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Inspektor fabryczn okręgu warszaw, kiego, p. W. Światl()W~ki, pÓ1Dteścił. IV ga·
zerif\ ,t\owoje \\'l'emia" artykuł o mieśzka
, niacb tlla I'obotpików DastępująCl\j treści:
Hygiena mieszkali wfmaga; od zih'owego
lokalu d111.' robQtników okre 'Ionego stosunku ptzeslrzeni, a mianowicie 25 metrów
kub. (8M stóp knb.,) 'dla dorosłych i poło·
, .y tej ilości dla. dzięci do dziesięciu łat
wieku. S.l'piatuia dla dwn dorosłych i czworga rlzieci, powinna obejmować conajmniej
100 m. k. powietrza. W fabrykach ruskich
prycze, na którycb ~pią robotnicy, są zwykle drewniane i często umieszcr.ane bywa·
ilł ponad sobą w dwa, ~ nawet trzY)lłętra.
Zad uch na górnych piętrach dochodzi do
niewiRrygodnego stopnia. Szpary ' w pryezacll pełue ~ pasorzytów. Za posłanie
służy, jak i li włotiei'an , oclzież ' własna,
nadziej wyclawane są robotnikom 'Worki
wypchane słomą, Kolder i podllSzek nikt
nie posiada. Bardzo 'Oz~sto robotnicy śpią,
nie zdjąwszy nawet obuwia, z bbawy kra·
,łzieży. 'rym sposobem pościeli, we wla§ciWl:lII znaczeniu tego słowA, ~ IIUIjll wcałe
I'usey robotnicy fabryczni. ność miejsc ua
\11'yczach czo:stoktoć wystarcza dla Jednej
zmiany robótliików; powróciwszy do koszar, robotnicy kładą się lIa miejsca zwil,I żone jeszcze cudzym potem, Wobec takich
warunków l bardzo komicznie bl'zml projekt,
.lilki spl1tkali ~'lily niedawno IV jednej z dysertacyj doktorskich (zdjlje się:' dra 'A[aka ·
\'owa), że 'pr'Y~e dla. rołiótnikó'w ]lowinny
być od!lzlelllne OlI siebie wysliwanelni ażu·
rowemi ' pl'zegrodaml!~
,
Osobnych I ypialil dhl · małoletllich robo·
blików nie spotkaliś1DY ani razu, ,a nie p<l.
trzeba byi! pUlJst~ .. iłJy p oj:jAl , jak ",ażn.em
I lliezbęd'Jieln j est urządzenie I\ila dzieci o·
Hobllyl:h sypiahi, jak szkodliwie od(lzia1y-
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wanalch 'llIora1iiO§ć~ sypi&Uie, rkzelllz 1'0:- r~adziej, ~'edniQwiecznego ObllWia:;Ew'(lPYl
botnikami doro łymi w jednej izJ>ie, jak zachodlliej, łapci, nie wici, ~ wcałe. Czę~tb I
wcil'śnie , rozwijl\ią się \Y nich instynkty zoyaczyli mOZI1I1 nllo robotniku spodnią biepłciowe, cynizm i wszel'kie szczegóły ze- .lizQ4}, która u robotnika. ruskiego jest tapsucia. Jeżeli potrzeba lI\!ZY? w ~zkole, kien) nięprawdołlodobiąństwem , jak porcya
Drogi żelazne.
dzieci !'obotnikó lV fabryczaycll <1łalego, że· dobrpgo befsztyku na obiedzie. Obnwie
- Pornszoll II1'ojekt zapro\'fad~nl8. poby nrobi~ z nich (lobrY,ch i !lzieluych 1'0· 1I0SZą nie tylko pOlIcz as wiełkich IBITOCZYSto- ciągów spacerowych letnich na ko łei obwobotników, to niemniej kouiecznęm .ies~ po- ŚI:i, 1\ klasyczne koż uszki. nie stanowią by. tlowej. I'
'
st&wlenie ich w takich \varUJl,kacli, ktl\re ,lllljlllniej główuej, 1\ przy tent jedYllej i nie- Zamiar nrządzenia. bufetów W pocią
nie zużywałybY przedwcze~n ie ic\Ą , cj;łla i zmieni8Jącl\i się od7jeży na wszys~ki8 pory gneh pośpiesznycb dróg żelaznye11 W Rosyi
dnszy.
"
.
Il'oku- • PI'zyodziewają , się 'odpowiednio do blitki jesłl u\·zeczywistnlenia.. W tych
Podczas gdy w Ml"łorll\\>.'A. a z~zególlliej sez 1/11; ~al\1izelki, żakict.)i ' i surdaty z je- dntach PI'!edstA'Wiciel 10hdYliskiego towa.IV Rosyl ś1oatowej, robotnicy lalJryczni ży- dnej sq.·o u ~', a kapelllSZo. parasolki i buej· rzystwa, poclejmującego to pl'zedsiębier
ją IV koszarach, to '" KrÓlestwie Polsk i ę m . ki z. drngilli, Rtall owią Ilość !'Ozpowszech· 8twO\ wYjechał z Londynu ad Petersblll'ga,
jeżeń wogóle otrzym ują mie. zkalli a od u)vu.e c7.ęgci skl:\(lowt1 kost.yumów polskich cełem zawarcia nmów przed \vst~pllycb z I'nwla.$ciciela zakładów fabrYQZnycll (w prz~· l'obotllików i robQtuic ft\ur\!,clmych. \Vszyst- skieliu dI'ogami żelaznemi.
ważnej mniejszości wypadków) mieS1.,kjllia kie fabryki w Ro~yi" szc~eg6Inie.i ' zaś IV
Handel.
te nie mają charakteru ko zarowego, acz Królestwi e Polskiem, zaniedliują. 7.1I:pęl·
- W sali ' giełtll' warSz~ws, wywies7',ono
urząclzone są dlil fam ilijnego ~ posobu ~yci a. ni ą kwe tyę łaźni. IW 80() wielklcb i dro- w tytli lIniach następujące ogłoszenie: .Prs·
Niektórzy antorzy wyjrujniaJlł " tę r6Żllicę bnych fabrykac h małoruskich znałeźligmy gnąc w granicach możliwości' przyj, Ć II poodmienuemi warlInkami pow~tawania fa· t.ylko trzy łaźuie. Brak ł azien przy fabry- mocą I'ozwlljowi giełdy produktowej IV
bryk wo,wnąb'z Rosyi i w POIS/!6, PoJjc,zI\S kach miejskich i I)odmiejskich łagodzi do War87.lIwie, komitet giełdowy p6stauowil
gdy' pierwsze, l)Owstając w epokach dawniE\j- pew1\~gq ropu' moż ośj\ mycia się w ła- sposobem Pl·óby. I) slIlę giełdową OlIdać
szych, niż sto unkowo młode . fabryki pol- źnhlcl! tltrzymywallycb phez przeclsiębier- lIa zebranie giełdy produktowej I1r1.ez go·
skle, szukały nie rąk roboczyth, których ców. W Królestwie Po ł skiem używanie dzinę po uk01k zeułu czynności giełdy \ve·
wS7.p,dzie dużo jest w Rosyi, lecz taniego łaź ni wogóle nie stAuowi po'trlllby z przy- kslowej, t. j. do godziny 1'1.; 2) za. wejpaliwa, ostatnie zakładlme bylr pr~eważnie 7.wyczajenia i uważane bywa raezej za tlro- ście na sałę w przeciągu tychże r.ebrail,
w miastach, IV poblitu dróg żelainyl!b, lilie, dek specjalnie leczniczy, nie zaś hygieni6ZJ t. j. od godziny 12·ej do PI., wszyscy bez
potrzebując drzewa. i używając na ']l&1 wo uy. NiekLóre fabryki w WII1'8Zawie 1'ozda- wyjątkn wchodzący opłne~ będl) do pasz·
węgla. Dlatego też piw' wsze musialy bn· jljo robotIIikom bilety do łażni nie inaczej, ki po kop. 5; 3) olIoby, znajdujące się na
dować mie zkania dla s wbfd\ przyszłych ja.k z polecenia lekarza . Wobec braku ła- zebraniach giełdy weksłowej, mają ph~wo
robotników; 6statnie zali korzystały z pra· zien Iwo~l e , t.rzeba przyznać sluszność pozostać i na zebraoiach gleldy prodllkto·
cy robotników mających prywatue llIiesz· twierdzeni om prof. EriRmana, że niedosta- wej bez dopła.ty. Postanowienie to kOOli·
kania miejskie. .Musimy zunac:lyć i te. teczua . iłoM laźui w· f.abl'.l'kaeh (nawet w tetu wejdzie 'w wykonan~, poezyoajłc .o{l
fakt, że nigdzie w Rrólestwle Połskiem nie. gube1'lli moskiewskiej) dowodzi zaniedby- poniedziałku, d.llia 5 maja roku błeiącegb. "
spotkaliśmy koszarów wSI)ólnych dla ouo.l- wauili ze strony właścicieli tych fabryk Ogłoszeuie to jelit wynikiem niezaaowole·
ga płci. Nigclzie ' także ui _potyka s ię uajeJ emelltsmiejszych potrzeb icll robotni- dla' pewnej grupy kapców z l opl'Zęd~lłllfo
prycz, z&miast . którycli używane ą. wszę- I<hw. Kweatya wplywu ła.źlIi ruskiej na rozporządzenia komitetu w przedmIOCie
dźi'e łóżka drewniane z sienni~ il1l1i słomia· organizm .czlowielta zdl'ówego ma już całą' giełdy prodUktowej.
•
nemi, cho~ iaż niemał o Judzi sypia i na po- SI)'T. literaturę i 11:1 podstawie szereltn prllc, , - 'l'egoroczny kawio!' wyrobu krajowe·
dtodze. Często sjl.otkać moina w takiem prze w aż nie ruskich uczonych, mo~na uwa- go jest tak dobry, że wysłano . próby z.a
'mieszkaniu jakietakie umeblowanie, na- żać za zupełnie Uowiedzione, że łaźnie, ja- granicę do blliiszycłl miast, Jak Torun,
przykład krzesła, komoII!} a na,wet szafę. ko Srodek r1yetetyczuy i hygienic~y dła u- Katowic& i Wrocław. ·Kawior. znałazi tam
Kołdry i podqszki SIj. bardzo rozllowszech· trzymRnhl r.zysto~ci ci;\laj nie- mogą być odbyt i nt\deszły j uż z3m6wie1U3. 111\ ZU:1. z·
nione, w' zupełn em przeciwieflstwie II tem, zastąpione żadnym lunym §rodkiwn SY.cze· ne pa.rtye.
,\
co widzimy 'V, fabl'ykach RQsyi weWll ę ' gó lniej <liiI ludno:lci robotniczej i fabrycznAj.
Przemysł.
.
'
'
trzne), gdzie llrzedmioly takie \I ie spotyka·
,
T'!
- 'Fabl'yka ŚI'6tu strzelmczego w . ,ós.
ja się prawie. 'l'llk~e odzież robo~nilj:a fa· , l.
,.,
no'itcu, nale!ąea. vrzedtem do cudzbzlemca
bi'ycznego jest' tu bezsporni ~ lepszą niż 'w
,. J' j ' I -/--:;r:;;:-"
.. u,
p. Fayera, prżeszta. na w!lt.sn ość pl~. So:
kołowskiego ! Ma:hno\vsklego, ' ob wateli
Ros i. Trepy trafi . ~ się stauowczo ~la l e k o
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-:-'Ój';lec iio7.wa a lł l ' 7,ecież że r -llpl nQ' I, ".' 'l'rpc~ b y )estefI i)Slabiony, '
' IV
in l.U1d} Ilk • pner
1e'1Idawa.J ... .wIem sam... 'lVszygtBądź spokojna, idź I
ko dla mnie skoilczone. Chc iałbym tylko
. -- A małka:?
dowiedzieć się, co . ty bę!lzieśz "libił, co się
!l'
Nie mDw :ej; nk. Po co nOIV\l lży ' i stanie z tobą,. kUII'y przy z,Yciu zostaj esz:
, kien,
.s<:euy, kielły zostad tu nie mogę, a. sgi ąć Wszx o 111nie
UlepokoL.. bardz!l tez
- lIloże to wlaśiIle . były d,9bre czaąy?
s.iIl nie ohoę. :.G resztą przyszedłem 'flis ,dla pros e l A _ się
' .
(Dal.ęzY' ciąg - 'lkdrz 'N,·. .9.9ł . .
Odpowiedź żaśwleci/a"'w .rej oczach łez żywych. liii po ,Jakóbn bo Hpieszno liIi lz
Porwał go okropny, śWISzczący kaszel,
pełnych. Wstała i spoj rzała przez okno; powro'ew. .
"
" . a gdy uspokoił się, Piolr usial\ł obok uie·
- Nie, Ilewien stary profesor, Piln· bHII' niebo było jasne, gdzieniegilzie tylko Jlrz~_·
W~zelll <lo stollo11 : jrodezas I;dy ons po-. go i zaczął cóŚ ste~tać. Jakób sluchał, da·
bresot; zapamiętaj ·,to Imię, nosi je dziwnie suwały się po obszurach błęki tlle ' ob~ók'i', uiegła ku domowi, '. ':"
jlj.C dowód awagi ruchem głowy, albo spoJszł ach etny I dobry czrowiek. Mieszkaliśmy jak białe żagle.
T'..
l!
,! Po kilku miimtaeh uknzat się .lll.'kób, rzenielll\ lub slówldem wyrażając. to zaw jednym (lo mu i kiedy rodzina wyrzekła. ' - . Deszcz ilstał- odezlvała sil;'L cl\odztnY. podtrll)!my.wally' z obui stron przez Alileli~ chwyt, to zdziwieuie dziecinne, to niezado·
się mnie, on pddał nii I'ękę " )lómocy i w'a- Co tet ; pomy,ślł łudzie we wsi, gd, nas l·a· i Alltoninę. Bieduy ch łopał< \vydawal się wolenie, td p1ozesb·ach.
towal. Dzięki jemu, wszedłem erb redakcyi 7..em ob'nezą?' - dódała n wyj!?cia.
'
oiżs~,\l1D od nich, tak go 6hol'oblll zlamllła f - O, przyjdzie czas, kiedy trzeb!!. "ę
.Don Jnana". Nię stanowi to jeszcze nic
- Że nie przestaliśmy byĆ przyjaciółmi i ku ziemi lT pobbyliła, . Iecz mylił ujl-zenia ' Ilzit\' pl'osiĆ' ich' o pr~ebacze~ie - pr~~r~'a!
nadzwyczajnego; zarabiam zaledwie na źy'~ i bęcl.iJe , to prawilą. - odl'zekl ,PI\\tr już IV Pipka dobj lYJlla .zeil resztkę- energii. ' Stą- l'lIi-'szept brata, - D1e mówI~ dziś, Jeś1.I. ~I
cie, a mam jes~cze 1,500 franków długu, ogroclziJl, ,
II
".1
ual rilzElroko, ja.k.by>' chc i3.ł biegnąć, chociaż !ji~ ' to .fiiepodoba," ale k[edy~~ kiedy mme
co moie za gardło dUsi.
Amelia czuła raj IV duszy. StąIlllła l po· nje 7:dołalby się nawet '!lam 1130 nogach n- już ... ·,
,
.".
i '
- Tysiąc pię~et frank6w. - powtórzyła wołnie drożyną... chciałaby jq.. pl'zedhlżyć trzymać. ,iW:L\'gi suahotnika ;;kładały si QO
Sto}4c ' We ' driwiacf.,1 z oczyma zwróco·
z pl'zerażeniem AmeUa. - Z czegóż)e !ld- i patrząc ' na ślizgające się obok 1'3 ścianie UŚllliechll bolesnego. Nogi 'mll' się ' płąWlIy', nemi na !irożynę, ' d~iew.częta nie mogły do ·
c!/Lqz?
wąwozu dwa zlane w jedno cienie, żapom- ale ten u!<miech z u~t nie schodził, jak gdr słyszeć odpowiedzi Piotr~. Stałyone.n a
- Ojeiec mi wiuien .
niała nawet o smutinem spotkani'It,~ nl(' kló- uy 1.w·owie , i życie były celem tej prze- straty, wzruszone do głębi tą sceną poze- 'A taje, pamiętam, pisałeś o tem... , re szli. Pie.~ń tryumfu brź11llała w jęj chadzki.
,.,
,.
gnania i pełne oba.wy przed gospo!larzeIli
- I żaduej" nle otrzyi!lałem od niego OlI· sercu, Zdawało się jej, ile stąpa obo~ lego
f'7" Piotrze Jl1ój ł krzyknął, Ilowlókłs:llY Geniviery. ,NaJ'az' doleciał )e ]l~dniesio~y
powiellzi I Ale to dlugo trwać nie może ; pięknego, pełn ego sBy i dutlly 'młodzieilC3, , się lIares ~cie i r7.uclljąc się ' w objęcia trochę głos Jakób... ZwrÓCiły Się kb. me·
kolega, który mi je póżyc~ył, nie cHile cze· IV stroj u pauny młodej , a długi orszak we- braŁa.
':. .•. ,.
,
I,
' mu; opierając się rękami o ziemię, wytężl\ł
kać i bęllę zmnszony w końcu cbwycić się selników podąża. za. nimi. Wszak Dl1 ją
Piotr oddał u~ci sk \'Ii . milczenia i nie mo- wszystkie siły, aby pOO~ignąć swe wy' I'odka, który mi on doradza.
kochał Nit1 śmiała oczu ,podnieść, ale czuła gąc zapanować, nad okrolmem wl'ażeniem, nęclzuia.le, arżąee ciało.
'
"
~ Achl gdybym miała tyle pieniędzy, to dziwnie roskosznie. Wtem, na zaWl'oc{~, tulił p~'zoz jakiś Cz;lS pierś Il,horego do sw
- Nie I...L mówił, wpatrując się w brata
z Jakąź roskoszą odda\abym ci je:
.
PJotr schwycił jej rękę. Wyrwana. u·apto. jej. ,aby /stłumić :iz.y. .
", I' ,
, źrenicami szeroko z przerażenia rO'lwarteSerce ścisnęło 'Śię dziewczynie; życie d3.· Wilie z marzenia, pojlniosla mIli oozy; '!lclI!· - , Dzil)kuję ci, żeś przyjecbał - przemó-' 1):ri ~ ty nie my~1isz o niczenł podobneOl?1
:v~ego. pl'i:yjacielil: dzieciństwa wydało się I jakże myśli jego były dalekie . pd jej myślil wit młQds7.Y, OI'\tSzczając się przy pomocy Zarwjesz chyba! Nie malzysz nawet o
Jej t.ałnem dziwnem, takiem obcem.
Twarz jego przybrała wyraz ,Ilurowy i nie-, stał'~?leg r.na kupę- sianw. I
tem ...
- ' Ta.k i od wielu lat!
- DzI~lna z cieoie i poczciwa dziewczy- spokojny; widok ~todoly, dom tlenjviery za· , ! - Kto umy wzywałby mnie nada.remna, Ameho, wiem o tem-odrzekł z DŚmie· słania.j ący, budził w nim tylko dawny żal nie - odparł ten ostatJ!m - ale przecież t.y,
~ A więc ł 'Wyrzecz się tej myśli, wy·
chem.
do ojca z odllieniem obawy.
,
gdy lonie z nomu wrpęo:lzano, lub pozwala· rzecz się; w niej twoja zgubII ... Je~li ma.<W,
- Ameliol- odezwał s.ię głose\1l zdławio· no wypędzić" ty sam jeden, jak brat, że· choć trochę lh-zywiązanil\ dla 'konaJącego ...
. - Mówisz tak, żeby mi Sprawić przyJemność.
nym-Jakób nie może i~ć dale~o?
gnałeś i pr~prowa.dzaleli limie IV daleką
- Nie mogę.
- Wcale nie dlatego; myślę i mówię
- Sam wcahi nie chodzi.
I
'
podl'ói..,
i
.
.
" ,
- '1'0 szaleństwol
szczerze: takem zawsze rad cię widzieć I
- A więc .będę tam czekal na Ilięgo. :, :"l' Wybieram się . teraz sam w j8l!zeze
- '1'0 życie moje!
•
Wskazał' rEJką 9t\Varte wrok, stodoły. I dahlzą i dluilsz/ł - o<ltzekl Jakób zamiera·
II
I
- Naprawdę?
(D. i'. tl.).
- Naprawdę.
- Tam? i\16;!;, tl) tak, blisl;o ollllomu ... j'łcym głóąem.~Niepł'awdai, nieszezególnle
Itr
Usta jej "ozehyłil uśmiech radosuy.
gdyby ojciec...
wygląrlalll?
15)
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A pamiętasz , jak
e~y2 1Dogłallym nie pa.Ulięta~J .
Byliśmy jak brat z ~iostrq.. ,
PI:zecliOdz lłeś codzie il k oło moich
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:a Kr6l88twa, którzy k82tałcili ~i~ za gra- szczegółowo opracowane podanie o wpro- szczera po)(łzjekow nia Przewodnicząc&: Br- a m J4Cych sehronienle I gin~cych czę
nicą· Jest to jedyna fabryka w obrębie warl7.~nie rysnnków, jako przedmiot.u obo- nesi!lTld (JilllllH7g. ~ kretarz: I::. HI!I1z.
l'
inowierezyeh 1"odzinl\cb, bez, zel
osno~l\, której włdciclelami ~ą polacy.

wiązkłJwego 110 wszy. tkir.h średnich i nii(-) Przeciwko nadużyciom, jakich dOllU
~Fl.IIO i z wiar, praw~8ławną i nl\ro.1..
agislrat miasta Warszawy zwrócił ~zych zakładów uaukowych. Podauie lej ~zczali ~ię przekupnie i handlarze, CI tują '
ią 1"0 ką.
a początek 7.amierzo
się do władz policyjnych z żądauiem zam· progby p~stanowionl!- ~ylo je ~cze na zJez- przy r~gatkach miej kicb na' • ian i • ~ u~wo~enie przytułlru dla 25 CU.IIO&''''.• •
knięcia jednej z fabryk papieru llofflrowe- flzle rlllikich pracownrk6\V" na połu wy- zaknpuJ'C od nich artykuły spożywcze, by I tyłoz dZiewcząt. Z cz em kołoOla-Pl"lr.
go przy nlicy Marszałkowskiej , z powodu ksztalcenia za w/ nowego.
potem przedać je drogo w mie i, wy Lło tułek ma być powiększona sto ownie .
tego, że ścieki tej fabryki zatruwają po- Zarz&łd kołei war 7.aW ko-wJederiskiej rozporządzenie władzy wyż zej, polecajljCe zasobów bractwa I odpowiednio do 1"Z6ely.
wietrze.
wyznllczył w roku bleźl\l'ym na utrzyma- trR.Żnikom ziemsk.im niedopuszczania p o! wistych potl~eb ubogiej łudno ci praw...
- Warszaws'ka fabryka gl'odk6w opa- nie: ukoły technicznej (od dzlał6w specyal- bnych manipulacyj.
lawnej krajn tutejszego."
trunkowych pp. Urbanowicza i Trzciuskie- nych) rub!i 8,821.kop. \ I i szkoły .p~zyg(\(- Fabryka guzików przy ulicy Zi 1
- " Kuryer codz~ennl.''' .dol\~aduje
go rozesłała po 87.pitalach miejscowych towawczel (od/lzlałów . zkoly mIeJskiej) neJ wkrótce prz lAnie funkcyonoVfać,
- że z powodu przeclljgllJąceJ Się kwestYi
wynalezione przez slebll!' dezinfektory sa- rubli 16,802, czyli razem rubli 25,623 k. 11. nieważ koilczy it) termin knntr tu najmu ostatecznych po tanowief\ o losacb k
modziałające, kt6re oezyszczać mają po- Z Jalty 110110 7-4, że zamierzonej e t ZA- budYlIku abry~neg".
emerytalnych na lntej Z'rcb kolejach, zwo.
wietrze, u uwając złą woń, niszczyć zarazki łożenie lAm szkoly ogrodnictwa, uprawy
(-) Młeczarnia. Obok kweru miejskie- lana ma być ogólna konferencya IlIozed .Ia·
chorobotwórcze, a nadto zabijać móle I tytoniu i uprawy winnic. Gubernialne ziem- go plozy ulicy Widzew. kiej otwarto «""ieżo IWicieli tycJlie kas ! udziałem członków in·
wszelkie robactwo llomowe. Do celu sKie zebranie wYI'aziło życ7Alnie wyznacze· elpgancko urz&łdzona mlec1.Al·nlę. Jelit to spekcyi i dełegatów mlnL,teryum.
wspomnianego wystarcza zawieszenie olez- nra na zl\pomogę urządzanej szkole jedno' filitl L'\kiegoż zakhidu, istniejącelo przy
- Sędziowie pokoju miasta WarsZltwy
skazali w ciągu tygodniA 21 właścicieli d..
iDfektora wysoko RI\ ścianie pokoju w wa- razowo 5,000 rllbli i cOI'ocznit \,000 rub. Ko wym Ryuku.
terklozet.'\ch, sz fkacb nocnych i wogóle Kuzniecow -jednor'azowo 3,000 rUb., a mi·
(-) Roboty oko ło naprawy bruków na mów na karę za wykroczenia sanitarn<.
miej~cRcb , potrzebujących Mzlllfekcyl.
niBtel'yum Ilóbr Il/\ltstwa wyznaczylo lIII ten ulicach naszego miasta już rozpoczęto. Od Pociągniętych do odpowiedzialno§C1 jest
- "Odcskija nowo tiU pi szą, że prze· ceł 2,500 rubłi.
kilku dni reparują ulicę Widzew ką przy jeszcze 41.
mysłowcy solni IV Odesie są w wielkim
rnod najliwięuzy zaproponował za- mości6 kolejowym.
- Z decyzi władzy wyższej będą wyole.
kłopocie z powodu wysokiej lar'Y!y rlla rządom dyecezyalnsOl gubernij wewnętrz(-) Ha próbę. Wynalazca ostawionego legowani do Kijowa i Ode y niektórzy rad.
przewozu soli drogą żelazną do Królestwa nych przedaięwzięcie gl"Odków, aby z IJo· "Euiccatora" przysłał jednemu z tutej- cy magistratu warszawskiego celem zba·
Polskiego, gdzie ollescy Jltzemy.łowcy zn - cZ41.kiem przy złego rokn zkolnego 'Przy ~zych przed Jębierc6w budowlauycll becz- dania na miejscu kwestyi kontroli welery.
leźli bal'dzo niebezpieczuych wspólzawodnl- g!6wJliej zych azkolach ccrkiewnoparaftal- k ę wg/l plynu, prosząc go aby zastosowal naryjnej nad 1I0stawlj. mięsa.
ków w pr"Zemysłowcacb dekanowsklch. UYCII otwierane byly 8pecyalne kl nsy tl\kowy IJrzy osuszaniu wilgoci w \ludowa- .Kuryer warszawski" dowiaduje się,
W tyr.h dniach bandlujący solą IV Odesie rzemie§lnicze, przyczem z początku ncznio- nych przez nillgo dotnach. Po ,Io'konaolu :l:e giserzy i cyzelerzy, Którym za pl"\cę nit
wysiali <10 ministra skarbu d(,peszp' z pl'OŚ- wie tych klas nczyliby się wyrabiania próby z "Exsiccatorem", przed iębierca zaptacono, pozllStawiati w lombardach 1'07,.
bą o poparcie ze struny rządu. Depesza r6żnych przedmiotów z ,Irzewa, a nastl}- lIznal, że nie je t ou dla niego przydatny, maite bronzowe C7..ęści 'pomnilm Kraszew·
zawiadomiŁ wi ęc o tem wynalazcę, który s kiegó.
podpu,aua. przez ośmiu przemysłowców sol- poie I innych rr.emio8ł.
nych, brzmiała jak następttie: "ih:a
Wyatawy.
mimo tego, że sam prosił o zastoso- \V arszawski cech maialozy noł,oi"w'••~ '.
konkurencya dekanc,wskiej soli kamienuej
- Departam lit opilIt ceJnycb 7,allrOpO- walii .. jego "Exsiccatora" i przysłał jednę postanowił zastąpić dawne
wyrządza ogl'omlle
zkody ode kim prze- nował w tycb dnilIch komorom gl'anicznym beczkę na próbę, wystąpiŁ plozeciwko przed- lep ze rysunki uczui i cze:ladlnill6
mysł o wcom solnym i zagraża handlowi przy drogach żelaznych i komorom pOC7.to- siębier"l' z akcyą o r~. 85. ::ląd jednak mie 3 do 5 rs. medalami złotemi, SI"lIOl·O".
soli w Odęsie ~nl'ełnym up8dkiem, jakoteż wym, aby lIa wypadek otrzymania z 7.a- powótlztwo oddaiiI.
mi i brouzowemi.
spowodować . lUoże upadek krymsk.ieh ko- granicy wyrobów zagranicznych, IJrzeznaDługowieczność. Mieszka w oaszem
- Wllrszawę o~lwied7:i w czerwcu slyn.
palii soli i żeglugi pr2:ybrzeżnej żaglowej czouyclJ na wystaw,:, któm bęllzle urządzo- nueśI: e IDO-letni staruszek, urodzony w ny aeronauta ka.pltan Vrllars.
na morzu CzaruelO, or8Z POZbllWi skarb na w Petersburgu podcza" posledzeri 4-go Warszawie, Józef Królewicz, przez ostatuie
- .Kul·yer warszawski" douosi, że na
docbodu, Ilobieranego od soli. Tak SIOUt.- międzYllarodowegłJ kOllgreMII więziennego, łat Hi utrzylllujacy się z grania 11>\ kata- Pradze jest mieszkllnie, którego nikt, po·
Ile polożenie zmusza przemyslowców ZWI'Ó- odsył"ły je bez r~wizyl "po-obem tranzyto- rynce. Do Łodzi przybyŁ plozed 10 Il\ty mimo nadzwyczaj nizkiego komornegu, wy·
cić się z pokorną prośbą do II. mini tra o wym do petersbUl'skiej komory lą1owej, I tu grywając po dziedziJicach, uskładał nająć nie chce, bo w ciągu trzecb lat cztery
przyjgcie w pomoc poludniowemu Ilrzemy- choci!IŻby te przedmioty, pOlllug lldresu Sobie około 300 rs., które dał jednej ro- osoby odebr'ały sobie tam życie.
slowi solnemu prz~z zmniejszenie podatku pierwotnego, podlegać mit\ly rewizyi flll ko- dzinie pod warunkiem ntrzymywauia gu
Petersburg.
skarbowego, a głównie Przez obniżenie morach gl"l\nicznych.
do śmierci.
- Wszelk.im instytucyom czyniącym od
taryfy koll\iowej IlIn Roli mielonej, wysył:\(-) Wleale Milscha Iwg po południu siebie ogłoszenJa, wezwania na dostawę
nej do Królestwa Polskiego w komunikacyi
od godziny 4 grać będzie orkiestra woj- lub IicytacYę, jeżeli chcą nadać charakter
bezpośl·ednitj. 'ól mielonll ko ztnje IV Ode~kowa.
urzędowy rzeczonsm operacyom, połecono
eie hannlujących 22'/. kop., łącznie z po(_) Teatr. Z powodu oieupol'ządkowa- drok.ować je w organach urzędo~ych. gu·
datkiem. Przy tak wyiOkim koszcie hannia na czas ogródka, przedstawlenie inau- berDlal:uych; re~akcyom tych dZI~ulll.ków
dłujący solą w Odesie prawie nie są
(-) Wiadomości o.obiate. Bawi w na- guracyjae na scenie teatru letniego od lożo- zabrOn!ODO JlrzYJm~wać do wysyłki, Jako
em ll\ie~cie general-lejteulIut 1ge1strlim.
110 na dziel! dzisiejszy. B _dziemy więc mleli dodłl:tki do gubel"lllllłllycb o,rgan6w, oglo·
w stanie wsp6łzawodniczyć z 80lą kamieuną dckanow~ką , czego dowodem jest ta
Llcytacya. Zmady .ęrlzio\ pokoju dzisiaj dwa przedstawienia: w teatrze 8el- s~ellla dl:u~owllne w prywatnycb .dr~kIIl·
(lkolicznoś<>, że pomimo niewielkiej odległo- 10. Łodzi Andrzej iubllia pozostawił cen- lina .Halkę'"; a w teatrze Victoria kome- mach, mleJsc~ wym zd w!adzo~ pohcYJny~
gci od Odesy do Królestw:! Pol kiego, u~ bibllotękę, zt\wierająllą ,Iużo IlzieŁ wat·- tlyę Wiktoryna Sardou p. tyto .Motyloma- rozpowszecbll.\ać ogłoszeul& takle na r6w1ll
pierwsza wysyła tam bardzo niezuaczu~ toBciowycb antorów ruskich, niemieckich, nia" DI\ benefis panny Jj'elicyi Pi chor.
z w·zędoweml.
ilość soli ( tyłko wtedy, kiedy Dtlkaoówkłl francu8kicb i angielskich. Biblioteka t'l
- .Dień" douosi, ·że istniejący dotychnie może wyprawić swej soli z powodu jeduocze nie z gal'der'o bą i biiuteryami,
czas system regestrowlInia nieodpowiedzial.
braku wagonów, w kulek "asIl śnież nych pozostałem i po zIORr'lym, sprzedanlj będzie
nycb dlużuików ma być gruntownie zmlpi t. p. przyr.zyn. Wydobywający s61, nie na licytacyi, której termin wyznacz)no na
niony. Zami.\St drukowania odnośuych
mając konkurentów, mog/} w krótkim cza- lizleli Iti b. 111.
rozporządzeń
w "Senatskich wiedomo·
sie ZI1 pomocą syndykatu zaprowa<lzill mo( ~ ) Magistrat m. Łodzi ogłasza, że we
Waruawa.
stiach", zaprowadzone być ~ją książki,
nopol i 8tać się jednymi dostawcami Boli wsi 1\owe· Rokicie gminy Brus znaleziouo
- \V II Warszawskim dniewnikn" czy ta- które znajdować się będą w kancelaryach
na wszystkie rydki kraju ~achodniego, po- pip,ć paczek pl'zędzy wełnianej wartości rs. my: .,Donos7.1j nam, że pl~F.edstawjenie re.- regent6w.
ludniowo·zachoduiego i IlOlulluiowego Ro- 20. Są one do odebl'anla w magistracie, dy warszawskiego pra'wosławnego bl'ac- W tych dniacb do rozpatrzenia rady
syi enropej~kiej.
Odescy przemysiowI")' po ndowodnieniu własnoHci.
twa
świętej
'l'I'ójcy
o
wydzielenie 11a1lstwa wniesiony będzie, jak m9wią, oprasolili sprzedsjąc teraz nawet ze sU'atą ,
(-) Podziękowanie. Na rzecz ochrony temuż bractwu 300 dziesięcin gruntów cowany 'przez oddzielnI} komisyę s llecyalną
wysyłają do Kr61estwa Polskiego 20,000 dla dziewcząt wyzII. mojżeszowego złożyli z obsz/u'u, należącego do skarbu pod for- po<1 przewodnictwem ministra komunikacyj
pud6w soli miesięczuie; w roku IIIOZetizlylll w m. bieżącym: p. Karoł Kipper rB. 25; tecą NowogieOl'ęiewskiem, wes1.łó nIL wła- nowy projekt przepisów o pl'zy\Vrócenln
i pozaprzeszłym, w wal'unkach przyjazuycll II. Stanisław Jarociński za pOHrednlctwem ściwą drogę. Po pomy>!lnem zadecydowa- instytutowi Inżynierów komunikacyj dawnedła O(lesy, wysyłali oni do tego kraju ogó- Red. Dziennika Łódzkiego rs. 25, razem niu tego 110dauia, rada bractwa zamieloza .go pięcioknrsowego skla.du.
łem około milioua pudów rocznie. Wszyst- rubli 50; pani L. Fl"iedlaennel' 4 tu- urządzić tam kolonię z p:rzytułklem, dla
- .Petersb. wiedomosti" donoszą, że
kie przytoczQne cyfr'y, na żądanie, mogą ziny r.bustek welnianycb p. Albert Jaro- wychowywania w nim w duchu prawosła-I projektowane dla sąd6w pokojn marki stem·
być ,{Ioparte dokumentall]i."
ciilllki 2 sztuki materyaln 1190 fartuchy, 0- wia i narodowości ruskiej najUhOŻSZYChlllłowe mają być szesciu kategQryj: od 1 kop.
Wykaztałcenle przemysłowe.
raz bezimiennie 3 S7.tuki materyału weŁ- dzieci Tuskich, glównie zupetnych sierot, do l rubla_
Towarzystwo wolno-ekonomiczne w
- :RusJcie towarzystwo techniczne wnie- nlanego. Za powyższe ofiary zarząd o- pocbodzących z małżeilStw mi88zanych,
gie IV tych dniach do miulsteryum oświaty cbronki składa szanownym ofiarodawcom którepy się znajdowały w zupełuej nędzy , Petersburgu zamierzyłb I1rządzać wycieczk
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Po ostatnich słowach Anety, któremi za·
prasza gości do swojego domu, ullStąpily
tak sute oklaski, . że jask6łki siedzące na
drucie telegraficzuym 7. drugiej strony ogrodzeuia frunęły pierzchliwie. Aneta, wte<ly
dopiel'o spojrzala na publiczllo§ć i na II~
wyższej ławce dostl:~egła mężczyznę w CZlir·
nym angiel,~kim tlIturkIl i popielatym wysokun kapeluszu. WyrwIlna nagle z ~a
czarowanego ślViI\ta pasterek, w którym
noszą tlozewiki z czenvonemi obcasaUli,
w kt61'ym miłość pod smutną wróżbą rozpoczęta, koilczy ~ię pomyślnie, gdzie smutki wypowiada się wierszami i gdzie szczę
śliwe serca świergoczą jak 1't.'1szki- I"-qpomniala sobie, że ten człowiek był jej mł)
żem i że go nie widzitLł. o~ , d w6ch prze·
szło miesię\'Y.
,
Nadcbodziła godzina tl'UJli i sza mpana.
Goście zgromadzili s i ę w innej troni~ pll/"ku, gdzie czekała II" II i.-l 1 wykwintna prz~·
kąska. lInóstwu lIJalyph Rt"lików nakrytych różnokolorolVcllli ;<erwetkllllii, I'rzygu·
toWIUlO dl,\ dlllll wokolo lIużtgo ~tawu.
Pąllowie siedzieli na tl-lIwniku lub IIl111 brztl·
giem basenu. Orkiestra grałll tailce i urywki symfouij.
Ta droga część oroczystjl§ci, zrobiła silne wra:i:enie Da jednym z mieszknll cń lV
willi, nazwanym Miko, a odznac7.ającym

odbijającą Oli czamego ogona. UislI'iti kslę-

ci,a nie była ObeClIą nil przedstawieniu, bo
się lękan~ jej śmiałych i nieprzyzwoitych
czyn6w. 'l'eraz, przywiązana łańcucbem do
dl'zewa, siedziała na galęzi, pl'zypatrujl}c
siQ pilnie wszystkim jlrzygotowaniom do
podwieczorku, spogłądając to nil bufet pe
łen słodkich przysmaków, to na 25 lokai
w liberyi, którzy roznosili chłodniki, ua
1"1IZl\tlLwione stoły i siedzące wkoło nicb
kobiety. Te jasne .Ietuie stroje, jed\vabie,
atłasy, pi6ra" wachłarze, kwilIty, stallowiły rodzaj plam Uli. ciemnym bawniku, a Miko nie mogŁa zroznmieć, skąd wzięły się
nagle wśród, zieleni. Podnie~oua gwarem
rozmów, muzyką, śmiechem, opuszczon" jak
uigdy, nieszczęśliwa jak potępieniec uwią·
zally n drzwi raju, lI.kąd patrzy na szczęście serafinów, małpa, tupała Dogami, kręcila się niespokOJnie., wydając od czasu do
czasu piskliwe glosy. Chcialaby dotknąć,
skosztowali wszystkiego, gryźć, miętosić,
tamać, kruszyć ciastka i IJasztety, tłuc limuzyjskie faj'lDse, serwską porcelanę, giąć
srebro, szarpać, drźeć suknie kobiece
i gryźć 811Ule kobiety. Łakomstwo jEti i pożądliwo~ó wystawioue były ua pl·óbp,.
Książe dobrze wyglądał tego wieczoru;
oparty 1190 ramieuiu wiernego słogi, chodził
od jedn~j gromadki go~ci clo . drugi~j, u':miedlaj~c się i rozmawi'ljąf' uprz~Jmie.
.lan szeptal lilII do ucba lIazwi~1m ol;Ób, do
kŁóJ'ych mial mówić i 1I811I'awiał II' porę
wszy~tkie bl~d.l' i pomylki paua. Musiał
llIi~ć J,odwójn'l pamięć i uwagę.
,. \\'s/lYs",y prqznać musieli, że księżna w·
dniu tym In'z~szla samą sieuit i że tli gal'Ilen-plll"ty, j"k jl! nazywałII, n(iał"" się pod
każ/lym względem dos·k onale. Ałe zlośliwo§1I
łudzka Ilie u'aci nigdy czasu: młody . mlL-

równie bIegle

widełceOl,

wJadający pendilfnfTaic ,

m()wił, mając

pełne usta pasz-

tetu:
- Co za szkoda, że małowidIa księżny
nie są tyle wal'te, ile jej przyjęci"a.
I tak jedzą.c, pijąc, rozmawiając, śmiejąc się, nie spuszczano uwagi z pewnej okoliczności, która jlowinna była zakouczyć
amatorskie przedstawienie sztuki Favart'a.
Nikt już nie był ciekawYIl), czy Aneta wyjdzie za Lubiua, 1\le wszyscy śłedzili, czy
mąż, który dotąd zdala był od żouy, l'rzysuuie się do niej nareszcie.
Klara zulknęł.a na chwilę· Ppszta do swego pokoju, aby ubiór Anety zamienić na
strój hrai)iny de Lonvaigne i przytem odpocząć trochę· Księżna pod groźbą szczęśliwej przyszłości wymogła na niej przyrzeczeuie, że będzie unikała. wszełkiego z
mężem zbliżenia. ~I1oda hrabina przyrzekła, lecz powróciwszy do parku, myślała
ciągle: .czy będzie mówila z RaDłem i co
jej tęż powie?"
Z bijącem sercem szukllła go wzrokiem,
a znalazlszy, śle(lzi!a piluie; stosownie do
tego, czy się oddalalI czy przybliżał, sel'ce
jej, różowiało lub bladło. ~fnóstwo osób ot.oczyto ją, ·wiosz'ując IJOwodzenia. Gdy nilgle p. de Lonvaiglle, jakby wyt'ósł z zie'
mi, slanąl pl7.ed nh! i podając ręką, wyrzekł swobodnie:
Wlnsznję ei ~zczer7.e ]10 \tIIllzp.hil\,
Kllu·o.
I z pewnym akcelltem (\odał:
- UczniOWie maj:} wiele 7.amzllmienia
o swoich nauczycielkach i dzielą wszystkie
icb tryumfy. '1'0 też i ja dzieliłellI (lziś twoje. Chociaż, jeżeli mam być szczer-ylU, /lowiem, że nie bylaś przy głosie i wtedy, w
Pustelni, daleko lepiej śpiewała ś.

_ astąpiło ogólne zdziwieOle, a wIaSilie
brabia tego sobie życzył.
Księżna zagrożona J połączeniem dwóch
gwiazd, nie chciała zostawić ich samych i
stanęła między niemi, mówiąc:
- Nie widziałeś jeszcze, IU'abio, chili'
skiego pawilollu, w którym nmieściłam
wszystkie kosztowne fraszki, przywiezione
llrzęz ciebie. Obejrzyj go i powiedz mi,
czy ma swój właściwy charakter.
Pau de LOllvlligne ukłonił się, zapalił
cygaco i Poszedł IV stronę kiOSku. A że i
Kłara opuściła tow.\l"zystwo, pani d'Armanche, bojąc się, aby wbrew przyrzeczeniu
nie podążyła tam za uiIn, poszukała. oczy·
ma wiernego swego ' Mariyet'a, który gotów na każde skinienie, przybiegŁ nlltychmiast i m6wił:
- Czy uważasz, k.siężno, że pani Ile Louvaigne dokazała dziś cud\!; zbierała laury
przy tobie. Ja sam chętnie wykradłbym j*
Lubinowi lub każdemu innemu, ale muszę
pamiętać, że jest ilwiętością dla ciebie.
.- Mój kocbany MariVllt .: - odrzekła uiecierpliwie księżna-miaŁam ~ię za rozumne·
gb człowieka.
,
- Nie ma nic głupszego na świecie od
rozumnego cz.łowieka, księżno. Zresztą zwykle paH'zllc na słonce, dO;Gpaję olśnienia;
powiUlla byłaś pilni wie(lzlM o tem od·
dawnll.
- ,chowaj dh innych te niedorzeczne
slowa, ił st<m~i się przyjść tlo "iebie i zrllzumiee, o co ·"hodzi. Jak wie..z, szczęśc~
Klary tak dro? iem mi jest, jak własu~ ~
IJewlIl} jestem, że uie można zrobić J~J
większej przysługi,jak przeszkadzając zb~'
żyć s i ę do męża. Za chwilę spotkać się
mugą IV chiilskim pawilonie. Idź tam ZA

nimi.

(D. c. fi.).
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;lodych ludzi w okolice Petersburga dla l pa§ć wagon. a10D.OWf z najwybiblieja,ymi ...._1
....-Verk,
l·go ml\iL 8&".111& 12 .. So ... Or·
Ostatnie iadollLości baadlo 6. I 1""';0
11'/. .
'
zb&daoia różnych
troo życia wiej kiego- tystamI j arty
mi trupy '0'1 kiej, kWr"
"łw-V.rk
,
1']\'0 IIlIIJL Ka.." (F.ir - Rio) 20.
Wycieczkami temi kierować będ, ludzie niedawno wielkie powodzenie miala w XOWJlllW.razl ... , 2-i{o majL Wek.le kr6l term. na; Ka .... FAir-Rio li 7 low oriliuarl u. lipiec 16.5/.
doświadczeni, według wskazówek profesora Jorko. Primadonna stracila tyeie, pierwszy
Berliu (~ 01.) U.OO *'Id., ł3.8ó, 80, 75, 70 kup.: Loo· na ierp. 16.32.
DokoC1.ajewa.
tenor ma obie rece złamane 1 ranny jest próe7. tlyu (3 10.) 8.90 *4,1.: Pary' (10 d.: 35.65 i'ld., 35.55
_ Z tegoż źródła dowiadojemy się, że tego miertelnie.
kup.; Wiedeń (8 d.) 75.80 i'ld, 75.50, 55 kopi 4'/.
TE~EGRUIY GIEtIlOW ~, I
li."" lik "id... Krll. Pol.k. d. 90.00 ląd, 89:/5, 85
oddział kod)'fllra.cyjoy rady paó twa zal.."1lJ.loj
wale 89.50 sad.; 5e/e poi.yezka "It\!hodllill fi
twierdził oowe u tawy dotyczące in tytuellusyi 101.00 ż'łd.; "4·'e potyczka weW'uętrsn& z 1887
tyj opieki nad mieniem o ób oieprawomolQkI\..8J,2!> ...1.; 5'/, li.ir\y. t& II/! ~i.ru.k.i. [ ••r.
l'JdUi. 2 1~ dDi. 3
Giełda Wanzaw.ka.
96. 5 i\d .• III ••ryi lit. A " .85 i\d., 91.25, 30 Iń;
cnych.
2.d.uo
•
k06com
gield,
;)1/.
lI"y
"",Iawn\
II
W
'&'''1
[99.!iO
*.,L,
IC
Petersburg, 2 maja. (Ag. p.). • owoje
- Rada miasta Petersburga po tanowi98.15 tłd.. III 96.60' ., IV 9\.30 ~~., V 94.25 i~(I.,
11\ wykupiĆ woclociągi miejskie 7A 76 ,000 wremia· donosi te nowy poseł t.uski pl'zy 9S.9O, 9ł kup. Oy.keul<>: B....i. Ol Lonlly. 3'1..
z. wek,lo krtitkotor.llłwł
rubli, z wypłatą w ciągu łat 20.
dworze per kim bezzwłocznie przystąpił dO PUY7. S"/., \Vietłetl 4'11•• Pete:rabnrg s-t.r \Vartou na Berlio •• 100 mr.
44.ł3.!s0
- Fabryka petersbuI'skl\ Orłowa odlala układów o zawarcie uowego t.r ~~tu h n- .kl1~OU1\ z. potr. ~.J~ lilKy zMtawne ztelll.i kie 171.5, ua Lond,u u IŁ. .
890
885
.... I i (! 40.8.....tnrld 1.3. li"y lik ... 1594, pona Parył za 100 fr.
dzwon wagi 600 pudów.
dlowego. Zmiana prz;rtem tal· ify euibU, ".,<f
~5.6:;
35,47'/.
tyczka)re,"io Ą n43:S. łl 6ł .7 .
Da Wiade' .. 100 6.
'75.80
75!iO
Sandomierz. \Y tych lloiacll, jak dono i dziej jest niezbędna, że do zakaukaskiego
Pet.robura,2-g0 maj.. Wek ,I. u. LOD·lYII 88.W.
łowo", w samym środku rynku Rudo- kraju corocznie przywO'lą ał/gicl~kicll tka- IC DOal'akR. wlll1hO,llł,iłL 100' " IQ lH)ilrzk:n. ".i~bo·
la ,.plery pd.tw.we.
;'uierskiego zaparli się nagle bruk na po- nin bawełnianych 1. perskimi deseniami, dnili 101 . ~.,."I Ii.ty... lOn. ~,..dyt. ,iow,ki. Li.ty likwlti&eyjue Kr. Pol. .
1l9.75
H2.2J.
okoy.
bautu
I'tIJkiego
dla
bau~lu
"'!Tauie<.
wierzchu i kilku łokci kwadratowych . Za- warto 'ci okolo l,OOO,OO(l rubli.
U•• b , i,ul(a I"Q"odlll~ .
101.nełt0 2G1.50, l~tęrsbtlt'lk.Wge h ukn dydklJutOWdł('O
częto kopać w tern miejscu i w głęboko ci
Petersburg, 2 maja. (Ag. p.). ProjPkt bu- 636.00, Mułul lUi~lzJ'ns.TO(ltJwe"o 507.00. "'Iuna,,·
" 4'1. pOi......UL r. 1887 .
81.25
Li LI 'lUft. •iew. Seryi { .
96.2';
pięciu łokci. natrafiono n:~ ?okl.ad ~ cegieł, dowy nowej linii ot! Krasnowodska do sta- skieg'o bank II dYilkontowego 292.00
~
9525
"
,_
"
V.
B~rJln ~·go ,,'\ia. . Ilallkuptl
"~" .r.r~.
po wydo.byclU ~ pewnej Ich 110 CI odkry cyi Molła-Karl\ lIa d.!·odze zukll!łllij. kięj
[JoIy ... t. ID. IVa .... Ser. r.
99.60
:l'18
Gil.
il.
eo.L<w~
22
.M,
wek.l.
nI<
War
...
",
to wązkl sklepJOu,r ko~y~arz. Poclobny w~- przyjęty 700 tal przez mmistm wojny.
93.86
228 2ii. 1\. Petęrsl",rg kro ~~i.90, u Petetibu'i..{ I
""
" , . V.
lę Juz.. pl·zy. budOWlę
Petersburg, 2 maja. Ag. p.). , a Ć8.lej dl. 2':15 90, 11& Lblldlll krót.. W.34'{,. II LOHllyll,l/ł. Li,tl ••ot. lO. ł.o!hi Ser,i l .
padek zdar,zyl
96.60
94.50
- ,domu na ult?y Opato~skleJ, g~e z glębo- liuii kozlow~ko - wO\'oneZsko-rostowskiej za- 20.27 u~ W;edo'l 17215. knpo", oeln8 ~~ł'I'
C n
"
U.
93.'5'/. IlI,ly tahawne 66.90. ~'I. li'lf likwiolaoYJlle
" m.
kiego n.a kll~~ ł~kcl dolu zmkło I:aptem prowadzone ,telefony.
52.PO,
polylU}c"
r~il:k.A.
4°,
..
a
J8-"")
r.
!t5.60,
4°/
z.
11
w jednej chwllt pięĆ korcy wapua I trz~Petersburg, 2 mf\ja. {Ag. p.). Do ratty 11187 r. -.-, 6'1. <~ft'" dota 109.00. 5" , r. ,I. • 1Sł;~
Giełda Berllń.kL .•
IUI~eie beczek wody w powstałym lIa du!e pailstwa wuie iono projekt zmIan PJ'z~Jli r . - . -. poioy ~ka wHehOtlnia. rr elit. 70.90. 1([ OlUt· Uauknoty r",.Ide ZU'Az •
229.85
oLworze. I tam lIau'afiono po przek.opaDłu sów i praw dotyczących organizacyi za- Iył 71.tO, 54'0 li:ity %1\~tnWlltS TIUk ip. 108.40. 5"'.ll0l'
"
Ul\. dostl\.w.
229.75
tycsk& premiO\n. :ot; Ut
r"kll -, _ , t&kl\ł. x l$ki DY"<ODto pry"at...
lIołu na ten sali! koryta~, lecz weJ ść . do bezpieczenia społecznego wyży wienia.
2",1.
r. 156.00, a.kc.ye urogi i61. WArna
o--wllłfl"it ' ~
Petersburg, 2 maja. (Ag. p.). !lioiste- 197.30.,
jego wnętrza D1e pozwoltły ·wydo.by~vaJące
&key i1' ! " au. r,A k - . . kr1e
\
się s~mtąd ll'azy. PrawdopodobDle Je t to ryum skarbu po porozumieniu się z miui- W&.l8'loll.wsk,i ego baukll halllłl9 "'~u , ,1ygk·IIILO.
s
chounlk podzlemny, .prowadzący odratusza 8tel'yum spraw wewnętrznych rozpoczęło wegtt ~.-, '" ktnlt.n hi6111'ł!lb kl~) " h ukn 1lI\ó~tW:\
IInety • hllk..ty: l'!a.~ nnt'
Nu •. nienr •.
gllzie.4 daleko za miasto, a pobudowany na opl'acowanie projektu przepi ów o grani- 0·1. łłry\Vrt.tuo '}N~o;•.
". i. /
Londyn , ~-go W&jd.. ro~y~~k" TIt'łklL ~ IS8f) roku Impery&ll i półimperIały l
wypadek napadu tattu·ów d!a wpl:o~vadze- caeh 'yładzy i trybie czynności uaczelników
Emisli 17 grudnia 1!185 roku)
,
722
nem. 00 1/ 2 , :!.'l~·;'l Kounule tlu~i"lriki ~ 97 ~/l"
nia odsieczy lub zapasów ZYWUOSCI, albo ziemskich "zakresie nadzoru und wiejWarazawI, ~go maja. 'rtt.rg UR. 1,l&oJn Witko",'" P"iwperyaty at ...
~'nnty .tertio. w bAllkuolaeh
lWtrl\ i lł~l)r
tez ucieczki.
skiemi różuych nazw illstytucyallti kredy- 9kiego. PilY-8UictL Iłl"'. tlnI.
ł biat,. or- - - , wyborOWA G30 ...... 665,
tJ' to llarki niemietkie
Pło ck . Odczyt p. Leopolda .1ani kowskie- towemi.
44 1/.
- --5 10, gr.duie - :...1_, w","łfw
go zgromadził w teatl'ze płockim lic7.n~
Sztokholm, 2 maja. (Ag. p.). W Sztok- -wyborowe
-,joezD tell 2 i 4--0 TZ~ll. - - -, owies 310 Illlbliczność.
holmie i większej części lniasL Szwecyi de- 340, gryka - - -, rzollik letui -, ~illlo"v DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI.
monstracya n rzecz o§miogollzillnej normy -, rupu llill:4 ciut.. -r - - , gr(k!h lloln! 800lIaUehtwa "warte " dniu '2 wlij&:
900,
cukrowy
- f ' (&801.
u.
kUfl.6\!,
W
p.r.ftl ew ..... llokl.J J6•• f Alb.. t bri.t Le.dnia roboczego odbyla się \\" zupelnym po·
kuza jagłamI. ; - - . olej U81.,tokllwy - - -, kallyj. Schltll.r.
Iloz~rAITOSOI.
rządku. W ztokbolmie br,.lo w niej udział IDi~u, - - za plld.
Zmarli ,. dnIU 2 maja :
około 30,000 ludzi.
Dowjeztouq pezenju1 100, ż yta 21). ję~llll'itllb .
Katolloy: dziani do 1&\ 15-tu .. ma.rło 7. VI t.ri
X Duma królewska. W tych dniach czel'Karłowice, (Węgry) 2 maja. (Ag. 1'.). - , O\Y8& 200. g:r:o..sb. poluego -I- korni.
lic<~io chłop.Olf ~, dlIi.,"e~t ~ ~oroBlyeh
l,
Waruawa, 2,,&,0 ... js_ Okowita 7~"IO • Ake.v'~ w t.ej liczhie m , żl~~1zU - - kobiet 1, a. mia,ńnwicie:
wono.kóf'!.J indyanie plemienia iOUl pod '0'0- Zgromadzeni tu na zborze kościelnym serpo k. IJII/J . St01uu"k prue& do wi".lrJt. 100 - :m7 I J1. J6,or Huller, lat n.
U
d., naczelnika plemienia, J;lokey Bcar'o, dawali bowie węgierscy wybrali na metropolitę Hurt. skłru.t se. ,,,iAI'ro kop. 8:!:S4-8'16\ ZIl iIl\r1l. :!f)8
Ewa.gelloy: d.i."i do lat I~tu Eloarlo Ó, .. tej
przedstawienie w palacu k.ięcia bawar kiego lemeszwarskiego biskupa Bmnkowicza.
-269 ..... syuki za wiadro kOJ!' 83:jl _ 838 T, ZK, garnjee lic,bi. ehlopoow 'l, dol.wc~ :;, doroołych 2,
Maxa, VI obecności księ2niczek. Po widowisku
Iłaryż , 2 maja. (Ag. p.). Spok6j pu- 2i2--27~ kop. (z ,lod. Ulł. w)'sl!Ln.1."'.. ).
w ttti liusbie lQtiexyzll - koblet 2, & miano"icie:
Berlin, 2-go maja. V81.euh~~ lSS U. '200 11& mAj Emil Hiller, lat 19, Hr.ryaBDa Ut'!eh,' lat 39.
lokaje 7.&częli obnosić chłodniki, lecz dumny bliczny zaklócony był wczoraj wieczol'Am
198.50, na wrzes. p.ids. l87.00. 7.1'" 16l - 171,
Słanz.koIlD' : tlzi6ł~ Ao I", 16-tu (l Q lirłU 2,
wódz C'lcnvolloskórych nie chciał nic wziąa z tylko zajllciami manifestantów z policyą 11;1 nl\ maj l G8.50, Ul\. wrzes. pł\źdz. 154.75.
Vf tej Hubie
topc6", 1. Ibi~",\,!,,~L l, ~pr ołll.)'t'h 
r,k slug, mówiąc, te gdy bide księtoiczki od· placach Zgody i Rzec~pospolitej.
!łQvre, 2-go maja. Kawa. good &Ter&gB s,.Ul~
" tej liczbie lll~e~lz11 - kobiet - &, wiauowlcit::wiedZl\ go kiedy w jego kraju, sam usługiwać
Rzym, 2 maja. (Ag. p.). Z Pl'owiucyj na. luu.i J lO.bO, ua W'rZ6s. 106.25, ~ gl'1ldz. 98.60.
im będzie. Wtedy księtniczki wzi'lwsr.y na- nie otrzymano ani jednego rapoHu o lIa- Spokojnie.
LISTA PRZVJEZDNVCIf
liverpool , I-go m_j.. BaI.otu.. Sprltttti.dauie
poje z rąk lokajów, same cz\)Stowoty Rokey ruszeuiu porządku. W Rzymie wieczorem kobeowe.
Obr6t 8,000 bel, _ tOI(O na opekulaoyę i
Hol.1 Poliki. E. Hicha! • KrAll••wie, Seidemaon
Benr'a.
zbierające się nieliczne grupy l'ozllroszyla wywóz 1000 bel. Stale. Mili.l1ing alDerykailSka: z Za.wieroia, Dl)browski z Le§uicy.
X Wystawa roluiczo-Ie§na VI Wiedniu b~ policya. Parę królewską podazas prze- nA maj czer .... ffiJ. nabywt:1. ut. eterw. lipiec 61'/••
Or.od Holol. Gen. TrILwer. z Kalisza, Aud,.1I1t •
dzie orozmoicona zjJWIem spiewaków, któryclI jażdżki w~tano z zapalem. Bardzo wiele nabywcy, ua lipiec ilierpię(l GI3/U nabywcy, U& 8i6~ Wieloni.., A, Gillsbeq i PoI~k .. W_zawy, Gir,ebpieli wrzesień 6'/. sprzedawcy,. ~ Wfzesi,u p.tu. berg • Za"ierc!a, B. Gellort • lIr..ufortlll, C. Ricb·
się .bierle około 12,000.
robotniczych stowarzyszejl oświaclezyto wier- $1/
1, 8prz~d(t.wUI, na Jlaidl. Huo, •• 5~ lO . D.aby\'fX Katastrofa kolejowa . W stanie Wir- uość dla istniejącego porząclku.
cy, no Ii.top.d g,ud .. e6 n'/I ce ,11" uds.•tyc•• teH:,,~i':f~;~~irel. Bunoler z Kallsza, Rosolow.ki
ginii wykoleil się i spadl z wiaduktu w prze• Warlla",y.
!)bJf\t nabyw0y.

T E l E G R A M Y.
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. E~ł·aelf,tk~,

posiadająca patent z ukollc7.euJa 7
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UIE
QB'J,1fBJIEHIE.
DO S PRZEDA1\'1A
'.MIESZI(A
. . "' . 06'L lI lIJflleTCH, ItTO .~o AopfUR J890 IiO()I~~ PA.~W:l'
LETNIE
W DobrolllU, na 'połOWie (jl o- rOA& C'L J O 'luę. B'L rop . .IIO)l,RII lIO
o ..le 30 koru,

gi . między ?,abia~icalil l i La- C'rapolly-PIlUl'l' 110)1,'" N. 221 , Gy r.:::,,:e,:~o~c:.wy,
sklem, w hllskoścl lasu, są do )l,CT'L IIpO,ll.lłBa1'bCH )\BlIlKII).IOe III1Y' lłlal: p!rewa "'\BZTna
wynajęcia dwa (lokoje z ku- 0(6C'1'00, upOoa,ll.nelKan\ee Mop"s'k Pompa ręczna,
'
chnią, (może być także do· pH,II.iloy COCTos~ee IIh ~eGeJlII, Iły Rury włed:&Iaoe I ~e)azne,
dana stf\jnia i wozownia).
Kfl eymeOBliX'L rp''ID'b opeXOO'L 11 eJ Rezer ...ard .. dnzycb I klika
d
',
J '
DlIl1ej'Uyeb. W••yatko w dobrym
WIeSZCZenIe l
;ropC08'L B'L otani.. Ceny ni.kie. Wiadomość Qfz~dcy
Wladomog(j na mleJ~cll w" ODl U U)lO'1&., o~fiBeHaoe
Dyrekcya TO\\'arzystwa Kredytoll'ego mn1'lllvanym ~bo~ koś~lO!a. lamze 162 pyG. 10 KOO.
domo pr'l ul. Ś-go Ja.kóba lIJ 30.
813·3-1
m. IJodzl,
pedagog przYJmuJe dZieCI na waCy". ITpUCT. OCTpoRca iil.
W zastosowani n się do § 22 usta- kacye.
1' ~2~-\Tl
8J6-1
!)
wy, po~.aje ?O powszechnej w~ado.
OJ>'h!lB.llEHlE.
stare drzewa eJtryuwe, pollarańuo·
(La PapIllon
mOŚCi, I~ zaząclaną ~ostała pozyczu Un
~
O~'LBIIJlR.eTCH, 'ITO 30 ~lIpilJlB we oleaadry i ea!y,l oddział roślin
Komedya w 3-ch aktach, z francu- ka nli, meruc~omośCl:.
W laSKU ~fiłs~a
1890 rO,ll.a C'L 10 'Inc. yTpa II'L rop. wyborowych, w Woli Krokockiej
skiego Wiktoryna 8ardon.
pocl MI 1161 li 1162 przy ulicy Tar•
J[0)l.98 uo KOUCTlIHTHBODC~(Jłi YUlIt pod SzadkieP;ł
778-3-2
'
••
r
gowej położone, własne Szlamy .Zawiadamia Ilini.jozem Szanowną Pu- no,ll.'L N aj/o, 6y){en llpo.J;8aaT.c8:1'::..~I..;);--.L.·~,'-(_ _ _ _ _ __
Katz poźyczki pierwotnej 1'8 . 16500 bhoznofć, to p.oozyn'!ląo 0<1 1 maj. r. b., )l.BHlKIIKoe HKyU\eCTOO llPHunJ(.'le.
ZGUBIONO
,
.
. k d"
wyda.. ać będzie eodzleuDle mloko Blodkle,
.
'
.
.
db ć
'00 'ełę Wszelk.ie~arzntyprzeclw on Z!e- ul.dle ze śmietĄna śmietanę i 1. .11. lKft~ee JIeA:6y KU01lC.OKY, OO1lT08kat·tp: D06••t 'I '
na mający ~Ię o y . IV ~I.Z!
leniu zażąclanej pożyczki Stowa- 'wiełe !Id wł1\Sn)'Ch ·krów. Bufet zaopa- lUee lI a." ",e6eJlK, Bteoo'b, ,~IlUOqHa.
" .~
~ . '
d. 11 maja IV teatJze ;halja
rzyszeni mogą przeclstawić Dyrek- trzony ~w8.e. we woz~lkiogo !"dzaj~ ft~. 1'0 y~TpoilcT8a, l O l<opl\e 81o o~c:t II wy~a~ą z tuteJ,9z~go magistratu,
cyi w przeciągu dni 14 od daty poje krajowe I zagr.nlCzn ~, Jak : ,,:odkl, UpO'IL. oulmcoBoe ,II.-U '1'OP1'00'L 11. ua lmlf~ Arona Szplget,
b'
koniaki wIn. I porlery -- piWO IV r6znycb
'O
Ł k
a.Jazca raczy ztożyf.
.
wyclrukowama lUIlleJszego o wlesz- gatuuk~~h z browaru Schno... Codzi"n- 122 Jlyó. fi leon.
.
as awy zn .
. . . .
..
czema.
nie łwiCllY napój mojowy (M_itrank). Ku- Cy"eGoyij IIpllCT".l8'ó OCTpO CIU.ll ta)i:ową W tuteJszy.m maglStl aCIe!
.
odbywa Się": skład.zle papieru J~ Ł6dt, d. 21 kw,ietnia (3 maja) 1890 r. chn.i .. wyd_je ~or~c. potrawy, .maczuie
"
ęł5"-J
.
747-1
~~~rSIl~e, uhca. PlOt~'kowska 1111 Za Prezesa DyrektOl~ H. Konstadt. t~~r.~dsone. duga szybko, ceny umlar- ~
ł
W
.
prasza .Slę zalaz.em o . a~
Dyrektor Biura: A. Roaicki
przy' przyj"jącej pogodzie, IV każdą
Illlfi~Z
s~awe o(lebrallle . zamówlOuych JUz
821-1
niedoieJ i święto od godziny 4 po południu
Ł
biletów na powyzszy k oncert.
przygrywać bę!lzie gościom lorkIełtra,
pO
O Zlą.
812- 3-1 \\' piątek o ł po pOłudniu wybiegłszy .klllloJąca al ę t kllk~ft~8tu ołÓb . " .
.
t
'
Z domu przy uliey Nowy-Rynek}fa 5.
795, >-3
Je8ZCZe fi wyłl Jtda 5 le IIleh mieSZkali I

W

ni edzielę,

d. 4 maja 1890 I'.

RENEl?IS

p. Felicyi Pichorówny

kl~s . gimnazyaluy:ch, poszukuje lekcyl I k orepetycyl. Oferty dla "Izraelitki " przyjmuje administracya
"Dziennika".
823-1

z

Ob .

.

MOTYLOMANIA

.,..

"U

Restauracya" WalJ s1hlo"sschan"

Do sprzedania

.

Sprzedaz bll etow

koncert Ald rl dge·

- ______......::c=--=-_
y T ep~ Ha

UO,liJlBHUaK GUlITaB~1I1 JIO,ll.SIlBClKOI
KOHTOpll Poccili~Haro OGlI\eCTBa
" paacuopTOU·., BIlA"H'HalI J 3 MapTa c. rO,lia sa N 3 4' 9 746 Ha npn·
.'
, ' '.
HBTbll! K'L oTnpaoKt Bb XapIoKOO'L
'TOOap'L Ha IIKII np")J,'LBDlłTeJl II, IL
HOTOHy Dporny C'IlITI(TL aTy KOIlTaR~ilO Be,il,tiicTBH1'e_Q LHOli 11 )J,U
YnOllBuy'ral'O 0611\eCTB:I lleoO a311·
TeuBOil.
818·3-1

. ...

fi tni'fi . arua.

Rudz',e PabianickieJ'
d d.

trzyletnia dliewczyn.ka , YnlUłlląeuitl
J1o~3"IIClwli.łJ.la6pKII. Iga
~lieszkania
te znajdują się w ~rodk~ ~łknllll;B~ wl~kowIlJ~ sosn~weli r.~ t fi '
łd.su połączone telefonellI z Łodzią I Palllam aml. ]{IłPlele zimne
ZGINĘŁA. Ubrana hyła czerlfo-

ną slildeneczkę, fartuszek niebieski,

jlO

) \ II 3lfO

!l,O pOrH,

vi spec.~alnie urzlldzonych łazieukach.

IlC.l...,CTBie .a"uRia TOBapooTup,sD\viadomogć na miejscu
kantorze ciliownt.
168-3-2
płytkie pantofelki blondynka wło- Te.len B~a'LeB" m~oeo6ep~ ~" y.ep:t !___.,;;,;;;;.;;;.;.;.;.;;;;..;;,;;.;;;,;___-~--""!!~""!!--------..,
•
~
•
..'
,
•
Ay<S.......1'OB'b Ralt..aAHJ,lX~ JiM 87ę9 u
sy kl ?tko piZyCIęte. ?s.oby ;Dlają: 3792 na TOBap'" np.G",.uue AlIpll.. 13/25
Klalldya I!Ilpllna z !f..nk"....
ce Wiadomość o powyzeJ 0plSaneJ)I;" T. r, co CT. COUUaJ! rrpHCTa U~ Ha
dziewczynce, raczą odprowadzi ć ta- OT. JlO,Asr., Ynpa8.luie l\<>~8Bc.oa ..~kową do ojca Władyslawa Urbana,. ~PIl'l8.' "'O~1;.HOft .I\~pOfK 'l""" o~.. g.
..
d·
BHeT'J" "TO yaou.uyme PiKXI.Tlirl IUlWICZa, mie.lzkaJącego po w.v z. wy- .. ~.oR c.UTan 1I0pRcT••"'e~~Il1ilH"
mienionym adresem.
827-1
------.,--...........,.-HJ> 7?6-;1~

Paryżu.
Przy~dzone wyłącznie z liści peruwiaÓ8ltiej rośliny Jhlioo,
szprycowanie to zasłużyło sobie w przac1gu lat kilku na po-

PP. GRDlAULT i K·, Aptekarzy w

1f8zeehne wzi4lllie. Leezy w bardzo krótkim czasie oajuporeayw.
aze rużqczki.
W Faryiu, 8, ulica Viv;eN'u i lO głdwngch aptekach.

wydaną

z tutejszego magisb'atu i k si ążeczk ę legltymacfjll~ wydaną 7. g miny W dtirad, pow. Kaliski , J\a
imię J uljanny Kijailskie~.
Łaskawy znalazca l'aczy
z ożyć takowe w t utejszym
323 -· 1
magisQ·acie.
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~ \\'lOSE~U IW,KACU ~

K"D'FIR'01UI' l' KUMYSE1lJr
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w zakładzie

KLAUD' YI srD.ALINY
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Z
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1-<0
lód ulica DzIeIn. Nr. t378 (ID) 1I0Wy , dom Augu.J.& Fi.eber., Zoo(
o( '
pomiędzy ul. Piotrkowską" W.cb!lduia.
~N.
~~ K e ftr w moim uklatWe wyrabia się cołbięnDie Arieiy \l' trzeb g~
z a: gatnnkach, jellnolluiowy, d'ł'ndniowy i tr.ydniowy r6wuieł. z popsyn,. , Q
teJa,!!!'! i kODiakiem p",~g Ilrzepisu W.P. doktor6w. Otrzymałam "'_~~
.. ta)<że.o wyrobu kefiru Ił \!omn , .. łeie a;rzybk I keft'l'."~
_

.:-5
....

mikrosJtopjc.lnie zbadaDe i l.upełnie zdrolVe. NagrOdzona 16 rowem!
medal.m! jak również wJolkl. . .edll•• zloty. na miedsYnarodowej
wystawie w Paryżu 1890 f ma ... pr.eszło 2.000 liat.6w dsftkisfllDyeh od
... ~::b, którzy się z rólnycb choro~ ~eln.ie wyleesyll
8t~
GO
~

!!/ I

.at.

~

I

~

!!
-

I
---I

Flteb .....

100

DZIENNIK LODZKl.

SELLINA,

Do.naiskle~o

I J.

tom dro J (odrębna cało ) "JIIZedI
dmku. 1'. :rwajw Ui ..ik, do l uen..
... b. r. beZ\lOUednio u DtOra, PeCer
barg, nlic:a 2:a.harj ....kaj ... No 11 nOllJ
miuz.. 2. plUł wr... z pnes!ł"" i
1'1!. (eena kai~nka l n. 40 bp.l. .
7U- 3_1

,t P.

Lubel ki. To.... Art)'.itllw .Il<am»yem,.
pod dyrekcYI!

t.

\letlle~o.

JAN MITTELSTAEDT,
'~Ona

Dziś nieddwoła.1nie

I .dzień

Grand-Hot~l

l

Poczynając od godz. 10 rano
pry~atne Seanse
w.jle • po fi, l od OAGby.
Ol .&od.~ 7 wi oz.

~

TEATR 'j'HALIA

czt~rech pokoJów,przedpokoju, ku·
chm, wel'endy, umeblowane zupel·
lnie, za 1'8. 15Q. Bliższ<'\ wiadomo~ '
u. p; Bl'onikowskiego, Pasaż Meyeta

1'TEOZIELĘ,

IV

«~") CUKIERNIA J. Szmagiera

Łodzi.

I"'IIr

odb~lble oi~

,

'I~"

zawial10mić zanowną Publiczno:ć,:i.e

1
()

zn.oplttl'zona

7 , 'erpu,. 1867 r., 81!Dnego tra.pka Jra , A!I!l'Idge) " te lr" .,Cor nł ll~f1I.

21

'

ma zaszczyt

w k~rYID puyjm~ wl]>Óhl/bial n, tęl,"j~ce o8oby:
.
Pr!m.do~D. <.Kołlralto) plWJla Sur.. ~ .. h Aldrldg.·, .~rka zlllar~o w Łod.~;

•

FAMłLIJNE

dnia II moJa 1890 roku

822-3- 1

~~!Mf~A~~ ""'~

Koncert ALDRIDGE I
\V

IA>reJI...daia

TYI,iKO DWA

n
KONCE hTY
.

~~:lic~o~ ~at~J~:kąkł:d~:~usi~) :

.\1 :l12-c.

'I.·ynl(~ZIl80We ogloszelłh.~ ,

Dom Koncertowy. .
1Iit4iLlel<..
j,..
6 ...ja. I , b.

LETNIE mieszkanie
pod Koluszkami w domu murOWa.

•

zWyC1.ajne l>rzedstawienia.
Wejki. 50 kop. od o.Ob~l
W

~~Ii:~rz~~b~ p~a~~ !~ad~
i buchaltera w podobnymzakladzi .
Adre : Łódź, ul. Przejazd. - 119
mie zkania 4.
819-1 '

Pogl'ążona W rrmtku rodziua zupl'asza Przyjaciół i Znajomych
na wyprowadzenie zwlok, które- ię odhędJ';ie w .Poniedziafek
dnia 5 ni ja r, b, o p;odzillie II rano, po odpmwielliu naboi ństWll, z ko'ciola Bw. Józefa, przy ulicy Ogrodowej, na cmentarz
k t ]' k'
a o lC 1.
824-1- 1

osta.tni

Nr. 16.

G

d wadzieścia pięć lat Pfaktyki,
opatrzony cWnbnemi św~,.
dectwami, mający się na rękty.
fikacyi spirytusu, prowadzenia
ksiąg i rachunków gorzelnianych.

zasnął w Bogu, po krótkiej, ciężkiej chorobie
d. 3 maJ'a, przeżywszy lat 72.

•

"

orze lAny, mający prze;j;

OBYWATEL ZIEMSKI

Opera w 4 aktach, słowa Wolskie·
go, muzyka Sto Moniuszki,.

Fono[raf Edl

--

SZKICE
Adama Szymańskiego

, Teatr Letni

i

U1'zl}lb;onl)

Z r '.1..'została
E L N I '"

IV następująoe pi ma l

~

!ł...""'

.

I

.
fi " KIF.POL KJF. ·
'
"
'11
•.
NowoalI.
ł
'
będ,"go w Prze~e1.d~le z W.r..."y ..
:-iadworna ort. dr,... p. Waleulyu Il ledol z Monachium;
O~lenn lk łódzki.
Swiot.
erhu.
Fortepiani.tka )lfIJUla Ell .. I'.o cera 1. .Vi.dni,,;
Kury.r Warszawski.
Szut.
szwedzkiego JUlrodo w o ·śpl ewac·
~laol.łl\w Ba~ce"I(·z, sk!zJl'~k 1. w."",,"y:
.""
Codz~.ny.
NIEM,r.CKIE:
kiego towarzystwa
ł. Ze" .. , baryton.jOta teatrn mlojolnego '! KróleWfll;
"
Pora.ny.
Lo'zsr Zoilung.
",
Kap.lnu!l.ter OH, Hey.r z ŁodzI.
"
Swl,t.ozoy,
Berll.er Bo.... n Courl.r.
IQ JT'-.;"I .. "
Rej! er, dyrektor tentn, P. Albert Ro ••• lhll.
Gaz.ta HandlowI
B.rll.er TaQebla.lI.
,,~
.lnlJI
Jmpre•• rlo. C. Wilk....
Wlok. '
Neue fr.lo pre ....
JlkłĄilającego się Z 5 kobiet
męt. ' PjlZEDAŻ BILE:!'Ó~V. odbyw!-, ~ ~,ą~ip w, aklalllie . H.Pie ru J. P~le.rsll .
Kr~ . ,
Broalaue" Zoilunu ,
. 2 dz' I '
,I, PlOtrkowlk 2f03, Kible JIU obecme przyjmują I~ za1\16w,l cmą II" IQ~. I bilety
'ra"ldl.
IIlullrlorlo Zeilung.
.
CzyZU l
lec .
do kr •• u.
'I'8'-I-()-]
Jzro.en~.
flle.eld. Bli llor.
Mi.joe. rez.rwo .... ne 50 kop.
TYlod.lk IIualrowany.
Her.ld,
MIej ••• Diere.erwowano Pl'21 st likach
KłOSy
,
FRAl\CU KlE:
86 kop.
>.
Mucha, KoicI.
Pelil lournal.
11
ą30.-l-1
Kooceaefowany przez Mioitltr. Sf>rI\W Wewllętrz. ~
Jo.rnal AmusanŁ.
'
~
~
Po zuiytkowRulu powyższych pism w cukierui takowll mogą
.

w

LonllylUe.

Art. dram. teatró .. warszawskieh IlOnn! lI e Jeol\ ł!I .. r ""el l c o ; ·

d
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IV

niedzielę

grać będzie

ORK~EST-RA
•n· A\r 7.,"""'''1a.
Początek O .g,od~int
5.
If:4 pOpo'lutluiu.
, i ,\~ 1 ~~i-;:66~;_I~
l_
'P:

cnn

.'
w

,I

, WIH IIIJ U

IUZyrlLVY
U

wykona łód~ka amatorska
I
kiestra.

E

;;.
~
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l

~
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"dJ'~1,

N

li

i:i. op
'" f ~
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li

kr~Wl'ant~ nłynua

!~
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I

~ ~

u~trJt

l'

'
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~

OENY; RIIJ'l$:a IU'owian i ' ,
.
Bańka DI!trytl! na 10 szczepiell

iI '

~e

ltoseDblal~

przy

llicy

Plqlrk ~w:

.>, .z

10.

UJ

o

Zgnbiono paszport

Stefan KOllutb. -

SDZedaż. tletaliczn~

o

.

wydany w Łęczycy, na lm.ię ~bra
nu\ Gostyńskiego. Znalazcę uprasza się o łaskawe .złoienie ge w
magistracie łódzkim.

IIAd

rzekli! Pilicą.

ulatwlpna.

'

Hl/żs.yn. obj""lioń udzieli właściciel w Łodzi z'lIli~3Z ały ]lrzy ulicy Zieln.
n/lj"
26.'i-A,
1\ widoki
letnieh mi"..,lomn
.!'";, ••
j.ko
' okui
wy.tawow
.... pan~
W. Lis"n.ra
T."Jdo..obttirzeni.
"k Karo"..tam,i.
!I\hajblcra.
• •

fQ>~~~~~-~!X.,

•

600

....

I "

też

- 2

:e;~~::~::~~~

~,

Mal)l zaszczyt donieść zano'l'n'li Public;:IlO§Cj, i z 11IIlem 6 ~.
kwietnia l '. b., otwieram tutaj w ŁODZILPI'Zl ulic-\, Piotrkow8kJej
64, I piętlo
•

"r.
t"

d

ki h'

'stępniemając5latmagazyll pierwszorzędny w Kaliszu, czuję się ~'i
na mocy zauowolnić chociażby najwybre(lniejsze gusty.
Polecając się laskawym względom Wielm(}żuym Pal).iom.

j polecamy ')"elki wyMr krajowych jak rów-

bież 'dancłl8ki~h i 'łn"leI8k~f.h mllte,~
ryałów 1V doskQI!slyćh gatunkach i

Szych ,deseni i ' U R W I T Z

w najnow-

i 'YN

65 Piotrkowska 65.
563-12-5
,

,

Redaktor

Zostaj

z szacwooelll

Hele."a

•

NiJr,ltłs.

•

]

_ _ __ _ _

Bol•• ław KnlchowiJcki

•

O
'J'1

, +-~.~~~..~~1
., ~. ~~~~~~.iXl~
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O

TowarzJ~two Jr.z~IllJ~łowo-L~~ll~

mm ~kładzi~ ~ntna :
O'l'WOR2YLIŚMY

817-1
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w ' na8zym
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. QieJricha.
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lf

Ł (I

Cena mł eslokad i artykuł6w żywoogci umiarkowana.

2 ."1"

(

Niuiejszęm mamy_ Y.:t8ZCZyt zawiadomić
Szanowną ' P lIu1.1 'IcznOilC
. ,ull:lsta
.
:r~()(l"ZI J oII'
(O I(:y,

pi.echoty

Józef' lWl••el.

_ .

W

'

woj kowej kapeli- 37 pui'ku

I

;O

~~

Plkacy..

•

:,t";,.

Poczlłtek o godz. 3 110 pol.
WeJ~cie kop. 20. Dzieci kop.

o-

(I

ł~w żY,wn-'ci ~ pI)CIt., gimnastyka, kręgielnia, fortepian. kąpi el w Pilicf Komu·

•

.....

kapelmajstra

::::

N

",\lęgł. o p6łt.ore1 godziny od Tomaszowa Rawakiego w lasaw. lubocheńaklcb
bisko Spały. Pólo~nie g6nyste, otoczone lasami igluteml. bliesr.kanj:a, o 2. ~
i więcej pokoj.eh z kuchnią i werendą, umaIlIowall\!. NOc mitU". n: lekarz, aptek.,
sldep spóiywczy; lodownia. ogrody owoc.owe i warzywne, dow6z w8zeJkicb fl.l"tykn-

I~=:~~'=:::":=\1
'::. :2:(l::"::67:~:~:'l~:_:2=~'<:~=11 : m!~~I~~~ ~ d~Ż~jOp~tYoe ~~~zawi~ IIn~ f:l

w Heleno.Wle
dyrekcyą

LETNIE MIESZKANIA
,,~

<::i

50 ,kóp.
50 kop.

sklej Nr, 777 (65)

,;; pod

~

~~
~ 8J
najllolfs1.ych metod , 'd, '1f

przygo o\V~lle podł'ug
z iwaraucy'
_ ich 'swŁezości,
~

_

p.

j

CD

N'

'li
1l .@

Poc1.IJtekogodz.4-ejpopoludtiiu.
Wejście 20 k. Dzieci 5 kop.
Ogl d
ędzie uilluminowa .
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ar8"l\u'ie.
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-

793- 3- L

~~~www~~~
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Wy sy~ a 2 razy tygodniowo do
PTEKI '"C ~
F. l,~lU" LI, ERA ' W1.J
l' d . ś ' .1
I ' I c"
11,1 IV IIl1.1! Z os atlllc 1 - =,'
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otwarcie
ogrodu'
4 maja 1890 r okq.

niedzielę (1.
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O.t.KOWA.
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S'I'ĘPNm \V SKn~GO
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pod uyrekcy kapeJlB&jsŁra.
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i.- .=~ ~Z&z~~i~nia
~~DY o~nr~nn~i ił
Dl'. T.

(1 4 maja 1890 r.
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La.leu .fl.~a.
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Waldschlos·schen

ma honor zawiadomić, że z dniem 29
lnviehlia 1', b. otwiera ąldad zaopatl'zony we wszy'stlde gatunki

DESEK
I

ar.zp,Jia qli:dowlf1m~g
'.

lui przedmieściu Bałuty,

przy Aleksandrowskiej Szosie
~ 33.
--4-.....:..... _

------1. •
W drukarni "Dzlennlka Ł.Odzklego" .

_______

.l(098,O.l'BO D;eBsypoll 21 Aup1u8 1890 r.

