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Przesilenie

ekonQmicznę

, we "Wł"os~ech.
'Wł/)chy przechodził obecnie cię:tkie przeekonomiczne. ~'ll\u finansów Jlań
slwa pogors-qł się skutkiem nadmieruych
wydalków nil nzbrojenle, skutkiem znle~i "ia niektórych I'odatków uciążliwych, lecz
II:\jącyeh znaczne ,loclIody, wreszcie skntkiem osłabienia' sil poUatkowych ludnoścI.
.Jtlhloc7.e~nie uiekorzy~tJlie odtlzialahl na
sŁali ekonomiczny Włoch walka celn i~ z
Fra nc-yą, utrudniając:I wyw6z wiplu artykulów
wiejskitlgO i wyrobów
pog'arsiająca kurs wekslowy i
IIziilłalnoŚll handlową. Do tych
111"Lyczyn 0'g61nych Ilrzyłączy lo' się przesiI~l\ie Ilankowe 'w wlększo§ci miast wło
~kiclt, II szczególniej w Rzymie.
Wiele
miast wloskich przebutlowalo się zupelnie
w CZI\Sl\cIJ ostatnIch, n wybujała na tym
grllneie spekulacya IlI"zedsiębierców budowlanych pociągnę ła ~akże banki w sferę
nie pewnych intel'es6w, Banki neapolltańskie
i rzymskie przyjęly mnóstwo w~ks11 wąt
pliw~J wartości, a pónlewaź instytu'cye asygnacyjne zwróciły u wag:ę głównie ua podtrzymanie waluty, wypaćlło kredyty ograniczyć, a niemało firm musialo ogłosić swą
niewypłacalność. Najsiiniejszę wrazeuie wywilrlo z\\wieszenie wyplat ze strony firmy
Spada i ]'Iamiui~ która zajmowalll w Rzyńlie wybItną .pozycyę i cieszY.la się pl"l\wie
nieograniczonym kredytem. Po r tern bankructwie 1jaC'L.ęl.ll uiedowierzać wszystkim
ban'kom i firmom bankierskim. Żnizkowcy
giełdowi,

wyzyskując

polbźenie, zepchnęli

znacznie 1rursy papierów 'miejscowych w
Rzymie i w Innych miastach Włoch.
Polożenie finansowe Rzymu jest 'stotuie
niepokojące: LndndśĆ wiecznego miasta w
ciągu ostatniclr lat 20 wzrosła z 220,boO
do 90~,OOO, a budżet miejski, kt6ry w roku
1870 był oblip,zony na
milionow lirów,
w roku ~880 doszedł do 15'/, mil. lirów i
oprócz ~ego miasto zacil}gnęło pożyczkę n~
slIm 4",000,000 lirów. 'fakźe ta suma, 0-

q'/.

ar

\---r:

ydauego prz~
R1.ymorozkla<l jazdy
Wł Zacil}gnl!Ć poży czk ę na 150,000,000 liinii
rów, gwarantując procenty i umorzenie,
te w>,I' uszać bętlą z WarMimo to miast.Q domllg~ ~ię od rządn dal5'7. l'ano; dOjeżdżaĆ do
szych jeS7.cze w:ydl\tk6w na cele bndoprzetl 4 po południu , Z Wlowltlne.
c1awk'l wy ~hodzić będą o l;odzinie 3'/. l'i\Prezydent mijlistróiV p. Crispi, chcąc o M, n przybywać do Wa!'~zall'y o go\lzinie
ile możno ci wyltmąć z tylu kłopot 6 w I 5 po I'oludniu:
.
.
,
'
zlagooiić . kl"8ch" ogarniający Wieczne mia- Zal·1.I\,1 zeglugl FIlj\\nsiI l.<\ntlel:<\/\ wysto, utwOl'zyl komisyę nt1jął;} OZIH\Czyć, syłać p>ll"\)statki z Nowego L?w()rn tlo 'p 1~kt6re z robót vrzellsię wzi'ltyc h pl'zez lIIulli- cka, dla wygody przybywającyc h kolllją
cypalnoś<! rzymską, mają, c1la\"3kter p:tll- z lIlIIlwy i Prus.
Drogi żelazne.
stwllwy i n~rodowy i powinny przjlj:lć ".'\
rll~h,uu ek Jl'U\~,twt\ , a kt~ l'e s,~ czysto, ~nl e.l_ Zarząd kolei wielIeli. kiej wyznaczył
~kleJ natnry 1 ~IOZPZ mIasto calkowlCle 0- na k O llsen\"Rcyę linii, z mostami, etc. w 1'0,
.być II0wl~ny:
.
ku hi~żącym I'u\)li 885,667, 7. któryclt I"'Z)'S~utkiem 1\:ze~lleU!~ ekonomicznego, s~a- {lada: Uli kU\luO \lodkla<illlv rą. 240,300,
nowlsko p. CI'ISJlI ~o Jest bardzo utr\l~11I 0-l l'tlisÓ W 1'8. IQ9,120, In.sz, rozjazd,6w, szrub
ne, zwłaszcza, z~ Je~lną. z, gió\vnycl~ 1~I:zy- i t. 11. -; I·S. 1'j1),922, 111\ buclo wl} i repa7z ll t~g.o przesIleOlII, ,!alt w 'uolllllleIJsmy racy ę mostów , rubli 116,075, lIII dost&wy
JUz wyzeł: Jest 7.erw.!\nle traktatu h~ndl?- ŻWirJl rubli 3~,700 i ua urząllzelli e Zl\.Sloll
wego z li rt\nc,Yą a ~vl łld0!D~ \~szy~tklm, ~e od ś nieg u rubli 20,550. Ollról:z powyższych
rząd fl:ancuskl za lIfc w NW!ecte lIIe da SIl} wydlltkQw w ciągu tegoż rok u llo między
na~ło11lć d~ zawal'cl~ nowej ugodY ,llllndlo. i.l1Ądll1i j eszcze wydlltkami, 1,Iaca samycII
weJ, ,dopóki ,z~i~nllwldzoI1Y. przez luego ' na , robotuików 11iestalych, prncującyc h na phnc7.eh~k terazrueJszego gabmetll pozostawać cie kolei, wyniesie \"\lilii 166,390,
b ęd zle.u steru.
_ .Bh'że wyja wieuol1)ost.i " donoszą, że
~omlmo tak opłakanego s~itu fin ansów wkrótce ma być zatwierdzoną ustaw,~- nokraJow~ch wogóle, a rZ'ymskl~h w szcze.· wei o b :~Dku l'usko-francuskiego, kt6ry zajgólu~ś~I,. k0'!li~ya składająca. Się z prze<l- mie się przewa~nie budow!} 11róg '.GeJaznyclt
stawIcIeli m\Ol~tery!,m. spraw we.wl1ętrz- w Rosyi.
- ~inister komunikacyj, A. Hiibbenet,
nych, ~arYDII,rkl, wOjny, 1 robót p~b.hczn~ch,
t~dzlez mUDl~ypalnośCl rzymskieJ, r.a.j.ęła wyjeżdża w siernniu na Kaukaz, celem 0Się .w tych. d01~ch gl'Untownem zbil.da1l1em: J.warciil- bn~lowanego lla drodze żel~nej
proJektn ~Ielklego k~nału . mO:'sk!eIl"0' .kt?- ' ~aukaskiej tunelu uramsk,iego,
.
ry ma dOJŚĆ do s~m~J stolicy 1 zllllhe1l16 Ją
~ Mając na u wadze, że prj<;edmioty .kona port morza. Środzlemnego.
niecznycb lIotrzeb wpią,;; drożeją, główne
towarzystw9 ruskich dróg żelazuych znowu
podniosło kwestyę środków zabezpieczenia
matęryalnego tych z o/icyalist6w dróg wy-,
:tej w~pomnianych, ktllrych pensya nie przeDrogi bite.
wyis)}a ~OO rs. rocznie,
- l:lzosa dojazl1ów'l oel ątacyl 'Miechów
- .~[inskij \islok" donosi, że lIu drodze
(Charsznica) do miasta. powiatowego ~[je- żelaznej libawsko·romeńskil'j oclbywano niechowa w \loczątkach lipca oLIdana lJędzie da.wno próby z aut01l1i\tycznemi hamnlcami
dp użytku publicznegoI
Westechausa, lll'zyczcm rezultat prób byl
Drogi wodne.
wybomy. Pociąg " z pasażel'skiemi wago- , Zar7.ąd żl\glugi parowej na Wiśle St. na1l1i, idący y. szybkośc ią 50-()0 wiorst ua
m."",l,.I"II;"'·I\'\'" budowlanych.
pozwolił
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Przcmysl, handel i komunikacye.

- 40 Słżni i Zll',d'ZVIII:U
mieJscu w niecale II. minuty.
tego jllż na llOCH,tku majl\ wszystkie !lł\sażerskie pociągi dl'ogi libawsko,romellSkiej
będ'ł zaopatrzoue w hllmulce \Vestecb~ns:\;
ko,?t kaŻ/l.egq .bamulcll wynosi -150 rubli.
Handel.
I
_ W-obee kOliezącego się tel'minn traktł\tów handlowych, f\'l\ncuski mini ttlr hl\ndlu J"o1.eshń 110 izb halUllowych kl}'c.ątyooa·
I'yns?, n& który już nadeszly odpowi6lłzi,
IIle tak obsz.el'ne, że ich ostateczuy rezultat dopiero po pllwnym czasie będzie wiadomy. 'l'ymcza.sem zaznaczyć wypada, że
1.d:;nia· niekt6rycb izb handlowych co do
znaczenia traktat6w ą bardzo I·óżne. I tllk
izby handlowe mlnst portowych, szczególnie
ZA!! Marsylii, Bordeaux i Hawru, oświall
czyły się stanowczo przeciwko tral,tatom,
Natomillst izba han<llowa w Nlmes żąłla
ntrzymania traktatów i 1.8. pomocą dllfgich
wywodów Iiczbowytlh dowodzi, ile one
wplynęły na rozwój handlu i przemysiu
frllncuskiego. Izbl\ pal'yska ż~dll zl\.Stąpie ·
nia traktatów' podwójnego l'oc1zl\ju cIaOIi:
wysokiemi dla państw, które ula towarów
francnskicb Ilsloilyly wysokie opiaty i niskiemi dla 11allBtw, nakladających na nie
niskie cła. Izba lyońska stoi na stano·
wisku wolnego hanrUu, umial'kow:mych za.~
ceł domagają się izby w Lilie, Amiens,
Epinal, Nancy i inne. \V każdym razie,
o Ue dotąd wiedzieć m01ua, prądy pl'otekcyjne przeważają.
Kr edyt.
- Mieszk:l.łlcy m. Piotl'kowa zamiel'Z:Jją
zwrócić 8i~ z /ll'o~blł 110 wład~ wyższych
w Petersburgu o pozostawienie nadał
w tem mieście oddziału banku pallstwa.
W sprawie tej odbyła się w tycb dniach
narada w magistracie piotrkowskim. Zuiesienie olldziału bauku pallstll-:I IV Piotrkowie, jak donosiliśmy już wczoraj, jest już
postanowione. Oduośne zawiadomienie urzędllwe Wl'az 7. zabronieniem llrzyjmowanill nowych zobo wiązall, otrzymał odd7.ial
w !ll1ill 15 b. m, Z",latwillnie llawniejszych
zobowiązali trwać b ętlzie jeszcze przez 6
miesi cy,

I

płOnego wy ączmellla niego na ksiijiJ{i 1 c Icj{aoiiiilllU przeżyl a szkolę;- lec~
wtrIki-em- dla kaplan:\:- '1'0- tet.bez WiI lal1l/\
kajety, co nważane było w' Genivierze za pozost.ał i nad~1 żądnym wiedzY, lnie stracił zaaprobowala llrojekh, lecz ojciec narazi e
wielki zbytek- i zabierał ~ię ,110 czytania upodobunja do książki; myśl jego uie mo· stanowczo odmówił mn poparcia, Dla myInb pisania, potlc7.as gdy Jakób z krzykielq gla P!"7.ywiąz3.Ć się do roli. Pl'acował do- śli, która l18gle i zapewue nie n:lo dingo
- \ pędził woly tlo stajni, łub owce ~ pa- brze, lecz bez zamiłowauia, a w chwilach stl'zelila dzieciakowi 110 glowy, pozbyć się
stwiska.
10dPpczynku, zamiast śmillć się 1. rówieśni- jo~ pożytecznego pomocnika, wyrzec się
- Co za szkoda - mowił często nauczy· kalui, ucleka.\ OLI ich rozrywek. Sta{ego nadziei ujlozenia go kiedy~ na czele gospoI
"
ciel o Piotrze - że niema konin p opchnąć Juliana bol~ ten brak w synn lll"zywiąza- daratwa tAlI'my, obciążyć się wydatkami na
(Dalszy r,jff!J, T palrz N,'. 86).
tego chłopca, a zaszedłby llaleko!
nia do gleby, ktQm bJI\I jego dum,!, jego jego utrzymanie, ubl'anie, książki... nie, to
il
Dość bylo spojrzeć lIa braci, by odga- życiem. W liiedziele lub \V wolnycb chwi- wydawalo mu się nierozsądnem. Upłynął
a t,.,
' ! ,
dną!!, jak dalece różniły się ich natury. Mlod- lach \~y~os~~k lubił czyt.ać książki, wzięte cQnajmul~j rok, zanim zastanowiŁ się nad
Dzieckiem jeszcze b~dąc w stkółce wlej- szy, wyrosły na.d mi:u'ę, trochę pochylony, z' biblioteki parafialnej, założonej w Fief- tell,l poważnie. Zgodnie z woh~ ojca, w cią
~klej, Plot!· Noellet odznaczał się niesły millł twarz mIllej dziewczynki blado-różową, Sauvin przez Laubrieta, nlbo nawet kawał- gu całych IlwunastlL miesięcy kwestya ta
chaną ż~dzą wiedzy 'i wyprzedzania kole- piegowatl} i jasno-blękitnę pełne życi:1 oczy. ki gazet, w które hal1\Uarze z Beanprellu pomiędzy niln a synem aui razu nip. hyłll
gów, Brat jego; Jakób, zaledwie II rok ję Zwiuny dzikus UIOykał na widok r07.lIosi- zawijali czasem towar, II w ostateczności IloruszQna. Plotr omł, bronował i kosił
den młodszy, czytał źle i niechętnie, pisał ciela towllrów lub handlarza ~wiec, kt.ór?y ponaklejane l/q. ~cian:\ch afisze. 'l'\lwar~y- niby pl'zys7.ły fermet·, bez slowa skargi,
tylko pod okiem nauczyciela, przez posłu wchodzili n/\ podwórze fermy. P01.a terni sząc stale' ojcu na jarmarki, pr?J'sluchiwal nie wSllominając nigdy o swych zl\l1lillraclt,
Gdy jednak minął rok, przyszedł wrzeAzeńRtwo, myśląc jednocześnie o siostrach, rzadkiemi wypadkami, lubi! 1)\'7.esiadywać się z ciekawp~cią r07.Dlow().\\) handlarzy
o pozastawianych sidełkacIl, o świeżo Z1Ja- w domu, gdzie 110magat" I , wyręczal ojca, zbożem lub byą.łI\1l1, którzy więle świąta sieil, l'0wt6rl.ył , on SIVI~ prośbę. 'l'vudno
lezionem goieźdżie, k~ól'e trzeba będzie wy- siostry lnb parobka. Był 0\1 całem ąercem zwiecl",ili i, nauczyli się mówi4. o w8zyst- było znowu odkładać. Fet'mer zrezygnobrać po wyjścin ze szkoły. Był to zwykły plozywiązany do Geniviery i czuł ~i~ }V uiej Jden~ pot~osze. 'l'ysiące myśli , wcale Jlie ' wany, rozmówił się z księdzem HeUl,tebi~wl'I\cających nwagi oj!!ą, uderzały syna., sem, proboszczem z Villeneuve.
chlopak wiejski, któremu IV głowie było szczęśliwym.
Odtąd Piotr NoeUet trz.v razy w tygoPodol)ny do ojca Piot!: wyglądał całkiem który przeżuwał je potem w \lolu ,1lOdczas
tylko bieganie po polu w podskokacb, z
krzykiem, bez czapki. . Starszego brata ko- inaczej; brunet, o prawidłowych rysach roboty. \V taki to sposób d\lkoła d7Jecka dnllt.szedł na probostwo VilIeueuve z tol'chał sżałenil!. ' Piotr wydawał się tod jakąś twarzy, zbudowllny lIył mocno. Kwadr,ato- tworzyła' się atmosfera , lwjęl\ wyobrażElli i nistrem pod pachą, By~'\ to torba skór1.aistotą wyżs,zą, władcą, który mógł nim kie- wa szczęka I wąikie usta zwiastowaly e- marzeii, które z !Iuiem każc\ym zwiększały na, niegdyś żólta, teraz zbrukaua i porozrować i rozkazywać mn, Nikt też bardziej nergię i gwałtowność, lecz l'rzedewszyst- prz~strz!l'(1 pomięqzy I1my~lem, poglądami, ciągana, bo długo wycierała ławki szkolne
od Jakóba nie cieszył się ztryumfóiv 'Pio- klem z oczu wygląda.ł:1 potę~a tej natnry, npo\lobauil'-wi jego i otoczenia, w jakiem i niel'az .slużyłl\ kolejno to za maczugę, to
tra. W sobotę, w dniu wydawania, nagród Błekitne czy 7.ielone, tl.'udno było rQzpoznać, przebywał. I10zuawał ciągle niepokojów za \lolluszkę, to wreszcie za I'udło do
ncznlom, biegł naprzód i wpadając do fer- pabozyly one z głębi ogniście i I'rost.o, ambicyi; 'lu~zie, przedmioty, wszystko do- przenoszenia jaj wybranyr.h z guiazd, Piotr
my spocony, bez tchu niemal , wołał cza- z wyrazerll dumy, a-zadkq ciulodci. Naj- kola \Jud,zi\o w uim pragnienie wywyższe- nosit ją z dU1l1ą, mógł bowiem pokazać
sem z daleka jeszcze:
mniejsza wymówka 'lub sl't',zeciwfauie się, ni/\ się, )ecz Iluszy swej Piotr Noellet nie znajdujące się w środku książki lacińskie)
- Piotr dostał kl"qż, manio: Piotr do- zapald.ły w oich iskry. ~ratka lubiła. ciem- odlu'ywał nikomu, i nikt nie mąglby domy- dykcyonar7.p, grube podręczniki historyl
stał krzyż'
'" -,I'
'I
ne oćzy 8wego Piotra i c~ęSto, spotk,\wszy ${eą się, co , się tam w niej dzialo,
greckiej i francuskiej obok kajet6w w 0I pełen zachwytu, pałował matkę, która je, mówiła. w "dnchu: '
.
'
Uko ... czyw~zy , zale~\Vie la~ uerna.śc!e, kln,cl.lfach, k,artono~vycłl, ja~ich ż:~den z jepytała:
'
.
I
- W całych Ma.uges nlell)a nikogo, mo- chłopak" ośwmdczył, ze chce zostać kSlę· go rowle~llIków lIIetylko l11e posla!I, lecz
- A ty, Jakóbie? "
"
,
dzem. Powolanie podobne nie jest nadzwy- lIawet nill widział. Często spot.ykllł l1a
gl4eego ' porównać się z mym Noelle~em,
Może zd,arzylo ~ię jej powiedzieć to 1111- czajnością \V Wallllei, kraj n znanym z po- drodze dawnych kolegów ze szkółki, a poodl'ow.iedzi robił minkę, - która. mówił~, ze sam Iiie otiozymał żadnego odznacze- wet ~~ośno, a ui~ uchoazil,Y u'Yagi wyrost- bożnoąci.
.
dziw ich pochlebiał mu. ni~zmieruie. Je·
l'tI;\ltka l,lyła ząchwyconą. \V glęln clu- dnemu dawał on do ?:wazeltlt\ Iła ręku swe
nIa, ..A!le smntek jeg.o nie trwał dłdgo; Ka a111 słowa, am żadne 0I6mę pochl~bstwa
przecI~z wszyscy nie l1\Ogą dPlltawać krzy- spojrzeń lub uŚnli6chów, Mają
lat okolo cha niel'az zazdro:lcHa niekt6rym wie6ni!lc~- dykcyonarze, przed innym znów otwierał
ż.., j. lue każdem u wreszcie 'tak bardzo o trzyl1aś'cie, pOlozucil szkółkę i 7;l\stąpił je- kom, ktpre \)'i4ywala czasem I'f tQwarzy- na chybił- tra6.t .De viris iilustribus" i zmu' nie cbotlzl. Po chwili z damą wchodził śtar <lnego z parobk6)\'; klóf'e~o wydalił st.:J.,Q' stwi.e syna proboszcza IlIb wikal:~go; jak szał go do prz6~yll\bi1.Owania jakiego~ zda~zy z ksiątkam i pot! llaehą. Całowano go Ntiellet, zaaowolony z II00vego pomocnika. one by ły WZl'uszone, j:lk zaambarasowane nia larill~k.iego,
(D. C. 'I.).
I chwalono, lecz on ~pi8szyl do stołu, ku- Rzadka to rzecz wśród wie~niaklhv, aby godzeniem miłości macierzyńskiej z szacunli
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DZlENN!! ::.f.IDZK.L
Pienll\dz6.
- Mioisteryum skarbu l'07.wolilo war~?a w8kięmn ~warzybtwu akcyjnemu poźy.-zkowemu na zastaw ruchomo'ci wypu!lcić ,hngą sery!} akcyj, zl ożoną z 60() sztak
po rubli 500 każda, czyli na ogól
SUIIII
rs. :~O(),OOO. (;en .. emisyjną oznaczono na
ruhli !i01, a przewyżka nad surtę uominaJną ma być zaliczona do kapitałn zasobowego . Pierwsza 60% rata na mające il)
wyp u ~cić akcye, mir być wniesiona do ka~y townl'zystwa lIajdalej do dnia 31 grndni/l roku bieżącego. Otwarcie ftIli w Lodzi będzie zależalo od opiuii miejscowej
\\l'\llzy; po otl"Z)'Dlaniu koncesyi, towarzystwo przy tąpi do otwarcia pl"OjektowaneJ
filii bezzwlocznie.
- Otwarcie paryskiego oddziału ruskiego bankn dła handlu zewnętrznego, nl\.i tąpi w ,Iuin 13 maja r. b.
Przemyłł.
,
- SplilolJa fabryka krochmalu ~:chol tena w Nowym DworzE! nie będzie otlbudowan ą , ja ko poloiolla w ~,ligonie fortecznym; Hklllkiem ł.fgo okolo tysiąca I'Obotnlków i roblJtnic ~traciło utrzymanie, okoliczni g<lMporlnrze zu dostawę kał'tofli.
- Kilku warszaw kich rękawiczników
sprowadziło z Berlina Hwie-lo -wynalezione
mt~zyny , sl użące tlo krajauia kól' nl\ rękawiczki.
- Z ']'eheralln tlono zl}, że per.ski bank
pa(lstwowy od)lrzetllll )ll'awo do ekgploataeyi kopalń w Persyi tawalozystwu allgielskiemu "a 800,OOOfuntów lr~terlingów . 'j'owarzy two to nosi nazw ę ·.Pel1lian bank
mlning rigths corpol'alion" i rozporządza
kapitalem zakladowym miliona fantów terlingów.
- Odkrycie sp.osobll przygotolvywania
alnminium do r.e16w teellllicznych, 81)r~tlane pl"Zez wynalazeę prof. J. Boguskiego z
Warszawy ie.tlllemp z przedsiębiel"Ców łondy ńsl;ich, zna111zło już zastosowanie 110 wyrobll ollznae7.aj~eych się ni ezwy kłą I kko~cią bii.uteryj, k.tóre ukazały się już w h(l,ndIu w Warszawie.
Stowarzyszania.
- .Kaliszanin" dooosi,ż6 kilku ziemiali
w okolicach Dobry, w l gubemi kllliski~j,
zamierzlII utwol"2ytf spółkę gortel niczą, celem zapewnienIa obie korzystnego zbytu
karloHI i jęczmie ui a bez pośl'ednictwa iytłów. Dotąd ziem ranie owi zobowiązali się
dostarczać do spółkówej gOI'zelni z"le(llI'le
18,000 kOI'GY kal"lofii rocznie, cyfra. ta jednuk wkrótce ma WZI·OSUIIĆ.
tol"arv.ysz.euie spożyweze kolei wledellskiej zawarło . umow ( z jedną 7. WII.I·szaw~kich księgarll co do dostarczania
,towarzyszonym, z pewnem ustęp twem IV
cenie, wszystkieh pism, ksiljŹek, uut i t. p.
Wystawy.
- W dnin l) b_ m. otwarto IV Odesie
wystaw" fotogl"ll.6~ną nrządzoną pl'zez
taUltejszy oddział ruskiego towalozystwa
techuic:tnego.

stów nad swemi rolami. Pp. Chmlellńskf, konlrorsowy domu
KO(lezewski, WInkier, Feldman, Jarszew- w Jekateryno ła iu,
ski i panie Majdrowiczowa i CzyżkOW8ka, zawy p. Edwardowi UUluu.,n,u
za łnguj ua... óżnienie.
R.
- Warszawianka, panna
(-) Zjazd sędziów pokoju dnia 30 b. m.
(- l. Fenogra' Edisona, dawno ju ż
SÓlVnB, która ~wido
osądzi, IlI"óC"~ 4 spraw cywilnyeh z apelaeyi, kiwany, przywędrował nl1re.~zcie do n
e- dyplom doktora medycyny za
l bkargę incydentalną Her za Berlińskiego go miasta, za pokoi zy ciekawo'ć war- dziedziczno'ci chorób u dzieci"
na rezolueyę sęd7.iego pokoju m. Łasku i zawiaków. Dziś pomiędzy godzi ną 2 i 41 0 lowo", zamie~ zajl!ć
18 spraw karnych, a mianowicie: I) prze- IV Grand hotelu odb~ą Rię pierw e se&D- \V rdzawie, po złożeniu odl)o,/ietlui,~b
ciwko tnni lawowi Maklackiemn i Łuka-Isy prywatne, które nam pozwolił zapoznać minów w kraju.
szowi Podgórskiemu, oskal'ż onym o wyła- s il) z po tępami elektrotechniki w ukresie od- Do szkół nietlzielnych rzEmue§lniclr41
tlowywanie bydhl bez Ilozwolenia "etery- tW8rzanla mowy ludzkiej. piewlł i muzyki.
,I' zaw 'kich uczęszcza tak mało
narzll, 2) Krqsz to(owi i PRnlin ie mlllżon(-) Przedstawienia magiczne. Dz~ wie·
rów, że sto miejsc jest wolnycb, jak
kom Witke o spotwarzenie Augusta. Fren- ezorem w teatrze .'l'halia" p. Apolinal'y kuują ąprawozdania inspektorów
ka, 3) Antoniemu ,mo!arkowi l Janpwi Kannet rozp0C2yn szereg przedstawień szkół.
KubiIIklIwio zakłócenie spókoju, 4) Anto- magieznych.
- "Wieko dowiaduje się, że
niemu Owczarkowi o k!"/ldziei, 5) Felikso .
(-) W Helenowie budują estmdę, na lekarzy zamierza ZI\kll(lić pose YIl
wi Lederowi otosamo, 6) Marcinowi Ow- której w lecie podczas spacerów przygry- cy Hożej w War8zltwie pOO ~
czai'1i:owi, Piotrowi i JÓzetiema/lonkomwl\ćbędzieorkiestra.Caly plac dokoła urządzenie tam domu zdrowia dla
Gajdzickim o zobelżenie slowne j Ilobicie h lilii, wybudowanej w roku zeszłym, ob a- dotkniętych ehorobami wewllątrzoemi. W
Antoniego Domań kiego, 11 zolemowi :lIj- dZOM drzewkami, dzięki czemu ogl'ód po- zie pomygloego przebiegu sprl\lvy, len
manowi o przechodzenie przez plint drogi większył się znacznie.
tytot leczniczy byłby otwart·y
żelaznej w czasie biegu łlOciągu, 8) Wa(-) Mles~kanie w kotle. Robotniey prze- w roku bieżącyID.
wrzy/lcowl Pawlickiemu i 'l'om&8zowi ob- wożący wielki koeleł pl\rOwy z nieogrQdzo- l"obllty zeWI ętu.ne
ezykie\vlczowi o zakłócenie spokoju, 9) Chi- nego Illacll do jednej z fabryk ~ntej zych, szpitala dla obłąkanych w
lowi Głupezyilskle mu otosamo, JO) Josko- ~ po st;'zegli we wn~trzu kotła trzy posiania tl9podQbą.i ukoóczolJ,ę
"\VI I Łai JakubowiczOI'o o tosalnlJ, 11 ) Jn- I r óine przedmioty, jak garnki gliniane i drz~zet\la wewnętrzne
\luszowi DI~nerowi o spotwarzenie Anto- t. p. Okazało się, że wszystko to stallo wi- podczas zimy, co da
Jllego Borkiewieza, 12) J 6zt:fowi H~rszma- łtl Włft~llOM. tl'zecll że~raków, ktrJrzy od szpitala na wius nę w roku m~,v'7Iv'm
nowi o pobIcie .JllkÓba Francla, 13) Woj- kilku tygodni tam zami~ ·zkiwali.
- W Warszawie ma
dechowi Bl"lksowl o sllotwarnenio Alltonie(-) Brak dobrej wody daje aią uezuwać pi8 obowiązujący
domów do
go Kopczyńskiego, 14) Andrzejowi Piotl'ow- ba"dzu dotkliwie mieszkalkom uliey I\:on- wieszania w szafkaeh, Ilprócz wykazu
sk iemIl o pobicie Antoniego K()pczyll~kie· stalltYlJoWBkiej. Za wodę nIL berbatę muszą lokali będących do wynajęcia i godzin
gą, Hi) J ózefowi .szałowskiemu o poiowa- olli Ilłaci~ po l kop. od konewki.
znaczonych na ieh oglądanie, taMe
nie bez (lozlVulenill, 16) Antoniemu By(-) Paraliż . Przed kilku dniami, mie z- sytuacyj nyeh wszystkieh mieszkIII",
strzyekiemn o pohlcie ?tUchałl1. Nawrockie- kllDlec tutej 7.y Antoni Wąsik, wskutek jącycb się z więcej nIż jednego
go, 17) ~Illci~jhwi BI'smaliskiemu o OSZlI - IItuku pU'alitycznego zaniemówił I t!otych- OIl\twi to poszukującym mieszkań
stwo, 18) Walentemu Błaszczykowi o obl'a- ezas nie odzyskał jeszcze mowy.
wanie się w rozkł adzie i ob~lze:l"no,ści
zę trainik .. I~:lnego 'l'eodora Jl1I·czenko.
(-) Wypadek. Z balkonu na plerwszem kowyeh.
(-) Ogólne zebranie akcyonar)'uszów piętrze, oomu Jencza, pl"zy ulicy Widzew-I
- Z przygotowanych
banku handlowego w Łodzi przy(ladll IV skiej, spatII w dniu onegdajszym ośmiolet- brzegu Wisły od st.rony
dniu jlltrzaj8zylll.
ni c btol'czyk Zedas. Przemżeni 1I0mownicy je się, iż rzeka na całej tej
(-) Z teatru. CzwarLkowe pl"7.etlstawle- po~vie zyJi mu na ratunek, lecz okazalo dzie znacznie zwężoną, wobec
lIie benefisowe IV te" tl'ze Victoria IUI. rzecz sip., że ollr 6cz lekkiego ~ttuczenia, iatlnej war powinien być pos unięty .
Illlnl Majtlrowiczowtlj. zapelniło widownię szkody nie poniósł.
ezeniu tych ro\>ót, ~zel"okość lIZI ' I~J.'ytll.
ot! doln do góry. Beneli'l zatem wypadł
(-l Kradzież. Onegdaj z mieszkania placó w w tym "puukeie
bardzo pomyglnie; nie n\ ożemy tego powie- Józefll Owczarczyka na Bałutach skradzio- killrudzi esiąt trięcy
dzieć o SRlllem przedstawienin. KOllletlya no t!wte podm;zki wal·tości rs. 6.
- Wzbroniona od
lljllrsterna-BjOrsonlł. p. t. oBII1l kructwo",
(_) Targi zbożowe. Wczoraj na stacyi daż Sttuczllego masla w
jest utworem bezwątpienia utalentowanego towarowej sI,rzedano: psze nicy 300 korcy douo i .S\OWIl", wkrótce nano
pl araB, I:zego dowodzi kilkIl scen bardzo po rs. 6 kop. 10 do l·S. 6 kop. 25; żyta roz(loczętą, skntkiem rekursa
udatnie skre~lo nyc h , a le w calo§ci zdradza 400 korcy po rs. 5 kop. 25 do rs. 5 kol'. dostawcy tego pl'oduktu do
niewpra wn'ł bardzo rękę. Do§ć tu n~ do- 35; owsa 3,500 korcy po I·~. ił kop. 25 do K., od decyzyi władz tutejszych
wód przytoczyć sceny aktu oatatUlego, rs. 3 kOll. 50' owies wyborowy t!o siewu szych władz w Pete rsburgu, które
g~zie wehodz~ sobie i wyehodzl} różne dz!a- po 1'8. 3 kop.' 70.
liIy nil sprowadunie i sprzedaż
łaJ~ce osoby, Jak w szopce bez uzasadllloNa 'owym Rynku sprzedano: pszenicy ryny.
nego motywu . Rwą ca się ezęsto akcya i 300 kOl'CY po 1'8. (l kop_ 15 (lo l' • 6 k. 30'
Petersburg,
wCllle uienowy temat, również nl~ zallleają żyta 300 korcy po r •. 5 kop. 30 do )'8.:1
.GraŻdalun" donosi,
tej sztuki. 'Jlchnie Olla prawdą, ową ory- kop. 40 za korzec.
ż.l}cym ma być utworzona
ginalną, dolJl'oduszną Dloralnofoeią pólnocy,
Popyt wogóle dobry,
dróg żelaznych, której obo
mniej spaczonI! zbyt wyrafinowaną cywiliCeny siana sł9my i koniczyny nie ule- l) I!k.ładać przepisy lekarskie dla
zacyą, zlł.malo to jednak. U Ibsen/l, który gly ŹIIdnej z~ianie.
kich dróg żelaznych i
stoi na ezele modnych obecnie w Europie
uania; 2) mianować
dramaturgów skandynawskich, znajdujemy
jową; 3) dokonywać na
obok tego jeszcze myśl niepodlegią, śmiałą
rewizyj sanitarnych; 4)
i oryginalne podejmującą Lematy; śladu czs•
kwestye sanitarno-lekarskie
gog podobnego próżno byłoby szukać w
laznych l t. p. 1;>0 sl!-ładu
oBaukructwie-. Wykonanie byłoby eala) dYI'ektor departamentu 16.,ar.'Klel\"'O,
kiem zada wal n
gdyby nie brak dotechniczno-inspektorski komitet
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Czy się obawia z kradzieży 7 Ałeż
jesteśmy Ilość bogl\ci oboje, by się nie lęka~ złodziei.

- Prawda. Lecz dobl'ze jest wiedzieć,
o ile nas kradną_ Paui \l'Ar'manche wiedziała zlIwsze o telU l'rzezemnie.-Brabia
zmarszczył brwi, bo lUli to nazwi ko pl'zypomniało niedorzeczny zakład, który oblecywał sobie wygl'ać pomImo tllk niekorzystnych warunków.
- Eh I, cóż przyszło panie ' d'Armanche
z malych k lI"ot oszczędZAnych przez twoją
przeźoruość, gdy jej ukradziono najkosztowniejszy przedflIiot, ktÓl"ego złodziej nigdy
ZllTaCaĆ nie myllli.
I
Zarumienita się, dzięknjąc mu slodkiem
spojrzeniem. Powrócili do siebie w samo
. poludnie i zastali przygotowane śniadanie.
Pili kawę ua balkonie, poczem pan de
LOllvlligne zapaliwszy cygaro, wypytywał
~t)ny, jak cza sz przepędzała w BI·unoy.
Musiala wszystko opowiedzieć dokładnie,
a mąż powiedział d~ niej:
- By!a~, jak widzę, I,rawą rękI} pani
d 'Anllllnche. Ja nie uędę wymagał tak
wiele. Nie potrzebuję naprzykład ~ekretarzll, ' któryby mnie wyręczał IV pisywaniu
listów. Ale' nie p ogardzę lektorką; czy
mogla byś mi Z/ll'az przllCzylać · ten kal\"&lek? l'odał jeJ bez objaśnieil a .. tyku~, jaki n81lisnł bezimienuie w jednym prowillcyoualnym dzienuiku, którego był głównym
naldadcą. Slucha! z upodobaniem j~j czytanill; proza jego dobrze ~ię wydawala
wymawiana przez tak świeże ustlt, słowa
wypowiedzia.ne wuzięcznym głosem WZl"U-j
~7.i\ly ~erce i zadawalniały umysł. Nigdy

pisze. Glly ''''JUcz.y,a,
o tym al·tykule. {l ,I"n,",i.,I.1
Zllll na polityce.
- Ale e7.y ten, co go "isał jest czło·
wiekiem rozumnym? czy ma tlIlent lub nie?
- Miałby go więcej, gdyby pisat IV ła
godniejszym tonie, nie tak IIl1pastllwym
i gwaltownym. ?tla widoczną skłonność do
IJrZesady - dodała.
- Pani, przesada jest podstawą polity·
ki. 'I'en, który si'l nią zajmuje, musi UWI\Ż/lĆ przeciwników jako łotrów i niedołę
gów. 'l'ak się zwykle mówi, choć się IV to
nie wIerzy.
- Czy nie prościE\j jest mówić to tylko,
w co się wiel'zy?
- Byłoby to ]·ozsąduiej. Ale często
rozsądek sprzebiwia się polityce.
le żartuj pali sobie ze muie. 81}dzę przecież, że zawsze dobrze jest być
rozsąduym.

- Bo nie znasz się jeszcze na tem. Ale
dti cznsu, w którym postawię swą kandydaturę, naoczysz i dowiesz się wielu rzoezy. 'fyłko mi nigdy nie mów o zdrowym
rozsądku . Bo o cóż głównie idzie? O to,

żeby zostać deputowanym. A jakim spoBobem można d8j~Ć do tego? ']'rzeba 'mieć
silne płuca, miedziaue czoło, wiele ' "Czelno·
!lci, odwlIgi - cierpllwo~ci. 'l'l'zeba oprócz
tego mieć majątek i módz wydać choćby
100,000 fr., tylko ostlożuie zeby przekupstwo nie s(lrowadzilQ skaOllalu. 'l'I'zeba
mieć Zil sobą trzy lub ćztery ilzienuiki,
u siebie dobre (lolowanie i sprosić na kilkil. tygodni przed wybol'ami wszystkich
okolicznych raubszyców mówiąc im: Ni~zcz
cie wszystko, co pierzaste i czworondżne.
'frzeba mieć na usługi cały legion wy borc6w, którym (llaci si~ po 15 fr. dzieunie,
a którzy biegając z karczmy do k/lrczmy
fundują za zdrowie pana de Lonvaigne,
który za to placi. Trzebe także mieć wytrawnych krzykaczy, którzy na zebrauiach
publiazuych głosiliby jego pochwały. A tladewl!Zystko trzeba mieć tak dobrą i powabną żonę, jak pani, któl'a zjednywałaby

przykładała na rany zadawane
pl'zez nieZl'ęcznolić i nieuwagę takiego jak
ja męża. Trzeba mieć to wszystko, Klaro,
ale gdyby przytem kto'; ehciał mieć zarówy roz~ądek, wszystko poszłoby na nic.
Najdziwaezniejsze opinie irządzą §wiatem,

wie tego, co
dopiel'o dowiedział się IIIlIJrZVI<,au.
tak karczoehy jak kalafiory,
są nlczem innem jak tylko
Zachwycony tem. odk~y~iem, ocenił rzadkie
w swym rodzaju zasługi żony i głęboką jej

moja droga.
- A zatem polityka nie jest

wiedzę botaniczną.

Dziś

Była kobietą cudowną,

za- znała się !lll wsz/stkiem.
I
Po obiedzie zaprowailzl.ł ją do fortepiajęciem.
- Nie polubisz jej nigdy?
nu, prosząc, aby mu zaśpiewała.
- Widziałem cię po raz pierwszy-mó·
- Owszem, .tamć się będę polubić ją
trochę·
.
wil - na koncercie na ubogich w Brunoy,
- I postarasz się może o tyle poznać gdy śpiewałaś. Masz śliczuy glos i śmiem
styl męża, żeby nie krytykować jego ar- twierdzić, że o wiele piękniejszy od głosu
tykułów.
twej przyjaciółki.
- Jakto, więc ten, który czytałam przed
- Co za nIedorzeczność porównywać
głos 7t!0ty do glosu miedzianego.
chwilą?··
- A tak, pani-przerwał hrabia-I 100- Ja czasem wolę ' właś,nie miedź od
jem zdaniem, jest on doskonałym.
złota i ~yzl\am ci, że ta wielka t woja
- Mówiłe~ pan przeciE\Ź ouegdaj pau i przyjaciółka ...
de Luzy, że nie masz żadnych wa~ nkry- Panie! polubię , twoją polityką, ale
tych, że wszystko robisz Jawnie, ale wi- musisz pan za to polubić księżnę.
dzę, że wierzyć tE\mu nie możnlł.. Jesteś
- Odpowiem el twojemi slowami: .Staczłowiekiem niebezpieeznxm i dajesz mi rać się będę polubić ją tr,ochę."
pierwszą lekcyę nieufności.
Klara zaśpiewała; )lo(Jl'ollil, aby powtó- Strzeż się pani. NielK' zpieczeńslwa, rzyła piosenkę i siuchał z upodobauiem.
których się lękamy, są jak przepa§cie, od Zapytała potem, czy salll nie gry\Va trochę.
widoku których dostaje się zawrotu głowy, Odpowiedział, żlI dość łj\twQ . czyta nuty,
II myśląc o uich> wpada się w nie najła ale grywa tylko. dla p. de Lonvaigne, któtwiej .
ry jest najpobłażliw8zym ze słuchaczy.
Przez całe , popołudnie żartował tak z • Prosiła, aby zaśpiewał gamę, poezem wyKlary, której się to niezmiernie podobalo. rzekła:
,
Żyjąc dotąd przy bokn osoby, z którą bez- Masz pan gło~ czysty, ale nie umiesz
względnie zga:dzała się w zdaniu, nie zna- go używać; brakllię ci pierwszych zasad
ła IJrzyjemności dyskusyi, ani sprzeczki i nauki ~piewu.
\
taka gra slów bardzo ją bawila. Przerwał
- Oehl te zasadyl tu tąk w polityee jak
im ogrodluk zapytaniem, co ma zasiać na w śpiewie lllł.jnudniejsza rzecz Jlodsloóprzygotowane) grzędzie? Był to czło wiek celO!
,"
"
bystry, który poznał o'd razu, że pan hrabia
..:.... A jednak nabyć ich trzeba koniecznie.
jest profanem w sztuce ogrodnicz~j, zwró- Ja Mam niezłą metodę, mogę słożyć 1.11
cil się więc z zapytaniem do pani hrabiny. nauczycielkę·
Pan de Lonvaigne słuehał znpodobanIem
-.: Wybornlel-zawolał hrabla. - Ja cię
rozmowy okwiatach i jarzyńach, dowia- naUcz!) nieufności, ty mni.e śpiewu i będziedując się coraz 'to nowych rzeezy. Pomi mo, my osobami ~koilt:zonemi.
.
że studyo\l'al botaliik~ w Brazylii i '>I:ZyHrabina chciała odrazu rozpocząć naukę·
wiózł stamtąd bogaty zielnik, był Y( poło Odhyła w mężu spryt, zdolnogć, taleot i
żeniu tego astronoma, kMI'y wie wsiy~tko zapewni.ala" że zrobi pr~dkię postępy, bymiłem
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DZIENNIK ŁÓDZKI.
3
ochrony zllrowia i d) lekarze z wyborn
Kurak. W Kursku i okolitach rząd lici cudownego proszku pn6llzl0 bez
zmeczenia ...l I u...ld..... i&llku Randlo,,",o -.- d,.tontorady.
z własnych funduszów zawiel'za ur~dzi6 72 kilometró.... ecltet 'Zaledł-ju.
1Itywanie toh, ....... 80.10, 11,.....10 .1e.leekl"t O bub ,un...
- , owo tiu dowiadują ię, że wkrótce komunikacyę telefoniczna.
Abonament w fr:lOcuskiemu klubowi alpejskiemu podest.! d.ht- 5", pr,,,.m.2 ",'I..
przy ak3.llemli nauk w Peter bnrgu będzie roku pierwszym wynosić'
llldy •• 17 tWleW .. Poiy_xka rub & 1889 roku
będzie 100, a IV gich wycieczek gónkich. • proponuje
wpro"aotworzona komisya. dla. rozw&teni& kwe- latach następnych 50 1'8.
95'/•• 2'b'l. ~o,....l. augioł.'i.98'I".
dzeol,e otY czej inąredyeucyi do pokllrmu toł li.m.
styi rewizyi ustawy i etatów tej iu ty tuWaruI.I,
17 k,"etwa. Targ na. ~1a.;11 \'łitkoW'.
Łomża. Na weselu we wsi Ko owo po· nierzy podest.! długich
mars>ów. szczegół nie zaś .kiego. p,.wea IUl. ord. -, p.łt.... i dl )llf&
cyi. Celem o tateeznego wypracowania pro- wiatll łomżyńskiego, jeden
__
z
go
ci
pokłó· podczt.! wojny.
.
bid.
615-. ",boro .. a 6;U-660. .,10
jektu nowej ustawy akademii, będzie wy- ciwszy się z panem młodym,
wyborowe - -600, IredElie - - wl.,łIiw8
inaczoua przy miuisterynm oświaty pe- P<>"ilwwskim. pchnął go nożem tanisławem
- .joesu 1.4 2 i 4-0 ,.,d. 4OO-li50. o~i •• 200i zabił na
3ł5. gr1k& 390--420, ...pik l.tni -, 01180"1 _
cyalua komisya z udzialem reprezentantów mie; cu.
, ... pu :.p. IWa. - - -. groch polny600uniwersytetów.
Moskwa.
800, eukrowy - - - t tuol.. - - - sa kor&6e
- Dzienniki petel'sburskie dono zą, te
k,:"" jagl&lla - War Z8.wski korespond
-. ol.j n.puo ..., ___:
Budapeszt, 16 kwietnia (Ag. p.). ,PestBl' lUI&uy .-. - - oa- ~nd.
przy zarządzie wojenno·lekar. kim. postano- skic)l wiedomosti' zWI'aca ent ,Moskow uwagę, iż wraz
wiono utwOl'zyć wydział mobilizacyi.
paz_leT łOO,
2.00, jgulniellia
z nadej ściem wio uy napływa do Króle· Lioyd zami~cil artyknł, dowodzący, ze - Do"lOSIODO
t OWi" - ,
Rosya opanowyw ll topnlowo Dunaj środ
l{I'~bu ))Ulllego kor~l.
- Przeszlo stnletni klub niemiecki w Pe- 'twa. mnóstwo niemców,
......, 17 kwietni.. Okowit.. 71l"I, o IJ..y<.
tersburgu przebywa obecnie rodzaj plozesi- rze fii ów, spławiających bądź w c:bal'akte- kami hl\lldlowemi. Artykuł ten uważać na- po War
k. 9·,.'J.. Sto'lIIl,k ,un... do "iadra IOO-:107'1~
drzewo po Bugu, leży za nsprawledliwieuie
lenia gabinetowego. Oąły Z1\rząd klubu, Narwi i Wigle, bądź w charakter
projektow
HIUt. .~łAd .......ia!łl'u kOI', łS~3'-8'lG~t u Il.n. ~
ze gl·aj· spr:IWienia trzech nowych monitorówanego -269.
wskutek licznych wotów nieufno 'ci jero ków podwórzowych. Przybysz
~syw sa ...!&dro kop. 835'--l!3iI' ••a garui""
au·
e ci wciska· stryac\r;ic
272 -27~ kop. (o dod. 11& ",..,Iur. 2'1,1.
ozłonków. zbiorowo -co nawet jest wbrew ją ię między
robotników i szel'zą zarazę szenia b do ~eglugi na Du naju i powięlt
'trll
••
17 k ...i.tnia. Pll."; •• 1~-197 l1a k"i...
k Ol'llU II otlcerów marynarki.
ustawie - podał się dl) dymi yi.
socyalnej demohac yi. a przedewszystkiem
m.j 193.!iO,. na wu... pat,u. 1~.7a, ZytO
l6'lPraga czeska, 16 kwietnia (Ag. p.). Przy 168. ua kWI ...
- Muzl'um cesarskie peter. burskiego to- wywołują objaw jej główny
lD.j l6ł.50. na wr.... plid.. 15).!iO.
- bezrobocie. dzi iej zym wyborze posla
warzystw a amatorów paleografii nabyło: Podłng mniemania kore
llavr •• 17 ~wi.tnia. Ka". good a.. rag.. 1:I,.uto,
sejmo
wego
z
0pondenta, czas już kl'ęgu M.łodego Bołesławi
miecz masoński loży ,Palestyn a" w Peters· ściślej zamknąć zacbodnią
a IV miejsce sta- Ua mli 108.00. na ........ 107.00, ... ,rado. 100.26.
burgu, starożytne wzory pi m arabskich przed przybyszami niemieckigranicę ruską roczecha Matusza, Wybl'l\1I0 kandyda.ta mło Spokojnie.
llv.,p •• I, 15-g0 kwi.eni ... Ba.... tn•. Spra.... zdani.
mi,
lIietylko
i J.:olekcyę dawnycli asygnacyj ruskich.
ze względ6w IJolityczllych. lecz również ze uoczeskiego. EI'wina pimllem 1,462 gło k06_0,,0. Obrót 12,000 boi, • !etr9 11& Ip.kul"n l
ami, podczas gdy tal'OCZ ki
wy WÓl 1500 b.l. }(oeno. )(Idclliilg am.rykalilka:
- Statystyk a wykazuje w Petersbur gu względó w ekonomiczoych
ndyda.t
728 różnych instytucyj dobl·oczynnych. 'a lem ratowania I'obotuikai socyalnych, ce· 'l'onllel' mial tylko 1.380 glosów. Wybór na1 k,,! ... lIIaj 6'/.. apr&&do...ey. 11& 1Ir.j . . . wi ...
krajowego od te" oddziałał przygnębil
6 fi ~p.rzoct~we11. na c'Ierwiec lip. 6'/11 ,p~liod.wey,
cele dobroczynne Idxie roezn~e 7,600,000 gŁodu.
\jąco Ulł większość na liplec Iuuplen
6 1t/" nabywcy, na lunple.ń wrsedotychczasową IV I'adzie pań twa. Nie u- al .. 6'1.. n.b,w.y,
rubli, które można podzieli~ na następują ·
na ....... i.6 pr.ids. ~"I.. nabywZ literatury i sztukI.
lega
wątpliwości, ż e zllwarcie ugolly z ey] n. patd. mI.. 5"1.. 'P..&da",.,... liatop. grud.
c~ grupy: pomoc jeduol'azowa pieniężna. i
- Po dwndzłe tll Ilięciu łatach istnienia
lIięmclLmi wywołało upilllek partyi swo· Ol. nabywcy .
w przedmiotach użytkn 453,000 r ., utrzy- w}'dawnictwo tygoduika
ilustrowanego czeskiej.
"ew· York, 161t"ietnia. Ba".lua U'I•• ." ~. Or.
manie przytulków dla osób biednych. cho- ,Kłosy" będzie zwinięte.
lO&nio 11'/•.
Wspauiały nnmer
rych, kalek, starców 1,150.500 I' ., przytul- jubileuszowy z kollea
PeterSbur
g.
Ntw.York).
17
kwietnia.
16 k"ioud ... Ka"Ą (Pair· (lio) 1O.!iO.
(A g. p.). Wyku dla dzieci 2.224,200 1'8., utrzymanie mie· cego będzie zarazem czer\\'ca roku bitżą' szedł pierwszy numer nowego pisma tyqo· Ka". F.ifo1do ... 7 lo" ordu.&I'l 11& kwi&<. 17.07.
poż~gnalllym. Na jena ..erw. 16.77.
szkań 122,6001'8., przytułków uoclegowych go
u~\fjetnienitl mają złożyć się najłepijze dniowego p. t . • Zap;\dno·słowlaliskij wie7,000 1's., tanich kuchen 47.000 rs., szkół sily nasze literackie
stnik", poświęcony szczególnie wiadomo1,137.000 rs., zakladów rękodzielniczych zawieszenia wydawnic i artystyczne. Uo "ciom o życiu i publicystyce polskiej. Vi
TELEGR11f GIEtBOWE.
I warsztatów 12.000 rs., SZllitali i leczuic cę p. Lewenthala z twa zmusiły wydaw· pierwszym numel'ze jest al·tyku\ 01'ze8zkoczne niedobory. 110'
2,500.000 rs. Kapitały, stanowiące wła wtal'zl\jące się stale od
wej
o
BOlll'geci
e w przekladzie Sacharowej.
lat siellmiu.
sność dobroczynIl ości petm's bur kiej, dosię
Petersburg, 17 kwietnia. (Ag. p.) .• Jour- Na konkurs n,1 sztukę ludową. oglo·
G i ełda Waruaw l ka.
gły sumy 10,000,000 rs.
nal
Petel'sbou
rg"
zaznacza , że niektóre
szony przez redakcyę "Echa muzyczuego",
t.dano • k06..... gI.łd,
Radom. Wkrótce odbędzie się w Rado- nadesłano 20 prac.
dzienuiki zagmniczne, mianowicie w osta·
miu zabawa kwiatowa na rzecz kolonii le·
Z...ek. lt kr.ltoler. I .....
- WyBzedł z druku zeszyt IX .Ency- tnich eza 'ach, systematyczl\ie rozpowszech·
tniej leczniczej w SoJcu, dla. chorych dzie· klopedyi bandlowej,'
niają o Hosyi wie~cl, mające na celu nie· na lJerlin sa 100 lIu'.
zawiel'ający następu·
lU;
46.20
ci niezamożnycb rodziców .•
n
Londyu sa l Ł..
pokoić opinię publiczn'ł i przytacza , że sające ważniejsze artykuly:
908
9.1\
Lublin. "Gazeta lubelska" (lonosi, że pod p. Kirszrota-PI·awnickiego .Bank polski" ma tet pl'asa zagraniczna energicznie pro- na Parlł sa 100 tr.
36.37
36.60
••
Banki
zagl·a·
ni
Wi.do"
.. 100 4.
7685
Lublinem cygańie porwali synka jednego z niczne r p. J ózefa Włoąkiewi
77.:10
te.tuje
przeciw
tak
niepl'!\wemu działanin.
cza. .Giehly
izraelitów miejscowych. Chłopca z trudno· pieniężue" p. Adolfa
Za pa,lory p. .. I ... wI.
Peretza, "Pl'ltwa wskazując na[lrzykład motykuł .Memorial
ścią zdolano odebrać cyganom.
Diplomati
que",
oznajmiaj
,!c, że opinia pu- Listy lik .. idlcyju. Kr. Pol. .
szkolne
p. Władyslawa Andrychiewiczu.
89.7~
89.90
Końskie. Anna
bliczua surowo potępiil. manewry, l)Iające Rnlt", l,dIuka w.elt \łl lul.. .
loniewska, wł ościanka i .Towarzy stwo kredytow
luO.- IO().~~
" .',. 1'01. 19'OWUI. r. 18lf7 •
wsi Pardolów. dała znać ul'zędowi gmin- Kirszrota - Pmwnlckiego. e ziemskie" pana na. celu dostarczyć środków wichrzenia naj8M~
f6.W
Llot, ... t alem. S.rli l .
00.75
nemu . że wlościanin Józef Grzela nama96.65
- Ukazal się zeszyt V ,KołorolV.my ch nlebe~J1ieczniejszym agitatorom.
9575
"
~565
,.
"
V.
wiał ją do ot/·ucia. męża, obiecując, że się tAblic poglądow
Petersburg, 17 kwietnia. (Ag. p.). Rlllla Lilty"kot.
m. War, •. Ser. I .
ych do nlluki o rzeczach"
W25
9950
z nią potem ożeni , przyczem, celem ośmie nakładu p. A. I. Wiślliako\
(laństwa. zatwierdziła. projekt ministeryum
P5.76
95M
""
\' skiego.
. " V.
leuia, opowiedział jej pewną historyę po·
l .
wojny, zastosowania do 'straży pogranicz- Lilty .... t. lU. Lou,;.S.fyi
zbycia się męża przy pomocy arszeniku.
nej organizacyi wojskowej. Pod względem
" 11.
.. lU.
Franciszk a Oias. nazwana przezell bohatel'służby frontowej straż dzielić się będzie lIa
ROZ~IAITOŚCf.
ka tego opowiadania, natychmiast przy·
77 szwadronów.
G i ełd. Berli ńska.
trzymana, przyznała się do zbroclni, oiiwiad·
Peter' burg, 17 kwietnia. (Ag. p.). Gu- DlJ.lknotl rUlkie &ara.z . •
222.8~
czając zarazem, że namówił ją do niej tenX Kraków. Do niedawn. zawi,zanoj IV Kra· bernator kazaóski przedstawił do zatwiel'"
~,
223.lI& doilt ..".
że Grzela.
kowie fillii lwowskiego tOIVartystwa przyrodnik6w dzenia ministeryum sPI'aw wewnętrzuych DYlkouto prl"atno. . . ,
2'/,'/0
leby był p01VllŻnym i nie żartował"""fe imienia Kopernika przystIlpiło jut 18 członków. projekt urz,!dzeuia w każdej gminie stra·
Na
prezesa
wybrano
ży
profesora
ogniowej
X!&±
_
doktora
z
narzędziami I przyrządami.
Szajnoch~.
wszystkiego. Rozłączyli się o północy. A
. . .. Iy I ... kllty: Not. nr.~d
X Po znań. Nieurodzaj otał si~ powodem
Nowy Margielan, 17 kwietnh. (Ag. p.).
Sot. ui.nrt: •
Klara. czując się dziś zupelnie bezpieczną,
lmlleryall i p6łimpery"1l I
zw~kszenia emigracyi wśr6d ludności rolniczej
Wypl·awll
.
naukowa
kapitana Grąbczew· EOlilyi
nie zasuwała rygla u drzwi swego pokoju.
17
gr.dnia
1685
roh)
736
Tak przeszedł pierwszy ich dzieli po ślu W. Ks Poznań,ki.go i PtuS Zachodnich, sk~d skiego. opuści wszy wyżyny tybetaliskie 27 P~łimperyały ,tĄr.
bie, a inue były uoó zupełnie podobne. Nie wyszło za morze przeszło 1,600 os6b w mllgu lutego (st. st.J. przybyła do Oho tanu. Ka- Funty aterlio. ." banh.otaeh
niemieckie • . •
4~'I.
zmieniali zajęć, bo te nie nuźyły icb jedno- stycznia i lutego. pomimo bacznego nod.orll. pitan Grą.bczewski wYI'uszy ł na Kiryju do Marld
AIIllU:lkCki. banknoty. .
nad agentami emigracyjnymi.
1~",
Niju, gdzie spotkać się ma. z Piewcowem Fraw
stajnością. Gouziny npływały im szybko;
. . .... .
37X
i
po
Skargi
sprawdze
Stanley'a
uiu przyrządów uda się do Warto'4 rnbla 1r.r&d. ." doei.
.• Sam nie wiem doglądali fabl'yki; robili spacery pieszo lub
powozem nad brzegami Sekwanny i w le- .kartył si~ kiedyś wielki podr6tnik przed zau· Poli, by tam oczekiwać ua rezultat star&ń Kuponl eeln.. . . . . .
sie. który osła.niał ich samowość. Żyli w fanym przyjacielem - dlaczego nie mam cz~ścia towarzystwa geog~aficznego o uzyska.nie
II kobiet, chocia1 je ubóstwiam ZaCIekawia m pozwolenia przeciągnięcia. I' zpoczętych ba·
DZIENNA STATYSTYKA LUD ilOŚCI.
miłem koleżeństwie, a pomimo, że razem
je bardzo swemi przygodami. nie jestem stary dań do późnej jesieni. Pomimo strasznego
Z.arll ... dwn 17 Kwi.Wa:
spędzali wszystkie w dniu godziny. mieli
l attlicy: doi.eI do l..t 1f>·ta amarlo 2. ... t.j
zawsze coś nowego do powiedzenia sobie. ani brzydki i pod wielu wzgłodami mógłbym niedostatku i dotkliwych cierpień, jakie
Uelobie elatllpC:Ó'" l,
d.aiewult' l, tioro.t1eh 3,
P. de Lonvaigne odkrywał w żonie coraz współzawodniczyć z wielu 8zczflŚliwymi. zawsze wyprawa pn;eniosła. w kolicu grudnia i w w
W
liclbi. Ulticx11D l, kobiet 2, ~ at.i&UI,nłieir.
jednak
by"am
styczniu
zdystansow
z powodu braku opału i wody na Jó.ef Adam.llli.
any. Raz wy,lawało
nowe przymioty i przekonywał się, że ZI'Olat 60, AmaliA W&1tet lat 70.
mi
sl~ jut ~e byłem. bliski z...yci~stwa. D ziało się niezmiernych wyżynach, wszyscy składają·
l
H.tllda Pilts, l.t 3t.
bił na tern małżeilstwie jeszcze lepszy into podczas podróty do Nowego Yorku ua pa- ey ją s,! żywi, zdl'owi i pełni energii.
E. .. i elloy: d~i ••.i do lat 1~. _arIo G, .. t'li
teres, niż sądził przed ślubem.
licsbi.
rowcu.
eh10pców
Kapitan
l,
Lon
d.i
dyn,
.
okr~to.
.
....
17
t
m6j
kwietnia.
2.
4urod1"k
wielki
przyjaciel,
(Ag.
1,
p.).
Bank w tej lie.bie mtżes.YzQ.
Zachwycał się jej słodyczą i łatwością
I, kobiet - • wti&u.l)łrłcie:
w obejściu, przyró"IVnywał ją do tych mięk sadzał nie zawsze przy' stole obok si.bia i zniżył dy~konto li 3'/. na 3°/•.
O."ald
Bi.n.k,
lat
32.
Marsylia, 17 kwietnia. (Ag. p.). Dziś
Slarozak' lIi : d.i.eI ~o l l~ 15-t" "'IIul0 4.
kich. gładkich materyj, którym można na- zmuszał do opowiadania przygód afryhańskich.
Z lewej strony obok mnie zajmowała miejsce przybył tn z licznym orszakiem prezydent " tej li.. bi. ehlope61't 3••
1..... eII~t l, dorodyeb
dać kształt, ja.ki się komu podoba. Dziwiło
1f tej Uczbie W9ŻC&I'U - k~hi.t młoda i śliczna panienka. a sluchała moich opo- Oll.rnot.
Powitanie lndności było pełne zal. 10iIWowieie
go to tylko, że osoba tak miłego chara·
wieści z niemnieJązcm od kapitana przej~cieOl. pału..
kteru odmawiała. mn tego, do czego miał
Ja
zaś byłem n!~ zncbwycony, co m6wie, zako·
LISTA
PRlYJEZ
DIYCH
prawo.
H.tel Polakl. Xab.cznik. Kijowa, ~ F'j"i.....
- Pozwólmy jej-myśla.ł - użyć przyje· chany w niej jak tak od pierwszego spojrzenia.
wi... z Wilna. Chole"ibki < PIOlTko"a, A. Reeh·
Ostatnie wiadomości hanłllowe.
Kapitan zapoznał mnie z n~ i przez kilka dni.
mności oporu; żawsze w końcu ja. zwycię
tan,
li. Nord"ind I Boro ....ki •
..awr.
jak .~ zdawało. konkury moje szły doskonale.
żyć muszę.
a,.. d H.tel. A.. GolM.d.r, li.War
Silb.rb..g, )[ary·
Warazawl,l'I.go kwietnia. Wek,le król.. term. u~: n.",lti i 8. Bobrowa Wu ..."y. Gademanuo"a •
Klara, ze swej strony, cznła się zupeł S'I"iadem panny z drugiej strony był jakiś mlo·
nie 8ZCZęśJiwą i pragnęła. aby obecny stan dr fabrykant zapałek o twarZ! ospałej i bardzo BeriiII (2 d.) H.95 ;'Ąd., 44.77'/.. 80, 82'/1 65 kup.: Bi.brleh, )l. Heianer z FaLk.nau.
(3 lO.) 9.08 t~,I .; PĄry" (lO d.) 36 ~7'/, ".d.; ==
rzeczy trwał wiecznie. Śmiała się ze Bwych nieinteJigentnej •• cygarem w ustach i monok· Loudyll
W,edeń (8 d. ) 76.85
4°/. U,ty lik "id. XrM.
ROZKŁAD JĄZDY POCł~IiÓW
obaw sądzą.c, że gdy kto umie porozumieć lem na oku. )1lo<lzieQiec ten przy stole nie od- Pol.k. dute 90.15 '~d.;"\,1;
m.le 89.75 'ąd~ 5'/, l'O;'Yzywał "iQ nigdy. lecz raz podczas obiadu ·oświad· czka
"'8cbotlnia, II eulisyi 100.00 ż.,d.; ,"u potyczka
się w porę . musi otrzymać szczęście na
GODZL'j, l J{INUTY
czył. te znn jakiś osobliwy sposób pl'llyprawla. "e"u~t"lIa s 1887 lokn b6.35
;.~,!. 86.15 kup.; 5"~
wzajemnej przychylności oparte.
nia salaty. Wzmianka ta natychmiast odci" łi~ty Za8tt\\V1l8 r.i~l~lskie I ser. 96.75 i:lłod., III Beryl
przyohtdz ,:
Wstała raz bardzo rano, cbcą.c uapisać
81
łOi
101151 ł l 35L SI:lO 11138
lit.
A
95.75
żl}d.j
SU/li lillty
w • •\V~l!'.Za"1
do księżny, ale gdy wzięła pióro do ręki , gn~ła nwage mego bóstwa od Afryki do sałaty. r 99.25 ż"I.. II »7.25 ią'l., t:~8l&wue
• L.odoI
Fabryk,nt tegot wieczora PoczQstował s,.iadke. 50 I.-up., IV 95.75 i~d .• V Hl P6.65
1 96.35, ~,
10
przekonała się, że są. rzeczy, których ko95.75 t~.l. Dynooto: 1I0r·
51 55 ' ISO
" . bodz, : I 61 1 71 ~t tj
bieta nikomu, nawet przyjaciółce, powie- przyprawioDll przez siebie znakomit'l sała~. liu 4,'1.. Londyu a'I,"1,. Puy. a'J., Wi&d8Ó 4'/.. ? ..
tersbnr~
Koniec
p,"ychoa.,
6°/
bistory; taki. te byłem odtr'lcony bezli·
'Va.rtoś6 knpoun s JlHtr~. 5°/.:. lillt~
dzieć nie może. I pierwszy raz te kilka
tośnie, a panienka wkr6tce po pl"tybyciu do ..... tawne ziem.kie 151.7. "ar... l i lr~l.l. Lod ..
słów tylko przesIała księżnie:
do .Kolna••1t
2\9.-, lioty lik"id... 1ł3.~, pożyczka l.roloiow& l
7 10 8 ł6 215 78~ łl t O
Nowego
Yorku
wyszła
za m'lt za arty~ od 12• .-. li U.9.
"Kochana Oecyliol Powiedzialtlś. że przez
11 Skierniew ic.
846
ł 32 8~
przyprawia
nia
sałaty,
Pele
palacza
rsb
.rł,
17
cygar
kwi.tni ... Weł\."le", Lon.lyu 91.05.
i nosiciela
cały miesiąc nie zaj I'ZYSZ do nas, nie chc,!c
1105
" WU'SS..vrr
t J~ IU O
rr
pożyczka wdchodni a. 100, lU pO~1rsk~ wl5ehomonokla.
Smutne
to.
ale
prawdziwe
••
sałata
bar· ,W. 99'1..
stawać w pośl·odkn. Ale to zbytek deliUO
4'1," Uoty ~ ..tal"'. kr. dyt. li0Dl'!ki. n .\lekludto wa 1:15
katności i skrupułów .. Przybywa j ucieszyć dziej wzrusza kobie~ uit odlYaga i poświę' H2,'.l5. kk 'ye Lan~u ruskiego
" Piotrka"..
9 52
dla handlu ••granlc,ł1J 102~ 12
nego 275.50. pote"burakiego bonku lIy.ko. tG .... go
mnie swoim widokiem. Zgadzamy się tn cenie rycerskie" .
:l 2 .. I ł
" Granicy
:\I
doskonale, porozllmieliśmy się cudem pra- . X Kola •. P. HeckeI • Marsylii ~a~omlłniko, 63~.00. b&uku lUiędzyuarodo"eJ(o 533.00. w~..w·
11 SosnowCA
2~ . 37
bkukn (I~.koutowego 29'l.OO
1i0
wie i dziś znamy .się wyboruie. Jak dobrą wał akademii medycznej w Parytu wiadom04ć ąkiejio
10 11
ł
"
Tom"lI&o"
8
..
lIn,17-go
"
•
k"letuia.
JI'llknO~y
ru.ki
.
.
o
.
ra.
podniecaJ'l
łl
cem działaniu na organizm orzecha 2'l2.80, ua
?yłaś dla mnie w godzina.ch przellślubnych
2 Ol
d08b\"~ ~ta.OO. ....k.l. na WarII''''
"Blina
kola.
Murzynom
JS
Afryki
środkowej, spotycie 222.60. II~ Petersborg kro 22\\.10, ua
l potem! Uspakajałaś mnie tak poczciwie,
l'ot... bnrl!
t
"1.&DI1.
9 68
}I....
a ja była.m nierozsą.dną. poddając się naj- jednego świe1ego orzecha pozwala zrobić 80 kilo· IIł. 220.70, 11& Loudyn kró~. 2u.3G, ua l.ou,IYIl M.
u.browy u....
S'U
1 Ol
/•• I,. Wi ..leu 170.90. kU~OU1 eelue. a·l3.~I).
uzi waczniejszym urojeniom. Hrabia. jest do· metrów ua dzień wśr6<l naj8traszlill'8zego skwa- 20.26
'
11ft !Hn.y
::
Petersburg
..
10
5
:
OE
t;aHtawne
66.25, 4,°'0 listy hkw"1,,,e1Jue
bry, miły, wesól, dowcipny. Ja jestem za- ru. Dwaj oficerowie weszli przed kilku laty na 61.70. po'y".ka rll,k"
n Halk."y
4'/, z l8l!Jl r. 95.10. 4'& '
11 23
dowoloną, że nie powiem, szczęśliwą. Naj- szczyt Carrigon'u (2.302 m.,) i po 7.a1yciu 1881 r. 59.40,6", reuta dota 111.10. 6'1. l. d .• 1~S.4
:l St 1
" Wiednia .
ł 37
droższal do szczęścia brakuje mi ciebie! pewnej ilości proszku kola, odpowiadaj"cej 15 r. 104.70. poiycw ".cbodllia li ...... 89.30. HI .....
11 KrlLkow&
5 J1
7 25
centygramom kofeiny. odpocz,,,,szy tylko 25 syi 69.2:0, 5'1/. listy %.&8t&W1l6 rn.ki~ 106.00, 5°J~ poMuszę cię widzieć i odzyskać napow,ót."
liS
" \Vrocl......
10 6l
premio"a. z ISO! roku 160.20. tak&:"
minut. szli bez zm~czenia. jeszcze 12 godzin. ,yclka
150.00, .kcy. drogi tel. war ...".ko-wlI"le•i..186C!
G 5ł
;1 BerliD..
7 01
kl.J
UJ. c. fi.). Kilku innych oficerów, po za~yciu takiejte iło· r.t;;1.75,
ak"ye u.dyto,.. ,u8tryaekie - .-. uey"
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DZIE~ł\'lK ŁODZKI.

o -G Teatr Victoria.

Grtl'lul Hotel Nr, :1.5,

(Wa. 20 kwietnia
1890 roku
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· ALUllnE

B.. BRAY Ooe.1'1iAoHlLsmeil oncllty paeuopaa<eois oen. yopa3,1neoiu ąenCTOxuae& ~o OT~fue8i8 rOCYAKpcTBenJlaro BaRDa aOOBb B03·

oryginalnego, Fonugrafu" Edisona ~1~~ooe:~:-JI~~~~:~:::"OT~~~!:r:i:~~e~'I~~~a~~°fe~: A~U~~~:

Prywatne seansy z rOzl~glym programem. we dnie powszednie
g04z. li «1.0 4 po południu, w niedzielę od godz. 11 do 1
li połuduia po rs. l od osoby
Od godz. 7 wieczorem wejlicie po kop. 50.
_

·nh

I łamalii lila

a ea

W KO}JF...DrI w 3 aktach, z Irancuskiego, przez F. Dumanoir
,
pod tytulem
,

A'linia uyllnu.

-

od :;odz 2 do .6 po POl~niu. ~ wej~e
_ _

1)0

32:.

kop.

tI\

. Pod~~kowaJłie,

'fi

CJ

'fi
to\
'fi

%

11811----------------.
.
.
.
.
.
-1.
Nagrody rs. 50! I

lIeIJryk (. aoge.

W nocy z d. lO na 17 b. m. 8kl'/ulzlono z
iEowlIl nnipżą cej do W-&,o ,J. Kllnitzi,rn. IV Widzewl '
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Ładne

letnie mieszkania
!ID
,Ili_

z. werendllmi i OkD&Joi na
J~,e~

są

Ogr6ł)

pujące

wy. aJł....

Komunik'.Ja z 'Pi ęlIl dwa
tłi\>łal;
«riy" i owo..
na miejscu. \Viadomoś~ na miejscu i u
Pani F . Brombergf Piutrkowk., dom Ho'lDalł~ Il&jr••eiwko pał.en l). Hein,Jt.
68'1-6-1
Wlakll. . .

ruy dtl",ęit

A fEMU

si

PI·7.yczynił

P'GUlEK VALLETA

nn~lą

ZATWłElIDZONYCB PRZEZ AKADEMIA, MEDYCZN-ł, P ARTZK-ł,

PILULE8 DE VALLET

•• bJal. i

.

(10 ol1zysl;a-

UI~

.ą

~

·' Oślui.".\ l łÓkOWY ł'O :~~~~; ,

zabudowany, l omplelllie tui.aT, bez in·
wont.rz. -1..,0 około 2 włók, zięmi. •
p.zenua. torf. s.d..wka-2 mn . ..ó•• do
staeyi ~._ tel. W. B. Kowal, 2'/~ mill do •

~:~o:r:iOd:y;~~ę" P~~~~P~~ki

ndo~;~~ .

dania. l'oŁrzqba "..az około Rs. 5000.
Offerty przyj~uje Administracyi Da,ięDDik. Łódzkiego (lod 8t1r .. em, .8. B. 5000.
•
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wyprzedaż

NA JTAŃ

Ksi~żki

:

po lOoliliw ie

ZYCH CENAOII
_

lllica Zielona N r . 26~b .

<lCI

•

wysortowanych

Poda.jemy do wiadomośoi Pp. w ł aAciciell mły uów oraz tecllOików- młyna!'. kloh, i1; 1l(1Ź1 Iili§my .Jeneml ną Reprezentacyę na
K!'6lestll'0 Polskie, oraz Polud'nlową Rąsyl} wyrabianych PI7,6Z

Domy letnię . w laSkU, kąpiele
I'zec~e w , miejscu.
668·6-L

P

O~ŹUkUje , się do wynajęcia lokalu fa'l)ryczlIego z 100tO-

, reDl .)ArowYDI, 0" sile

•

•

01'nz

IO- 20 /koni. Zgłaszać się
lIa uJ. Konstl.llltynowskl} dom
Ę;e h iitza" do składu lall\P.
•
,
681-3-1

~uszerK:a,

W 'E LLER

lO.

tnleszka ' obecnie ill'7.y ulicy PiotrJ{oll'skiej w dO'mu Ditricba , obok

_ demn Kon st!ulł.a..

~

dla sadów Dokojn i[minny~h,

K. H. KUhne et 'C·"P., Lobtilu-DI'esden,
Clłbryklł

fJ·~AOI~~. Oli::~:;e:~:~l~~;~'Ii:~
..,

AO 11 Il~" X~ 760 no Cli. Ao.tpes
J.il1I1\:h B10 'ropoAt JIO,ll,SH 6y.te'P'J.
IIppun~J(ell ft ,-ny6J1 'ł0 8 1I IfpO)l.aJE.1I
II ,lbM* d" . oo IIlo1y lllecTBlI, UpHlIlI),J1e·
<I. alall\al'o ! ye'l1ll8Y IlIoeii,jl,epy, coCT08u\a ro 113'11 'rQJ<apcsRro CTRllsa,
óI\łIReRlIllro.*i Toproa.. B:Io. J 25
. pyp, - Kon. I
011 BeL, (JI\fiUKY R cauoe llpo,l,a113ewoe n lolyu~eeTBO IoI031HO p:,!3CKO'
'J'p1ITb ~ ACUb up(l)l,aam.
rop . .jI.O.l.3bL 17 <l>eBpuo 1 S~0 r.
CYAe(llllol1l JłpRC'~a B1o G1J.<1(Jye·o~'L.

I

1i!/1 . 1
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+
•
k' ll'
'u +
+HRncĄeua uy6.!IU~Han UPOAI\lJ(:1 AUli '
.... rY ' 1 "
I ..... w "arsza+wie przez tydzień bieżący t. j. +2I<1t>larJIu
Il~Ylł\eeTua, IlJlUUHA~ellm '
Ullll'O ylllany ROCl\eJleUKo'IY,
ocl d. 13-20 b.
splZedaJą SIę C'rOHI"arO
uer- e
~
n
PolskIm
godzinach . RY:I:'L KOCTIOUOll'L, oll'liueH
Haro Ani!
+OlI 10 rano, do 7 po
+TOp"OUTo a.. 187 pyli, (00
Wiadomo~ć Nt u szwajcara. .
OUBCL, 9QtUKy Ctl>loe
+
659-3.....1 +aoellOe
IoIOZUO paoololo~+"++++* +++++lII Tp:h'fL
,ll,eHb UpO,ll,311<11.
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PP. GRUlAłJLT I K' , APTEKARZY W PARYŻU.
Od 14t . tlwKdzieńU lekar,11DO to "'1Id41D01o zawsze najpomyllm't,jnt
,btkł tli ckorpbach lUtci, ~ ..,jqc trllll z wqlroby ntokjin.a i ule-

~k ..,,/GorbIllfCUl,.

J8IIt lekarstwem skutecZlu;m 1f nabrzmiałościach gardła i zapalenia
gruezołów nyi, prseeiw strupom na glowie II .dzieci i wszelkim wyrzu-

tom n. głowie i hrarsy. Podnieca apetyl, daje jędrność tkankom, zmienia
bladoie eIlry na czeratwoU, leczy rozmi~klo'ć ciała i powraca dzieciom
ollturah" .il~ i wesołość. SI800wi wyboroy środek lekarski przeciw wynutOD! i strupom dzieci przy piersiacb, jak r6wnieł wyboroy środek krew

8, ULIQl V '.!..~~E~~ŁÓ~OHAPTEKACH.
__

o

• nOĄ'L ~ 776 no rrel'poK~U~KOfi y~.'
pOlllqg modeli p8rys ki~h z ut U'L rop. JIO)l,31t li YAel:'L npo.

SYRO'p CHR'ZANOWY Z JODEM ·

przeczyszczający.
SKŁA D w PAunu,

"

06'hRB.~eUle.

1+. iJ

tJ;:

'

O t
~
+'
88.
~.
\~ ,
- -Cy.teóu",l! rrpROT~)l1o- CjL1l.1Aa "lfJ(·
pOBlII n Cy)l,eli 3-~0 lleT/lOKOHCK31:0
_ O\rptl'~ II, A• .IlfI,'JoytO~ ZU-reJlL•
c'r'YlOu\il\ B'" rop. JIO)l,3u uo BJ'(_ I. I ._ _~_~_ _ _ _ _ _• •"'!I'!I___G.'iiil:2.-.3_ 2__
,ll,SeacKoJl }'Jlun1! Xi I1437, Ha Oello- I'
; ,
B3ni.ll 1 030 eT. CTa B~ rpn rJl8UCK, A!!!!!!!~~ÓJ!!II"'!!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!I!!!!!'!!~"'!!o!!!!!"'!!!!!.~!"_
!!!..!!J!I!.!!!!!"!'_!!_
!!'!!-.!!.JII~!!'!!~...
o

o,

; S7tUfltliJ7llUOkWI'aty :+~o~~
Y~.I\:hy~~.I4f~;:; oc~~~U~"
~~~~a~l~el'~a';;~ I:T:aI;fl!~H

w"l c y wl,O.. lłra kl ('h.

Powołnjąc się na powyższe ogloszenie pozwalam sobie nad-

mienić, iż l~ lł.ce 'pp. H. H , ... iiJUle et {lomp.,
zqobyły solJle wskutek innych ógro ninych z,\let. zl!roką sla1v ę
zagranicą.. U uas w krajn są juź zaprą wadzone w barilzo
wIelu: młynach i we w~zy~tkiclr 2;nllkomicie tunkcylJuują. Obok
.wiłc:y dnżel!'o kttlibru, fabryka w"rabia taki:e walce dla mnieiOj
J
,
szych mtyllow, 'Jd,6re jui pu 1'8. 500 za kompletny lltól walco- '
I
'A
C
.
'i
~ b
C
'ki
ł
yr~ po eCh, ~ogę.
eny SCIS e la ryczne.
elll1l wysy am
nl\ ,żodlln ie gratis.
.. ,
'
Józef" Lewlński, ,v,toeławek,
skład artykulów mlyDftr8kICh _

I

kuje miejsca do dzieci, lub do skle- Cy.telluwiiUPIICT1I81, C'L:h!I)(ft Mu·
pu. Oferty prosi składać w Admi- pJO&lx'ió Cy)l,ell 3·1'0 UeTpoKoaeRcu'o
nistl'lLcyi "Dziennika" pod lit. J. R. Ol'pyra II • .~ . Ilt.~oyeoO'b, lKHTe~ b '
i4E ........ +++* +++++* ctoylOll.\iii B'b r . ~rOĄ3lł 110 BRJ\se8'

panu Józef"owl Lewiilsklemu w "r ;rocławkn ,
do ktiu'ego 7. obStalunkami zgłuszać się Upl'<lsztlmy.
IIJ.ec YRI .. s

ks iążki

wszeIJdc druki i

Młoda panienka,
przybyła z matką ze wsi, poszu-

Walcy patentowanych do młynów,

,

Szematy do zapisywania
wypadków w fabryce,

•

UIIS

robotn ików, oraz

tnlko\\'.

'

~

małoletnich

KSIĄŻKI

__""""""'I~"~
~~
~~~ ~ ~ ~

Wa:tna Wiadomość dla Właścicieli Młynów!

l\apisywani1\

fabryczne

do Z:lllisyw:tnia dowodó,,: legitymacyjn ych roho-

!'i.przeciwko nowej synagogi.

:A9,~.J:~J:illll~~~~tLrze. moż-

A.NEI1.!
ZU BOŻENIE KR WI

PRZEPISY O PRAGY IAtOLETNIGH ROBOTNIKÓW

•

•

kapell/szy, okryć i. t. p.

•

póltolj' wiorsty od przyslanliu An·
<lrzejów drogi fabr. ŁÓ<1zkiej, są. •
do wyn ąJęcia 1'6~l1e ' lokale po pięć,
po trzy, po dwa i po jeduym po. •
koj u, wszystkie z kuchn iami i 0<1GG6- 3-2
~owiedni.eJ!li wyg~<lami.. Artykuly e!."~.~.
zywnoścl Jak uablał, mlęao~ (Jgro<lowi zny i pieczywo-piwo bawar-

, ... 10.

nn.bycill

•

,jest

Rów lI ięli u rząuzo ll ą

.......,II.lI,m.;/.
q.,..bc.olę

•

•

Zaopatrzony ZOI!tał lIa sezon let1l1 w naj!lwicżs7.C
stroje damsk ie, jakot/):.o kapeluszo, okrycia i maler• ł
k .
Ja y na SU nie.

O·.·..

W :u1ministracyi "Dziennika Łódzki~go') są. tlo

•

Emmv' Roed'e'1-'
łJ

... . .lol' ...

Ih-k oalb.... "'''' ~ Uf.

;,~:~Il!r,e·.:·iir;:~ ~

BLł:D NIC,\

•

_

kUdaj wrpisano jest llulOiat. Vurlta.

Jl&

B lUEU PŁ.ł WY

683-3-1

MieslZ~~ni~ do~:~:::~y.:~~~~~~;
wynajęCIa

P1

PRAWDZIWE PIGUŁKI VALLETA NIE SĄ POSREBRZANE

lIia skralłzlonycll tzecz}', (l~'zyma lIowyżs7,ą nagrodę .

nd 1 (13)
r. ho
J'Óine ..
•
IQkale d. lIIl "",j~ia .. dOlllu gdsie ob'eenir •
I'rT,yŁltlek dla biednych i kalek. Blii8~
wiadomoóć w kaneel"'" puymlku,
•

BLEDNICA, •
BLADA CERA

LECZĄ . S I Ę
PRUZ obom

"\"0-

)l1'zedmioty

Kwby wskazal 7,lodzipj!L 01'8Z

f!)

o-oo.i

BEZH UWJ TOŚĆ

I ' ulr. nlldlwlodzie ,dIuli. nleble.ki, (libery.), 2 pioulI" g'j.owe (Regu·
IIlnUll Jeden HIty drugi curoy, pord rękawiczek b,wllnluycb bialyc~,
3 bialI cb .. lll Da nYl" ..1.lelka d. kurzu, 3 skórzane .p.ny I kawalek
ce~aty .derhlęl. . . p.wozów I lIbrane.

wycho -

CJ

Oame
. I .I Jakoob Dobramf~.!·
.

~ą~.ą$~~. ą;$'itl@~QJc._~ ~

roli lJł!>
panldo denabycia
RIS. u H.
lIIr )VBilety
LA 'GR, Ilr:ty ulicy Pic)trkowskiej.
JMPRF..sARIO

'"
'"

O

Za pIerwsze udzleleme pomocy przy pożarze fabr ..ki
'
naszej. , wyrilŹamy 8!l1"deczne podziękowanie panu JrlaoryCf'mu PoznanSki e mo, który przybył Ul\ czele
~~~:~ń~E~oweJ fabryki towarzystwa akcyjnego "Izr. K.

'"

v.>- 1 -;;;

_ _
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W 'XIEDZIEL. Ę, dnia 8 (ZOl kwietnia. 1890 roku
....
__
p"~etI6tau)iełde popula'l'ue
!!lali Hooce rtoweJ
'

stra~zne KOOI~tJ j..
<LeI fues tcl'l'ibles).

rocy-

,ll;apCTBeHHarO BaRKa.

i

W S O B O T Ę, dnia. 7 OII) kI-:ietuia 1890 roku
I
PRZED 'TA WIEJ.'\IE

wy stąpi gościnni e
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E N I A.
e OT'b JIO,ll;3HHCRar o OT,II;'tJIemJI

ife~"'~.~~.~+

W llieazi elę,

.
DanI
art Ił t lró

s z

o

Ł

.,
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lU.

.

hot~l u

00'

•

•

w

..",

,.

1191.

'lf

v~,

T"'~'',Epn.llh-

poł udniu.

11011.

II

O

U pO,ll;y,

lIUY lł\OOTSO

Z b'
t
gu
łOno
paszpor
,
wydany z powiatn piolr-

kowskiego na imię 'Elli3SZ:t
Nutkiewicza.
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