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X! 272. Dnia 4 grudnia. 

PRENUMERATA. 
W .... d.ł: 

Rocmie 4. • 11. 6. 
POłroesni. ••. ,,3. 
K wortolni. . • . ,,1 k. 60. 
1fiesi.§unie " - Ił 50. 

W KRÓLESTWIE ClSi\ftłTWlE ' 
Roczme. - . • li, , _ 
POłroes.nie • Ił ł 
Kwartalnie .. n 2 

SRODA. Dnia 22 listopada (4 grudnia) 1889 r. Rok VI. 

CENA OUOSZEIł. 

. z. J ••••• Iera", p.IlI •• I.~ za ! ••• 
.,.Ja". 6 kop., • DI~p.t'f.m ",ui. 
espci.j powtaruj\<,yell lię albo lfi~ 
kJsJeh og\q_ó odpo";odniog9,.b.tu. 

Er.lIlIIIl .... t~ D" .. Dsi.DDik 16cbki" 
" War'~lWl. jluyjmuj. Iklr.d HeDlY
~a 'rur •• relda, pr.y m. llasowioeki.j, 
li 16, wprost towarzyst.... kradyto
.... gO' memakiego • . Il'o.mi. "\J1f&<l 
1II0iD. pojadJłle •• aruaery D.iennika. PISMO .PRZEMYSŁOWE, HANDLOWE I ,LITERACKIE. , 'l 

" 

N.NI'.": .. kaidy .. l .... 10 kop. 

RlkI •• y: •• ~Jy ,"l':i.~8 • . 12 kop. 

łbia J ... i.""'o.... oglolUlli. adro-
10 .... po ra. ~ mioaf,cnio. 

Od I"ata"ol pr .. wyiu&j~'yeh 10 
rubli Dlttpatwo dodl.tk0l"'e ogOIu. 5 
pr.c. Gena Voj"yn ••• go DUIIIlru 5 kop. 
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' I KALENDARZYK. ,. . 
DolI; Barbarr P. lL 
Jutt<i; Piotra Chry,ó1. 

BrtJlfo REDAKCYI i AnMINISTRACY1 
"(J1,IVi\.. PiłJiij~Ż ~YER&Nr. :U*, ' 

Oglossani. przYjmow ... "ł: ... Administracyi .. Dsi.DDik.· 
ór .. w bl1lr&Ch oglo ... ń Rajehml.na l Fr.ndl.... w Wr.razaw!. I 
i ,,"Łodzi. . .. 

Waehód 0I06ea o god •. 7 JI1. 48. " ZaćMa o god •. 3 m. 60. 
Dług"i<! dnia god •. 8 l.ID ., i. .Ubyło dllia god •. 8 III. n. 

_ Adr •• tele~afie.ny: 
.. :c=~~:tX_ .. :LÓ:cŻ . , Rtkopisy nad .. ! ... bez .-,.illuir. - nio. 1>9d'lswraeane. •. 

. , ' i 

• I l l, • I da obecnie naJdokładriieJsze dane z wł!\Snej r 14 1. strat' po 'rue' o Iczonr,c. a zna- en Ił 8. " 
aś~~kuracyl. Ilzi&ląlnógci, wszystkie inne asekni·acfjne ana k01"Zyści z uoeZpieczeń niefabrycznych· - Bank państ.wa pobiera., aż do nowej 

__ , towarzystwa w Rosyi dopiel1o od IJlęciu lat' spowodowały zawiązanie się w ostatnich zmiany, Z& dyskonto webli 6 - 6%, & z~ 
I ,I' 1:. , otworzyły w swoich zarządach w'ydziatY lataąh bardzo wielu wzajemnych stowarzy- rachuuki bieżące zabezpieczone wekslamI 

SJ.&·a to pr&''Yd~ że kto się ob)icza teu· statystyczne. Od tego tez czas,n d'opiero szeń miejskich i będącą w biegu ogóluą 6%
• " 

mn9ży"swe mlenie:"'Sprawdza ąię ona' nie- zaczęto ~sumowywać rezultaty . cyfrowe ref<frmę .wzajemnego gubemialuego u ez- - "GraZda.bin" 'donosi, Ze ńiiuisteryum 
tylJśo , w życiu J!0jedyń~~yclJ ludzi, ale do- k!'Żde~o z tych towa~zys~w asekurac~nyc4; Pbieczenia budowli od ognia". Wybr nie skarbu \ zabroniło sprzedaży poźyczek' na 
prowa~ nawet \ ~półeczep.stwa do -umi- \r;tóre jednę wsp6Iną mają taryfę, a jeSZCZe rak reasekura.cyi, z jakjtjl zwykle prywa- l'aty kantorowi F. Eftmowa i 8-ki. 
WV.\'o~a st!it;vstykj. Ta zn?W, Ychoć nową w r~ku 1!l84 VI-t.e rU~Kle ~V(arzystwo u- , tne w~ajemne stowarzysżenilI. mają do wal- - Z Noworosyjska donoszą, że w qniu 
jes~;n,a~il sąJa , się nieoa~Q'f.ną p,otrzebą, I bezpleczen ~d o~rua , rue zdązyło przyJtot~" ' czenia', rozwój ich !iylby o wiele większym '.19 z. m. otwarto oddział azowsko-dońskie
wszyslklclI narodów i gdziekolwiek, o: tem ~ać odpowledOl.e~o. matery~łu na ,w~pólny I można się spodziewać, 'że wobec zatwier.J go banku handlowego. 
~apom!li~no, t~m ,:wkrótce spostrzeżono wy- il'Jazd P!zedsta,!I~leli owych I!lS~ytucyj. Ze- dzenia" Ogólno -'ruskiego towarzy&twa r6&- Przemylł. 
pływjloJąc,e stąd ątraty. Oprócz jednego, ,br:aue jedna~ ~oz z tych pIęCIU lat cyfry ~e1i:uracY.inego" z kapitałem zakładowym - W guberni warszawskiej istnieją 2 
war~zawskiego ,towarzystwa ~bezpieczeli' od wIele nauczaji. ~s. 10 milionów, ów r6zwój wzajemuych huty szklane! w Targówku pod Warszawą 
o~nia, k~t;e (zaraz .przy ~ałoże,q.itl otrzyma- .Mając więc pod ręką rezhltat dział,alno- mstytucyj dosi~gnie należytego stopnia. i WEt wsi Zazamcze w bliskości iWłocław-
lo, o\lfirY materyał statys.~cziiy po operu- Śc.l owych towarzystw za przeciąg czasll, " ka. W ·roku zeszłym huty te wYl'o,bily" bu-
jącem w 1tósyl tow&rzy~twie . magdebur- od T. 1884 - 1887' włącznie, qz'ielimy się tIllek i różnych naczyń szklanych na.. sumę 
sIde}!!,>, ~ dópeJni~ąG cląg!e takowy, Jlósia- nim z' qz.};telnikami: "" Prze'ID1l'sł, hdn, de1 ·i komunIkacJe. okolo rs. 230,000. " J il - Produkcya soli w Krymie, jak donosi 

r. ', .... """"""""'l""''''''''''''''''''''''''' ..... '''''''' ........ ''l''" ..... ''''''''!!'!!!!''''''''!!'!!!!'l''"''''''''~''''''''~''''''''~''''''''!!'!!!! ................... ''''''' I " gazeta tamtejsza, dosięgła w tym roku 30 

}
t-S~a ubezp,~~ń . Pobrana~płat& I J S ~ FI a t "y W · rnch~mośc,ia,ch Drogi wodne. I milionów pndów. 

I nieruchomościach" - W iych dniach sl!0dziewane jest sam- - Generał-gubernator stepowy stara się 
l' " • ' R u b ' I i , 8 r • b 10m knięcie żeglngi w Petersburgu. ltta pły- o wyasygnowanie oddzielnego kredytu na 

" Roj{ 
11 I" 

_ ........ -t--'-:--:--=-"-"~.-=---'.:....c=--==--='---=-.:=-==-----+-____ ----".I nie z' jeziora Ładogl. Temperatura niżej eksploatacyę pokładów węglowych w ob-
zera. , ' ",. wodzie I:!emirjeczeńskim. ' " 1~,501,669 , 11,271,472 

7,191,695 , 4,757,140 
zwyczajnych lO' 
fabrycznych , " 

Drogi żelazne. , -- Minister dóbr państwa wniósł do ra-
-,,8wiet" donosi, że wkrótce w ministe- dy pafistwa. przedstawienie o wyasyguQwa

rynm skarbu ntworzouą będzie oddzielna nie 15,000 kredytu na zbadanie Utalu pół
komisya ·pod 'przewodnictwem dyrektora nocnego pod względem geologicznym ,1 to
spraw kolejowych S. Wittego, celem opra- pograflcznym. 

,22,510,947 , 15,189,788 ' zwyczajnych . I 
7,819,541 4,357,732 , fabryczuych , 

29,516,658 14,440,406 zwy,c,.zajnych 
7,608,314 4,133,202 fąbrycznych 

Gowania','ogólnych dla wszystkich dróg że- Wystawy. 
faznych przepisów' o operacyach składo" ~ W jesieni .roku - przyszłego ma być 
V/y'Ćh l ,komisYonerskich. W komisyi tej, podobno ru·ządzoną w M~kWie w9IleclJ.ru-

22,Q64,916 11,946,441 zwyczajnych 
,7,995,169 3,163,794 fabryczny.ch 

, ., I jak sł)rcllać, będzie osta~znie rozpatrto- , ska wystawa gospodarki mlecz~ej i bydła 
Z PQ.wyższego vakazn , w~ąziIby, że' o wiele mniejsze wynikają ~tl:a~y ' ~ogorze- ny, oprallowany p'rzez ogólny zjazd przed- tuczonego . 

• 'wspQmmane t.Owalzys~a przyjmowały co lo)\'e. T,Q na.jjaśniej przekonywa, iJ ile" stl!:wicieli ruskich dróg żelaznych projekt ' 
rRk , w ci~gu., ?nC~ c~~erech I!'t nbe~pie- motej pożtłdanemi ubezpieczeniami są 'w Ro- 1>rze~lsaW, okreillających wzajemny stosu- 'I 
czen śl'edmo na sumę rs. '9;959,514,250, za syi ubezpie'czeniaprzemysłowe ' i handl6we.' nek' ą;6g 2elaznych' .przy wydawaniu za Z, MIAST,! i OKOLICY. 

, podQbrllet, db11CzQn, ópłatę na, ' 29,150,098 Dla tej jcb" też natury są one Q wiele sil- ich ~osrednictwem z banku państwa. poży~ 
r~. i płaciły rQcznle ,za 8traty,']lO'gorzeIQwe n!,ej oą:!}'szelkich I~nyc~ Ie~se~m'·owane ~ , czek nk zb.o~e ,.wysyłane ~ w L komunikacyi I . . 
śr'ed!J.j9 J8. 16,281,693: Uwz~1ędnia:jąc' zaś wzg-IęaJll8 j \l0 rqdza)u .najWIęcej w ROSyI 'lIezpośredmej. . . - (-) Nabozensłwa adwentowe. Roraty 

,:;, 'sF0s'unek titiezPie'czeń fabtycznych'l do ,nie- roz'IYinięty~h ga.,łęzi pr;z;e\nysiu, oraz ą~ iIQ- ,,' - ,prażdańin" aonosi; że departament 'w obu tutejszych kościołach katolieltich 
fl\bl;'yq~nr.ch, pfzekónyW'tlmy 'l się, że gdy ści wypadków ognia, opłata za te ubezpie- , dr6g telaznych ma za~ąć się 'kwestyą ure- rozpoczynają się w dni powszedni!! o go
piepy'l;~e wynosUy' r~: ' 546 ' milion6w rocz- czenla odpowiednio. Jest Wy~szł od 'wszel- ' grilowanfa taryf za przewóz ' lnu i różnych dzinie 7 rano, w niedzielne zaś o 6 rano. 
nie

i 
d~ugie dochodZIłY' śl'edruo do' sumy 1:8. ,kich innych~ Pompno' to jednaK przez po.: produ!.:t6w przemysłu górni zego. . (-)-Bodowf ' kościołów katolickiego i 

~,~ ą ,·~~n6W. l p'o~o ~gólnie ~i-zyzna- wyższe" cztery lata straty wspomnianych' Har/det. I • , ewapgelickieg'o nazewuątl'z, z powodu zi-
'IY~negol 'zM'czńeio 'rozwoJu przeD;lysłu w tpwarzys,tw 'IV nb'ezpłec;zeniach -pI!zl).lllysło- "'- V{ ministeryum sprawiedliwości pod- mna, wstrzymano; prowadzoue są tylko ro-
R~syi, ';~zroLt cOroczny ubez,lliMzM 'prze- wych ·, wynpsilj 53:6% z przecięciowo po- ntęsibno 'obecnie kwestyę i' p6dwjżśzenia boty wewnątrz, ma się rozumieć, o ile na 
WyslQwYĆh (15"10) ' jest ' mniejsz:rm, &niżeli hl~;lp'ej rocznej składki, gdy tiiri~zasem k~r wymierź"anych" Z:l fałszowanie produk- to mrozy nie łVpływają. 
w8~elJ4ch fnn ch ' 18° ,;): w któ ch :inów w inn ch ubez ieczimia.ch w pildo t Iko' tów s 'oż wczych. ' " (- Koncert Marceliny Sembrich - Ko-

·)0) , ~." .,,~ ' " / ,.~ 'l pławić konie do stawu. J en z ruc t zna-I L. ót arry . lams? doskona e Si~ "prZ4Ueż· jlrzez wIe , mówi sam 
• "~ ,Mai'garf;lta JL. 'Woods. l'owiony zaczął brykllć w wodz,ie I trzeba. trzymasz i_pr~o przychodzisz do zdro- do siebu): '" 

, • " I,. - 'I, _ było doż()i czasu i siły, żebY'1 złośnika, tIor! , w)l/o-pQwiedział pewnego poranku. A tera - Tlr'nmła nie jest stworzoną do dźwi-'" ft)j:" U l' ~ftI _,~ "«Ja ' lIrowadzić do porządku. ' /I '~I I zfljmiemy ~ię mło~ą t'}'oją ~oną; nie można ganIa ciężaru życia, 'który lada chwila .\ ~ iiWł~.~.· 'łI.~ ' fI Po l'obbcie połQżył się czekając na Ani~~ dopuścić} aby wpadła taKże w chorobę. cięższym stać się 'może, I a: wtedy złamie 
.. , I i '" • ./, nę a zmoczone 'ubranie wyschło ua nim Jeden wi~ljd poe~ ' nazywat Iludding jej siły. r cóż z tego? Jest przecież do-

Przokład .' niezmie)lione. Nazajutrz wstał z głOWą , ~przesądem", a są QSoby, które twierdzą, syć kobiet na; §wiecie i dla zwyczaju tyl-
I: ,LoS I UHl , Heleny P1'zystojilcklej. ciążącą mu jak ołów, z obolMemi członJqp,- źe, potrzeb~ jedzenia jest prQstym, Wymy- ko troszczymy się o jednę ' mniej lub wię-
'1;.,,," ',·"r__ , .. , "., mi, ale ' pracował : w palll , jeszcze przez słeW . . Aninajlr.k 'Yle1e ubog:lcli koJ>iąt w cej . 

, ,,, ,', ' . " , ",. ", " dzień cały" a gdy wleczorem szedł Wl"&Z jej sfer~e, odzwyczaila się od, jedienia. . Klaczka jego. Twała t~ę llaprz6d, wypn-
'I • (jJal,s~1I! . ~ąg ... wtrz Nr· , ~711-. -.. z iunymi do wieczerzy wydanej przez p. -, ,Nie' mo~& tak -byd dłażej, droga paul. ścil ją teRy kłusem, Qbejdał się;' czy nikt 

'I. Gdy przy koiicu.Iutego ' śniegi " zeszły Shepherda dla robotników,· kręciłol mu się Williams, tpów)l (dQktór dotykając jej pul- na··niego pie Pl\trzy r przeskoczył przez 
, z pówiei,zchni l źiemi, a pierwiosnki, zagrzs.-> w głowie,l nie mógł nic jeść zgoła i po- Sll.-Zd.aje się, żeś pani dziś . nic: nie miała baryerę. 

ne pierw8zym promieniem słońca, zakwitły wrócił d,o domu. Na drugi d,zień leżał w łóżku w ustach. 
ł;~W dolinach, .udała się " do HOl·slej z 'drob- i· nie PQwstał z niego prżez cale dwa t y- • J Tak - odrzekljl.. Apiua.-1Hgdy nie 

nym w kieszeni < zasiłkiem źao8ZCzędzouym godnie. 'I , " 1 ~ > oJ miałam wielkiego apetytu a teraz poprze- , " RO~ZIAŁ VI. 
Ił ·~·I O! 

na 'Opale 'W dni cieplejsze. · Powróciła wie- Mnsieli się zadłużyć po sklepach "miei- staję na filiżance )lerbaty. , 
, czorem; z kawałkiem czerwonego perkalu ~cOwych a doktór rue obillcJwał, by pa- ,, - N.iech ,Bóg ma panią w Qpiece z fili- lIar~ nigdy się bardzo llie lękał Jlrzy-

I nićmi, al' potem zrobiła z tego fartuszek cyent mógł powróci6 ' dó Ilra.cy przed szę- żllnką hel"baty; wszystkie , kobiety Są po: szlośc~ ale teraz ,gdy nlldza stała już 
. ta:lti; jakiego 'się ntluCzyła,·w szkole w Lon- scióma;/ tyg'o.dniaw. Nie cierpiał' wiele ale dobne do"sieble; dla 08zc,:ędzęnla pensa, u progu, 'wdzięcznym liył doktorowi za list 

lł' dYnie.' Praci1jąc 'nad nim cznł8i ' lIię 'Szczęilli- ciągle był senny. AniDa , sied~c llr:r,Y nllD ~amują chętnję - liwra. do pani Hayes i dżiwił się, że 'Wcześniej 
wą wspomnieniem tych clnl'iIl w który<;h myślała, o niezapłacouyelr . raehunkach i o .Ąniqa nie ,dala &ię I!r~kona4 nie t przyszło mu to nI" myśl. Nie mijl.ł bo-
uczyła sję tej sztuki. Gdy skończYła, po- d7JiecJru,_ mającem przyjść na świat ,,§rqd - Nie $·zeba je$~ wlęc~ niż zapi8.ciĆ wiem wstrętu do dQbrocźynno§cl jlublicz-

, ' jechala 'do Oksfordu i -gdyby była zaraz bfedy. " I . " I .;:.;, .mpżql', " panie, Ilo)ttorze, iło to nie chce nej. 
, ńdalil się , do domków wiejskich, otaczaj~- ·Pani Beker. odwiedzała lich (izasamil ale przechodzić przez gard~o. -Jeteli nie mo- ' Namówił Aninę, żeby zaniosła n'a 'p1eba
' cycli' miasto, byłaby z !i6wnościff~nalazła 'potem jej dzieek<i ' zachoI'6wało , nai. odrę, gę . przyj~ć do ;Ildr9wia. bez jlQsilt1ego poży- nię fartUllzek \lowoWY zręcznQści jej i 

.l. na:bywców, lecz poszła Wprost do sklepów, to zn6w jakaś ciekawa ploteczka clągńęł3[ w.ienia, to pie,. PI~yjdę nigdy., 1 chęci do prac'y. Ale oboje nie znali pa-
któ~e nie dowierzajl} towarom 'nie pochodzą! ją w iuną strońę dosyć, ' · że' zapQmniaJ:a , o 7" , Dlaczegoż sję pani nie udasz do pa- stora ani jego - żony i jak zwykle młodzi, 
'cym ?i Pal'jrżs. Młoda - dziewczyna znali!. rodzinie Williamsów. P&n Shephe.rd prlq-{t ni .. ; , jakżE} się nazywa ta stara, z długim dawali się unieść nadziejom, kł.ól"e nigdy 

" dokłkdni~t krój ' i szjlCie, alb nie miała żad! sz~dł ltiedy~ ·;dowiedzieć się o jego~":ldro- nosem? żona pastora? Dałaby Wjlm trochę ziścić się nie miały. 
, nej za· sobą protekcyi; oświadczono. jej wie 'a potem przysyłał często po wiadomo- zupy, któl"a nie jest 1.ak złą, jakby przy- W sobotę zrana ~uina, drląc ze strachu, 
1 'wjęc' wszędzie że robota im się nie podo- ści; zresztą nie widywali niko ' Qprócz do- puszczać można. pociągnęła za dzwonek w plebailli, upy-

ba"i rlii~ życ'z~ sQbie dłuźej z lIi~ rozma· ktora ,Ewansa, małego,- ll~oWI\Vllgo c7.łO- Zal1lmienion&" Anina ~Jluściła głowę. tują<: o panią Hayes. Wprowadzouo ją do 
\ wiać. , Powróciła'. zmal'twiona ,uo ' doniu. wieczka ' z przyjemnym wyr3Zllm twarzy, me mogę · tego zrobić, panie doktorze, salki jadalnej, pustej zupełniE!, ze stołem 

A gdy ''W 'lecie 'znów zaczęła posztlkiwlLÓ z wąsami b1ond,"lnieposiadają!:eg!l zresztą ta pani nie lubi ludzi potrzebujących po- prz'ykrytym obrusem. 'Pani Hayes układa-
zajęćiIi, 'sp6'O!:lIlo ,ją jeszcze większe zmat- ' żadnych znaków szczególnych właściwych mocy. • ła listę osób mających nalete~ do stowa-

l! twieuie. ''D'owl6dziawśzy 'Lsię, że c6rka swojemu' powołaniu. Dosiadał zwykle BZpa,- Pau EWilUS ZgFzytUą.ł zębami. rzy!!zenia zbierającego SZ\\ty dla ubogich ua 
, dzierżawcy Z' sąsiedniej wioskl mi&ła iśt kow.atej doskonale utrzymanej klaczy, kM,- ,- I · cq*, to. I\Zkodzi~ - zawolał zaczer- zimę. Wszystkie czynności dotyczące pa-

za mąż l ' potrzebowała szy~ wyprawę, "Yiy- rą ze wzr\l8Zeniem powierzał" stajeun1Jmu ,wieniouy, j,.kby przymówka j ego osobiście raili wykQuiwa.ł~ zawsze doskónale, ale 
szła Mili jednego· dnia ;1 po obiedzie; a za- ile razy szedl do pacyentów. Był to dziel- dotknęł~. , chłodno i machinalnie. Anlna zasta\a ją 
1Vlt!dziona w nad.ziejll"eb, p'owró;iła" wiecs!l" ny ·i poczciwy czło.wiek, którego. bard?jq A że rOzmQwa nie szro. ,im jakoś łatwo, siedzącą przy stole nad księgami rachun-

I rem. ; I, ceniła. AnIDa. " Nażywał ją panią· Williams aoktór uważa.ł, ,że c,1;&S ją j1lŻ przerwać i kowemi. -
" lIarry 1isldadał siauQ w stogi I cały ten I ntb, Bie podejrzywa4 aby nie by~ żoną napisał parę sló\y n,. k&l·~e do ,pani Hajes, - Piętn&śeie pensów, jeden SI)'Unr, trzy 

d~le!J spllZir: na ~~~~,e,j a POfAI:'U po$Zedł Harry'ego. , " ' polecając chorą rodzinę Jej opiece: penlY\. sześć pensów. Acb! to ty, 'Anlno 
" dł ' 



cha6skłej odbędzie się dzisiaj o godzinie przeciwko przepisom o prowadzeniu handlu, wykonywują handlowe zlecenia na zasadzie 
8 wieczorem w sali koncertowej Vetla.- p. presydent Dł. Łodzi _raca uwagę na II&- kontraktIL II&j\lłll i jlrzytem bywaj :&&Opa
Artystka śpiewa~ będzie aryę z opery ~poj.ce przepis)': 1) Podatek za liwia- trzeni w pełuomoclictwa I li J nytet
,.Travlata" Verdiego, MYę z op, "Wesele dectwa i bilety powinien być .zaplacony s ne. W każdym zakładzie przemJliłowym 
Figara'" Mozarta, starowIoską aryę kolo- fÓry && rok oastępny w czaaie od 13 listo- lub handlowym, utrzymywanym n zasa
raturową Buononciniego, takąż aryę Scar- pada do 13 .tycznia, który to termin jat dzle I-ej lab II-ej gildyi, w kt6rym nie za
latti'ego i "Parla", walc Arditi'ero. - 08tatec.zny do odnowiwa ~wl3dectwa lob rztdza OIObiście sam wl icie1, obo'fiąza
W zeszłą. sobotę pani Sembrich-Kocbańska bilet., w przeciwnym bowiem razie handłu- ny być co naj.niej jeden sabjeilt klasy 
śpiewała na koucercie w Warszawie I pra- kcy i przemy,słowcy tracI} Pl'awo ze świa- I-ej (§ 65). 8) Swladactwa sulijeldó1{ kla 
sa miejscowa nie IlZezędziła wyrazów za- dect i biletPw wypływająee (§ 30 pJ"Ze,P. sy II-ej obowipani s mleć: pomocllicy sub
chwytu dla znakomitej artystki, poilnosząc o podal). 2) Jeteli po.iadający na własne jekt6w klasy I ·ej, agenei towarzy u
miękkość, śpi~wuość I zdumiewającą czy- imię bilet lub świadectwo ollda takowe in- bezpieczeii, w8zySCy buchalterzy w kan to
stoś~ a zarazem siłę jej głosu. nej osobie, Uóra- za ~mi doltumentarqi rze, ·.yaz tJCZJliowie "" sklepach . po J'ł la· 

KRO NI K A. 
-V Warszawa. 

35; 
l kop. 

- "Encyklol,edyi humol'u" wyszedŁ ze. 
zyt piąty i zawiera. doweipy I)d l3ordeloup 

do Całus. 
- W Varszawie wyszła z druku no· 

welka p. t. • a równinie·, przez Natana 
Silb ll"steina. z W iślicy, zamieszkałego IV 

Współdziałający z ,. divą" portugalski prowadzi bandei lob przemysi , (zd'a.,z~1o t,t\ch fycia : 57). 9.) Kobiety, Jeleli pełnią 
fo!tepia~ista .pan Jose. Vianna da Motta, się to w roku 1889 pomiędzy otrzymujący- obowiązek subjektów klasy I-ej lub II-ej, 
lDlędzy mneIW Il~WOI'arol, zaprodukuje nam mi. zakłady trunkowe} będzie .on pociągany pOJl'inJJY tllkże.. zaopatrzy~ siq w świade
się z Szopenem. Ciekawem jest bezwąt- do opowiedzialno~ci i za wykroczenie to ct'Va subjektów (§ 59). Zwolmem są od -; Ministeryum oświaty zatwierdziło nR 
pienia, jak pojmuje syn południo-zachodu ukarauy do wysokQ~ci potrójnej opłaty ~a wykoplenia świadectw subjektOw, posiada- posadach uadzwyczaJnych profesorów uni
smętne I idealne utwory naszego mistrza. powyisze dokumenty; tejsamej karze p dL jący ś,,:ia~eetwll l-ej lub II-ej ~ild.yi na wersytetu warszawskiego pp. Kowalkow
. (-) Pod dyrekcyą kobiety. Znana na- legają I ci , którzy prowadzili handel lub własne Imię (§ 50). 10) Sprzedaz mektO- skieg.Q na> kated!:ze pledycyny policyjnej , 
szym teatromanom eból'zystka z trupy p. przemysi, majl)c cudzl: świadeetw .. albo bi- rych art'y:k~ów z p~enośnych budek, ~af, Popowa, na katedrze ohorób umysłowych i 
T~ p. Filipj., :&organizowała. towarzy- lety (§ 115). a} 'I'owarzystwa akcyjne, stołów, . S~I "ganów I t. Jl., dozwoloną Jest nerw:ow.,vch j 'erzblckiego na katellrze 
stwo dramatyczne, ktOre obecnj~ daje spó1kf uazialowe, ~lIntory llaukielogkie I ko- na zasadZIe bltetu ~a hande drotiDy ffi łO). litera ry polskiej. 
przpciBtawienia w ŁolDŻy. Trupa pod dy I!łisyol)erskl\l obowiąz!\ne są zaopatrrwa~ Prpc~ te~o w?lno " Jest ~pl'zedawa~ ,goto~~ .; . W d.!,i łą ,b. , 'II! WRI. zawie od
rekcyą p. Filipi posiada w swym składzie się w świat1ectwa I-ej gildyi illformacyjnę Jylqby z .~al ~ta~w (Ięc~nych z~trud.n~ liijdzle SIę koncert na rzecz wezamożllych 

, niezłe siły prowincyonalne i .cieszy 81~ po- zaś i maklęrskie -II-ej gildy.l (§ 3~). 4) J~c.rc~ II/llleJ OIZ 16 robotmków), Jak IÓW- uczniów iustytutu ;weterynaryjnego. 
dobno dobrem powotlzeniem. , KRż:dy utrzymujący fabrykę In1) zakład po- OIez l ze sk~epów przy , takich zakładach, _ "Kurrer warszawski" dowiaduje się, 

(-) Pokątna adwokatura w uuzem mle- ruszany parą lub wodą, a także z~ klad. w po wykuplewll ty!~o b~etu ~a hand!!1 dro- ~e ' w tY\Lh doiach otwarto· testament §. p. 
ścle znajdująca dobry grunt; przybiera za- ktOrym, praj:uje więcej nad lti .ro!Mników" bn>: (§. 41) .. ll). 19wa~y łokcl~~e .łob ko- T~iusa 'Ybkłubl!\skiego. Majątek mal'łego 
dziwlaJtce wymiary. Niedawniej jak przed obowiązany jest mie~ ŚwJ.w~~cwo i bilet 10ulaJne 8~IZellawl\ne " domu, ~ za}azdą.clt, ogólny liczony ~eśt na 350 - ' 400 tysiilcy 
pięciu laty w Łodzi pokątnych doradc6w II-ej gildyi. Do ogólnej Iicz~y pracujących z W~zó~, lu~ roz~os1.~ne •. po~~eg8Ją kouf!- rubli. Spallkoblercam, SI} najbliżsi czlllu
naliezy~ moiua było zaledwie 13, w,roko w J abryce ludzi zaliczają się i ci robotni- sŚkB:Cle l ,PubhczueJ splz~dazy. (~119) . ~2) il.owie 'rodziny. ' Przewodb.ik zakopański 
bieżącym liczba ich przechodzi 100. Wazy- cy, którzy wyrablę.ją ~()Wal· . w domu ua W1adectwa handlowe l snbJektów po Wlll- Chałublfiskiego _ . :Roj - otrzymał legat 500 
sr.)' oui utrzymują się Z pisania skarg róż- obstalunek i z matery a!l! ilane~o fapry~an- ny być. I?ri/lyblte v: z~liladach tl~ w!doc~ g"\l\denów. ' ," , ~ , 
nego rodzaju i ma się rozumie~ wyzysku- ta. Dozwala się bez wykupillnia świade- nem, !n!eJs1u, w plzecl,\\,nym bOWiem razie _ Na wystawie stsrpżytuogci w muze. 
j, tutejszą ludność, o ile się da najwięcej. ctwa I·ej gildyj sprzedawać w fabry::e )Vla- wlas~I~I~1 zakłallu podl~ga kar~e w Y!Y'J um jest wiele yrzedmiotówdo nabycia. 
W s4dach tutejszych wielki naptyw skarg sne wyroby hurtem. Jeżeli zaś fabrykant soko.CI. I. podatku za mewywleszony ~llet Spis Ich złbżono vr komitecie ·wystawy. 
karnych świadczy p ich działalności, a na posiada poza fabryką kantory i składy do Inb śWla~ectwo. t3) Osoby, !"yk.upuJące _ Komitet wystawy' starożytno§ci przy
ich. sztuczki narzeka prawie cała klasa 1'0- hurtowej sprzedaty swych wyrobów, obo- po raz pierwszy ~adeetwa gildYJne I~b 'jął w zasadzie dwa · t'op.nte wyróżnienia 
botnicza, gdyż doradcy W tej sferze naj- wiązany je t wykllpi~ ~wJadectwo I-ej prze.mysł0'Ye, Ob~wlązane. są prze~8tawU\ wystawcó,w sztuki starozYfitej. Dyplom u
więcej złego czyni'ł' RozwlęlmQtnieniu się gildyi. .Również prawo pro:wadzenla handlu swoJe legItymacJe (§ 7 l.ns~.uRcYI)., .14} zuania dla os6b 'tworzących kolekcye IV 

ich najlatwi~ mogliby zapobiedz ~ami ro- hurtowego towal'ami ruskiemi, jakoteż za- .D.okumellty handlowe ~y.daJ'l.s~~ be!posl ed- (I8:w.aym Jderunku a.r.cheologii i ppdi/lięko. 
botnicy, nie udając się do \lich po l'adę. grauicznemi, prlysluguje jedynie ~upcom ~o ~ym osobom, na muę .ktOlycJi takowe wanie piśmienne dla zwykłych miłośników 

(-) Z Lutornlereka donoszą, że od t y- posiadahcym świadectw~ t-ej gitdyi. (§§ wYPI~ane. Od ?só,b wykupIlJ~cy~h dokumeu- sztuki stsrożytnej: Nagrody otrzymywać 
godnie grasuje tam szkarlatyna i dyfteryt. 32 i 34. Q) 'rowary, ktOremi handel jest ty: ~Je ~Ia. Siebie, wymaga SIę. I?rz~dsta- mają tylko wystawcy przedmiotOw sztuki 
\V jednym domu z trojga chorych, dwoje niedozwolony na z&..<adzie świadectw wy- WIelIla piśmIennego . na to upOW~D1ellla Inb nowożytnej, stosowanej do przemysłu. 
puthow .. no. Czyżby uie była potrzebną po- danych na prawo handlu drobnego, są n .. - ogółnego pełnomocDlctwa (§.13 , .mstr.). 1~) _ Na wystawę sztuki w muzeum prze
IIIOC lekars.kiej władzy powiatowej; tak stępujące: a) maszyny metalowe, bl metale D~ku.menty .han?lowe wyd~Ją >tę w m~l- mysłowem, mi~y świeżo nadesłanemi o
przynajmniej w poct.ątku zaradziłoby się nieobrobione, c) drogie kamieni9, d)' wyro- stlacle codz!ennle od g~ny. 9 rano d~ kazami znajdują się' monety, ktOremi p. 
Z!tIllU. Brak drodków lekarskich przyczy- by złote i srebrn6f e) Ol'ę~ wszelkiego ro- 12 w poludme, oprócz dm śWIątecznych l Szaniawski ' uzupełnił swą kolekcyę monet, 
ni l',. się może również do ro zenenia ejli- dzaju, t) nowe meble, g) powozy ba reso- galowyc~. . . . 1 sięgając'! panowania Mieczysława I-go. 
demii. W handlu i przemyś.le miejscowym rat;h, h) nuty, i) lustra mające więcej nad (-) LI~y~cya. W dw~ 23 grudma r: Między uumizmataml znajdnje się t. zw. 
zastój zupełny. . 54 O werszków, k) kość sloniowa, l) sa- b. o ~o.dzmle 12 w poludn.L8, w kanceIary! ~rosz krakowski Kazimierz .. Wi~lkiego, 0-

(-) Termin zamiany starych I wykupu fian nie IV wyrobach, m) płótno, sukno, lódz~eJ .rady l?owlatoweJ dobro~zynno~cl raz kilka dzieł sztuki . . W dniu 30 listopa
nowych biletów na prawo utr1.ymywaoia 'Paterye l'itlllliane i jedwabne w kawalkach pub~czn~ (w blUloze ,pow:. łódzkiego) od_ o da hr. Ludwik Krasiński otworzył posie
broni nazuaczo)lo od dnia III biet. m. do . i resztbch więcej niż kwadr~towy arszyn b~dzl~ Się w obe.cnoścl teJze rady, za p~- dzenie komitetu, na ktOrem miano wybrać 
dnia 12 stycznia r. p. włl}czni.e. Osoby, zawierających, D) koronki zagraniczne, tiul ~red~lctwem za~leczętowanych d,eklaracY) , czlonk~~ komis.rl ,~ądzą~ej. , . . 
które nie przedstawią do 13 stycznia 18~O i koronki jedwabne, o) szalE\ kaszmirowe i o~attzon:r,ch malkl} stemplową gO kop., pu- _ :Flsma war8zaw~e popleraJ4 myśl 
roku kwitów kasowych, udowadniających nn wzór takich robione i p) lutra opró/ez bhczna .hcYta;cYI\ , na dostawę Vi roku .1890 zorganizowania Wf Wai'szawie bllird reko
wniesienie opł~t :u. prawo utrzymywania zajęczych, wiewiór<;zyeh i ze zWIerząt dq- dla s~pltal~ s-go' Ale!rsandra w Łodzi pro- mendacJI 'Idla p\>szuknJi}cej m'acy' młodzie
broni I starych biletOw, ce1em zamiany mowych. Prócz tego piefolno lItrzytri.xwać duk~w,. ńilęsa, ,słomny, c?leba, .bllle~ ! '1.1'. Przedewszy,tkiem PQ~ą~~tiem jest; aby 
takowych ua nowe, stosownie do § 25 za świadet;twami na hande~ drobny skle- mąkI. Zycząc~ sta~4ć do hcytacYJ, WlDJ\J szkota hand\owli im. ',Kronenberga reko
przepisów z 1867 r. o utrzymywaniu bro- pów, choćby detalicznych, mających więce) 11l:Zy d~klara~J1 zło~ć kaucyę: na dostawę' menuó' ała swoicJi. wychowaftców którzy 
ni, uważane będą zą dobl'owolnie wyrze- niż jeden pokój, gdzie się prowadzi sprze· )J\lęsa I słoruny . rs. '1$0, chlęba, bulek I bardzo często pó ,*ończeniu kur~u ocze
kajlłCe się prawa utrzymywania broni daż (§ 4.0). Jeśli handel jest prowapzony mąki-rs. 100 l na dostawę produktOw koją dłUgo, n~ f Pozyśkanie j*kiejkolwiek 
i obowiązane , slł przed Sprzedaż'ł prze<łsta- pr.zez kilku s'pólników, pod jedną ogólną rs. 260. ,. . .. . posady. RekomendacJa , poclj.odząca od 
wić takowlI wJadzom miejscolfym do prze- firmą, ka~dy ze spólników obowiązany w~- (-) Ch,mlel . ~owlaallJemY' SIę, że o1cbh- zl'i'iprzcbności ~zkollle~ bYłaby ni6ziniernie 
chowania. Nies(l8łniającyniui.ejszeg9 'fal'uu- kupić dWiad!,ctwo Ilamllowe na w.lasnt\ ' iiruę ca ~asza, ubo~a do~chczas w pl'an~cye POljlOCPą w~' zn\\lf\ZI,eniu oWYF.h posad. ' 
ku, uważani btjdą z~ naruszajllJlych , prze- (§ 68). 7) SwiadectW!I subjekt6w f-ej kla- chmIelu, Z' ro~em p~z:yszłynl. ma , rozwlJ\ą~ , _ rOlliewai; 'fuilduszjl miejśkie lIie' po
pisy o utlozymywaniu broni i pociągnięci sy obowiązani są mieć qpoważnieni do pl'O- przemysł , cb~elal'ski' na :Wlększ, sk~lę. zwalaJ'ł -ua r' ur~ądzenie ~rojektow!,-nej ka. 
będą do odpowiedzialności nrawnej. ." wadzenia handlu hurtowego zarządzający UPrawa chmielu w naszeJ. -Ok?hcy, Jak mery dezinfekcYJnE\j w WaręzaWill, co kosz-

(-) Przypomnienie. Z n,\I4ęj§ciem czasu zakładami handlowemi lub fabl'ykami, &'to. ~wladczą przykłady, opłaca SIę do~rze; towałoby .z" górą 100,000 rs., 1l0wstaI za-
"y~upywaDia dokumllotOw handlowy,eb.Jl& wni m~8t1'owie fabryczlli,-lIt&rsi buchaJ.tel·ZY (-) 1ł8ll8U4dek. Snillg...j)jlj.3dł~ u~ dA,- . ' otu' , ~tlti udzia-
rok 1890, wobec niejednokrotnych wykro- w kantorach, kasyerzy,. i ągeuei podróż u- chach, spada przeehodniom na głowy; wy- lowej z kapitalistOw miejscowych. Za sto
ezellpp.:handlującycb ifabrykant6w lódzkich jący (§§ 56 i 57), Subjekci JlleJ"w~zej kla~ padalobJ!. więc zajl!ó , Się' cOllychlej jego u- sownł IlPJ'a.i'ł b~1Ir tam , de~infekowane 0-
PQiiWi-- Sllldiifi2poCŻekiftl:oclię-mó'i:l:-j dumę poda:I&'llilet 'pana Ewansa, mówią2 przątnięciem, gdyż w razie obw.ilży, przy bowil}zkowo rzeczy ze szp(tali i domów 
la jednym tchem pani Hayes. - DoktOr polecił mi oddać to pani: Nie takim nieporządku nietrudno;' o wyp"dek. zdl·O-.yja ;O~az li mieszkań. pr,ywjl.tu.ych, o ile 

I pr9wadziła di\lej rachuuki. . napr.&ykrzałabym się, gdyby Harry nie bYł przy zrzucaniu śńiegu ~ dachów, powinny stwierdz(!Jl'ł, została Chol'oba zak&tna, rze-
Była to s,tara kobieta, z dużYJll kości- od dwóch tygodnf chorym, a doktór prze- byt! zachowane sto!!owne ostrożności, zda- czy po nieboszczykach, W1'eszcie skóry, gał

stym nosem l ~okawi, ktOrych barwa nle- widuje, że nie będzie m.ógł pracować plozez i~a się bowiem, że śnieg zlozucajł na, prze- gany i t. p. 
naruszona wiekiem, źle odbijała czarIlością czas dłuższy. Pan 'Shellherd jest bardzo chodzących. 1 - I%e;inic~ w.arsz \fscy zamierzają u
od twarzy pom!,rszczonej i zwiędłej. (lb~r~Ip, ale żądać nie można, żeby płacił (-) Pollcya . tutejsza , wJU/czy.ła proces tworzyć kasę aSekuracyj'ńą. w wypadku 

Druga kobie~jl. siedziała przy okńię, nie· mu całą pensyę, SkOl'O najmuje ' robotnika 4 wła~icielom domów o,handel iW sklepach znąlezienia między zabitemi sztukami trzo
cierpliwiąc się nad maszynlł ~o szyci!\. o ty- na jego miejsce. :Pani Hayes włoż.rła oku.- przy drzwiach otwartych pQ(lczas nabo- dS, śztuki' zaratonej jakiłkolwiek chorobą, 
le o ile osoba tak tłUStiL iblala lIiecler!,li- lary i czytala. pismo doktol'a. • żeństwa w ubiegłą niedzielę i ' pię!liu 8ZY . rzeżnjcy 'mieliby zapewnione/odszkodowanie. 
wić się może. Dosięgała ona ostatniego - Zupa jest gotow~; - możesz na ni'ł karzom o niezamknięcie zakładó;w swoich. ~ TowarzYS~1fo wJ!wozu- sph'ytusu, we
szczebla młodości i zdradzała wielką skłou- poczekać. I o godzinie ID wieczorem. h ~ dlug .Gazety losowań" wy toczy lo w tych 
ność do utyci... Ręce, podbródek, pOliczki Aniua \'ozwiązał& pakillcik z fartuszkiem. (-) Za nleporządąk w dziedzińcu po- dniach 70 spraw sądowych o ,zw.rot zali-
robiły mile wrażenie sily fizycznej. Anina - Osmielam się pOkaf.l\\l pani moją 1'0- ciągnięto onegdaj do odpowiedzialności . sł- czeń udzielonych na okqwitę" 
myślała z ' voczątku, ile towarzystwj) trze- butę jako dowód, że ubliem coilkolwiek. dowej dWlu właścicieli domów.. I' I - Okrądziono kaplicę n.. cmentarzu 
ci ej osol!y lIawadzi w jej interesie, ale Przełożona )ISllzej szkoły uważała mnie za (- .) .Wypadek Wczoraj urwał .l!ię koń ·ewangiel.ickim, w W;ars~wję. Zaprano ofia
spojrzawszy w te spokojne niebieskie oczy, dobr'ł 'robotnlcę; to nieszczę~cie; że nie Uli zapllZ/łgIIięt}1 do sanek p. E. ~ozbiega- ry znajdujące się.j w puszkach. 
nabrała dziwnej otuchy. , • mogę uic zarobić w 'ten spoSób. nago konia ledwie pl'ZyłrzymanQ , na ulicy r- Z ,Nowym ,Ro~em będzie zwiuięty w 

I cóż, Anino - powiedz po co przyszłaś A więc była~ uczeunicą w jakiej~ szkół- WóJczańskiej okołq sz~itala. ' .. 1 • W~rsi/ławie sklep ·z ,wyrobami majolikowe-
do mnie?-zawolała Ilani Rayes, zdejmując ce; w takim razie nie dziwię ślę niczemą. r.(-l Kradzieże. Do mi:lIszkanlf ~alii mi niebonowskiemi. 
okulary. Czy to może w sprawie swego Czy słyszysz, Maryo? - dodała, zwracając Hesse w domu pod ł\r . 59 prz:t ·ul. Wi- Petersburg. 
malżeństwa? Pan Hayes czeka odclawna się do miłej blondynki. Oto próbka waszej dzewskiej, otworzywszy drzwi . jJodrpbi~ ~ .Nowosti" dowiadują ~ię, :te Ilra.ce 
aby~cie p\lmówili z nim w tym względzie. dzisiejszej uczono~cl. ', u)m kluczem, dostali się niewia9.omi zło· komisyi, rozpatrującej. istniejące prawa o 
Mówił" . o mężu , tylko dla formy, 1J'o '- Nie byłabym tu przyszła, gdybYinle' ·,dzieje, którzy ~kradli l·różnych tuczy na lIJl.ąyciu i ,utracie poddaństwa ,fl!skiego, ~ą 

w~zyscy wiedzieli dobrze, że intereśy pa- choroba HIlrJ"Y'eg'6-mówila Anina nie ZI'O- sumę 1~1 75. ! . ' I '" jut' na ukońc,:eniu ObEl!lnie już ostat6t(zrue 
rafii nie obchodzą go wcale. zumiawszy sal·kazrou.-Ale ' my.llałam, I że Z, mleszkarua Icka MaIJdelba,uma w d.o- wypl'aco,wano projekt ,do prawa o pozba-

Anina poduiosla głowę: pani będziesz łaskaw'ł (loleci~ muie komu mu pod Nr. 295, nieznal)i i'lłod~I:Je skradli wieniu ruskiegQ poddaństwa. Zgod~e z 
_ Ol pani zrobilibySllIy to oddawna, do roboty. różnych rzeczy wartości rs. 255. 1 Śledztwo tym jlrojektęt . ruskiego poddaństwa będą 

gdyby tylko Harry mógł się żenić. Pani Hayes obejt-awszy fartuszek, Z!I.- w celu wykrycia .kradzieży j ~łOl4iejó\V p\l:Z.bawiane następujące osoby: 1) ktOre 
- A c6ż mu 1>\ozeszkadza? Czyż to nie mruczała: I w toku. ~ przyjęły pQddaństwp zagraniczne, ~e otrzy-

wstyd dl .. ciebie hańbić tak uczciwą 1'0- - Robota jeąt staranną, ale nie znam • (-) Targi zbożewe. WczOl'aj!na stacyl mawlijlY na to Jlprz~ego ,poz,,"olęn!a' rzą
dzlnę. Bo priecież Pontinowie' są nczciwy- nikogo, kt6ryby' ją ocenił w' naszy kraJu, towarowej ' sprzedano: ' jJil7Jenicy ąOO korcy du; 2) ktOre lVStąp~ły bez pQzwolenla.· rzą
mi ludmi. On saro regularnie nczęszLoza do gdzie wszyscy wszystko sami sobie robimy. po rs. 6 kop. 30 do rs. 6 kop. ,4,0; żyta du do. służby zu.gt·?J1ięW/lj wojskowej l~b 
kościoła. A co do rekomendacyi, jakże możeI!z żą- dowiezionego '. z Cesarstwa 11,200 korcy po eyw,ilJIej; 3) ktOre na wezwanie I'ządu w.e 

- Harry gotów jest zaru mnie poślu- dać jej odemnie, 'dopóki nie jes~ żoną rs. 5 kop. 25 do rs. 5 kop. 401 'Ż)lta z. KrO. POWI'ÓCi/y ' do Rosyi )V, oznaczonym terUII
bit! jak tylko zyska pozwoleuie ojca, ale Willlamsa. Co za dziwna myśl? czyż nie lestwa 800 korcy po rB. 5 kop. 40 do rB. nięj 41.ktOre były oskarżone o przestęp
bez tego nie może zrobi~ tak, jakby sobie wiesz, te jest tutaj mnóstwo kobiet uCiei- 6 kop. 50; 'OWl!& 1,200 korcy po rs. <I kOl!. atwlI< ~·ymin~lne. i nie stawiły si~ na we
iJrczy/. wych/. ktOre ratleby zarobi~ szylinga. Za- 30 do rs. 3 kop. ,55 za korzec. zwaniti wlaśclw4ll władz>,: , ądoweJ. Odno-

- To glupstwo - zawołala pani Hayes. czekaj chwilę; zobaczę, .czy wystarczy zu- Na Starym Rynku sllr~nq: pszenicy śnie , ,Q.Q 08ób , płci,. ~ńskiW 'p08tanpwio~0: 
A po chwili zapytała:-Czegoż więc cheesz, py dla Williamsa. Nikomu w 'parafii Zll- ' 500 korcy po rs. 6 kop. 26 do .TlI. 6 kop. a) osoby. ~Ici. zeńskiej, ~t6re z~wal'ły ZWlą-
Anino fonti\l1 braknąć jej 1IIe\noie. 50; żyt.; 800 korcy ' po rB • .i E.Op. 30 IM ~ ma~u8ki z C~~!l~,' tracą. .pr~· 

Potrzeba jllllt· ~ilnym bod:tcem do czyuu. rs. 5 kop. 50 za korzec. ,: _I w~ rU8~ęgo pqddĄ)lstwa;. b) o uwol!\łelllł 
To &et Anina odlołyWlzy nil bok 08obiBt4 (D. c. n.). Popyt na sboie bardzo dobry. z poddaństwa mogą prosIć wdowy l roz' 



• ..... • •• ."" _, J~ ~ • • • 

]i 272. DZIENNIK ŁÓDZKI. 

wódki, jakoteż pełnoletnie panny ZA zgodą ciem policya oltrzegla pabllczDOŚĆ w pismach 
rodzIców; c) tona uwalnionego od podd&ń- IipH!el\, aby ks~kl lIle. '".powaao. 
stwa może być uwolniona nieineezej, jak X 8hlc1l0ll1_ parptf1 'IlIIiMIi do izby 
za jej zgodą; d) żony uwolnione od rod- fraIlcukiljj proś~. aby ŚUli~IDe SllCZ4tki IWO
daństwa razem z mętami, znowu będą u- dza de L'Ep6e, dobreayńc ~tnchonlemyeh 
znawane z~ rUBkie p<>?dane, jezeli oś,,:fad: zmart~ przed 100 laty; mogły być umiesz-
czą życzewe tego w C1,gu roku po śmlBl'cl caone w Panteonie. r 
męża lub po rozwodzie. X tnlwo wojny. Statystyka wykazuje,1e 

- Ministeryum marynarki opracowało od 1852 r. do 1888 zabito w rotn,ycb bitwach 
projekt urządzenia nowego portu wojen" 2,252,000 'adzl. • 

dro·August jest. bardzo popolarny w Bra
zyli. lody ~.odbył niedawno wieJq 
podró* Da brNylijaJtim wojennym okrteie 
,,;Umir8nte Barboso" i wszędzie mile wi
tauy, odwiedziŁ wszystkie amel1kańBkie 
rzeczypospoiite". (Prawit. Wiut7Iik). 

• T E L E 6 R A M Y. 
nego na półuocy, ua półwyspie Rybackim. X W Krakowi. tllJIIłdzooo przedstawienie 
Przy~oto~uje s~ę projekt reformy mary· teatralne na d~'f.'łI!otoDegp utra~ wzr.o- Rewef 2 grullnIa. (Ag. p.). Dziś mini
narki wOJskoweJ . ku netbiarm G.ailoJ'!'I:iego.-Gmina JJiiast.. o- ate~ sprawledUxości otworzył uroc;zyśeie 

- "Birżewyja wiedomosu" donosz" że fisrowala siedm morgów gI:1lIltu na stacy~ do- sądowe instytucye gubBl'ni estlandzkiej. 
mi~isteryum .dóbr zajmuje się kwestYł roz- madcza1n, prtJszłego "'l;dZ:iatn tolniczego przy W' d fi 2 dnia (A ) Rz d 
wOJU hodowli ptactwa. uni"ersytecie i-«ielońskim. ~e e, .~ . ~; p.. • ~ owy 

- Ministeryum oświaty wyjaśniło, że X W Wledrtlu osIkryto obraz ,wlqskiej szko- , or~au peszteuski "Nemzett donOSI, ze mo-
nanczycl.eJe Vi ~kołach reaJnych odb!Wają- !Y .... p6 aej dystrybucyi. ZBAwcy spieraj, sig żliwem jest rychłe ust')plenie l'iszy. Na
c:y dośwIadczewa z nauk przyrodniczyc~, ze sob", czy obraz jest p~dzl(L Rafaela, czy stępęą jego będzie prawdopodobnie 'Kallay. 
we UlO~ą . korzystać z. prlL.w sl~.by 1>an- Tycyana, czy Correggia. Kair 2 grudnia. "f Ag. p.). Emin ilan& 
stwoweJ, Jako wolnonaJemnI. MlDl8teryum X Br. Lllle"tllal ze Styryi zapisal 7 mi- '. . \ • 
wyznaczy/.o po 2401's. na doświadczenia lioDów ua cele dohroczynne. za~lado~lIl rząp egipski o przybyciu. swem 
dla każdej szkol:y. . . " X W Culua ~nuje zwyezal, 18 paTY za.. 'VI Zanzlb&r1l. , 

:- W "Prawlt. WlestnikU ogłoszono r~zane w ci~u roku, staj, ,,",zystkio w dnin ____ _ 

Ostatnie wiadomości handlowe. OpIS nowych. marek przeznayzonych dla kas jednym pned ołtarzem. W tym roku stanglo 
oszczędnOŚCI przy urzędach pocztowych par trzydzieści. Taki dzień 'II roku obebo·· 

,otwartych już, jak wiadomo, w niektórych dzony bywa w Castua z Dadzwyczajn'ł uroczy-
guberniach wewnętrznych. Marki są na stości, i zabawami. I W~rlllwl, Z-go grudni •. W.ksl. kr6l. \erm. na: 

~~y 2:e iz:~kar;:i r;~J~e~: ~ruio~~ie~~~t ---- ." ~~~~:~u (~/l..r~JOm~'~.32 ~~~~"Jlaz;~' (fn~):;ti 
50, szerokość 21 milimetrów. Rysuuek ma- WIADOMOŚCI POLITYCZNE. itd.j ~i.deft (~a.) 79.80 t~'1 79.~, 50, ł5 ką·; 4.1. hst)' ;hk'l'l,uo. Kr61. PolSk. dMe 88.20 .~. , 
rek l, 3 i 6 rublowych przedstawia czwo- mal. 87.50 iąd., 5'/. poi. wschodnia II e, •. 99.75 
rokątną .tamę, której środek wypełniony - "Podlug doniesień z . ~ymu" otrzy- żlld. : 4"10 poź . .. ewnętrzua , 1887 r. S4..25 i~., 
jest jasnemi ornamentacyami, u góry z leo maoych przez dzieunik ,),l:atin" fi dniu 23 . 83.S5, 90, !Ił kUl"ti 5'/, listy .. stawn • • iemakie I 
we ,i strony cyfl'a oznaczai-c- 'war·to A• IDal'- I' to d . .. . B J" .er. ~5.9~ .,d, lIP·65 kup., III .er. lit. A 9ł.7~ ąd'L , ,.. .. ." 18 pa a, WIe." o przewr~~le w. razy II 94.40,!"5 kup,; ~/, Imy .. stawne.lD. WarllSa"y 
ki, z prawej strooy herby f.aństwa z po- oddziałała przygnębiająco .pa watykańskie 98.50 .~d., 1T95.50 .. d.; nr 94.55 ąd., 9Ul> kup., 
cztowo-telegraficznemi dznakami w środku afery. Papież Leon xm pos/flł teJe- IV 94.00 ż~., V 93.90 .~. , 93.65, 75 kup. Dyskou· 
napis .oszcz-dnościowa" , a niżei _marka", graficznie apostolskiemu internuncyllszowi to: Berli. 5'1 .. Loudy. 5',\, P .. ryi 3't., Wied.fl 4'1., 

y , •• Petersburg 6" .. Wartoś~ I<11pODU , potr. 5°/.: wty 
wreszcie u dolu marki wartość jej wypisa- w Rio-Janeiro Spolveriniemu rozkaz, żeby zastawne ,ierulkli; 211.1, wa,,". 1 I n 80.6, Łodzi 
na literami; tło jasno-bronzowe, a rysunek wezwał bisknpów brazylijskich i podwla- 40.S. li.ty likwid 1.0, poiyezka 'pr8l11iqwa 1183.4, 
marki na l rs. jasno pomarańczowy, na 3 dne im duchowieństwo, aby bezwarunkowo n 10U. . ' 

. I ' 5 . b' k' N k h t I' d lk' h :~ t ' Pete .. barg, 2 grudni&. Weksi. na wudyn 93.10, rs. zle ony, na rs. we le8 I. a mar ac po,,"s I~ma o Się, O. wsze. IC maJ1~es a· II .I) •• ye.k .. wselrOlllli. 99'/., m poiy.zka w.eho. 
50 I 25 kop. herby palistwa I mieszczą się cYJ politycznych l D1e przyjmowało zadne., dnia 99'/ .. potyćoh • 188ł r. -. - , 4'/,". liaty 
po lewej stronie u góry, pod niemi cyfry go udziału w urządzeniu nowego stan)! rze- z&~tawue krejlyt. Iiemalr:ie 1ł6.5O, ... ~,. ....... fU' 
wyrażające wartość marki, w środku takiż czy". (Prawit. Wiestnik). • sk!ego ilIa hl\ndl~ zagrallMzuego 251.001 pete~lnu. 

. . k k h bl h d ł "t u t' " d Rz skiego baaloi dyikontowego 871.50, baHu mięcisy-napIs Ja na mar ac ru owyc, a u o li l - .,-,0 ~a~e y .~a (Q on!l8z'ł z r- D&rodowego 5ii7.00 wat .. &wakiego ~anku dyakonto-
eena marki literami wypisana. 'Ilło bron- mu, ,te p.aplez wyraza chęć przywróceOla .. ego _. ' 
zowe; rysunek marki 50 kop. ciemno - bron· biskupiej hierarehii w Egipcie i jednoc2;e-1 BerUo, 2-g0 pndnia. , Bauk.oty rJllJkie _ .. 
zowy, 25 kop. czarny. śnie ustanowienia katolickiego patr~archa- 211.76, 1UIo doata;rę 216:50, weksle Q& Wars .... o 

Z k II P ,, · • d N . lEgi ' -->""ó ,-.. . d . -' 216.50, na 'Peter~~vg kro 215.85, 01\ ~e\8f.burg 
O O C R,Bwa pISZą O nas:- aJw ę= ~ '!" . JX:!e, _"'. ry .·aK .. y~we awno JUz dł. 213.35, n. Lqudyn kr6t. 20.36'1" ua Loudyu ,II. 

kszą klęską w naszej okolicy jest obecnie me IBtweJe. (Praunt. Wz-estmk). 20.18'/,,- oa Wiedeń 172.30, kupo.y celue 325.00, 
ospa. Niema prawie wsi, w której nie le- - "Senat francuski pl-zyjąttlzatwierdzo'l 5'1, liny :"'/Iltwoe 62.90, ł'l. listy likwid",yjne 
żałoby kilkoro dzieci chorych na 0!lP~ to uy przez izbę deputowanych kredyt oa 5!j 58.70, ~żyilz~: roska 4'10 • 1880 r.,92.80, ł0l!&" 
też smutno J'est w nasze; okolicy, tembar- miliouów franków na zbudowanie nowych 1887'; .10, ti 1~ renta lło~ 113.75, 5 /.!_ ,1..1 .4 

, . u ; . . r. 102.3Q, potyeska WSChOOU1& II .m. 66.30, ID em,· 
dziej, że brak nam §rodków do zażegnania okrętów wOJeunych. wszystkie plany okrę- iyi 66.15, 5'/, II ty ... tawne ruski. 164.50 5'1 po
epidemii. Podniesiony niegdyś przez kilku tów i odpowiednie przygotowania ' są już iyczka premiow ... I~ roku 188.25, taka." z i~ 
obywateli ziemJlkich proje~t ntworzenia izb zroQioue a zamówienie będzie wykonane r. 150.50, alcey. Idrogl .el. warsl&",sko.w'8IIeńskieJ 
~ I k' h' . k ó h . Ii b d''' ' k ó···\ . P t . ",. 193.25, &ltl>ye kredytowe aost.ryackie 170.90, akoy. le czers IC W we t ryc wSlac ar zIeJ w , r ,;",-1ID czasIe. os a~owlOuo Ja.l'naJ- warszaw8kiego ba'rJ<u h.milowego _ ._ dy,konto-
zaludnionych, spełzł na niczem, a przepisy prędzej zbudować wszystkIe okręty\ dlate- .. ego -.-, dyskouto niewi""klego h.oku Vań.t"" 
policyjno-Iekai'skie wcale nie s!ł przestrze- go też loz'łdowe wal'szt/lty otrzymają tylko 5'1, pryw"tn.4'1.'I.· 
galle. Pozostawiono więc epidemię własne- nieznaczuą część zamówieuia większą zaś londyn, 2 grudnia. Potyczka ruska. 1889 roku 
mu przebiegowi" nie zarz-dzai.c, żaduych cz"iić otrzyma'" prywatni . fabr" kan ci Ro- II eru. 9"~'r., "/.'/.'1 • .Kousole .. ugielski. 97'1,,· . 

.. "" "t.. '''. ". • -Warazawi, 2 grudDia;- Targ pla.:L Witko,,· 
hygieniczllych sposobów dla zabezpieczenia. boty wIDny być skoucźone w przeciągu 1'0- skiego. Ps.enica .rn. ord. - pstra i dobra 570-
zdrowych od zarazy, ~n} dezinfekcyi w ce- ku". fRWikij Inwalid). - , ~inla - - \' "yoor~w,,' 645-650, tyto 
lu uśmierzenia chorobliwej atmosfery. Po- - ' "Podług doniesień korespoudenta lon- wyllOlowe 5~-550, sred.ie ~ - -, . wadliwe 

d . ki' N f . p , " P ' 1 d . ,J~c • .mleu :.i , 4-0 ""d. - - -, . Wl" 290-zostawieni 8ami sobie wieśniacy, nlel1lmie- yns ell'o " ~ue rele- lesse.,. ame Zla- , 330, gryka _ .,... _, uIIPik letui _, mowy _ 
jący w takich razaeh sobiEt radzić, apl\- ła pb6cme z wlelk/}' oględnOŚCIą l. powstrzy- ~, r~op .. k raps ,ilu. . - - gr""" polny __ 
tyczuie spoglądają na trupy swych ~rogich muje się od wszelkich politycznych mani· -, c~krowy - - '. -, f&j!Ql!, '- - - la korzeo, 
istot i .ze stoicyzmem znoszą ciosy, jl\kieml festacyj. Jednoczesniq ustało ~emranie ba ... Jalll,!,!a - - - , olej n·I\~ko"y - - -, 

A' 'hd ś'ód'a ' d kó ' tod t· ' bi lwany - --u.pud.· nieszczę.cle IC arzy. . W 1 Ulano cz~ w! za użo .e~8Z 10 ą Dowle.lol1o pl.Sjlnio1 400, .yu. 400, jęcomienia 
W okolicy naszęj buraKi obrodzi\.f si~ halasu oranzyśCl, t. J. protestancI irlandzcy, =. ow. 200, groch. polnego - korcy_ 

obficie; z morga zebrano po 150-[60 kor- którzy U10ządzili w -Be\facie krzykliwą de- W.ra~awa, 2 grudnia. Okowiu. 78'/, • ~koy.ą 
ey; ŻWI\WO też dostawiaj'ł je I do okolicz. m?ns~l!&llcyę z powod~ odIłoD1ę<:i" w tem łiur~ 9!f:.'3: 8tooll.""lI \ ....... "? wi&d{ . ..l00-30~ 
nych fabryk cukru i obe<;nie gOl'podarze mieście kouuego p,osągu kl'il mh _ m. sk. ~ .. ,.,a~o- op. S,3 -;826 ,"" garn. . 

. t t Ik .. Ck' ł P d .. odb ł' ~ I - 8iąaki __ OriiiIrO kop • .835 ---8:ł8l: ... pnuec prawie em y -o zaJęcI. u rOWllle p acą o czas ceremonII y y Się tryumla ne 272-273 kop. (z dod. na wyseh 2'10). 
za korżec buraków rąem z dostawą po peehod:r ~ .-vezty i byłl wygłaszane mowy. Pet.raba,g, Z-go_ grudnia. Łój w ,?,iejseu 47.00, 
95 top. ' ~ a jedn.ej 1lIlzt cztodek p~).ajDelltu Lau Ps.ew~& w m. ~50. :Z;rto .1.00. O .... 'e • ." m. 4.30, 

Wogóle ziemianie nasi znajdują się w derson wygłosił mowę, w ~I't\i p' d- ~~~ó .... m. .00. S,eDne liIia"e ... m. 13.00, 
tym roku w- wyjątkowo I'orzystnych . wa- :i~ł, że żaden z ol'8DŹl'słDw nigcty nie .e,lIl, 2 growa. P •• oni .. ~8J-I9ó na snu. 
runkach ekonomicznych, gdyż I zbiór zbo- )Jtiy~zy. się do irlandzKIego ruchu, k óry 188.75; u. ~j cz. MJ6.00. :Zyto 168 - 176, na grudl. 
:l:a był u nas pomyśluiejszy, niż w innych dlf!y do rozczłonkowapia Anglii". (RtUlkij 172.75. Da eo. ~73.75_ 
okolicach. , ln"'alid' Illno, 2 _B"rudnia. Kaw" goool a.erago Santol 

.,.. Y'. - II ) . na g~~()z;. I!!,~.OO. na mar."" 101.00 /la lIl&j 01.00, 
Roboty jesienne już ukończono, ozimina - "Z Kan'u donos'9ł do g zet angle -' 'Spbkojnie. 7 " ,-t ~ 

bardzo ładnie się przedstawia, szczególniej skich, że 9 batalio.nówt sudańczyków W,ktÓh t N~w.YQrk, .~Ifr dnia. a,,,ełn , 10.:)5 ., S.Or· 
pszenica zali wiada. się dobrze, ee Wfl'u~y do Wadihalfy. Ostatnie wia. e&w 9' /.. • " • 

D.rzewa tylko brakj tq t~ właścicie~ ma- rogodnę wi8domo~ci z Sudanu donoszą, że 
jątku Woła-Gaikowa, p. A., na nlLlozędzi& derwisze, zebrani w Suarde, z~ierz~ł 
gospodarcze wycina wiekowe topole, któ- napaść na południowe prowiucye Egi tu". 
remi poobsadzauą jest droga pomiędzy tym (RtIosl.:ij lnu/a/id). 
majątkiem a wsią Przezwiska i Goslawice. ...:.." Dzienlllk ,:rimes of India" douosi, 
Szkoda upiększających drogę i okolicę że dotąd nic jeszcze pewnego niewiadomo 
drzew, tembardziej, że Sklłdinąwmi wiado- o wyjeździe- Abdu1Tahmauą z M<i:ar i SZe· 
Iho, te las, który posiadał p. A., splozedano ':ryfu, choci" iągle nlówją! o ' rz goto a 
iydom, bynajmniej nie z muęu... niach do mrÓliiy" . I 

Zd8łozyło się tu u Das kilka wypadków - "Pioneer Mail" ~onosi o ważnych re-
pomiędz1 które1l11 pa zaznaczenie 'zasJug(\je formach, dokonauych w ostatnich czaĄac.h, 
wypadek śmiertelnego popatzenia -~ię 19 ~zególniej zaś w ciągu bieżącego, roku 
letniego robotnika w jednej z okolioznyclL w · anglo-Indyjejciej al~ii: . ezebu 8łł& 
cukrowni i wypadek ograbienia włogciaul- angielskich miejseowych wojIIi: WII'08ł& 
ua Gonczarka ze wsi :2:eranie, którego na- zn4Cznie, przycze'lD: oątatnie otrzym81y no· 
padło na drodze dwu włogeiau ' ze wsi we karabiny-Martinlęgo". (Ruslcij Inw.alid). 
Orłowe, i pobiwszy go okrutnie, zabr~lo mu - "Z New-Yorku telegrafują do-.gazdty 
60 rs. Jeaen z napastników dręczooy wy- "Matin" pod' tllltą 112 listopada, że w Bra
rzutami. sumienia i obawiając sil} ory,..jlOs zyJli po dawuemu panuje spokój. Rząd 
wiesił się w .0boJ'ze, dr~giego ILresztow,&oo. plozyjął na siebie zobowiązania, wypł:ywaią-

Sfinks. ce ze ś1ub.nego. kontraktu hrabiny d'Eu, 
We Lwowie llmarła ~. p. Zofia Szmidlo: i zgodził się na placenie l'e~~yj, wyznł!'-

wa, córo §. p. Władyslawa Auczy~a, to- czonyc~ pt'zea- łego cesarza. (Pr.amt. 
na wspólwllLściciela firmy Gubrynowicz Wtesl'mk). 
i Szmidt .' - "Dziennikowi "Matin" donoszą z Li--

. zbony, pod dątą 22 listopada: Żadna z osób 
tamtejszej \li'azylijskiej kolonii nie dowierza 

It O Z M A [ 'l' O S C I. wieści, podanej przez organ torysów "Stan

X "Nareszcie zupełne wyjaśnienie śmierci 
króla Ludwika lI·go bawarskiego". Pod ta
kim tytułem ksi'łfiQ wydała ksi~rnia ,Minde 
w LIpaku. Na dwa tygodoie przed jej wyj'-

dard' l o kontn-ewolocy)uym ruehn w ule
których prowincyach BI"~ylii na kl,lrzyS"ć 
księcia Augusta' Sasko-Kobtirskiego, uko
chanego wlIuka byłego. cesarza, dlOciaż 
wszyscy Zgadzaj, się na to, ż~ Don Pe· 

TIiLEGnUIY GlEIIOOWl , 

Giełda Berlińska . 
Banknot} ruskie ZMaz • • 

" n nil du~tl\\1'. 
D y,kon to l"y .. l\tne.. . 

Zdnia 

\8.30' 
9.33 
~uo 
'19.80 

8UO 
99.'75 
8ł..25 
jlu. 
94.75 
98.50 
93-W 

4U5 
9.31 

37.40 
79.80 

1I7.łIl 
99.85 
SHO 
1/5.85 
9460 
9850 
93.90 
9550 
93.50 
93.25 

218.70 
21.S-
4'1,". 

DZIENŃA STATYSTYKA LUDffłłŚCl. 
lIaU,ulW. '''W .. UI " 1l1in 2 gradni", 
W plrllll kat.llokleJ -
W parali •• I.,eUoklej _ 
Sta, ... kOll)'o/I ~ , 

3 

Z.arll " dwu '2 grudni.: 
Kat.lloy : clsi.oi do lat 15·tn "marło 2L w t.j 

Ucsble ehłopc<lw l, d.I."~t l, doroSIyeb i, 
.. &ej 1icrsItie ~ 2, kobiet -, a IIliuowieio: 

Waleot)' N&DlIeciflaki, lit 48, Antoni Paproeki, 
lat AG. 

[ .. ug'"oy: cisied do lat l5-to zmarło 2, w tej 
liesbi. ehłope6" l, dsi ... cąt l, doroołyeb -, 
.... lej liClbie mtiCSJu _ ., kobiet -, " mitulowieie: 

Stlr ... k.I.I: clsieci do l"t 15·tu ... arło 1, 
.... tej liezbis ehłopc<l" l, clsiewo.z~t --, dorolłJoh 
-, w tej liczbie m§icsym-, kobiet-, & mianowieie: 

LISTA' PRZYJEZDNYCH 
ilalel PIlikl. Herbat" Grabn., Richler • Kali

n., P. Wehr "Kar .. ewa, Onmyj.w. A1ekMD
dro .... 

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW 

do Koloszek 
n Skierniawie • 
" W&l8SAWY • 

" AlekJandrow& 
tJ Piotrkowa . 
"GranicJ . . 
" So8DO"U 
n TOm&8S0Wa • 

nBzina . . . 
"lwangr. l I.u. 
,.n,browy(Do" . 
U Petersburga : 
" HOlk"y . 
fl Wiednia . 
" Krakowa 
fl Wrocla.wa 
~ Berlina . 

GODZINY i )[!NUTY 

SI 401101151 41351 81:10 10130 

11 23 

654 

5 
'1 2' 
2 łó 

10 15 
201 
6-
SU 

:IM 
527 
.1 

2 15 70:1 tO tO 
ł 32 S U 
6.ł:l tO 20 
840 
3 łO tO 2:1 t2 41 
• UO 
937 4:10 

1008 

tłO 
.u8 
958 
102 

7 5 4 37 
752 

1 16 
7 01 

UW AGA. Cyfry oz.aeoone grub .. ym drukiem 
wpałaj ł . C&U od godsiny s:~ wiec.orem do go· 
cisin, 6-ej nllO. 

• .. .. 
O 
óD 
CD . .... 

O .!lIS 
N 
'tS 

~ ~ 
00 ~ 
~ = ~ 

~ 'a 
O ~ 

CD 
~ .~ 

~~ = .-..4 

~ = Z 

o 
I 

g 
l' 
o 
to
<I) 

->. 
C,,) 
~ • "CI 
m er: 
~ 
>. 
c 
~ 
-o -= "CI 

.!! 
~ 
UJ 

V 
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lO L WYPRZEDA'Z PRZEOSWIĄTĘ;CZNA 
DOBRYCH i WYSOR-TOWANYCH kTOW,AROW, a mianowicie: 

"ho.tek 1f •• 'asy'n7cli, Sz.p, Pelerynek, lj:apotek dziecinnych I dam
.klch, "zapeczek J' Jlofek, Spódnic weJ:nlanych I baweJ:lllaDycla, ora7i 

w8zelklch 'ryko~aź)' m~kłchlł damskich 

mar PO ZNACZNIE ZNIŹONYCH CENACH W składzie fabrycznym .I 

JAKÓBA ,fHIRS·ZBE~GA I ;"WILCZYŃSKIEG~e \ . 
_ _ _ w ŁODZI, przy ulicy Plotdiow.klej. w domu W-go Konstadf.a. .• s. 191\1-7-2 

Teatr Łódzki. 
1 

vrrrORIA. 

w. Safandnłj' - Iwvkwali1lkowaua. 

Komedya w 4 aktach, przez 
ktoryna Sa.rdon, tłómacze'nie 

• Czernickiego. 

Łóuzki dom koncertowy 
.. 8r04ę d. 4. arudn1a 1880 r. 

je,dyny kon~ert 
śpiewaczki C. K. nadwórnej ove,ryl'To1 .. arzystwa Kr<,nvi:t\w'P.lTo 

Marcelliny Sem
brlch • KochańskieJ~lł-MĘZKICH 

przy współudziale fortePianisty 
wirtuoza 

J osa Via.nne. ~a. Kotta.. 
Sprzedaż biletów od\lywa się w 
księgarni p. L. Fischera, vr skla: .. ~'7.vn"'P. 
dzie pa.pieru p. J . . Pete.rsilgego I dzilewc,zat 

w cukierni p. A. WfistehJlbego. zall:~aJllicz.D;fcb! Vl) .'~In",", DI>i>"'OJ.ar~c" 
Początek punktllalJlie 

o godzinie 8-ej wieczorem. 
programy prZy :kasie. 

uliea bW'dz"a, pr •• ' IV-go Stronge 

DZIŚ i CODZIE 'NIE 

WIRtKIE PRZEDSU WIRNIE II~. 
z no'lV'y"w. programem. 

Pocsątek o gods. '! wi~ouem. 

W niedzielę i święta 

mar dwa przedstawienia 
l-e o ł"'j - z.e o B·ej 

, , " f, .. I 

NIEJMA -BOLU ZĘB0W 
,. '~TO u2'tW Ac , 

;EUltJtlra " ' Ielebnych 00. Benedyktynów 
. " Opactwa ,.-Sou}ac \ (9'ironde) /I 

wynaleziony ."13 ! llrze. proeora , • 
• .." fl)~ , ~'Il Plotri.lloursllRd .' 

xlottml aedalaml vr 'Brokselll i880 r. I IV LODd)'ole 18i4 
. Cdilziettne 'użycie kilk.u kJ,'opel tego 

. zbawiennego eliksirb żapobiega próch. 
niel)i,u'zęb'ów, któryll}uadaje alabastro· 
wą białóśłl, wzmacnia dziąsła i odświQ. 
za wybornie usta. Jest to jedyne leo 
karstwo, które skutecznie lec~ f bół 
"zębÓw. " 1 

Oa~ł\i.epiy 'pra",dziw~ UShlgę naszym 
,czyt.ęlnlf~m, z~ac~ją<; icrl nwagę na 
ten starozytny I uzyteczuy' preparat 
najlepszy z isllllej~efeh ś~oil~ó\V ',eGzDł. 
~zreb, ~poblegająer 1 w~~lkllll cierple. 
alom zębp,w. 

j. Oprócz eliksiJ:q, ilV)\\"~bią.ny jestjllsz, 
cz~ pr~z 00. ;Benedyl>;tYJIó~ pro~zek 

, i pasta. do czyszc~a zębów, które 
. , 'również na.bywać można. , we .w~'yst,. 

kich znaczniejszych pelfumerya.ch. aptekacb i skla.da.ch 'materyalów 
a.ptecznych. Agent gł6-wny Jele .. nill. Bord~n:x, lp6 & ;1,08 broix 
da ~egnin. ,i, n. ,. II ,000-0 

, A 

II' W a.d~t.racyi .})zienWka:' ŁÓdz!tięgo'\ ~. aJ " 
na.bycia 

Pra.wo Fa.bryczno Z d. 3 (15) ~~orłca. lSSa r. : 
r 'f'l '"l..J: ' •• ~I""'! • IV ' d 'I 

wyłożonę l nznpqJuone przYldaIill;l!l.l I wzorami 'przez 
" Stefana K08!!utlla. , , . 

Dyrektora zillaa6"'1yrardo,,.kiCh Hiellego i Dittriaila; l 

. PRZEPISY U, PRAGyJ IAtOLBTNICH RfiBOTNfKÓW , 
I, Kśif\~ki fabryczne". ' 

J:~ f '. 

do zani -rwania' maloletni6h ,robotników, oraz 
hl Jł Jj • ,J, T'7"'" f .[ J" P" , 

. ,. K S I '"!Ą ~:'A ł " }I,,' , 

do z~lsywaula' , 4ow~dów le~i'ym~&yjuyt~ r9bó~ ! 
v , .j j., '" 'I' ,tlllków. "' • 1 

~ • )J ł II 4" ~ I • 

(S~eiIfaty ·do zaplsywanla 
, ':;<WY,p:~d~Ów ~~', fab~~cę, 
, oraz w~el~ie dru~i } k~!ążk.i ! , 

,dla sąd~w~nt~in 1: [minnfn~ . 
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