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prsęcivci a da.n-IeJ zyC
r g \!6lnoao
o".~ba. oJ zoajduje aię pe.lla b. za....iast e .o~gq: plaoCl plac. y, .polliorJter ipra• •e ' D~trtłl~ hr
wachodn~, Oreobur', erllCftl a1I'ilje t'" itol6 to.aru gorzej oćzyazczoo~go i zJ. krót· 1l,czooy ze kodtIle... "~ata zapo~l0C4
N,iW UU A,ocirłeja T'~.wj \ lllI&rl". P~ters . 1: Wid, ' które llrżeoieA6' 1 8i,~ musi p klól'f ' &lem .łókoem. Braki te ,JID oen,, ' w tramlrajów. Na plaeu buduJll
I~
• 'b_SII W d. iJ'JOI 1I, / m. I'D~I. 4.ej'.łIl. 16. Irółlriekb,d! z .I?u~k~~ '*Ybitł)lej.;z h. n.d ~pci z nięzrozumieoia ze Yst~l>Tły handlu: sklep6. muro.anycb. P"'lfł~eU "ddlo ll
·'Weto"'; .. południe ., fer!t:Ji umIlci.", morsem lra'~IJakielu. PrzyczyniKć al~ lo Jwch bawełn" tego" te kilkoma złeml kaidegolklepu ~yoosl 7 .!,,:. k'wl~{ato.
'ódPrn'io e zoata o 1& .pok6J' d 11ftY zmar.' J111I8! połrednio 'przynajmniej at! roz.oju pld,ami psuj, d«tlj l-"~tyQ i otrzymuj, wy ch,. ~włoać akl9flu li ,,'Ile.oto.a
ł~$~ ':boieiatwo zalo'bóe o. kl6J:o.t woj- B.ka. Pomyślniejhe ,., oki bandlu z skutkiem tego aiźsz l ceo~. Z czasem aor. ".fb~J,,6 Jedeo n.lep, 2 złłCzoae, o fronCIe
Mó.i pRY'yli .,' lIdifor:';'<Ih ' z"1llyC11~e~ .. a !lIial1o,,'~'* b.iie\-złmri)cboć w towanir baw~lIy b~dzi~ . 8i~ odb1"~0 na Jea~ 8trO~ I Jedeo podw6Jny pa!,,!?'
z Itl~~1I1! I~.elll rilmiioio _ a~chjjoy QIlimlczoeJ eaęAci dot,cbela. pu.epĄ· pra.dopodobOle ItaranUleJ; JUż obecole wy, mal'C;- '~ frouly. , 1'/aO& za "yO&jl)C1e
c;wiloi
mubll4.ta cł!
I '
.
wadlobe pblupneoie '\ urer:ulo ....oiestO· moio zauwaźyć 1_11<1 po~epBzeoie pod Da cały cz.. JarmarIIII w. t)'m reku u8ta·
.•
~.
'
'I ,
IBnkg.t komdik.drlo,. S .mt", ) .. yb~.. t1m wżgl~dem w "porGwoaoiu z te m, co by ~owioo, lesl'" w uastl)paJ'CI! .plllÓb; za
,
,
•ł
"
I l 4' t~ IRO'U Kas.pijtki.,o. II .p6/nooaemi pr~ ~o przed 6-6 .Iaty. frzo .. óz tej baw~ło~ J&d~ akle~ 50 n.,1 .a pod!óJny palazo!,y
nQ'łr
"loCJami Peltsy, .. pły.aJIl Jui bezpośredo
jest dla Łodz' rÓ.,uet. tlill!nym, l aOlłeh
ln. Skl~ moina lIa..ó,.~ te/lJlE&tio~ole,
W DrfU, I
. aa l nadlloie ...ll)k81ogo nacnenitl -Bak dowóz ba,,~łby z jakiejkol.iekb,d~ innej u połredD1otwem. p. ' ~elipOta.ZeuO.I~,
•
,
, , I'
~~_ d;
,
S.ID kraj ukli~kalki le a!,emi olb~ymi. tIllejaco.06d pro'''okojtcej baweło~.
.
Jli~n!,dz~ zaś. ~alezy .nl~d ~o kasy. IlDleJ'
• ł" II
,I
I
i , (..
- i oil ' bogact.. aMI kopaloem), ' ebpl6atac1
Obfite kop.loie oatt" fookCltoouJ,ce sklej oaJP.6i~leJ do 27 kWletam ' t .....ti., ~ ra·
ł . Nieci&wJlO poruuałem ., jeberu :r pilm Illff;, produkcy_ fArbnik4W, bodo.l, ba- " kraju zakaukaskim, pobodził, j" do) uty;! zle uo~)lIienl& rtermtoQ ,klep bdjIaa looe·
II .anaa"'kieh liWeelył udillłlu Królestwa wełoy i jed"bników, Ilogatami I .ioai\lAMi wUlia tI.IIfty i jej odpadk6" . bietylko do IDU dZladawcy.
' _
.
!f J"ł r u ~akitiskIDl'1 ' tNie 'od rzecey li t. d. potrzebuje cor z wl~ ~)akiełcł "1I'ietlaoia, ale takie, jako ,.11.11., .klóre Jarmark kwa6- bQdlle l od. 6 (18 maja
, błQ"" i "' ,,1)si"ODjku~ w8JIa_ć płz1ezy.loentrum baodlowep, Ittóreby · iIę at.ło •• daje ai~ zast080.1.ać na kolejahh, paro· do l (13) czar .. r. b. ~a obraollllok.ów
,I D1, dla .kW.,.eb1o..wiy nam aioliatereeować ! rAlem naj.ażoiejuym ponktem· "f..ran 1.u\k&1h,. ma8cyn&ćb paro.ycb w PtZY·I.yzna~zono 10 dOlowJ termlo Odz,.,czaJny
bliie) tylD ..\ar ... rlliem. , J~marlć baltiil*ll tRlŃ&eJJota ttllll rQ!i.aj Ildpow.iau, jall rqdach, aparatacb motorowycb wog61e, co do /dOIli. 13 eserwO&. .
t
\tab"" toatlz&di .. od oza\o g~1 hand,W nie- I .i~ zaaje. uajwipj Balm i w D....mri• • ,.oły •• 6 mu. i odpo .. iednle zmiaoy w koo.
Dla iYUl\qych lobl. budować Ik!epy
.1. ,' ~ec~) i (,lrqOuaki n~ 'liaukułe poclltl tece "",,"t.ły w .im tak z.. ane JIIIikoł.. lkakcyi lab te:! wpt'o.aduoie zupełoie IWł~, miasto pniea~e. plac d~ wyboru
b;r6 .,,",rabylD prpz baDdet in,k;. "l'ran' ł je 1.e jarlDarki, rupocsyD&j"ce lit..,... aowyc\i syłtemÓfJ i pOalysłó., a .i~ ci.. boduJ,eego, bezpIatole, oa ~rsec~ lat 6,
'y" luwkaIJlIi ł (lÓr~~l/o' . Bitumie life. d. J8 maja.
tłe pner6bki pńyr.,d6. i motoró.#. Te po uplJ.le , ~tórycbtpłaca polnar!, • ., '" la·
J Ii~."a'dialy przit · dluaI l czaa lozwojowi' Dla Ł$l Baku je ~ ba,rdao dqgodny. wł_ie roboty wiolly tet przypadać" udzia· tach .0a'ltęPUJ'~oh- ., I .
.Ilorm~.
Landlu rui"iego. · Rok 181*":'86 usu ł te ) puoktem.. haudlo.ya. Nader uielluac.Da le i aunym fabrykom i It!lnowi, ró.niej wan.J 8~":llle "do !"leJ~a. . którem au;
dwie przeezkody i zaraz teł w 1887 O~IJ rótai~ fta~", .jaka istnieje dla akr..- .ied- II paokló.. , na kt6ryeh oan hanbel 1lklep zoaJduJe, mlllel' WIPJ I ';ll atopuo~u
pownaje pieftr~ i,r-a .. Baku. Nie ł4lhkiego 'f lto ooku do ok1~gó" 6r04ko••· z "cajelJl u.IIaukaski," i II AlI" 4rodkow, 1 1 - 3 ~. ~ ' ..W 1k.adratCl.y rOCZD1e.
motna jed..-k p .wNiliie. ażeby ato....,"i . rllll!i!lb. JIiOS1Pala Da. 1I0llkarenbyl) tem bar . . . .. ail) po.ioien. Nie ~ł lu ..yliczlł P~y '.tao.lOŚCI w. BaIIu .1P~t.r1"1I 1 bbtlo.laRosyi z Kaukaum pocz~ły si~. wraz ~
4aiej, il(, dot!c~ rruek baki6ski Ilia ~ .. ~i towarólJ'. jakie obecoie oa rIoek neg~"lUItanOW~ele ł~Q1, Iroat wybCldo ·
wltalliem tych julJla....
;fIr:mnea!ellie ;.I!;&cze 0P4nó.aby prua puemyd Inny........lIuki i śrotlltt..o.a.,a'Joc! .prow.· waDIa aUel? ł ~ ..t ~Iea~acz'" 'J
.
puktu jaruitimuep ,i tnllz'iikcJlj .. og6ljl l Wyroby f.abryctiDł! .a_elld.go ~o4aaja, a. aMIi "pomao tylko o odbycie, jaki ma·
J arDliarkRltu-zawladoj1l lpecy~D& k •• ur a ,
..N
Jiolj~, J:.b!&ei ' Trqillka. ~ąr@01\1łe oct,o.. iadaj,.ce t_tai,j_y.
. '-":oie a . . . łol'llry lcP6tlri6 oli Ku. która Dla na celD .do_arcze1li6 wazelln.ch
i t. d. o ~~:oapo IeaDIijIZe: ktm pbtrieb~m- ~ .
.
'
'
. " , ia
Jr.
odąt
e ID • OIm
' So w tylD wzglodzlel t. J• •do .1Iaku odbywa dzo ch~toy l , 1.Oaczny odbyt ua Jarwar· waoe, .yrd1l;- ~. rogu, rllka.lczkl, obUWIe, cdtlal.
m
.topniowo, po ..oli, ale Dieustt.ouie. t 'l'ł.nz- kąęb bakI6.ki~b. Z drugfej . otrooy kraj u~iory dla ltobiet na gło"~, - wUY/ltko ł>I
T. .lkl4fld..
ucyl\c ..na .jiruaarlrach .i__ond.. ~dzkich. zaka!l~8ki przedata .. ia szerokie i wd_i~czlI~ to zoajduje jakn.jCh~tniejszy pokDp. Slo· ł
--ll._ r
irbiClkic itd., dotycq. ato8IIDk6. z i:au· polCl do prAldu.koyi 1Ilateryałów auro.ych: s!loki Królest .. a z krajem zakauka.kim,
Pr",6mys ·'I':t'ud' e·J 'I Kom' 0111'1"1"\16.
Iua~ ... a Gct:eg6łDiej IIr.ju zali:atikazkiego bawełny, jed.abiu i t. p. >BLwełoa kao· pomimo to, że s, podtrzymy.aoa lIard,o
"
-t..
I\< VI
• BoJA europejaq, 061 lat pam sm~iej. kaaka, ery ..a6ska jest o.a*&o". ze znauycb ospale i przez zbyt oddalooych pośredoi·
naj/ł cJ.Uy IIWegOl obrotu. RaeJooaloo§Ć .y. ' . Rosyi gatuoków, za uajlepsZll po ame · ków, rokrocloie z.i..:kuaj, 8il) oader zna·
Oroli wodne.
•
I
• born NiźJIleSo No.groda iJIrbitu, pun tó., ryk"ńskioj. Ba.eloa t!l. odzoacza 8ill dlu. czuie. Wobec tego, colmy .,y~ej przy to· , - Przy de'partameooie przemystu i bangazie załat.ia/y ai~ . i.r88y Kaukazu by. go'ci" włókn,! i dobrem o~z.)'szczeniem. czyli celem wykazania znaezeoi .. Bako, ja· \dlu ut"Ol'7.000 080110' komilll1 do prlejrze.
la jeazcze poniek"d u.p .....WlfWron", ,do· ' M6 .. i'J tu o bawe/oie kaukaskiej, otrzymy. ko miejsca jarmarczoego, nalety p~zyj'ć do : nia przepisó. o źeghld.e l ;'rłJbraeheJ.
l p6k~I 0i.e ~by/o lkolei.,"SIIl{auk ••kiej, • j'j do ·! w...nej z Il&lliou aUlerJ-iaóskichi ceoa jej woiosko. że udziat jakoajszerezy naszych ' Pierw9ie posiedzeoie koml.yi (Iod prze.o.
~ót1, dop6lti Baku było z jedl\ej atrollf jetlt oitaz, od ceny oryginaloej ba .. ełoy przemysło.c6w • jarmarku baki6skim jest dnict .. em dyrektOrii depar~ml\\Itu r. t. Be·
"tlko, t. j. od morz" Kupij.kiego, do.t~p. ; ameryka6skiej o 50 kop. 'do l rab. oa pu· nIezmiernie roż"daoym. Podajemy tu ~a ' l ra jldbylo i9 przJ koóo\! k.lll't ia.
Orog~ żelazne.
!
nem ./4 zb,tu to •• rów rullkich. Pnaltem dzie, co pochodzi st"d, że ba.ełna 'erywa6 . ruoki, oa jakicb można wzi"t: ' ud.ial • jar·
pajwa t .)tIz~ drogi .. dotycbca·..-o.ęgo "h~o · Iska IU~ moiej ~ó"'!,e włókóa i mniejsz., marku baki6ski m~, • Informacye . odnolne .- .S"iet" . pjlw~.rza .,ia~omoać o za·
41u lU lego, . pomijały do lat oataunch · Jed.ablstość, anIŻeli amerykańska orygl' przysl ol ł nam p. Despot·Zeoo.lcz, pre'l mI arze zobo"l"zanl" tVóg zelaznych gwa·
I!~~oe po/udowwy. Odo" czasu pr.eclet' naloa, przttem jest grnbs~1Io wsltutek 8U' zydent m, Baku.
.
rantow,anych do ~ od ictao'" Ile.oego proC8n·
~tw.J»ia,· kolekl8ka.pij.kiej, gł.twny punkt cbego' klim"tu; • dodAtku ''c,sto .. party i
P. Z. donosi, źę jar:"ark y!rzymał w r. tu z dochod • eksplqatacyi na, ut,worzeoie
,
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P. a. Wczorajsza sztaka p.a6sk je.t~i ubiel'8.ć 0.1 aceOlo. W koatyumie" takte
OnCIN~.K D2;lENNfKA LAJDZ~O. p,rzep18Z I\1L _ aerdecuie ci jej 'Wioszuje. mi4eat do twarzy, cbociaż oio& jeatem zbyt
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1I1'1!JUTRZ rBO POWOD'I0łIU
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11111

(Ool«mczenie).

l.

Szanowny pani ol
llbm zamiAr odbyć podróż artystyczn,
Da ~ro.,incyo~ i za ,rl\oic~, z paóskll wspa.
nial" ko'med,. "Mieszczaoio oszlach~ooy;·
je!eli pan ra.czysz udzielić "Ii s.ego zezwo·
lenis, obiecl!J~ paou tryata.,ić t.ll aztuk~
rÓwnie dobrze. a na.et lepiej oiż pa6ski
dl.rell~or' w Paryiu. Zuugaiujo w tYli!
jlelu i specualnie pp. Alfoosa, Piotra i Al·
fred... . paoie: AdeIV, Brygidl,l" i Amand~" .
Jeżrli azanowoy pao, jak walii oadziej~,
. zgodzi ~i~
naleieoie do teg? przedsio·
w.ięCla, pn:~~onaUl g?, Ul .y'mienici ar·
ly~cl, których ~dO tluał uszczyt ,przedata.
wi6 mu," q o wi~le wytei nla tycb:których
ail) codziennie przez pra1 zl"yozajenie okla.
• kaje w Pllryfu.
60zekuJłC aóskiegp postanq"ien·a, po·
zostaję z u.ielbieniem
,
Sainl-P/lal'
ex.art)'ata głó.ycb teatró. ,8to/ecznych.

'na

I

a

Wielmożoy panie!
Gdy cz/o.iek jest 8zczo§lI.yw, IItIrce je·
Wysta.iona u ulnie mialaby piCÓlet pued. chuda; trykoty leż, oa moie raI< ulam~, lecz go ot.iera li~ dla milosier~hiu, a pan je.
atawie6; .. ,tamtym teatrze z,jdzio też po· wuak. paou nic no.ego w tym wzgl~dzie steA IZczo§li.y .czoraj~zent lIielmietnem
woli'l do tej liczby pomimo interpretacyi, powiedzieć nie mogo. Oto czegobym pra· powodzeniem. Je.tem ojce... liedmiorga
którll llazwO tylko .adllw", żeby oie .asy· gIlela: 'pie .. u I'Icale. olało pro_y i dużo Idrobnych dzieei, a biedna moja żona umie.
pywatJ kolegi.
l
' ruchu ... J .. k,hcen~ boksow.llia, francusklł 1 ra w upitalu na choro~ .pienio ..,. , Ja/.
lUb aogielakllo, sceoll tańca i rech\uoku. Je . mużna' zlagodziłab; jedoo z oajokrutoiejKochany Dal'netalku!
żeli mi si~ rola. spodoba, bocie pnnu za ni" szych cillrpie'6. Słyszeć te białe i róźowe
~ia~e~ tez m,drJ: pom~~l po.ierze~ia "d~i~czna: Każdy zaś paou JlOwie, jak poj. aoiotki ~oł~j,C<l: "chlebal" i mód. tylko pła.
roh k81<;;!oeJ tej ,nSI Syl .. u, pol.l'selouJ'Ic ' IIlUJe .azleczność.
kać z oleinil
napisać tylko jedoo slo.o, aby mieć moie;
• Róź" Moussoose.
Mam zaazczyt pisać eiQ- .ielMoinego pa.
lecz co Bi~ stało, to aig stało; mó.my o
na pokoroym sług" .
czem inoem. Jeżeli'5ylwia, klóra lila zdro- ' • P. s. Je ..cze jedno sło,.o, ' Rzue.m no·
Biedoy .3tydZQCy .ie tebrać.
.. ie .~rlIj.no.aoe rówoie jak i osoby za- żami , jak ,Gęorge ~ ',od aa źycia, lub jak
P. 8. przyja~., JlO/udnie. de.ieJzieć lic
azczycone ,jej zaufaoiem, jeieli Syl .. ia za. ohińczyk, jeżdil) koooo 'jak Eliza (r. Wi~· u odź.ierDego ozy eilol' wielmoitly paD zmi·
oboruj6',. jestem goto.ll dublować jej rol~. doia) i hglujll jak Oceaua, lecz nie trze· łował nad nami.
Moja dyrektork" paoi Cbotel, uwolni moie ba odeOloie wymagać . czego inoego,'
nI' ~ażlłe ŻIldanie, tem .ohę\niej, że jej pa..
Paoie!
blicznołć kpi 8Obi~ ze mnie, pouleważ jeKocb"oy przyj..-cielu!
Widziałem komedio pa6skll "Mieszcza.
atelD kobiet,. zbyt COTlllne il faut.
Jestem zacb.,COOY. uoiesio01, oczaro.a . niu uazlacbtony," która miała osrowne po •
Zyczliwa
nYi nigdy jeszcze oic lepszego nie atworzy. ..odzeoie i ruill6 je U1ł" po.iBoIL, .d,ż po.
' .
Rozalinda
leś. T"ój mieazezanin uulacbeooy td .Oj. aiada kilka nowycb i kilka dobryob Iceoi
wielka kokietka rodz/ljo,.a zjedooczonych ciec rozrzutny· Dumasa _ twoja córka oa nie8Zcz~oie s(Mn)' oo.e nie s, doli re, I
teatrów Montnuortre i Batignollel.
buydka a pelna wdzi~ku, to "FIliberta' dobre nie '" no1I'e.
Augiera,- twoja kaillżoiclka, to "Margra.
Anooim •
Kocbany miatnu!
.bianka," Meilh&C& - t.ój caaruj"cy k(-eba.
P. 8. Jeśli sili pan zobaczy" z Kolie ·
Czy !Dasz jeazcze szl~k~, kt6rej Bie przy- uek, to Rudolf z "Hooorn i pieoil)dzy,' rem, pozdró .. gil ran odemnie.
jlllem miesiflC temu? Musialem jllo nieu.aż· oie jedz,c)' olłildu, aby 80bie kupić par~
nie, 'łZytać, bod'ło wtedy zaj~ty 1D06tltwem. ręka"iczek, Nie mó"i\l wcale o p.6skieJ
Kochany paoie!
rzeczy, o czeul panu Opowie'lI, ako,ro ptzy· akcyi .. , jeat oua dlieciooa, lecz je8\ tak"
Pozwala,,1 sobie akr.Jtykować nieco pa6.
bodziesz do moie celem rozmó.ienia ai, o '.iadomie; pan nie jesteś czło.iekiem, kló skll 8ztuk~, dlatego, że jest dobr, IItuk,.
rozdziale , ról. Do pr~dkiego zobaczenin ryby wydepty.al Acieiki .ytkoil,lte przez N.. jprzód pańskie oioby nie tyj, wcale! a
ai~
~t"
I d'ilaoer1'ego lub Cormon'a.
R", jeszcze oastl,lpole, na lJ\ił~ bosk" ., jakiem to
Z··,
kocbany pr&yjacielu, pr&ljOl serdeczne me lpoleczeń~wi. aio lO jdujenl1! Gdsie6 pao
. dyre~to~ teatru ,Bouffęs de .I'E,I.
po.inszowanie. Pan jedyoie po i,dasz tyle l .idzial Irobie~ -j,CIl prawo"it.go mob
talentu, aby OIillgtl"ć tak wielkie powodl.' i pO'.Jllajllc, pl..Cll: za Ileb. rachuuki
M6j dobry D"co et~lut
nie aapolllOO'ł nt - ~i, oiel)OsiadajfłCe~ aoi krawcó. I nwac:aek obcema _Oicl,zoie?
PouiewBŹ "jeateś pan • natchoieniu. po · dowcipu, ani cbarakteró., ani pomyału.
W jatł.. tQ bajecsDyal baju ,ululał
.ioienę' napiaać dla muie j .. klł rol~. Zoasz
,
pto" prawdzi_ssomvgrabieso, ktGry aolObie pan i .ieaz, że znakomicie n08z~
Serdoolnie życzli ..y kolega
Itaje demokratll, aby b,ć wybr... nym na d.·
Itroj. ~ i t, umiem Ilez obawy rozbięrać aie
V·" pllto.anep? Gdzie lpotkał" pan k Iitt-
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Kochaoy mistrzu!
Załtczam prz)' ni!liejsze", ko jl!iY~Pi~ .
CiO. aktow, o oiez'fej 'trdc'i"; · Jest VPł tle ako
oaplsaoa. przez młodego clIJowięk~ e do·
'wiadczenia. PomylIalem zaraz o , ou;
kt6l)' j, moieaz oalełYfie ob~ąbić.
źeli
elo zgadzalz, pl·~ZO o d6 .. ko odł'0.i dzi.
Tw6J

N···

dyrektor teatru Boutfea de l'Oueat.
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fa1Ilł1IIIa, pnezuaesODegO WJł.. H
miliono.ego kapitału obligacyjoego• •a, Malesz6.skiego (po.t6roie)i \V1llu&Oo 308 biedoycb Il osady Baluty no 780-co
czoie Da pokrycie strat zrqdzooycb przez Wedlug piam ruskich, lpecyalol komisYI kiego.
czyoi razem n. 9,405. Przeto pozoltaje Da
połary na lilIiach kolejo.ycla.
przy mioiateryum dóbr pańłt.a badała teo
(-) Spfoltowanie. W Nrz. 105 "Dzieo. r. 1889 l'I. 106 kop. 68.
Ofiary dobro.oloe zlotyly nutepoj,ce
- XXX·tl .alay zjazd kolejo.y "apra . projekt i po dokładoem pnejrzeoiu oloala oika" podali'my .iadomość, te p. Marya
.ie taryf, jak doDasz, .Nowolti", z.olaoy przepro.ad,enie tej sprawy za rzecs kooi ... Zejdel, oauczycielka robót roOl:Oych • s&ko- oloby:
bVdlie. do Petersburga na d.ia6 j8 b. 10. , cao, i zasługuj,~ • zopeloości na aubay· lacb elelllentaroycb lódzkich 2 i 16, u.ol· l'osnońoki L K. n . 600, H&lp_rn łl.1<I ra. 260
- Na budowO oo.ycb lioij kolejo.ycb dyum .... do.e. Miuialer dóbr paflst.a, se. oioo, zostala • obud.u Izkolacb od tycb Silbentein M"kal n 1'111• Bir.. bum bydor, Gold:
L
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Z
led_r Adolf i KooUadt Herm.o po n. 126. Gio •.
skarbowycb: ps..o •• ko.rys iej, ulaflsko.&ło· I kretarz Itaou. p. Oetrowski. przył/lczył siO O o.i,zll6w.
prsecbtawiooycb jodoak berg Er .... tyo .. Laoda. Wilbolm. Pru... k D~ lOr.,.
toulto.skiej, lamarsko.afa6skiej i lioii oka· do tego zdaDia. Minister)'ulII skarbu nato· dowodów przekooywamy si~. te p. M. Z<lj. uk T.• Kooeobl.tt S. po n. 100, Stiu.. i B,el"o...
laj"cej Suram, potrzeba w roku bie4cym miut mniema. te pCledaiobierstwo to po· dei uwoloioo" tylko zostala ze .. koly Nr. 16•• ki r•. 90. Dobranioki J.kób • LaodU ot c"", p. po
10,451.743 rubli, a oa ulepszellie i .ZIDO · wiouo być ,"upelnie pry"atne, bel J·akiego· w ukole zd Nr. 2 pazaltaj' . nadal. co oi ..... 76, Goldfed. rM.I<I. Kobo Ihrk.,. ~.cb.Jakóh.
S.IOII'*'lI I(. po n. 6 • Buy L L. Hel.... li.
cDieoie dróg skarbowycb: ebarkOWSko-mikD- , kol.iek u.uiału ae strooy ,karbu. Skut oieJlZem prollojemy.
H.rce"be~ et &p.port,
" Jarocińtki RiC.. Kippe;
ła! ewskiej, tambo.sko· aaratowskiej. pole. kiem tego sprawo rozstrzYS;DI,Ć ma oatate.
(-) Ofiara. Wyegzekwowane dra" l/l' Braci.. W••oer M A .• Woluono Ił. po n. łU. At. .
dow" przez p. S.lomona Rejmana od S. kin Z.• Aurb.cb J .. Holma. M, Kopol II .• Mao ...
• kicb, ekaterynióskiej. baskuocZllckiej, u' czoie komitet OIinidrów.
ralakiej, liewieflakiej, muromakiej, portowej l Słowarz-łllia.
'1'. re. 3 przezoactyl tenie p. S. H. na to, berg Z. po r '. 90. D~b... oiaki D~ FreokollL, Ho,.
••
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C
K
mau &d., Kr.... iec G t a'ppaport L .,. Seep. ;:", Wio
odoogi liDII mIJU,.ajewsklej. aamarsko·o aó.
- Ministeryo01 apraw wewootrzoych w wrzystwo
zerwanego
rzyta; niezależnie tlicki S. po n. 26, GrotkopI Ch. P~ GriioC.ld F .•
skiej i oa budowę na stacyacb tycb dróg dniu 12 kwietnili zatwierdzilo usta.v towa· od tego p. ffejmao zlożył w oauej redak· LicbteoC.ld Z.• M'Jb•• m i A..... &oooblom N••
składów zbożowych - 2,125.062 rubli.
rzyst"a spożywczego w Sandomierzu.
cyi na ocbrook~ wyzoaoia mojżeszowego S"ulor braai .. T.nonb~.m T. po n . 2~. S.I,moo..
3
wic& Z. n . 18 . Boruch braoi., Bre.ul H.J Borolteirt
WYkIZt • ł ~ i'" przemysłowe.
- "Ś .iet" donosi, że w roku bieł-4Cym
.
. , re. .
"
A~ Fa i Wox. FrJumo. L, Glikl_. B.• Hin•.
~d/l przeprowadzooe badaoia 1I0wych linij
- .Tydzle6 plotrkowllrl dowl,~uJe Slll
(-) ."j6wk• . RobotOlcy .fa.br!.kl Kaooa· be " i Wilo'1~kif K.bee.luk M~ J(,;.b.r J~ Wo,.
kolejowych w Syberyi Da co wy88ygoowano z SosDawca, że fabrykant tamteJlly p. berga I GoiJammera (daWOlej BOdecatrema) cbi.. k_r J. Wintor C, . M., WieMl p l .... 15. Ki •.
'nt 78,880 n . '
I D. ie.tel zad.ekl.arował 100,000. ru.bli n.. zalo· urZ4d~aj" jutro zabaw.l). w Iii. sku kolejowym. "Y. B .... 12 kop 69, Belin Nil_o, Belta S.lo.
J
Ber M., Br.odo N.• dO.m_r. Cygelberg G. Cylich
- Na Lr~.m poaiediUlniu zjazdu przed. ~eOle wyzszeJ azko I f rzemI9ŚIDlczo · przeID}· N a oa baWI) t V zaprosI I I 001 Chl e bod "WcÓ., SL. C--.o,ki 8.. CiirłllaII l Dóbra I...· Ah
. DulJr.yD.1ti A. J .• Friodloo,l.. L~. Frrdl;io. j .. Fr~~
.tawicieli priUlmyału naftoweja, poataoo. : slow.j, .której progr~m odpowiadał.by w zo: zarz"d fabryczoy i lekarza s'!eg(l.
wiono atara6 .i~ o jakoajApieszoiejaze prze . I pelnoAcl programowI szkoly rzemlęślnrCl:eJ
~ -) Na buclow.oowopows\aJ/lcych w mle· llberJr Cb .. By Horo~"1k S.., J .......~.kl SLo Kat.
ro.adzeoie lioii kolejowej z Władykauka. I łódzkiej .
'cle nnszem r6zoycb gmachów potl'zeba Cb. 1.. KltoJ B . L.broob Jo.. C.~b.. Morgen.tern
p ci BaL
W...........
około 60,000,000 sztuk cegły. Brak jej D•• N•• rold ~.• Boicb .... o. R..... b!OtI D.. ~obl.tt
zu O
.n.
,..... ,.
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L., Sllbente,o D •• W.. I.."d S.~ WW,okire. J .•
1łudII.
- "Peter~ll. "Iedomoatl doooaZ4, ze w uc'uwa ... al\) JU. aJe o nIe I I ut"lem Su i.r..... i H.r...... Weink-a.b M. A. Wod.i.
_ Wrocławaka iaba handlowa pnypo· jesieni ma być ocz"d.ou" w Petersburgu właśoie owego brak~ zostal.. watl'zym"olł .Iawaki J • .po n . lO, ~llq.. berg U; n. S, Koto_r
miDI że .ioeeuoe J·.rlDarki welniaoe odh... / wystawa zabawek dzieciolllcb wyrobu kra· budowa oowego ko~clol..
M, Won .....1ti J. po n. 7 kop. 6 , B.lb.. Ch. J.
.'
S
'
.
, 'd . ""ił •
(
) F ł
d b
I
u..... Abr, lIorobe.m H.• Berger S. Z.• BI....t
d!l al~:
w trzelole 31 maJ~, w Sw. OIcy 6 Jo.ego.
a lZywl wiga o e ran/l z.o.ta a na M. Bro ... berg .. do .... Ei.oer I • Eplltei.. lIC. Frei.
czerwca, we Wrocławiu 6 I 7 czerwca.
I
- --Starym Rynku "etulko". S., ktorego po' de.ber, II.• Gottm.o J .• H.im ... p.. H. na... i••
- W !:Iarato.ie rozpoczvto w tych dniacb
ące.
licya poci/lgoola do odpowiedzialuości.;
F .• L,,~oQ Jom ••• .Laodoa S. J. H.j.... Z. I·. r.
budow.., gmachu giełdo.ego.
(-) Kradzieże. Onegdaj ze sklepu Wigdo. Gyk H. Pi.!'trko"l'" [' ,!tornlon M. M.• So.h. ~' •
. I '
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S
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d
416 Szyk W., .yk •• r F•• II_, .. 61. pu fi. 6; B.umpr,
- Na gle dZle ryekleJ roaeszła 810 wla·
ra . aJera. zper .Iu.ga w domu po Dr.
t_u H.. Barci.;.ki A.• B.r •.,b Salo, Ber",r Abr ..
domoł6, że. jedua a oajwillk8lycb .tir.m tam·
(-) Tealr łódzki. Dzisil\j n asl!łpi otwar. olewlado~1 złodZIeje skradli to.aru n.a rs. BtrolJ.o,n Jen.f. BI.~.t ~f~ Borqztei. ~". Braa._r
tej.,ch Biuker et Comp. zaWIeSiła wy· cie Bezooo letniego 'II teatrze Sellioa. D80/l 260. Poltoya przedSłvwzleta docbodzeole.
1., ClIl.1 Le"""I. QIt"ile!l' II., Clmtele"lk. L. Cr'
,
bAdzie wesola farsa Valebregue'a .Doraod
Tegot doia oiewiadomi złodzieJ'e, odbi.szy o.mon 1, Freood J D.• Fru",br Ss., ~.lm'D M••
pła t.y. '
v
"
d
', ' d tali . d
.. L ' b K
Fry.."". ~.. GenOD ~" Gudl.Iolom s., G.o.borg
PiIn\tU..
i Duraod." Teatr zOlt.ł z grootu odrestau. wa zlim,,,I, Ol
IIIl o atajOl eJ. y o- • SL. G' q.ia 1.. Gqlt. ot.g ~I, H.im_a G. I~ Hir...
_ "MOIko.skija wjedomosti" zapewoiaj, rowaoy.
_aoze.• .sklego w d0D!u pod or .. 124 I upro· , ber, .t Bimb•• m, K"obafuki S... s,. 'opeso.nki
(_) Ka.. poiyczkowo,olZcztdno6ciow. u' wad_lit atalllt,d kODla .. artoścI rs. 76.
I et ł'rD".~, Kobu 4. ~., . Kob q !I., K,uJ~ B.. Kroo·
IIlIoowozo ie sprzedaż pożyczek premio.
llJch ma' być bezwaruoko.o w.brooioo" rztdników łódzkich. Doia 4 b. ID. o godzi.
Z szynku Frlioci81.ka Kuuce lO dowu Noo~~c~·MKtti..y~.łUkl f,""t:' .J.k~lJ. tosmL'u
kantorom haokierąkiw.
.
10ie 7 wieczorem w biurze zarz/ldu po"ia. pod Dr. 795 skradziono cygar.. , "artoAoi lJii..ki
Loite' Z.. ·M~'j~rowi';' B."S.°K~.t ·ż. N~:
towego łódzkiego odbyło siV zebraoie człon. rB. 60.
1I0uit. L. M.abuiaki G., Ol....... br.. PiAk •• ot L•• ·
_ Pouieważ zwrot akcyzy od odpadków k6. kasy pożyczkowo,oszczodoościowei u.
(_) Zarz,d gminy lłarozakollnych mllstl d .. l'ru~ L., ~r ..... k . A. !.t.• Pr.Il,ooWlkl I ••
aA ' kó
lód z.c
k ' b.:-p orz, d ~ k o b ra d' b yl Łodz'I k
k uje
' O"ot 8VrAwo~ d aUle.
' z aro·
b
Przygank,
Rolgrodzk.D.,IiIP<'rlia,
G., Booeab.,.-g
A. J .• Sa,
.
. t
o~.,.yruy.anyc h przy t1CJ!8ICZ&DlU eptry usu , rz.... nl . w
omuol
mi.lreki H~.H..Slm_Iowiez
W. M., Troo b
ole .z~cb~ca dostateczole fabrlkaotó.w do ~stopuJlłcy : l) zatwlor~zenle aprawozdll' tu fuudulzu! złot.ooego dozorOWI bóźOlc~uemu J. Weiaberg M•• Wilao. Z!". Wolp.rt, Z.~d J .•
ro,wlDlVC1a wytwÓrat.a rektyfikaoYJoego, 011 kasy za rok 188'/. 1 188'/.; 2) wybór ua wsplirele bledoycb starozakoooycu ua Z.I .... J . Al. po r!. I; Berlin. Lo F_... ~. M.•
p.raeto minister~~D1 ~kJlrbu. ~ak do~i&duj.1ł j człolJków . z.arZ4d~ ! ~. zaltepców 3) ubiegłe '"i~ta wielkaoocoe.
.
~~~~=:' ~li::j:r.SZ. H;:.'!J:;ki J~frB.!~:
11.., .Motko.akIJa wled~moell," vroJektuJe I w~~r kOIUlaYI . re.lzYJneJ I 4) wybór koDocbody: Remaneot z r. z. wyolósł CI. Ib.II. Ct, T.Plpol L. Po n , .
(D.' a. o.)
oo.e trodki, które maJ" hyc za,tosowaoe I mlsyl oadzorczeJ.
14 kop, lIS. wl'lywy w r. b. uc~ynily: z o·
'
"
.W 8/lra wozdaniu b"y potyczkowo.osz· tiar dobrowoloycb ra. 4,481 kop. 78, z ofiar .> I
po 12 sierpoia r. h.
- Do minilteryum Ikubu .niesiooo a.Odoośoiowej wykazaoo, te w k06cu roku złożooycb na roce rabina m. libdzi ....
kilka pr66b o jakl!l\japil8zoiejsze uregulo.a. ' ubiegI_go uczestoikó. bylo 76; w ci,gn 19. z dobro.oloych dopłat przy kupoie m/l'
roku Iprawozd .. wczego Jluybylo 6, raZ6m ki '.i,toczoej rs,4,686 kop. 60, p. M. H ..l·
I
oie praelllyslu młYD&reklego .. ROtIyi 1
- Urqd lekarski 2ó8brooił ai8l"kowaoia wi ~c 82; z tej liczby ubylo 6, pozostało pero ofiarowal: dla biedllyob rll. 100. Da
- Warszawa ,
cbmielu euezarniom w W .. ra,a.ie.
77. W ci "U rok,. aprawozdawczego po · azk6lki religij De ra. 150, io oatura 60 po:.
Ił( .Ga,mu lDarH4I11''fUj'' CJytamy wia·
_ Na UJIlkDiVtej uiedawoo wyst".ie życzek wydaoo 70, oa SUUlO rs. 5,663. Ka. dów m"ki,-co czyoi razem rs. 9,610 k. 68 domo§ć, Ił p. JóHf K~g .... pil z ujmo.
galwauo.plastycznej w Petersburgo z.rócił pltI!ł kasy wyll08i obecoie aum~ re. 7,415 i 60 pudów m,ki. . '
,.tt:ue~ do~ ,tanowlIka '~a~tara tego
Rozcbody: Wyplacooo ukólkom religij, dZlellOlka I ze red~kclll obeJIDuJe W)'dawC&
uwagv Ilowy elemeot, wyoale"iooy przez ut. I kop. 78 1/.. W roku sprawozdawczym czy·
bp. Imueoieckiego, Elemeot teo, jak za· aty do"bM wyoosił rs. 271 kop. 45'/..
oym rs. 150, 58 'IIlielZkaiiCCim ID. Łoazi w .GaiUlty~,. p. .staalS!aw LtsznoWl.ki.
pewoia "Swiet," ma być oajlepazym z wazyst ·
""bory dały rezultat naltopuj"cy: oa woj8ku alut"cym rB. 174 kop. 40; oa bez. , Od dm pił"" ba'l w. ~arauwl' p. Ber,
kich dotychczal zDaoycb.
cz/ookó. ~Rrz"du .. ybraoo pp. Adnma płatu, kucbnię, w której przez !lałe '.iota, tran~ Lyaeo, przedltawlClel a~cyoll&r1RIZ6.
_ .. Komitet wloiltrÓ. uanał podobno za Kieurzyiiskiego i Tadeuua Paszkow.kie· t. j. od 3 (16).do 11 (23) z. m., czyli przez b~lgIJ8Iu~b . towau1:,tw.. kol.. • ....aa •• ko ·
pożyte~zoe wybudowaoie projektow.. oego go (powtóroie) Da za~t~pc6w wybraoo doi .9, wazyIC.y zgłaszajlłCY siV ~iedni otrz1·lwlede.6'~leJ. Pr~YJud I:' Dl LJ8łD. j8lt
oaflOcl/lgu, który odprowadąląy Daft~ od pp. Kouataotego Kuuaw.kl8g0 (powtór. mah obIady I kolacye, Dat mace dl" aren· • z.l~aku ~ InliJ,ce01 . 11ł odbyć Ja kilka
IDorla Kaspijaki~o. do Curnego. Założy. oie),. Bilka i . Z~so~mskiego; oa ~zlook6~ tantów i dla mlejscoweg~. szpitala star?zQ. tygo~nl og~loem ~braolel. akcJOoaryuszów
cl,l. tella prledalobleratw., które kosztować komlsyi rewlzYJoeJ pp. Olllewsklego, MI . konnych 60 pndów m/lkl. oraz gotowl'o" pOIRleniooeJ koleI.
~ai, 30 miliooów rubli, staraj" sir o anb· cbalskiego (pf/wtórnie) i Stopo.skiego i na rll. 459; wydatkowano na wsparcia dla j,019
- P. . . .rg.
.
,..ooYV r~w" • po4Itaci SOfo g.araooyi członkó. komisyi oadzorozej pp. Aodreje. biedoycb m. Łodzi rs. 7.841 kop, 60 i dla
Re(orwJ J/'1do~_ tliimgo. Mioi·
- L2,;c
,
AI,..--,y
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t I
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1ateryu01 sprawiedli.oAci, jakdonolZlł dzien·
~ego ty.u wyazeal 101 z pa
ój wie ki cz owieku
uiki peteraburakie, opracowało naatepuj/lcy
niczkv uguruJIłC" w . IlDaoa~nu lIo aJ~ Im, o~ '! zle e,
na tyle belwstyd~/l, ze zaślubIa .gl~łdzlarza, miOt!: .Czag ~łe s!anuJe tego, co zostalo
T.oja aztukn jest .yboro,.; wivcej ilii projekt reformy ••do.oict.a oiiazego. 80.
zbogaconego w cllłgn trzeoh dOlwlec'yltym zrobione bez DIego.
.
sto oaób, lO oawet serdeczni przyjaciele dziowie pokoju, tak rewiro.i, jak i bOODsposobem? Albo te~ ~otaryuaz przegrywa'
Z szacuoklem .
wioszowali mi; by,łam bardzo . dumoa. \V y. ro.i, jak rówojei i ajazdy pokojo.e Da
j,cy w bakarata. pl~Dł,dze awycb kheot6wl
.
. Auonlm.
cbodz"c z teatru, ~po~kała~ ~edov z lOy~h prowiocyi
być .soieeioqe. Natomi.lt
gdzieś go. pao wld~lał.? !>- ta młoda pao·
Wielmożny Paolel "
I krawoowych, któ.reJ Wlooa Jes.e.'" dość al!0' aopro.adzooy '~d,ie DO.y lI~d agdziego
oa rachuJ,,-C&-I~pleJ D1ź-nleboażczyk .Bareme
Pao DUIllll8, ma fut..o .barauko.e, p. Ra- , ry racbunek: ... WleSl tv, któr.. SJV ~.k fmla· lIedczego rewfro ••go, któremu poruczaDem
i ten ayo rodliny, który .da •• zy al\) obe· I~!y ma elki. p. Mellbac ma wydr,~. ła, gdym J9J propouo •.ała tW~J8 "ek~le. lOltaoie, tak rozpozD...aoie apeaw, stano.
drzeć pr~s kokoty, obdZiera ~eraz stare \'Vltydem byłobr .dla , pana d'Arnetal~. Otóż .po tw.em j;owodzeOlu chc'CI Je przYJ"ć. wi"eyeb obecoie kompeteocy,Jl .VdzJó. po.
lecz oamlvtne daJllY -:- gdlłe.ś Sl~ p~o z ta· !!dyby g.o po o.aJ§.letoleJlSem po:o~ze~lu T~ mi dopiero zaszczyt!
.
koju, z wyt"czeoielll jedyoie .praw, przej6ć
kiemi apotkRł? Jeielt ośmielam MI) UCsy. Jego .MleszczaDlna uazllicbcooego, WidZI&Twola
lIlaj"cycb do ,,,dów wło6ciań.kicb (wał alt,
Ilić tych kiJka u.ag, kochany paoie, to je· o~ je5Zcze w zwykłem p~lci~. Nieob
. .
.'rata.
oych), Jak i l!ro.a~o\e ,attwa przed.
dyuie dlatego, te paflaka sztuka Jeat do- wIV? w. p. Da~oetal dozwoli Inl, przellać
. S.anowoy IIlÓ~ khe!1clel
. "st~pnego co do ptzestepa~ w i puekroczeli,
hr" utuk,.
sobie wraz .1. ~aJg~llbszym azacunklem fatr.o
O.klasklwałem. "ozor"J obIema. ' rokalOl 8taaowi/lcych atrybucy'.l 8"dów okrOgowycb.
Z uacunkiem .
z !Iaó. .Dlebl.esklcb, kt~re go poetawl! twoJe powodzeole... POz,.o~~ aoble Jed~ak Zakres władzy "dó. wlo'cia6skicb rua być
POlllan de Cbaml!~ert.i.a.
~mlem tWlerd~lć, oa ró.nl, a olIwet wyżej na . maleflk" krrtykl): P.aflskl ootaryus~ JMt rozszerzonym, a jednoczdoie a"dy te otczy.
Amleszoy, a śmleszoycb 80taryuszów meu.a luaj" lIowe przepisy procedoraloe
ZakrOI
P. I. Wied~, Izaoowny paDle, ze mam uad tycb wybltoycb autorów.
,
Bł~mau,
wcalel Udyby. teo Duoand był adwokatem, władzy i obo.i/lzk6. i. p. svd~ó. łled.
pewoe prawo odzywaoia !iU w teo Iposób
do ciehie. Ntt:leiv . 10 ś.lala wcale panu
.k~a~lee.
lub clemA poaoboem, ko01edl& pańska by. czycb, . post'ipo ...oie przy rozpoznawaDiu
P . S. Za1lłc108m przy DloleJuem rach~- łaby doakooal,. .
przez Olch apraw kry.mioaluycb i cy.i1nycb,
oiezilanego... Jedeo I m~cb. przodków za·
ltał 1I1z1AChooDy przez blOCI .. de Bourgogoe Dek dla w. palla od roku 1878.go do dOla
Z powazanłem
oraz przy pro.adzeuiu tledztwa pierwiastokolo r. 1407 aa .sp6l~dliał w zal~ordo. dzisiejszeg?, Futro k08Ztuj~ ~r. J,iOO. któ·
Mah'olsy,
kongo pozoltaj!J tesame. jakie i'ł okre.
wlDiu Gasto~a Orle ..6sklegO, zlli IDoJa pra· re 1;'001!'0blem sobie rówolez w racbuDku
. .ootaryusz.
I śloo~ w usta.ach "do.ych dotycZ4cIcb liV
"rababka mIała zaszczyt być kocbaok" pomlll6clć.
.
K.ochtt:0Y przYJacleluI
. sl)dzló" Aledczycb i a/ldó, pokoju. SodzinLud.ika XV.
PaDle!.
.
.
.
, Bylem ś.llld~lem twego tryumfu. ~~~ ~e , łledczy zaprowadzem 101taO" po wsi ..ch
Jot do~ć dawoo zooa mOJII. paDl hrabI' WiedZiałem. cZYJ~ to 8zt~ka; ~ochat~m Jej I lD!ast~cb, z wył,.czenięD1 Italic i Odeay.
Pani,1
o~ de. PrImareze! z do.mu ~ar~etal, P?' do kouca z przYJewoośol". ':' kiedy C!I) ,,:y. ~ gdZie I .na przy'złoŚć umierzooem jest
Puy niniejsl8m prZ81ylam panu ko~e ' wIedzlIlIa do mOle: "MÓJ przYJaCIelu, zdaje wołaoo, byłem z8ohwycooy I "rzyznaJIl SIO, utrzymaDle sv<tzió.t pokoju. Za mi ut ajazdów
dl'O i pr~ o jej odczytanie; utwór IIln Jest mi si\), że. alyooy autor dramatyo~oy p~o td~iwiony. ~onm d O oddawn.. i oie .~. pokojo.rcb utworzooe bod" w chara~tarze
dopiero w ~nie aarodlla,. l~ pan~ przy Daroetal Jest mym kre.oym; dO"ledz SIV dZlewałem al\), abyś był zdoloym .to oapl. lDataocyl apelnoyjoej .ydfiałJ po.iato••
•• ym dołwiadczooym. taleocle I 'pr~cle pll' o ~em. -.Zasitłgo/lłem iofor.wacyj i do.ie.jlonia tak pivkoej r~ec.y. ~zjeszcze przyjm "dów ok~Vgo.ych. pod prealdeocy'li jedoe!!O z ~Vdzlów dledczycb re.irowych, ~klada.
ryskim, zrobisz I nle80 I łat.oAcl" arcy' dZla~eDl al O, ~e pa~ pocbodzlsz s p6~oocy;- me serdeczoe pOWloszo.aOIS. .
rodzlua brabloy mieszka oa połudOlU. Je,
TWÓJ
J"ce 81<; uiemoiej jak z trzecb cJ/ookó.
daieło.
N ..jszozerszJ z pokoroycb pańskich wielbicieli doakie okoł? r . . 1830 , oiejaki' .Romuald
.
C···
t. j. u~t1ziów 'Iedolych. Joslaooye lp dzia~
Daroetal zDlkl I mamy woellrle usady
P. S. Wu.k lUe ma8z żadoego w.pół. łać bOd" r6wDiet na podstawie d'otyohcl8'
X"·
P. S. Jeżeli mi pllO wyrz,dzi"z łasko, do przy~o8ZczaDia, że liV ~siedlił od atr~lDy pracowoika? f1ówióoo mi ~owiem,. ż~ ~Z\). so.ych Il;'taw "dowycb. Najwdiiiejlza
o któr" prosz\), ladzi~iv paoa ni.ezwyk~o· Flandryl. Czyżbyś pao 01C!, był pok'/Dklem .ta ... autorOWie, których Dle wylllleolaJ/l ... przeLo zmllna polegać b~dzie oa zniesienia
ści, mego pOltepo.anlll, OkatV SIO .. del~' tego Romualda? W każdym razie, gdybyA i te oiekiedy onjwdoiej ..a osoua pozoatRje obieraloo'ci SVdziów oituej in,t .. o€yi i 0&
pao raczył uczyoić nam zaslC~yt puybycia w cieniu.
połlłczeoiu w jedne) osobie wladzy iokwi.
CIoDym!
p .. niel
d. 13 kwietoia oa wydawaoy plZet: Da. bal,
Nawjut1'z po fiasku.
reota z wladZ4 s\ldZiego.
.
.
n
elytałem w .Figarze reklamo. ollJoi~ paoi brabirill de Primerea~ z dom. Dar.
Jlfni8tel'f/um (lna1łlów • porozumieoiu z
..wodni ej pochodZlłC, od . paua. Oznajmia o~tal b~łaby barelzo IIZczv'hwa, mogtc uo·
Liaty odebraoe przez autora.
mll~"teryulu wOJoy opraco.ało olt.teczoie
00& te ••tuka paóeka plaaoa byla lodu· bIĆ zoaJomo6ć z kreyoy.ru, który rzuca tak
• • • • • • . • •
projekt opłaty od oe6b, u.aluj_nych od
uybkoścl". Nie arobiO pa~u 18· jasoy blaak oa I~' uaz.iak~l .
lIotby .o)sko.wtij na mocy , wyclwor,tego
uc,"yl.a Di••ieraeula tem.u ~wlerdleolo; 18'
~c% pao przYJłĆ zapewoleDle mego glO'
Za zgoiloo6ć z orygioałem
losu. Oplata rllClon!l WyDOlić . bodIle od
oytujv tyłIra palili zclaole Jedoego filozof., bokIego ezacunku.
n. 6; aby lU termlD WOOizeOla ~,j oie
k łi6 ns o IlUwj,ko.lllpDł8DW-. .,drukowa.
Hrabia de Prilllereze.
Karol Narrcy.
puypadal jedo0cze6ni~ z terlJlioęm looych
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go oa d. 27 pubar i "'!Słolii toast za zdrowie cesarza ~IS .66, no Pełe"bar, kro 1117.80, D' l'.w.bar• •••Ity i bankllolt NoL. I1rz. Not. oieurz.
Podatk6w, przetc.. u.tauowiouo
'
.. L'
•
kai-~-'
dl. il8.llO, no Lood,ll kro JO.'8, Da Lood,o dl.
"rz.uia lI&I~uJPło
po l
.000..anln roku. Jap.o..I&lego,
nasltpUle.
. , J~l?o 6ak I' 10M,
. . Wiede6 17186 bpo., ..I.. IItUo, 1""",a1y i D6/i,.porJAł, pl
ąd.
163
Poniewat 1l "I~OJ CI~I "'fP&dk6. o- "nlósł toast za zdrowie N.JJałnleJaz'!ch 6". I ..!y " ,'c .. ua 86.30, ' 'I, li... , lilrwldao,joe ~~oo. 17 grlld. IlISt r.)
_.
IÓb,! . . .
popisoWJm nie pro.ad.. Pa6~a.
68.70, Vol,ooh ruka ,./. o j'~1I r.96.00, 6'J, I roI. imper,aI, .tare
Kar.lci
niemieckie
ł6 1/.
wł&l!lego gOIPodanł.. a, .. ite odpo.iedział.
hłerlbul'l, 9 maja. (Ag. p.). Statki pa . 18!Ił r. 103.60, "" • !8d1 r. 68.80, S·/. r.al. ",ol:'
AuLrr.olrie banknot,
79 1J.
u-.ć oa uie.. oiellienio podatkn ..łoiono o. rowe knrsaJ·" bez Drzeazkód mi~ll,! Peten. 11680, oohoo.....obudui. II ... 88.00, 111 o"..' Fru
ki
87'/.
u...
t'
r
.,, 68.00. tł'/. liKy I&.t.wne rask' .. - . -, 6'1. p'.
W
..
l.-6
robi.
k
....
d
...
1100le
67
Ilo.V rod.iny, do której naleiy popilO"Y· burgiem a KroDsztadelD.
tI.o" """'W.u .lH6ł roh 1".00, Iook •• • 188'
I~·/n
Ko~lrola pafullDtS "nałuił., te nł.dki
~, 9 muja (Ag. płD,). . Wczo· r. 18660 .k./o cit. iel. ••m .... ko."i .deilskiej KIlpOD, celll.
". iow ..lid6.. PO+-caD8 b,!ć .. iDD'! ze r.J o&l~płła eksplozy.• k~tła DU Jedłlym 163.60
kr.d,Lo ...... Ir,.olr,. 181.1I5( ako,.
u..
....
l
tk6 h lc
h S fi " 8ta wan4.*Wl1d eso b&uka blllllll lo1,lf'alO 8b.OO, dIJkGOOŚC
wsz,!stkich r.apom6g i gratyfikacrj, udziela· x p.rosta
~ o ~"DlczyC • o a. .
:
79.80, I,.ko"t" Iliomieok,ego b.n'u pa"'.
DZIENNA STATYSTYKA LUDN
I.
nycb urzo;dDikom, ałuqo,!m
gub.roiacb tek ~legł. ZDlszczelllU. Osada pODaJl..o;kazeJ .t..a S'/., pr ...t". I y,'J.
llałiehtwa ••••1'\6 " doili ~ ",~j.:
Kr61est ..a Polskiego z wyj,tkiem tylko CZe'Cl zgIDoła.
.....d'n, 9,.. -Ja ..... / ..~. , ••k. , IS'/a ru~a
. , . ,... WeIIckIłj _
,
"ał
b
Pet-- 9 maJ' a (Ag pło). W dDiu 104'/,. Kooool. _ugi_hki. 99'J"
• ,arall ....lI'licId.j 9, a mi • • o.ieie, K,rol
- .- . '
. ' .
••
.
War.u..., 9·. . . .ja. l'arK n. pl.·•• lVilko ..-'Frldryah :Iolunidt z aolol, H.i ..., E1",rd Filr .
t,!cb, kt6n.'! płaClOe .. ze Ip8CJ D,!~
6rodk6. d.aej iOlt,!łuCli.
110 maja ro~pOC.Dle at.e budo .. a paocernlk!, I<'.,U, I' ... w .... . n, ••,'d. ___ , pstrc i ,lu...... _. obo". Mar,lUo) 1V",01.', Adolf Ango.t Zei<1l. r
"Gaogeut" I pUIZCZ8D1e na wodO pancerDł ' __, bUJ. _ - _ . "Jbor~•• 6:16- -, t,1> • !II.. /.IlDt Ced.iaho ...lt,.
.
- Piotrll._: EgzaminJl· Dy~ktor .gim. ka "Ceaarz Miko/aj I."
",1>0<0.' 400-416. ireduio - -98i>.
1Iare....., " " n.zyum moakl&go w Plotrko"le sa"la~a.
lllakwl; 9 maj... (Ag, płn.). Procea o . 0; - -;/go.,n •• il ~ i '..,r,;·1.. - - - o..i·,. ~
Z..nl w ·I.i .. 9 m.j.,
mia, ie egzamio,! .st.,pDe do I klas,! .glm. złośli ..e baDkruct.. o Jukin6w i ieb .ep6l. -1I86, I'Ik.- - - , ... pik IOlui -, dmo., IaIoIlcy: d,iM; ,lo la'. 15 l ....udQ ~ .. t-j
•
łu.d
d iO
(1
-, rsepak: rap' .irn~_ - -, (rooo polia, - - łi04bie chto~ " l, (bie..... """t Ił tlum,t,O -1 2, ....
D&S'fUm odby1O.ć liII "Y'" O
maja
Dik6w, tocqc,! sili przez piljĆ doi, zakońc~ył _, OoluOW, _ _ _ , r...ol. _ _ _ za ko'oec, Ii•• hi. mo'o.,ou _, kobiot 21.' 'l'i.,,0 .. '.i8'
czerwca) do l (13) czerWca r. b. Pr06b~ aiV dziś uDie.innieDiem ..szywtkieb Olk.r. kalO. j ..l&ua - - -, oloj r.. p,ko", - - -,
U_IlI. 8ad1l .... k. AogOlt. nidroch.
o pńyjvcie ~d, prIl1jmo .. aD8. kao~ryl tODlch.
Inilll1, - - - .. pDd.
EwUlłllCJ: d.i.... do 1.1 16·ta .,n,rfo • " lt-j
Berlin, 9 maJ·a. (Ag. p6łn.). Bezrobocie
J)o" i..iuao p".Dio, 600, tyta 600. JO .. ...;.· Ii.. bi. "hiol''';'' 8 ".i..... ,' I, ,10:'OllIJ.Io I, ," ~'J
gl mDal,!o", od 1 (13) do 18 (3Q,) maja c.o.
.
nia -,ow •• 160, ,rooha puln8.1fll - kural.
liMbie mcłocJx,u - t kohiet J • • IlliaWIWioiA':
d.ienoie od 9 Z rana d o 2 po po I U d OlU. g6raik6w kt6re. 8111 ro.poczoło w .80bot.,
War ....., ' -.ja Uko.ila 7d',....kuJz, po k.
Leopold,n. o"i1k., I.t 21.
óśb
Do, pr 1Ia1e.źy doł~l&ć: deklaracfIl r~. w .d,,6cb' kopaIDIach . okr~u gelsenklrcheil. "/•• ~Iuoa~.' ...rue> ,lo ~,..\r. liKI-51?':,. Il<orL . ~I: ,1';Ą", do 1.. \ I~.'.a zlłl3rlo _, .. Itj
dzicó. lab oplekuD6w .edle formy przepl. ak lego, EozlZerzyło 8111 Dle&,!lko Da _'!st· .1d,1.. ... ~... dN .op. m
(.tn. 111- Ile .",& Chlopco ... - , d".".'41- ; ,lon ..1101o l, w I<!j
aaDef metl'fkv IIrodsenia dziecka lub ~o kie kopalnie tegu, okr-u ale tei Da Dle. ilU. S'I11ln .. " ..,lro kop. 851 -851 , l. 11'''"'00 liolbi. ,.. ~i"",I" I, IcohiaJ-, • ",in .. ,wi.i",
.'
' k '
",. d t " " ' ·
. t77-~78
kop. (z dud. n.... ,.ubn. ~'I.J .
Heraloll IlalioOWJki I.t:ro
'wll\dczo~ oP 9 teJ,e, "Ia ,ec ~o. 8ZCZ~pl~' kt6re I ok rogów eese6skiego I bochumskte...
111.
9
..
ja
I'II.OIUC 178 -191. '......j OIer...
,.
'
Dej OIp,! i ',,~adectwo. o ~odzaJu ~aJ\lCI. go i zachodzi oba"a, ił obejmie .i~k.ze \188.o:J, ... "n. paL 186.00. Z,It 140 · 1$11. o. m.j
rodllicó. lub oplekun6W' I O !ch staDle m. Jellcze terytorIom. -Uczestoicy bezrobocia 146.26, e. wn. pd. 1~.16
.
LISTA PRZYJEZDNYCH
j,tko.,!m.
"
t,daj, pod.,!hzenia płaCI o 150/. Oddział
L.n~,~ 8-.. uja v •••••
g~ ~'03. lIl'I.
Uetel Pel&kL P. Berlerm. .. u, Grosam.u .. ,
, b I
al
d G I k" b
dl .pokoJ018, ouluer .. u raku", il'lt lpokoJu,,,
Abramowicz & Warua'4", lIambuler & K_Ulu.
_
Da..t~ W ad 'wioto Z druku; pIec o y "y aa~
o
e seo I~C eDU
•
LI"""',8'go uja Sp ... 'N&d...io k ,. ...... Obró4.
Oo~'
1 toYd b
ki_'
prz'!"r6ceDla porz,dku, ... mOCOlOD'! został 8,000 h>l, • "" " .... p.k.lao,o ' .. , ..... 600 bel. N.....'o.ki o ko ..a, '.0 ••1. oDlt.o.yoowa.
"P 1..1 nyna; 8ł
r!" De u -.. l o· d.oma batalionami 57 pułku wobec cz~ •• pokojni.. M.lddling ......rJko •••• DO maj '''/.. n..
Hetel 1I_&eatrel. H.nig, 1oI0rat s War.
brazkl; Dakład GebethDera I Wollf.. War aty ch starć robotoik6w z polic,!" WiO;' b,,,O,, D' nt.J o.er: 8'11.. nAby.oy, DO OIer. lip...."" a-Ior • B.rli ....
eza ..a 1889.
Iw ch '
k
' b ł
6"1.. D.b, .. li Da hl'. "up. 8"/.. ubJwoy, ",
Gr.ud U.&el. Pa.lowalri, L....!!" Mey.r,
K GI· .. _L·
.y
Dleporqd ów ule J O.
.i.rp....... 6 t.. o.b,WC,. 0& wn. 6"/.. Dab, ..." J. Librach. War.....', liL Roth s TOI'nnia. M.
,
"
. ed
"~~zo~ , tr.g . ,!a
•
1... &lego, o
d' ...., pajd .. 6"!...p ..... <I ••oy, D' patd .. liJt. Bobmit.h • Lip.ka.
ktÓJ'8J pl~iłm1 awoJego cp:asu .. ,p~.o,
OSTA~IIM/h,
IIADOI' OS"/
cen., u. liallruol. 6'!.. o.by".,.
===~==========~
zdaDiu .. Ateneum", .'!Izł. . . o80bDeJ od·
11'1 t,
lo
BANOWIE. 6"/"
110m, 9-.. aaJa. 11.••• JIOOd , ....... S.nlOl
ROZKŁAD JAZDY" POCI.\GO W.
bitce.
"
D' on~J.l06.60, D' wra. 101.60, o. "od. 108,60,
. '
';>okoJo,•.
"No.ele" Łvto"aklego, zDluego poety I
fIt • . yor~, H'i0 . .JL H.".I". U'J'1t • N. 0..
dranoaturll&, DOSq tItuł: .NowoczMDi bo·
Berlin, 9 maja. Giełda b,!ła dziś dobrze l...!,. I .•/.. h..... (F.ir Rio) .18'/,; R.o Nr. 7. lo"
haterowie DII Ue iJcia .8p6łczeIDe)fo".
uapoeobioD', w oi(kt6rycb działacb .ys~· ord,u..,. Da o...r ... 16.8~ o.
16.96.
, Starkman L dr. "Hygieo. . .zroku", stre- pi/a żywna ocbota do iotereeów a kuray
I&CZeDie 3: dzieł. ID.komitego okulilty, d.r. skłaDiały 8i~ ku .wyżce. WillklZe obroty
'I'ELEGU""'Y GIEr.OO\ł'E.
KI. G.łvzowniego.
wlkolD,!waod akcyami baDk6w, uatomiast
p""chodat
zauiedbaDe b,ły zagraniczDe p.piery kole·
do Kolo .."".
• Ostabti pioroD", powieść M. Woł()w· jo"e. Targ reDt aagraoiclDycb ucbował
Zdoi.
9'
Z
daidO
ot S'ieroie ...i•
Giełd. WartZ8W'kl.
• kiego .. g·cb cz~i.cb. Wanuwa, druk mOCD, pOlIa"Il, pOP'!t w tym dziale był
.. 'Varu.w,
t,daooskoóoeon gi.ldy.
A. Pajewali:iego.
zoaczDy. Pożyczki ruskie b,!ły poazukiwa.
la nIIIIt ...IIIII.,ooIH ...
" Alau.odrow.
PcI,::"tkowe Z88Z~t'! ~SłowDika 4eografic:. no i osilłlDVłl zwyżki. Takie robie noto. u& Horlin u. 100 mr. . •
»
Piotrkowa
96l
~.07'I, ~.IO
DegO , . oral ,!PamlvtDlk~ "lis,!ograficzDegą • W.DO .y:tej.
Da LondlD łt l&. . •
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V.58
2 2f
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»100
I
.
.
"Balsar,!" l buls-ro.le Broa. Graboir. hl..... Etgo UjL W,ka. baoko paoot....
8l.40
B7 60
... ~Qo.c.
2 46
79.60
79.(,IJ
lI!ieIroo W'1'f&I!~JJ88,Q. druk 8 Wieku·. ..... maj• • 'Slan ku, 86,869,000 (ubylo ~660.00Jl, o. Wlod.il" I()I) fi, , •
" l'omulOW&
'10 ;1
"Zapilki eLDograllCZDe s Polesil. . .ołyil....kole od,.ko'olo".n. 19,&67,000 (abyło 1.482,0001,
2 Ol
" Dzioa ••
.kiego" podal A. Bl'fkCs'fil.ki.
sali!,lki D.. to ....I. !I96,OOO (ubylo IS,<KJO), uh· Li.l, ~~k~IttJr~:t..···,
118.76
88•
..
.
. e.ki D. p'p•• r, pobh.an. 2,888,000 (ub ,lo 79,(01), K,"k. pol. wochodui.
11" Jwangor·l'"...
101.- WI.'Ka.,Piotr
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.' 1887
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86.S;;
auo • Ułbro';ł'yln,k
82"
enrnetoehrolly i iloma dla podnrDtk6 .....hoo.k bi...." "'\1.iołar,o .., lI.u~. 8~.S~,OOO, wtJ sut. siam. Ol.. .
l
I18.U
98~'
JI Peterauurga
~O Oi
"w!l~.ilI. . .polanieaje. ;,go IIOO'D, (ub. II.86~\IOO), 'UDe ....hnnk. b.oz.... &2,161,000.
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96-76
9676
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" MOJkwl
'. , <l' .
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- . l I!' " Wal."".' (ub,lo 8.398,OOOl, _ta", oprueenlo ..aoe· ~6,6n,OOJ ttl.ty ZlUt. 111 . " " rtls. ;:'6. I
9940
9i.r~zlllco .uro ZID, oa~"a
~.
CZ i'~ (pr.yb, ~ó,OOOi.
., 'Vhtdoia •
7 62
\4 57
94.n. łt
Y
94.60
.IC&; D.kład aatora. Wanza..."
.. ' r,IłrIItutI, 9'10 _ja. W.koJo o. wud,,, 93.(6, LiltJJł ntt.fł In. E.ol.U.i
Meryi 1
"Krakoti •
7 62
969ó..;Up..... ro6Ila p~",,.llo.ych
opJ&ał II JiO!:,o,ka w.cbQf\oi. 100'/., 111 PO_,.ok. wocho.
,.
II
8HO
9~76
10 16
" Wrocławia
J'r. Ga .. ro6aki, Z ~ drse.or,!lam.i .. tek. dlll. 100'/., poł,osk. o .188' r. U,; '/.. "/,'10 liaty
II
11S2~
as.7 Ol
, SerIiD. . •
:5j M
" ••
łcie .yllaoo .waoieln
RoJDika l hodow....tawoe kred,t. ••8.... k18 144'/... koy. banku ru·
Gi,/d."Ser/ili.k
1889 d 8 L Wl "'- I
kiego dl. haodln sagr...iomego 269'/.. petertbor.
".' \"
, UWAGA. C,fry oaoaelOne grllbo.y", cltn~om
218.76 ~18.70
ęl , • . ~nzaW...
,ru.. .
: ~u 08.
okiego banku dy.toolo_go 691, b.uko mi~ BaakuotJ l'OIJjtkie sara... •
wyrohj, .... od pzioy !Hi wieozurem do go·
V·
Kreaho..ieClkieio, II QU. dsy~ 660, .......w.ki.go book .. d,.k"". DI,k:.oto prj:atue Da d..t. ~18.76 218116 daloy
6,oj nuo.
1'/,'10 1'/.'10
16. gd,! teD sgubDJ ob,cuj sejwo.y roz- lo ..... -.
'!f e/ iaił iiI) w Polece i prlfGedł • oa·
Itrł.. j ·go -.ja
1I•• kOO(, rK·k.. or...
duż,! ie; oakład GebethDera 'i W ollfa. War: !iJI;;8;.7!j6""!!!0!!.!!d!!!..!!!!!ta"!;O~2.18.·26,_oiiw••~ko~le~0~.~\~:v••n~.....~o~.....~~~~~~~~~-=
!IIIII!II!!,!!III!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

iek'

'''''.'0

.r

'.0"

...<Ib.

ta,

!,.

-S'I" .. ,

J...

I

-,L'8

""p.

I

I'

J

_ .... i KlUb.

GIEŁDA \,,&nI!lZ J\.\"~K Jt d • •

"

Z-yt majo.y .Ateoeu~".
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' • • k . I e.

ROZJr1AITO$CI,

__
ma'":"•.__",:",__,":, _"__

\V eitfla Si.ldy
qd.uo I cbolOno plao.

Dopełnione łransakoJI

(- -) dl. ur. a d'I IOO nor.
'- 8- » . . • . (158',.. ) , kroter. 2 ci.
100 mr.
5
44.07'/,
ł6 911'/. 86 '~'/, 81
~'. ~~: ~~: ~~ :::~:
~
X NajnIodailjuym, 'l!Wiat_ obecnego ae. inuo niom . ...luta bank.
loau jest-.. edług ~a.6., .. Itolicy mo· fJ~dJll" •
dl. ur. S m.
I L.
K'},
~3"/.
\la1
dy "ydnao,!ch-łlIII1'geryla. cz,!H .uIzł~.
'!
kr.l<!r. S m.
l L.
i'/,
cbetDioD. stokrotka. P ..Do.le zdobi' Dl'
~: ~~: ~~~: ~:i~:
37.40
klap,! tużurk6., paDie prz'!Pioaj, .• ~I~Dk~ Wi~.ń
dł. ter. '8 d. 100 ftor.
•
n 50 '
z marger'!t do kapelltaz.y OIZ"".J' DI.eml»
.
(IS3'/.) kro ter. 8 d. • 100 80r.
4
79 16 26
dl. ter. 8 d.
100 ro.
6'/,
l!"raeoJki. Nawet bukIety 'Iuboe robI" z Petenborg
\'fcbie akromnycb be,woDD,!cb kwialk6:*
&.8 DopeloioD8 • oitp peldy
!. ~ i Dopełuiu 'j .. oitlo l ield,
A.łI:e,.e.
.. P.rytu, gdzie też modnew .tało 110; I Papier,. . . . .,.. ~
tnlo.
iCI f ch pl.
&S Qo uo tran,. I ł,daOo-cho.Pt~
(u 100 ro.)
b d
.'.
M.rguerite"
(.. 100 n.).
'"
• .
o~
~
ar zo ImIV"
•
'
.
.
\ Li.tJ Likw.Kr.Polo. daie - ,,- ~iiiO -88-=--- Ako,.D.Ż. War.·\V.1OOr.
4
,U_
W.. B,d.600 r.
X Park . . . .icDIy _ ltuaeIJ ZjeIIMoa.
n
"
"
, J/oaI. &
- ,ij776
n
lOOr.
nycll. Z.kładaDl obecaie kOłZt6m rqdu Ro•• Pol. W•. l .on.lOO
6
- 101 _
r1
Tttf.P. l~)r.
6
~: r. :
" lNbJiiu WaicbiogtoDU ogród IOologicz· l " ~ ..
" Fabr...l"ódzklej
6
Dy, przecllodzić boazie O .iele w.pania.
P'';'.P~.ar. 1864
6
w N.d"jjJaillk.
6
Ballkll Oaodlowego
łołc~ i w'!lDiar.. mi ogrodJ '''glczne łr " " " .. 1686U.m· 6
Europie. Rozległy grUDt. Da teo cel za. lIi1.tJB'D.r.ó.ltoI.lem. 6
W Wan.uwie260r . Ii i.
'" War. a.o 1Jro. ~60r.
kupioDY, ID.jdaje lit .. doliaio Rock.creek,
..
"
" Baa.lI. wf,oazi ~SOr.
D.d brzegiem rzeki , W'padaj,.cej, do Poto·
.. .. IV" 6
» W&r.Tow.Ub.oclocoi• I,
II
maku; .. prsewatDej cz~i obejmuje OD ile~i. koiojo':."
" 6
~ "pl. n. 126 »Or.
,. W.r.l'o ... F.Cakru 600
8686
1&1 dale.. ie.y, kt6r aaapo al ~o
ddki '"J. Poi . • OWD • • r.1887
" CDU. Dobrael. 6OOr. li
i 10.turaID,! ...6j c ar.klar. Mivdz,! inDe· L~·t,':'t.il.m:S.llil"i·1I 6
lIS lO
.. .. .l6...fó. K6O.r.
~i; u~'lmlwa~' lam ~
. ,ie trzo,d& ba..!".
6
"Czer.k
~r . . : I
ł6w a....,b61tiaJa, k{6n obeonte praWJe
:: : ~:hlit..l. I
tt
BerlDlUlów~60 r. " " 1
" l.Jllkowio..26O r.
jut .ysiD~1.
.."
"lit. B. ,5
____
• n
11•• mu.
Loooó.
. • l
Jł Caosto>Jioe ~óO r.
111.76
" " ,,8er.llllit. A. •
"
ł'
Xouł.aOCJ&
000
"
tI Jł
"
J' lił.B.
6
Ę lł
.. T. W. F. Sial. looor.
:!
" . I' ''Iv małe.
:
n To •. LIlpop, Rao i
"
tł"~'
liLA.
Loe_.....io 10001'.
"
u
li
lit.B..
6
• PetwtIIIrt. 9 majl. (Ag. p.). Wczor.j
n To ... Zakl. M.tal. B.
mał.'
ua oabołe6alwie żałobnem za br. Tął.~j. " " " , u V,A.
Haot.k... W..... looor.
B.
6
--,
ot To •. Z.Id.Oóruica:rcb
obecoi byli Najjałniejli Pailstwo ... rał Z Os·
"
•
t'
.t'
małe
6
Star.oJ.owio'iahlU<lr.
6
aanewioaem N~ TloDD, JlR,!by ..IZY Li.ty.ut. m W..... 8erJ
U 6
" W...To •• Fab.Ilacb.
um,!§IDje .. t,!m celą' I Ge~~~D,!.. ,~owila.
N..... Roli Odl 100 r.
'1 h : : : :
W
:
oi przez SyD" IImade~o, lIt.pał,!leJII PaIl· " u " " " l V ,
" W.n. T. Kop. ",Si. i
ZaId.llaiDillo,obll5O,•
• two raczIIi D&8t~pDle odWiedzIć ·..dowV
tJ
fł .. .J' n n V
6
" Tu".~. Pra. /Iow.
" jej, "jJafłaIDeolaoh. ElkportllC'fa swłok Ohlipm. w.n....,doi. 6
Tk. ... Zawiercill260 r.
"
n
fi Eou małe
br. Tolatoja od~&ie e.o • pi,tOk do cer· LiatJ
96"To"lAa.iWni lOOr.
_I. m.
Ii "r :
kwi l'oozlamtalliej. Po naboleilltwie i ..łob·
"Gub. Tealer IIlnede
98
.łł tt "tI
6
"P.p. SoNe..a IQ)
lIS
new CIałO ~alie prze ..iezlooe do •• i"'M••
,~. 'lo Obl drafi fabr.Ioid...
911
: : : : :: IV
G
92 kowa, -. pbeni ri.....kiej.
LiaLI
_l
m. ,.liuL
Sł
........., 9 maj.. (AS. -póło.); W ~o.
,.
,. m. Lv.bUu&
A
- - W~ kupolI... poIr.Ii·~
Lial. liltwid.
laIla
Liał. _
aooQaI&
lacl.'J N........ t _ .
raj ,,'8a&caJDH bJ <illii:d na 0IIłć ~ .. .. ..I' PI. . .
1&5.1
•
ol. j.po6a1i:iłllO. N"jjlłDl'jll'f PaD "D16ll Li.t,_t.~ T. W. IKr.Z. •
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DzmNNIK li>DZKI
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Ł

G

~----~

Łódzki.

Teatr

Nr. 10 1

E

Z
t

N

ego

Dyrekcya TowarzYS.W8<Kr.y t

OB'bllB.lIEHIE.
Do Bp_ed~nia
6
8.1 GW
Cy/J.e6REtii llpHCTaB" lleTJlOKoB
od d ~o JaDa
CSa.I"'ł OKpylBRarQ Oy.J,a PH'łlIp.a;",
•
iDl" Ilodzl
lIUITe.u.eTBylO~iii lI'h ~nająte
d ' d
b . . d
.'.
...
61 .
.
b
ogrodzl· e Sellina , Bp;seBuII'"
rop. JlO,ll;3H Ba ROBOli'" PY8K no/J.t. ~
" po ..~e o ~ow~zec oeJ: W", ~1II0.QI, ze n~el "!-1sllezeg ~IOn& Dl,.ruc o·
W aobo~ dnia 11 maja 1889 r. N. 240 (Hl), Ba ocRoBsmH 1630 CT mila od kOI.i~' bduJob oIllŻebo66ai; woś<~ W WIS.9ltl.f.lodJl p,%wn&, Z powodu nlll~~\I\l.Sllla ~a~J. hst~paYCT
6
. odoepero ... nl;
plodbzmiaoie od l.t da.- dowel 1888 roku "1st3wlooe zosta!y oa sprzeaaz poez pulihctD& hey.
oh; pom,vd y • d"ie,,!" c.~ro"u':aml tacJe, odbywac 8ili) lUaj,ce l' godzlui& li-ej" ralla,
M' 1&89 f]1.. o t.1IB:~e=, liTO I
kaocelaryi wll
all
rOA8 Dt.
'Iao. yTpa • .pluta.rą b. kow; robOlnik h •• n ~ 11.- dzialu hypotecznegp przy ulicy Średoiej pod Nr. 427 ~ m. Łod.~
liy.J,eT'L npolI&De.J,eRa ny6lIFl11all nI. Wł"k
: .. tem I,k dwukosoyeb r d
!
.
I
- . .
npo.J,aar:a ;lI.BHZlOCIro HIlYIl\eCTM włók 16, • któr,ch 6.irJgo ... nJch; re..ta p ze wyzoaczonywt ootaryuszaml, a m .. oowIele .
KomedJa w 3 aUach z francuz npllHa..AXelBa~o AaTORy KallQq' grdallt orllJ,
un,. 'pszeou y, "'b d'POa) plO Nr. 398 przy olicy Targowej ohei,żolla rpotyczk, towa.
.
' . .
em pnepul&u l BJm, parowa lDy; Q fO.
t
... 3 300
d'
d I'
I
łoi..
··
.
kIego A. Valebregue'tl lOrdoneau KOIlf, COCTOlIlI.\lIrO HSt. Ileoo:rn Jf ki DO"" in".o n 'lobrJ i do.t.tec'''1 rzys W$ 'Do ,
;"11 'um
o lcytaCJ I 1" SIę' 11118)4" wJoaSl
,
O S O B Y:
. OI($HeHIIltrO AJ/II wproBt. B1i 170 . W/ado.oj6 "w redakoyl "Tnodnla r •. 660; licytaCJa .rozpocloie 8j~ od sUlO1 " • .4,!!60; ter.Ei
sprzedały
Albert Dorand kupie. pau Kopoze ... ki py6.
I PtOłrktwaklego .
H9-9-1
wyznaczonO na dZle6 17 (29) hpca 1889 r. prz-ed notlLr,,,azem Roma.
Coq.ardier,jogo tMó- p.n Feldm.n •
IIpo.J,llZ8. 6Y.ll.e= npoH3BOAlITbCHI
t oem Dadielmm:mn.
Albert Dnrond. adwok, p.n Kn,pOlJńlki Ba ROBOlI"J.-PHIlKlI O
Jl
- .
.
Janeon
_ pao Winkler
r poAa O.J,SH.
b) pod Nr. 4!l-h j>uy ulicy. Z.wadakl8j obOl,łQua poi1CZk,; toCyro p . .lloA~b, 24 Anp1Iu 1889 r.
warzy~twa rs. 11,000; wadium '1'0 licytacyi złołyć / sit JDaj~ .yooli
lIarb.ti.r, ",pi oJ - pan B.rto.... w.ki
Chorvet,",lu!,.,
- pan Mod ..I...~ki
AeGoQ:lł llpuCT8Bt. By,ll;lCeBB'I1>.
I'S. 2,200; licytaCJa rozpocr,me Bit od aomy fi. 16,600; tertĄjD aprze.
i~".:ika~ córk;-Coq.; pan. D,brow.kl
776-l JW 80bot~ dnia 11 maja i W nię. dd! wlzo/lczono na, d~ie6 18 (80) lipca ,Jl ~ l r przed DO\alJl18Z&1Il
d~era
. -pani ~ajd~.. i"" V lacharz r.1ka-'lrzysąkow Q k
dziel~ doi. 12 maja
JohuszeUl G~uszczJ~sklm.
PepIta PaquereU. - p-na Ploboro.... Ił.
J WJ A
IJ
I.l' U
d N n3'
' I' N
.. L' • ~.. ~ ł< to
Palli de l. H.ute Tou. a.i llrab'ń k
'
•
t) po
r . • " przy O ICy _ oWOlnlejs.lej O CI".OD"I po
rell. _
_
_ p
r , a
b•. spi~nezk!- opery warsza~sll.leJ:
wnuJst" .. n. 22j700; wadium do licytacyl z10tJ si~ maj"ce 'wJDosi
Irm., jej oó'k~.
-poni Rótaf"'ka
OSledh,,~zJ S.I~ " m. ~OdZI, u.dzle.,
r8. ~,6~; , licyta()ya rozpocznie si~ od sumy n. 34,060', termin aprze.
Klary"., pokoJO ..h-p.n. BJ'blOh
la lekc.' J śl!lewu. Bhtsza wlado-.
"
. dllŻy Wy~OliuzOuO na dzień 19 (31) lipca 1889
przed ootarruszem
Raeas d.i. rrio " .ak.i~ I-UrM" P••, "'?ŚĆ • w ulleszkaoiu, Hotel Nie- orkIestry WOjskowej 37 Ilu/ku ple- Józefem Grabowskim.
u. Al~rta, w akCie 2-lm .. Paui u .. ga.- ""eckl Nr. 4.
641-0-10
choty
bIDOCI. Dor.nd., w a~cio B-im " .. Ii
pod dyrekon kapelmaj,s\ra
d) pod Nr. 1117 przy ulicy Wid~ewskiej obci,żon" poźycsk, to·
fłdow"J.
Dletrleb.
..arzyst"a rs. 14;500: wadium do Iicytacyi dożyli siO maj,c& wJnoli
rs. 2,900; licytacya rotpoccoie sill od IU"'J n. 21100 • .m.ałio sprzeda.
W SOBO'.l;Ę, d. 11 maja
'
Początek o godz~oi? 7.ej. - ży wyzoaczono ua dzień 20< lipca ' (I sierp.ia) 18891 r. pnad, ootary.
ł
Wejście "O "oł~,,~~leCl płucą
uszem Koo~tautym Mogilnickim.
742-1-1
e) pod Nr! 1373 przy ulicy Dzieloej obci"żooa pOżyczk, to . .:
rzJstWII rs. 30,000; wadium do ficyt4cyi ' złozJć sifJ m.j,e'& wl uoal
•
Z patelltem od l sierpnia r. b.
rs. 6,000; licytacy& rozpocznie sill od .umy t •. ~5,OOOj termiu sprze·
'Yladomość.. redakcyi "O,ien·
daży wyzoaczono na dz'ie(l' III lipca (2 sierpDia) 18W r. przed notuJOlka".
779-3-1
.
.
. uszem Janem KamockiUl.
niadania ,pO
kop.
wyoagi'odzema za wyszukaOle nl\efrancus~a .zkaoia. z 3-;-4 pokoj~w: z kuchoią,
f) pod l'{r. i 1884.g przy ulicy. ~j[ .. e~owej obci".żona p,ołyozk, to:
k . - k'
k ' przy uhcy Piotrkowskiej lub w bliz .. arzy.twa rB. 7,tlOO; wadIum do IlCytacyl zlolyc ~11i) waJ,ce 'WynosI
znaJ"~~ J'JZY ~I~mlec _I,. muzyw~ I kolci tako .. ej od Nowego _ Rynku f S, 1,560;' licytacya rozpocznie si~ 0<1 sumy ,- fS. 11..100, termin lIprze·
dysun§~, POBZdU ~'je. mJeJs~:O 3 la· do Passat u Meyera. Wialiomość daży "y~ollczouo, Da dzień 24 lipca (6 sierpnia) 1~9 ' r. przed uotary.
""180-1
omo w re aCyl.
.- - l w adminiatl'acyi ,,DzieDnika".
uszeOl RO\l1aDem Oaoielewiczem.
.
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JogrodzIC SBLLIJA
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Rodowita
'.

·
L. SyIvan dler.

-R--t-----wJlIII!iiik--1 Czeladnik ślusarski

772-0-i
poszukuje zajt;cia zaraz.
Oferty
POSZUKUJE SIĘ
Sp_r.wa vla-a,.I. sy,auoUi.
proaz<; składać w adm inistrAcyi niNinjej~~, mam honor donieść, te niejszego pisma pod sigo. , Ślusarz" .
__
ob776' 3 l
• dm .... d,uleJ"Y'" kuc .....ę
jł l .a.~••,tnie ,.any w mieśoie tutej..em
domu porz"dnJm, w okolicach
~"!.'i':~~~~ pln Szer.met i polecam DO Z!K.łJ!DU GRA \\'ERSIUEGO u1icl Południowej lub Zawadzkiej
do wyoaj~ia Da' 2 miesi"ce zaru
madania '
Kolacye
"STIFTA"
lob od dnia. ~ czet."ca .. W~ad9'
tudrrid potra",y a. la carte
kaid.j poPOTRZEBNY :J EST
mość w admlDlstracYI,.DzleoDlka".
ne dnll.
,
.,
773-0-1
CeDY jalc aotJohc,al.
~ łJCZElPI.
__ NB. Amatorowja mog, kOr&}staó o.
.
•
lO r •• tauraoyi , fortepilnu .
BI!jsza wladonrośO na miejscu.
,V nke.
777 -3-1
761-3·9

es auracya en ego

_i,

Ś

'

i

,B.

Nagrd'dy 'rs.10. ,~,e!~!! M!!!~a~t!~~1

W pi'itek w Wielki tydzień, iil"e
ulic" Piotrkowsklł od fabrykLGeyera, zguhi/am kolczyk złoty,
Łaskawy zoalazca raczy zwrócić

~ko", "'-r~.kqi .Dzieooi~aŁódz

działku włllcwie t. ;. d. 6 b. m.
odzielać będ~ na woloem powietrzu.1
Chłopcy przybywaj'l o 5, a pauien ,
ki o 6 .. ieczorem .

.I~ ....
NaUCZYCiel. allco~ j giwo.;'Btyld
uhca DZIka Nr. 016.
739-3-3

Ił

ZAGINĘŁA

z

na imili)

- .71

o

I

I

AdO~ T.jnłń.lef,

lo.go", gdZie otrzyma powy'SZIł nR.
K
liDII 8.
751-3.3
~

grodę·

..ja....
_a

2 pokoi

-=-=- ..

l. LEPPERT

"
uL

IURSZAWIE.

'

FILIA W Łodzi,
Piotrkow.ka li 88, uomL.Mevora.

uuu.z,

,;,-;alg~~a..

SEZON WIOSENNY I LETNI

+.

Oir,od~~ 8t~ro.

d . 24 u . ' • "6 11 '.1 «''8'' __ J_
ma
-Awłetnw, l' maju, U·OJ ., ........ .
Za Prezesa Dyrektot': Hei'lDaBll' Ho..-.cl&,
Vice.Dyrektor Biura

'
N

Q.jtt'!.łetló.
.

.'
'761-3-1

n ToGat fi M Nl

,'OWY ZU..ŁkB IARTlSTY(JZN8

B. Wilkoszewskiego w toPzj.,

w...

viii. ,,'1'8100.5' ,p _ _ <1
".;r~.
U....d.onv ele,aooko i podloK.uajOO ....Jab1 wJmfiAń 1 oę.t"ol'jolo(r.
lozo.j. Zdjvoll\. wykouy"a D "'J .pqoob8lll 0"l"\'~ W', ,''I;,Jkoócze nie

art)'JLyct:ł1e.

Portr:L, rótoe do 1R.\qr:lneJ

wiel'ofal,

kolo~6-0,O

ruje olej no. Ceny u"li.'rk,,*ln~ i dliot " , H/ilJ,nąat\rieb.

POCZąW'~Zv ' od s'rody
t' J

I

codziennie od g'odz.

10

btdzie

li
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