania ksi~cia BisDl&rka, aby I Zt<! .. o&kolic.m giełdy. " To 
wOtti" uwdajll pogłoski o wyzywajllcej po- ageotów uiewieckicb Maadowić w Maroko, z. wlklll kr6Ik.I.,........ " B .. 
• ta·e Abdurracbmana za przesadzooe i Sil wymowoemi wskaz6wkami W tej mierze. na Berlin .. 100 mr.. . 46.66 46.15 .lwa 
wierl" raczej W informacye z Kałkuttr. o Wiedell, 13 lutego. Koło polskie wybrało na i:",:,?n "li, f' . . S~;! 3~'~ "utb 
wWciwycb celacb pochodn emira do ~ ur· oa miejsce ś. p. Grocholskiago do komit&tu ::: W.~eó':,IOO o: : . .&.70 78:/0 » PIlie 
kiea huu afgańskiego, _edle' któryctJ aiły wykonawczego prawicy d·ra Michała Bo· Za p.,lary ,a6tI .. OWI "MOI 
jPllo woj3kowe oie przeoolzlł. ó,o?~ ludzi: brzy6skiego. Lilly Iik"itl. Kr. 1'01. 8l.50 d7.26 " W. 
Nie oiej przeto gazeta uwa~a, 17. środkI Budapeszt, 13 lutego. Pogłosko, że .yo ROIk. poł. ,,".hodoia . 99.25 9926 " Kr 
ostrożoości, przedsi~br8oe prz.z R08,~, Sil prezydellta izby poselskiej wyzwał n .. poje. '1 4'/. PO' " ... n~trzu .. z r 1881 bS.l~ 9~ S, " Wr 

nsawy 11 05 6 łS {O 2ł 
bandrow& 1 S6 HO 
Ukowa 9 62 8 .0 tO 2S ł241 

iey 2!2li 91- ł50 
oowca 246 937 ł50 
muzo,..a 10 16 tłO 
DIL •• 2 Ol H8 
Dgor. ~11noL 6- 168 
rowy D_br. 82ł 102 
nburga 10 Ol 
kwy II 23 

"udoi •. $ 32 7 62 , 57 
akowa • 627 , 62 
ocławi~ 9 t8 10 16 

rlina . 6M 7 Ol 
Nersburg, 13 lutego (Ag. póło.) •• Grat. istotoy stao rzeczy, wzywBI mimo to pre · [.i.Iy" .. ,t m . ::.". ~~ . ~ ~~.= 97-

baa!.2.0 potrzebne. j dyuek br. Karol,i 7.a to. źe teołe. zoajllc I W.Iy ... t .•• em. Ser,. I. ~8.~ ~;; " Be 

danin zapewoia, że przeciw Abdurracbma· zydenta, by zaprzeczył wieściom o samo.' " " ~ " V 9S 10 9a.26 d<J Loda GODZINY i MINUTY 

oowi przedsi~wzi~te lostaml energiczoe bój8twie. Jest oieprawd,illolł. ['illy .a.l. m • .t.odJ:i ~r,i I 95.- 9b-

Orodk skoro tylko odwd łby si'} przejŚĆ Londyn, 13 lotego. (Ag. Jlóło.). Z Tokio .... ,. :: ; ~:bU ~~ .60 

,rz,chod .. : 8140/101161 ' I ~61 8,:18 t' ,30 
od ·bod •• 

1140 

t od r6żek do czynów. otrzymuje oTimes~ szczegóły uaduoia kon· . - \ z Ko 
, 13 lutego. (Ag. p610.). Slłd uwol· stytocyi w Japooii. Cesarz ogłoszsnia. do. Gield, Berli6aka. " l:Ik 
odpowiedzialności pa8tora lutera6- peloił uroczyście, a dzień cały poświocony B.oknoty rOlyj.ki. ·:~."d;"t: 216.10 117.411 ,. Wa 
Suota, kt~ .. y oskaTŻouy hył o prze· został wielkim oarodowym uroczY8tościom. Oy.k~nto pr,:.'n. 21~i~./. 2117.~~/. Al. 

k ie pewnycb przepisów w stosunku Koostytuoya. ulożooa aostala w zaaadzie \" Pio 

lna .. k • 915 9 Sb .30 
ieroie«ill 7 4S I Ol H7 
nzawy. 6- :046 620 
wndrowa. ~ - iłO 

urzod wym du prawosławoych. Prokurator oa wz6r oiemieckiej. .. Gr 
Tqdo y założył pro test od wyroku, Berlin, 13 lutego. Wczoraj ostateczniezo· ~~~~~!!!!!!~~~~~~~~~~~ : Sos 

trkowa. 62 2 04 
anioy tO łS 8 6'J 

1;\ 60 nOWA. 7 66 
PtzIa6, J 2 lutego. Przed tutejszlł izbll stał zawillzBoy baok oiemiecko·azyatycki Monety i banknoty Not. urz. Not. nleurz. \ .. To 

ławoi~Ił toczył si~ proces przeciwko p. z celem wył'lczoego popieraoia. ioteres6w Imper)aly i pÓ/imperyal, pt. ił,l .. B. 
Staoisławowi Flaumowi, tapicerowi tutej. handlu Niemiec z AZYll. Kapitał zakłado. ~~",. 17 grud. 1!18~ r.) _. 766 l .. 
_mu obwiniooetuu o przeksztalcenie us· wy Da pocz'ltek w,zoaczooo 22,500,000 ma· ~~r~i~~!~~~~~r. _. 46'/. : Dt 
zwl~ 8wego, które zdaoiem proknratoryi rek. Akcye rozebrały uajcelniejaze firmy AnaLryaokie haokooty 79 ' .. Pe 

łl2S 
mUZQwa 3M 608 
in. 1218 I 2168 
• Dgor.~] .. aL 710 11 .0 
bra",. D,br. 2 Dl! 

.~ r 
terobarp u1 powi brzmieć Pflaum. SIld..przeltooaw· ber\i6skie. Gł6woa siedZiha haoKu m być Fra.ki $ I ,. MOI 

8Zy ait *9" nazwi8~0 obwinioo.eco upi .. o~ Szaoghai. Warl0j6 rubla kred ... złoIlle - 06' W 
jeet uletrlkG w biosach kołeieluycb ale I ItIlpODl oeIne 161'/.:: Kr 

"lłdo1!;1cli jako um, u_oloi bwioi'Jne· OS'I'Aq'"IL' WIAUOIOSnj BANDL,OlE. _if. , . J " W 
go od winy. Prokuratorya apelowała wpra. I n r· li DZIENNA STATYSTYKA LUDNOSCI. , .. Be 

kwy ł63 

iedoia 

"~ 
10 t2 7

1

57 
.kow •• 11$7 947 
r.lel_wi. . . 

ł 
666 

ł1 136 I 
wd~ie~ }.acz p6tniej apelJlcn cofo~a. .ałie~" .awarll! \Y 'h,iu 18 lolego: I 
Wreoław" 12 lutego. Celem popieraoi" BerIiD, 13 lutego, Gi.łd... pozostawała tlW parali taloll.kl.l J, a miaoowicie: Fr_.oiuR UWAGA. Cytry ozaa."" •• 

rlin •. 9,4' 
gt'UbUyOl drokieul 
wieesorem do go-germaoizacyi na Szlllsku, maj~ być przy dziA pod wplywem niekorzystnycb dooie- StOJAki. Bole.l,wł Zi.liti,kł . wyraż.jł c ... od god.iny 6 ... j 

tamtejszych 8zko/llch polskich, wzglodoie si,6 z rloków zagraoiczoycb. Wiadomości • paralil ...... IIC11lej - I dlin, 6 "j raoo. 
mora.wskich. urzlldzaoe szkoly frooblo.Bkie, z AfganistaoU daly ws~odzie powód do r .. , . J;~:~.!:~. rw:l ~:~~"i~\,::'i ~·;i..jl~ ; 
kt6rych !tiarowoiciwo. ma być oddane w rll ' alizacyj, kl6rycb naci. ku kucal wytreyma6 1(Qohlt GootyÓ>k.. 1(0Olek Li.a.r • RJfk, Żala'"",. 

We k ,a l e. 

DerHo (- -) 
" • . . . (15~",) 

iuuc niolllr miasta baD". 

" " '\ loOudJn 

" r.r.J~ . .... -. 
ł' W.ad.1i 
" . (ISI',\) 

-.JIEŁDA. ,,, ll.""Z.l. ''',"Uil'' d, 13 łuteK'o, 

ZA Dl" W .iljgn giełdr I 
kouto Dop.lolone traaukoy. 

'id.no I cb.iaao pl ••. 
dl. ter. 2 d. 100 mr. - 8- - -.:"-- - 4667'/,-' 
kro ter. 2 d. 1f,o '", ... S 46 &ó - .6 60 '7'/, . ' 
dł. ter. 2 d. 100 nar, a 
kro ter. 2<1. 100 ror. ~ 

dł. ter. Sm. IZo. S 
kro ter. Sm. l E. S 9'7 9 łó 44'1, 
~ł. ter. 10 d. 100 Fr. S 
kro ter. 10 d. 100 Fr. S 37.76 ~7 6~'/, 
dł. ter. 8 d. IVO dor. 4 
kro Ur. 8 d. 100 dor. { 7870 

ZARZĄD 

Banku Handlowego w Łodzi 
oa zasadzie. §§ 51 i 52 Ustawy Baoku zaprasza oioiejszem pp. akcy. 
ooaryusz6w oa 

szesnaste zwyczajne ogólne zgromadzenie 
.. doiu ~ (14) kwietDla r. b. o godzioie l.ej z połudoia · W lo · 
kał!, Baoko W l.odzi, prz)' ulicy Średniej pod Nr, 336, odbyć si~ 

~~~~~~~~~-=~~~~~~~~~~~~ __ ~ ____ ~ ______ ~~ ________ ~ ___________ waJlłce: 
Po-"ek dzieDDY: 

1'.tenbarg dł. ter. Sd. 100 rs. 6'/, 

Papiery pańal.. g.~ Do~~~oe w ciljgD giełdy 
(u 100 n .). ,;; ""', __ -""....,=" itd. ' oho. pl. 

Lilly Lik ... Kr. Pol •. du.. 87 d7 10 - 87"iil88iii 

&kcye. 
(.a 100 H.) 

AkoyeD. Ż. War.·W.loor. 
" W.-B,d.500r. 

I g, g DopełniO', w oiłICu giełdy 
~ ~ I ue tranz itdano che.pt. 

" 7t " " małe 8600861 0 8640 8690 
Ros. 1'oz.. W l .... 100 " JOOr. 

I: - - -
" .. mI' 11~'r' 9337'/, ;~~ =~ 

U'''..tb UVI 

T., .. p. 100 r. 
II Fabr.-loódz~ •• j 
t, Nadwi61aiusk. 

6 
6 Ros;Poz.. Pr. z r. 186' lem. 

'tł 'ł " łI lę86lfem. 
BilalI Ba •. Pań. Ro •. R'm. 

" " u n ,. 
" " 1t ,. 111 tt 

" li " I, IV 
Reuta kO lejowa • • • 
4'/. 1'oź. wewo .• r. 1887 

• " i' J' mare Luty ... t. · ,.m.8.Uit.AB i> 

• 'ir małe 6 
» ""r. 1it.A. 6 

"" "lit.B. t Ó 
t 'f" ,, ' małe 6 f 

" Ser. m lit. A. 6 
łJ l' Ił łt lii.B. 6 
u ]t ,t " małe. 6 

II .. Ser. IV Iit.A. 6 
)t fł " lilB. 6 

"u"" mal:e. 6 
" łt" Ser~. V . B. 6 
" fi' ... J.I m&łe 

Luty u_t. m warIII; Ser.! 

" "ll :: :: ,,:: ~ V 
Ol;ii&i:'. 'V~~":;'dnłe 

" n UJ! małe 
Liltl ... t. m. LOd.i" 1 

" " II" "J1 
: ,. .:IV 

Lil\Y·ut. .... 
,I -m. Lu a 

" "J' Piotrkowa 
Lil'y,,,t.«. T. W •• Kr.Z. 
Lilly ,./, Wilelilki. dl. 

8S-

961r.96 

~""~ I 
9660 

!()()-

8S 26 

\li ~6 

96-

~.~ 9HO 
lIS. 
992 
93 .10 

~2 9'J 

9iW 

9U5 

\li 40 
91-
93-
9~76 
92.80 

!101-
91fi~ 
9126 
91-

Banku aaDdlo .. ego 
'" Warsu"ie 2óO r. 

" War. Ban Dyl. 250 r. 
w Bao.H. .. Eodzi 25Or. 
"War.To .Ub.odognia I, 

• wpt. n. 124 250r.,. 
lO War.Tow.F.Cokru500 I 
" Cukr. Dobnel. 5OOr . . 
n u sóSef6w 250 r. . ,; 
, lO C .. nk 250r. ł 
Ił " Hermanólri60r. • :. 
,r " l.y •• lro"ie.260 r. ; 1: 
Ił " Leonów: ~r. j E 
" " CCQ8to ;1C6 9óO r. t" I 
" tł KOD.LanoJ. 600 .:t 
lO T. W. F. Slah IIlOO ,. .!! 
• Tow. Li)pop, &au i I ... 

Loeweoltein 1000 r. • N 

" 'row. Zakl. Metat B. I .!!~c: I 
Hantke .. War.l000r. 

" Tow. Z.kl.Górui •• ych ,'. ~ 
• o1towiollioldoo r. 

" War.To,...Fab.lIaoh. J 
Nan.HoliOdl 100r. 

" Wara. T. Kop. wtdl. i 
Zakl.Hutnioaycbi50r. , 

II Tow. Z.irl Pzl Ba ... 
T~. w Za ieroiulł6Or. 

"To'" lo&&. i I'.dni lOlit. 
nGo.rb. T.~ i Saweda 
,Pap. SllIWIIwb 600 

_4'~k~%~O_fu~I_.~ __ ~· _~_b_~_~ __ .~_. __ ~!~, ___ ~-
-.- Wart06Ó koponu. potr. 6~I'1 Li,t. likwid. 
- .- Li.t. "'. 00W)'6b G1.~ Poi. prom. 10m. 

.- " "m. Waraz. lin 114i PI" Uem. 
-.-" ro. f.o,loi te. 6 

7'0 
89.6 

197.9 

1) przedlt&wienie Iprawozdauia i bilansu za rok 1888, 
2) zatwierdzenie dywisleody za tenie Tok, 
3) wybór c!łooków rady i kandydat6w, 

Do uczestniczenia w zgromadzeoiu ogóloem majlł prawo Akcyo
osryulze, którzy do doi .. 2 (14) marca r. b. złoŻll B.oje akcye: 

w ka8ie Baoltu Haodlowego w l.odai, 

"" " w Waruawie lub też 
" filji ~8tatniego .Banku w Pet.ersburllu. 

Do złożooych akcyj winDY być dołllczooe 3 jedoobrzmillce ape· 
cytikacye, z których jedoa oależycie poświadczona i wydana akcyoua· 
ryułZowi nanowi dowód depozytowy, druga zostaoie przy depozycie, 
trzecia zd, opatrzooa stemplem ka~y, posłuży za dowó:l do uzyskaoia 
biletn wej6cia Da zgromadzeoie. 

Złożooe a ltcye zwracane bOdll od dnia 3 (15) kwietnia r. b. za 
zwrotem specyfikacyi Nr. 1. 

Mdi, dnia 13 luJego 1889 roku. 266-1 

Specyalny Handel Nabiałowy 
. w NowylD Bynk.u • 
~żeby zapobi~. fałs.ywym pogłoskom podaj~ do wiado. 

moAcl, te lak~ad m6J. Jak do~,d tak i oad .. ł prowadzić bOdO. który 
zaopatrzoo~ Jes' w mleko liwieie dwa razy na dzień, śmietank~ 
slodk/ł, (jmletan~ kwaśoll, wyborowe centryfugalne wulo '.ie. 
że, - ma~o do potraw i cbuta, r6ine lery wyrlibi"ne Da sposób 
zagranlczoy, Ol'1lZ ser oryginaluy IiteW8ki a także soki koufi. 
tury i maryoaty. Pol_j,c siO wzglfJdo~ Szanownej Publicz. 
no6ci, jakiem i moie dotycbeu8 zaszczyca/a, 

Pozostajl) z aucuukiem 

1164 .I. B. W lJąle. 

• 
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======'============~====~======~====~===D~Z~IE~NN1~K~ŁO~D~Z~Kl~====~~==~~==~===============N=r.~~_ 
o G Ł o S Z E N I A. 

Nasz dobry, ukochany, nieodżalowany Mąż, Ojciec, Dziadek, 
Teść, Brat i Szwagier ś. p. ' 

JULIUSZ BREOSCHNEIOER 
po długich cierpieniach zasną.ł w Bogu w dniu wczorajszym 

o godzinie 6112 wieczorem, przeżywszy lat 70. 

Wyprowadzenie zwłok na cmentarz odbędzie 
się w Sobotę, dnia 16 Lutego o godzinie 2 po połu
dniu, na co przyjaciół i znajomych zaprasza 

POGRĄŻONA W GŁĘBOKIM SMUTKU 

Rodzina. 

Teatr Łódzki. QCh", ... "II.. r. r. 'l.IeHOB'L o(l~e6'1'11a , ... ·to B'LI "ie ~tow~rzyszeoi .. przy ulicy po· Droga żel. Jabryezno-.J/łdzka. 
IIpaBJleHie OO~ecTBa IIoTpe. Ka.)loA lIaBK1I o(l~ecTBa HIl1uoT· ludllloweJ, dolU Abla. Z puwod.. "",,i.de..,oi. wJ.yłaj,.ego 

I 
(lIITeJlefi .IlJlII COCTOII~HX'L lIa 1'0 Cli RHIrH lKa.lOO'L, KOTOphlll xpa'j Wypłata pieoi\jdzy za towar Patowilz, o .. g.bi •• i" d.blikat" .Iittu 

O" li B .. --'- b " b d . d . fr.cbtoweg~ JI 760d Da W1olao, d.,..lI~ UT h tel VICTORIA. CY.IlajlCTBeBIIO B u~eCTBeOHo HIlTCII y RBOOIIpOK'L. 'L 1l • .,."D od ywac SIO V zle tygo Dl.OWO w paidzi.rolka 1888 r. towar z ~od.i du 
n O U • MYE(l1I B'L ropo.llt JIO,ll;3B 'leCTL C'L CHIl'L upaB.lleHie UOKOPHill.me/ sobotV od god. 7 do 9 wIeczór. Zawi.r.lI. Zar .. d drogi ieia •• oj Fabry-
W soboto dni" 16 lutego 1889 H1l1leT'L ,lI;OBeCTH .IlOCBt,ll;tHil! rr. UpoCHT'L r. r. 'IJIellOBb BOlłTII przez cztooka k, .. jera A. Starzy 6 · czn0:Łó<!dri.j p"'!.je do wiadomo"'!. że 

, 'beBOB'L o(l~eCToa H UO'lTeHllelł- O'L UOIolOII\'L lIpaB.leHi.\O H SBIlt· .kiego" głównym sklepie Sto. pom",?,oo, duphkat li 7608 Qwa~ .... 
Gościnny występ wełł uy(lun:. 1I111lI()~eli RaKOe qeoBli/ii BaBO).I800 He,1l;OOTaTOK'L 1 warzyszeni., jak równie i wymia •• , .... 0 1 . • _ - ----.~~~ 

Ż . u(lo eHoweOIe Ob O(l~eCTBOIl'L . KaK'L B'L .IIBBK1I, Tan B B'L Be.~ ua marek osobom zadekl .. rowll· Droga zel. Fabryezno-Jltdzkl&. Romana el azowskiego l), 'lTO HB oc~oBaoill Bhl60poB'L H cooTBtCTBeBHOllb 06~eHiB co , uym sprzedawać towar z ods t,,· Z po .. oda. oŚ~I.dc.ooia odbi.r~j4o,cb 
UOCTaOOB.leHlll oo~aro co6pasiB CTOpOHhI upHCJlyrH UpH BliI);aqt pieniem procentu uskuteclniać Br .... 1 I R.lUhrlm ... o ,..gubloOlu. h.t" 

Wła~'Cł·Cł·~1 Knz'nł'C OT'L 15 (27) HoaPIl 1889 rO.lla, TOsapa BHOeHT'b CBOB salltqasiBl si~ b~dzie tyll<o d: 21 (2) kaide · ~~;~~!i:~OI!a!) ~~b:~~~b;;'.~:::ho~~ 
IIpllB.leHie COCTOBT'b Bi'L C.IIt.llY· B'L BWlIe yaoHllllyTyJO Rury go Oliesi'lea od god. 8 do 9 wie· ga do !;Od.i, Z .... d drogi "Iunoj Fa-
IO~BX'L .IIBII'L: I1pe.llC1I"RTe.l1l A. lllllJlO(l'L, 8TH S81l1l'lllm Belle,ll;JleH' czorem • br,ozno-Udokiej podoj. do wi.domości , 
E O O ~ A C" y- a · . źe pumienioo- dablikat .li I uwata tl\ .BIl Ba, B q;IeU Ba: . Ta HO uy,ll;yT'L paaCIlOpeHhI H ~.p' Oprócz tego Zarz"d powIada- .iewotnJ. ' 6A; -3-5 

(Le maitre deI! forges) plKBOCBaro, A. Ke.llpllHBCnro H HeHlil. mi .. W. P. Członków Stowarzy. -O • L Ja" , ~"dzk 
Sltuka W 5 aktach, J. Obn8ta, A. KOBueBcR8ro. TLteHBIlB PeBH' szenia źu w kaźdym sklepie Sto. roga ze .... rJezDO--IIu . a • . 

Przełożył Alwill Zieliński. aioHBou KOlDOlcm COCTOBT'L: A. . '. 'd . k' 'k' Z pu"odu OŚ",ad ... D1. odb,eraJ,.ogo r A O Kił 10 Ogtoszenie. warzyszema zna) oJ" Sl~ SII1Z I A. Hirlig, o '.gubi.oi. ,Iubli •• tów Ii.-
Wf/r W,mi.o. kopo.ó .. i .pr.edai bile a aeBB.":' ___ i .. ~~eBC H . . Zarz .. d Stowarzyszenia Spoźy., . zażaleń o kasyerek; przytem Za· !ów fr,chtowJcb li 63118 i 6776 na WJ-

tó .. odbJ" •• iO od god,iuJ li raDO do lapIleIluD...,..... UiW.IlB.IlaTllJlIlJ B'L.. rZlłd uprzejmie upraszll W. P .• I'.J dui, 16 (~;) i 18 i (3") ,~yczDi. ,'. 
" polud.ie w kancel,ryi teatraluej, bolel ueHhlIlpaBlleHilI Bs(\PaHJi: B. czego osób pozostajlleych wsłui· Członkó" przyjść w pomoc Z~- b. t~w~r • W.r ...... 7 do ~d.~ •. ;1;.,,~d 
ViClt?ria od 'po ~udniQ do końca przed- IIollopcKił, II_ XuqeBCm A. Xo. bie Rz"dowej i Publicznej w m. d '" . drogl zelu.eJ Fabryo,oo-Łód.kle, pod" .... 
• 1e.'ODla, pny k..... 234-1 lleHTOOCm H e. IIalDJ(ollcxill. Łodzi, ma zaazclyt zawiadomić rz" OWI I za.uwa'yws~1 ze s~eJ do wiadomości, ż. pomieuiooe doplik.11 

b ł W 
. strony wszellne usterkI" sklepIe, li 6308 i 6776 ... d, z. oie",'·Y. 

Osoba przy y a z arszawy 2)'n~: !.a(13~:pBf":'L 18!:a~~:! ~śz~~!:!~n~~~lic~~::,rz~:=r:~ nieodpowiedllie pOllI\jpowaoie c.sÓb 254-3-3 
k h .. .... pracuj'lcyou w sklepacb, zapiay. 1l6J. d zł . k ' 

.,do~koo~l?na w . • arsz~ws lO O(l~eCTaa (ly"eT'L UOHBEeHa, TO· jakiekolwiek stosunki ze Stowa· wać swoje uwagi w wyżej wymie. JU.10 .V C OWle 
pralinach, .zy~zy sobIe prz.pmować sap'L (lY.lleT'L npo,llllBaTIoCII ~llK'L rlyszeoiern: . oionycb ksi'lźkach zażaleń, które z ·pateotemudzielał' .... klej kon-
.aelk,. blehzu~ do praola wraz B8'L r.IIllBHOii JIllBKB B'L ,1I;01l1l A(I.lB l), że ua mocy wyborów I poste· to zablenia niezwłocznie zoste.\weI'IiIaCYł. Osoby interesowaoe, 
z reperaen tekowej. TBK'L H lłlI'L OT.Il1l.1em no 'Ile· nowieuia Ogólnego zebrania z d. n" rozpatrzone i usuni\jte. upraszaUl składać oferty w rodak. 

Adres ulica Długa Nr. 5., dom TpoKOBCKOli y~1I Bb .IlOllt Bil' 15 (117) stycznia 1889 r. Zarz,\d _ ~75-3-1 eyi .I».ienoika' pod lit. 1:1. T. N. 3. 
'V-go Fełkiego, w prasej oficynie ~uro Hp. 768 UO BHOBL co. skł .. da 8iQ z naetopnyr.h osób: ______ -'-_~--------------_ 
na parterze, mieszkania Nr. 11. CTBB.leHBOxy npełcKypa8Ty. Prezydnj,\ęego: 4,. Efimowa ,i 

270-3-1 3) IIpe"c1I.IlaTtl.lb Dp8B.1eHi.!: A. Człon.: A. Starzyńskiego, A. Kie· 
----..,O"'B"1>"'a=BJIE="HIE="'. --- 'E;.Bxon qeeTL BlIfleT'L .IlOBe· drzy6ekiego i L.- Kowalewskiego. 

CY,ll;e(l8Jd: I1pBcTaB'L C'Lfls"a CTH.IlO c~fI.IlfloiB .1UII\'L, H3X?.Illl' Czloo~ów. komisyi rew:izyjoej. 
MupoahlJ:'L CY.lleii 3·ro I1eTpoKoB' ~BXCl! B'L TOprOBIiX'L caowemB':'L L. GaJewlc~, A. OlszewskIego, J: 
clIaro OKpyra lIrBaTiiI Se80HOB'L C'L 06~OOTBOIl'L nOTpe6BTueił, J .. rzQbowsklego. _ ~ao(\ydataml 
CynumcKili IlBTeJlbCTBynll\ił B'L qTO (ly"eT'L npllBBlla~'L TaJlO· do Zarz"du wybranI: W. Powor 

w pi_tek dnia 1~ lutep u. st. punktualnie o godzinie 8·ej 
wieczorem W .... PAradyzu . 

Zebranie Reprezentantów 
Kasy Pożyczkowej Przemysłowców Lódzkich. 

rop. JIO.ll31l' O'L "00 N. 1437, o(l'L' BhlX'b eze.llHeBHO OT'L 5 ljaCOBIo <aki, .T .. C~iczewski_ A: ChOniO' 
JI1I.1JIeT'L, qTO 8 clleBpaJIJI cero 1\0 7 'lac. no nO.lYAHH, llpoO towsk, I l. Paszkowakl. PORZĄDEK DZIENNY: 
1889 rOAB C'L 10 'IllC. yTpa B" IO.I . BOCRpllClIHX'L )lBell:, B'L nOłl1l~e· 2), z d. l (13) lutego 1889 r. ce· Przedloienie rachunku ustanowienie dywidendy za rok 
Pa"oro~'L, no 31'eplEcKoA YUl\fl oiB .1aBKH no I10.l}');lIeBoł y.l. na na to!"ary w. sklep.a.ch Sto- b- .1< 1888 
nOA'Io N. 6, (ly"eTb npo ..... T .IlOllL A.II.tB Hp. 490/1. w.arzyszeUla zostaje. ZOIŻO~", to· U leg-ty . 
ABlIlKHlloe JOlYII\OOTBO npBH."JlelU· BhlU .. 'laT8 .Ileoer'L aa TOaap'L war sprzedawaĆ, 81' bodZIe tak 
lI\ee nOKoiialilll'L Ba..leorilO II EK8.· 6y"en UPOllllBO"UIoea elleIle· ~główny~ skle~l.e ~ domu Ąbl~, 
Tapot cynp Peoep'L 3&B.1IOUlO- ,,1Inoo TO.1LIIO no Cy(l6oTBIl'L Jal<o też l w fihl mleno.,.oej 810 
11\'- B'L :llo6eu, n.l~T1.fI II pas. OT'L 7 AO 9 uc., UeBOllb Kac· w . dom~ WiśJick~e~o Nr. 868 oa 
Boi AOlllwBeł yTBapB H OnflHeB' capoll" A. CTapEIlBCRHIl'L 'raK- uhcy PIotrkowskIeJ, po nowo u · 
BII8 104 py6. 85 KOU. Ee B'L UOIl1l~aHiIl .lllBKI. ()(!. atenowlooy.r.h cenacb. . I 

OmIeL 11 OI\'łHKY upo"aaaellHX'L K1IH'L IlIpoKlo AU llHl\'L, S8JlllIIB' 3), PrezydtlJ"ey Zarz~du A. Ef" 
Bpe.oreTOB'L IIOUO paSCIlITpllBaTb IIIB.X'L oTnycuTL TOIlllp'" Cb y. mo. ~a zaszczyt ~wladomlć oso
J CYAo(lBaro IIpllCTaBJl H Bb "eBL CTyUKOIO %, npoBSBOAHTIlB elle- by maJ,.ce st?suokl handlowe ze 
upo .... B UB Ilim OBOi!. . IlteRBO TOnKO ~l 'lBUS C'L 8 StowarzyszeDlem Spoźywczem, że 

JlBaapl! 31 ,l,lI1I 188\1 ro.lla. AO 9 'łlICOB'L. . P17yjm.owllć bg4zie takow;ych co 
(1)'AeGBhlIt IIpHCTBB'L CylDBBcllill. Kpollł TOro IIpaB.leBla 1IJl!" d&le~Dle od god .. 5 ~o 7 po po· 

~74-1 eT'L qllCTIo "OBIlCTlI AD CBflAilHl.lI ludDIU, oprócz nlod~lel, w skI .. 

Z,.r~ąf1 K .. ". 
1119-3-11 

N
OWy ZlI.J/1D ARTYSTYCZNO PO TO G RU' I C Z N Y. 

B. Wilkoszewskiego w Łodzi 
vlU ... TRI~ON" P-a .... _ .eJ'era. 

UrztdSODY ele4&00ko i podłag DajooWU} ch .,mapn .. 'aai fotogr". 
ficznej. Zdjool& wykonywa nowym lpoeobem momentalnym. \V,
koucaeoie arhl&'yoID8. PortreLy rutu" do u.tar.ioej wielkości, kolo· 
ruje Qlejpo. CeDr umiorko..ane i doot,pn. dl. w .. !.tlri.b. 2711-0·1 

IV drak,rni ,.DsI_1ka ............. 
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