~

103. Dnia 8 maja.

CZWARTEK.

Dnia 26 kwietnia (8 maja) 1890 r. Rok VII.
CElU OaŁOIZd.

PREN UME RA T A.
Ronnje

'" ".OC'' ':",.6.

,ełll•• II~ l i 11'"
no!łpń"ero w<asi.
e.~jei.J po"_lłćyeh .i~ .Ibn wi~·

Za !.4a. WI• ..,
.lelee8 6 kop., •

p6łroeluie

. n 3.
• ~ • 11 J k. 50.
łliedile~Ulie . ••
- u bO.
W KRÓLUT)\łIE I CESARSTWIE,
houAje. • • • • lH. 8
rOłroozuie
" 4
K " ..ruinie • : . " 2
P1fUdlfielR.t~ na "Dziennik 164łt.kiW Warulwie przyj~mj ... kład Heury·
~. IJir•• relu, ."y nI. lI ..owieeklej,
!ł lO, 1'IprOl~ tO"""II'''. kr~d,to·
~8,O lielUBk.ieio. I Taulle uAIJ,wd
••10. pojoa,"",e bIlIDery ;U,ieuuika.
Cepo pojedrn.ze/t0 nameru 5 kop.
gwart.al&tie

kuy"" ogł0ae6 odpowiedniego rahuIl.
j'

... trel".l: sa ktLidy wieroz 10 kI/I"
Rakla.y: lA hłlly "ier •• Jt kop.
Stal. 3 wieraKowe ogłon.euł ..
po ra. 2 mie8i~"ui •.

Od .... l ...eI pr~...yiBzoj ..y<b 10
r ••U UltP t .. o dod.tk."e .glll". ~
,rIO.

PISMO PRZEMYSŁOWE, HANDLOWE 1 LITERACKIE.

KAL~NIlARZ\'K .
D.rł:

",1,1"-

~we

litaRlaława

B. III.
Jutro: (lrJi/liona B. Ns.. D. K.
W.. bf:!} 0)06r. o god~. 4 10. 25. Z.oIt6'1 11,.1.. 7 Ul . 29
D1ug~«. lIlii. giri •. 15 Ul. 4 Przybyło ,Iui. lIod •. 7 m. 26

°

--- - -

filUlW ItEDAKCVI I A.DMlNI8TRACYI
." JUiJlŻ ,HEWEO"- NI', lU ...

III,U) ;'

A,I ••• teJ.,głĄu".y:

. . .DZ=:N;;N'IK.'·

Ol(łóuenJa pnJjmowlLllo .~: ,. AdmiulJtrAeyJ "OdounIk."
oras w bJur...·.b 01\'1."0' RoJrbwol1. i FroPIU... "War~'&Jfi.
I w ł..II,i.

I

ŁÓDŹ-

RękoVi81

nAd .. la.. o bez

'&lJ~.ł.ni. - "ie

b!II... "r.........
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Z ',Ołl'od1' 8wi(ta urorzysJego, 71łlillW fili..- 4Q kw. metrów, a ogródek przy nim 120 ~ rod~u dokonane były jeszcze ,)la Na- portami 1D01'Z3 A.zowsldeco. otwarta będzie
S/ęplly Ify.illolie tQ sobotę. ,
;
kw. metl·ów. Domy parterowe zajmują nie· pllleona. przy ulicy RochecbollArt, Ila koszt w dniu 14. maja. O""arele kursl'w po.
co większą powiel'zehnię, lecz za t~ ogródek przy nich jest mniejszy, tak że ogółem
dom wraz z sadel'!l zajmają 160 kw. metrów. Prócz tego wzniesiono wielki l1udynek z' pojedYliczemi, czysto i wygodnie umeblowaoemi pokojami dJ.& kąwlllerówi Ce"
IV. ,
na najmu pokoju wynol!! 6. fI'. miesięęznie.
Pierwowzorem w tym w7.glęllzie jest W budynku tym znajduje sit} wielka sala
millhQz&liskle towarzystwo dostarczania rp· og.'lna, gdzie robotnicy mogił zbierać się
botnikom tauich i zdrowych mieszkań. 'l'o- w czasie wolnym. BudowtL każdego domu
wRlozystw.o to zawiązało się w roku 1851, piętrowego łącznie z Illacem kosztuje toa W roku 1881 miMo już 996 ' domków, z warzystwo 5,000 fr., a plll'terQwego 4,000
których 672 były zupelnie I'płacone przez fr. Opłata z:~ najem nie przewyższa 7°/.,
robotników. zatem nabyte przez nich n& t. j. 18-25 fr. miesięcznie. Spł'zedaje się
własnpść (robotnicy wnieśli 3,800,000 fr. dom po ceuie, równającej się sumie koszratami,. Obecnie jlość domków dochodzi do tów ponieslonJj:h płozez towarzystwo, na
l,l24, a\iczba zamieszkujących je lodzi .. !\o warunkach następuj%Cycll: plozy .zawierauiu
8;000. ,W ustawie towarzystwa pierwsza kontraktu robotnik pbowiązany jest wnieś~
mi~isce zaJmuje
następujące ogloszenie: jeduorazowo 250 300 fr., następnie c
, wygDda i czystość mieszkaó, są uiqzbę· miesiąc, po 18-25 fI' . . at do czasu umorze '
dn!\llll wjlrunkami u~rzymania moralno§ci nia całego dłulru. Nabywca ma lIra '1"0 n·
w~);ód rpbotuikó)V. Kto po dlugiej pracy ' morzyć swój dIug i wC7.e~niej, jeżeli mo~
powrócić ma do smutnej, brudnej, niepo· Z !drugiej strOlly, jeżeli robotnik, w razie
ł"lą«nej nory, shlżącej mn za mieszkanie, j.akichkolwiek wll,linych ]lrzyczyn, zechc
ten nie jest w stanie zQa\eźć IV uiej 8]10- unieważnić kontra\i.t prze(lnmorzeniem dlu"
c7q',nku mOl'll.loego i fizY\l~nego. Będzie Ol~ gu, WÓW\llla.~ zwraca się mu 7.adatek (250
unlk!,1 takiego d9mu, IIójllzie d9 8zYl!ku i do 300 fr.), a z wyplaconej już sumy 110drogą tą dojdzie niechybnie do oę(lzy. Po- tl'lIca się tylko oplata najmu i 7.WVRCa si
~taraDly si~ więc dać robotnikom wygodne. reszta. Kolonia je~t IIO)lrzerzynan'ł Illdnj!'
wesołe, czY.llte mieszkania, dodamy im ma- mi, wybrukowanemi ullcallli, obsadzooellli
le. ogródki, w któl-ych będł mogli z 1'001zi- po bokacll lipami i oświetlonemi gazem.
uawi spędzać czas przyjemnie i potytecz· \V całej kolonii urzl}clzonl! Sił wodocif!.gl i
uleo· '1'otyan:y8t'll'O mllłboO'6t!lde wy,iKąpi\o. krlllly. ZRl\id&jt lIię ""' ~~gII ui,);t.::.
także IU~ ostatniej wystawie paryskiej, lecz ku [1I'zeZ\laaZOne pl':)! nie, laźme i t. p.
wystawiło tylJw p\.any i modele swej wzoZa pl'zyklatlem lIrulhnzy poszly liczne
rowej kolonii, x którlł warto zapoznać się miejscowości FI'ancyi, wogóle .i ed naJ<: , I'raunieco szczególowiej. pomy budowane przez cU7.1 w tym kięl'unkn pozostali zna znie w
towarzystwo przedstawiają w.łlll!ciwe trzy tyle za anglikami. Przemysiowcy ' w wiei·
typy:.1) lliętrowe, ustawione Pąl'ami jeden kicll miastacb, po dawnemu, malo jeszcze
przy drugim; przed katdym 7. olch jest dbają o mieszkania swych robotników, wieniewielki ogvódek. Był to pierwszy sposób dząc, że tak lub oW\lk w większem mieHcie
budowy, obecnie · joż 7A'\I'1lUCony, gdyż dPIDY zawl;Ze znajdzie się pomieszkanie. Zresz!4,
tak budowaue atonii odwieca tylko z je· IV Lilie, Hawrze, Orleanie i Rouen istniej ..
dll~j strony i 2) domy także piętrowe, lec~ towarzystwa. budujące zdl'owe mieszkania
ustawiRlle 1\0 cz\.ęry, wilupd ogr9du, któ~y, dla biednych, lecz wszystkie lIsiłowania w
ta)<że podzielony jest na cztery ..częścii ta- tym kiel'Unku at dqtychczas jeszc2:e zupełkle Ilomy bu(l\lwanl\ są obecniei 3) pal.te-I ole nieZDllIIe. W Lyonie i w Paryżn osiąrOlj'e, budoWl1n!l również :wśród ogrodu. gllięto już nierównie \loważniejsze rezulta·

Mieszkania ola robotników,
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RODi'INA 'NOELLET,
(jJ{,lRz.y ' ~.q -r lJ(,łtI'Z

Cieniutk~' s~ruga'

kl'l,i

Ji(r. 102).

biegła

;'zeczywi-

~cie z obwislej Qezwład'nie ręki. M(lgdalena. pobiegłą. naty,ehmiast do. sąsiedniego pokOJU, przyulosła trQchę szarpi i );:awale·
czek płótna j przewiązała zrlUliony palec,
wpaknjąc si~ bada,w\1Illo w bladą tWRlOZ

A.melij, jak gdyjJy ·us~ując odgadnąć powód.
wgo om4Jenia\ bo, zach}cift było barQzo oleZIł,ł\CZp6" , ' /
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- A to mi ,dQplero .mim9;a - ' j!awołala
wesolo M!łrta, IIQdcZ8ll glly Amelii zmysły
zac~ęły. powraClllć i ~rpchę krwi zabarwiło
P,ohc1.ki - 2;e.mdleć dla ,takiego głupstwa!
~o. pręllzej, do roboty!
Ale M~daJęna natychmiast odpada:
:-- Czyż nie widzisz, że trzebtL jej spokOJU? 1dż do I Ąomu, Amelio, dziś jnż nie
będzlęs.z lflDog~a II&m pomagać.
R?lJotn,icn. wstała i wyszła jąk obłąkan8.
l)~ble!l'łszy naJł\l·Qt&Zą. drogą do swojej chatl}i, Dlę zmieuiajl}C llawet ubrania .świąte
cznego, zstąpiia wnet do suteryny, do je(1lyuegO P;Zyjllcill.l;a, co jej. jeszcze Pozostal,
I o wR1;sztatu.
- Piotrze, P iotl.'Ze! - mówiła w my';li~
<lla kogp mnie porzucilll$? Nie., ona clę nie
~~cbai tyli 7,gwlł, widziillrun W, z klUdego
,leJ ruch.u, z karoegQ, słowa! r czy clę kiedy .1I0kocha? elfY nda. ci się przll8kOIl7,j'Ć
]lr~ep!lś~, która was dzieli? Na jakiII pol'a~kl, mebezpieczeilstwa i upokorzenia. nl\l'az~~z się! Piotrze, Piotrze, a gdybytl
chCIał! ... .
W sercu biednej istoty z bezgranicznej
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Przemysf. banoef1 l,oinunikocyc.
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Drogi wodne.
- ,RuskijlJ. wiellomosti" .lonoszą, że w
Petersbnl'gu zawiązuje ~ię !lowe towarzystwo akl;y,jne 7. kapitalem 20 milionów rs.
pod nazwij. ,Ruska flota handlowa. dla
pl'zewQzu pasażerów i towarów pomiędzy
portami zagmniczuemi I ruskiemi."
- Ra4/L p:uistw/L zatwierdzil(l- projekt
wyasY/rnowallla przez mioistra skar)m 2
milionów na ulepszenia w porcie jJatumskim.
- Z Odąsy 110noszl}, że IlQwa tymcz!\So·

dłllg letniego rozkuulu nastąpi w c~u 15
maja.
- .Petersb. wiedomosti" dowiadują się,
że mlni~teryum sluubu zatwierdziło nstawę towarzystwa żeglugi parowej .Bajkał."
- Wypracowany przez ministeryum ko·
Inuolkacyj projekt połączeuia za pomocą
kanału basenów mórz Baltyckiego i Bialego I'ozpatrywany będzie w komitecie mini·
8tró."..
'
Dr"i iWAe.
- Dzienniki peterabUl'skie dono zą, że
towuzystwo dróg żelazoych południowo
zaebodnięh postanowUo z1Judowalllinię oh·
wodową do lozeki Dniepru.
- Upaństwowienie kolei mOl'szatiskosyzrańskiej opóźniło się, gdyż dotąd uie
ukollezC/no obJachonków 1; zal'Ządem tej
kolei.
- Towałozystwo kolei kur ko·kijowski~j
zaniechalo pl'\Ijektu budowy nowej linii do
WQrotle~&, gilyż w:\runki, pJozedstawione
pl'zez towarzystwo, ole otrzymały z&twler'
dzeula wła.tlz odnośuych.
- ChersoilSkiemu gubernialnemu marszalkowi 81.lacl1ty, I'Z. r. st. J. Kul'isow1,
(lozwolono w ci~gu I'oku, od dnia do1.lI'o,
lenia., llokon&ć wytk,oięcla kierunku drogi
żelazuej od stacyi DoIińskiej drogi telaznej
jekateryoienskiej do miasta. Ode..y.
- Mlnisteryum komunikacyj zamierza
wysiać wkrótce do Krymu partyę iot.ynierów dla dQkonania badali, celem pobodowanla sieci nowych dr6g.
Handel.
- "Słowo" dQwiaduje się od osóby
płozybylej świeżo z Odęsy, iź o ile tamże
IV kOlicu zimy, a zwmszcza IV styczniu i
w lutym roku bieżIJCego zdawalo się, że
dla okrętów ' przewozowych do dalekicII
podróży na wschód aż 110 Wladywostoku
i Nikolajewskl\ lIad Amurem zbraknie ladunków, to IV mal'cu I aż dotąd do Odesy
nadchodzi duża ilość towarów, po<rótl któ·
rych towary z Królestwa Polskiego niepoślednie zajmnją miejsce. Głównie nadcho .
daj cukier, spirytns. wyroby wełniane, baweloiane, p~ótno, skól'y, obuwie, wYI'oby

mi o§ci wyr>\St& a ILOŚĆ 11 ezmiel'lla.
ozo., widzieli: -Sam smutni, el'mel' nie otyka-I ów, 'l ziecie plozezeń pozwalll o są u;
w niem niepokój tylko o jego los; jąc; kapelusza, feUJIerka z córkami bez ule jestem w stanie temu przeszkodzić."
wszystko reszta w niem umarło oaza wsze kiwnięda głową, mijali biedną dziewczynę,
W pierwszej cliwili unIósł się fermeri
na widok ~daleny: i marzenia, i nadzie· któl'a wczoraj jesZC7.e byla niemal człon- powtarzał. że nie da ani grosza, że wycboje., i pragniellie własnego szczęścia. Łez kiem ich rodziny.
wanie syna koszto(llało więcej, oiż wart
już zabrakło, zazdrość duszy nie ł.jIrgala,
Dawna przyjaźli, która Iliegdy~ była· jej był spadek po stryju z Montrev.ault,. że
II. zapj\llDwywalo w niej coraz bardziej ja~ obl'oną i Ilo!\porą,. dziś, wQbec ,Dostawy wreszcie uie ma pieniędzy. Te tysiąC. plęĆ
kieś zmęczenie straszliwe, poczucie okrop- Noelletów, tembardzipJ o~dawalają na 06a- set franków były od lat, tylu w tel'mle, że
n,\j sa.motnościi z takiem uczuciem ranny rę plQtkolll.
chcąc je wydobyć, trzebaby cbyba sploze·
żołnierz patrzy na. poltl bitwy, osrebl'zon!l
Naraźl\iM . się na krzywe spojł'zenia qbo· dać remanent, albo drzew~, słowem po~
promieniami ksi ężyca, w śnie ,jlllierci PO~ł jętnych, Amelia codzieil rozpytywała się o upaść! Nie, niech się lepiej gl'ożba spellll!
grążone, usiaue bezładnie kupruni przedmio- Genivierę. Jakóbowi COl;az było gorzej. Niech obaczy świat, czy rzeczywiśc.ie ten
tÓI)', które niegdyś były ludźmi, końmi.
Tak pragnęłaby pobiedz, usiąść u węzgło- syn uiegodoy dojdzie do tego, aby ojca zaSIonce już zachodziło, gdy glos woli znów wia ua.jlepszego przyjaciela Piotl'3, pielę· pozwać I •
odezwal sill! w. Ilieszczęśljw.ej. .
gnowa\\ go wrl,\Z z siQstramii ale 1I,&wet PllCałą dobę bnrzył się tak stary, ale po
długim namyśle ustąpiłi trzeba było osta·
- WJ'I'Zw:ę żal z serca ~ powielbjala święcenia ilYIp jej ",zbrouione.
sobie-postarrun się ZRMlllnieć. Nie pójdę
&7., przy wyjściu. z );:ościoła ksiądz lIeur- tecznie oddać ~en spadek I 'a opłacenie
wJęcej tlp Laudęllue, alli nigdzie, by smut- tebilie zatrzY.lnał ją słowami:
długu Piotra przeznaozono parę najlepszych
ku mego nie dostrzeżono I Będę dobrą I ła·
- Amelio, wracam stamtąd; dnia uie wołów, ale płOZy przesłaniu mu pieniędzy
godną dla ,każdego, aJ.e ,serca nie otwo- przeżyje I
,
przez not.aryusza, UpokOlozony we wlasnych
rzę nikomu. Za mąż nie pójdę, będę jak
- Księż.ę proboszc2;11.- odrzekła pytają- oczach tem, że byl zwyciężony plOZez syua.,
co i nieśmialo - a ja nie mogę tam pójść, zmuszony do posłuszeństwa prawu, 11011:wdowa...
nieprllwdaż?
dze dl'ugolozędnej, jak myślał, wobec jego
Ksiądz pob'ząsn!lł głową. na znak zaprze- wladzy ojcowskiej. Julian Noellet kazał tIIł.
xv.
czenitL J robotniCtL poszltL dalej we łzach, pisać:
.
,Odtąd, kiedy ci jnż zapłacono, pamięAmelia Rainette J'rzekonala się nieba- z ból elll upokorzeola..
... 'l'egoż dnia, nad wieczorem, strASzliwy taj, że pomiędzy tobą a ojcem nillma olc
\~em" że ~\I(iat lUa zwyczaj brać ni e.-zczę
śliwych za winowajców. Nierozwaga., z ja· placz w Genivierze zwiastował śmierć su- wspólnego.'
ką przed świtem przyjęla u siebie Piotra., chotuiktL, . któregQ ostatnie si owa w agonii
... Lato zbliżało ię ku końcowi: OIinęło
wspólna ich przechadzka do Geniviery, były:
żniwo, nadeszła mlockai gumno Noelletów
gniew fermera, tajemnicze omdlenie JaM- Gdzie brat mój, ksiąll7.?
ba-wJizystko to było opowiadano i komenzaroiło się robotnikami. I gosllodarz pracowwane na tysiąr. Iloói.uych sposobów pod
... W kilim dni (lo śmierci Jak6i1a, przy- wał w ród .nich, ole bez dawnego ogol&,
każdym dachem Fief-Sauvin. BezbrQuna; ą1.elU do GeniyJery z Paryżl~ \ją t, ale nie oJ>ojętuie, ospale, czaseln zapominaj~e nanielll iadoOla nawet \Vszystki~h kalumnij, do matki, lilii do sióstr. Piotr pisał do wet o robocie. ChwilalIIi litośó oawet bu·
(Izil w patrzących dumuy Sk\I'Z6C, W które·
któremi ją obrzucano, czula się jednak oto- ojCjl:
czoną jakqg obelzywą, ironi~zną ciekawo,Wiulliilcie mi pieniąllze, które zatrzy- go oczach przygaął dawny blask milo. ci
ścią, Wiele matron wiEU8.k.ich 7.Rmkł\'llo mujcie bezprawnie. U llomiuałem aię przelI dla ziemi i jej plonów; nie mógl go ro~
przeli nii) !l.rzwi, tL rówiennic?ki·robotlllce, siedmiu miesif!.canti, ale nie odpQwiedzieli- do wać zloty potok zsypywanego do \licbprzyjaciólki do nledaWIIa, usuwaly jej sit} ście mi nawet. Dziś czekać już nie mogę. Ioza ziarua.
z d1'ogi ostentacyjuie.
Ten, komu SI\OI wlnieoem, wie o s!lmie,
(D. c. n..).
Szczególniej bolalo ją zachowanie się Noeł· któl'ą lUaOl u was i jeśli IIlU IV ciągu t ylet.ów, którzy 1I1'~y ISpotklUliu ,\iby jej nie gorlnla lue wyplacę tyJliąca pięciuset fran·
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rZjJ.llu wybudowano do 200 mieszkali (Ci~
N~n), które jednak zajęli nil' robotnicYt lecz Ilrobui urzędnicy, dymisyonowani
ofi~erzy i wogóle lu~e g(·doi 8DCuoku.
leqz tacy, których rząd wcale nie miał na
widoku, przystępując do budowY owych
mi,eszkMI. :Ę'otem upłynęlo sporo lat, unim'
Paryż przySzedł ~ pomo.cą swym biedl\~om
zamieszkującym wstrętne nory tego miasta.
W roku 1882 za.wiązała się spólka, bez_
imienna w celu budowania mieszkali dla
robotników. Spółka wybudował& (w bliskoHci ulicy .Claude-Lorain ") pię~lziesiąt niewielkich domków dla 50 rodzin robotuiąych. IU~y domek, który kosztował 5,000
fi", wynajmowany był za 220
rocznie i
życząoy sojJie tego robotnik, mógl stać się
jego wlaścicielljlU po upływie lat :lO. Lecz
tam ogranicza. się już :wszystko, ~ posia,
d~ P,"'yi w tym zakresiei jest to u9pla
w morzu {lLt. miasta liczącego prawie miIion robotoików. 'l'ymcza.selll w Paryżu
l'rzedsiębierczość prJ watqa mQgłaby z pe·
WDOŚęilł liczyć ąa powodzenie. Lndność 1'0bllCza. płaci za swoje uę(l7.0!l mięszkaoia
n.d7.wyczaj drogo; ro~na oplata (za najem
jednego pokoju w dzielnir.ach fabrycznyeh
Pat'yia) dochodzi do 220 fr. Często bardzo
brudnę, przepelnioBe lIomy W ParyźlI przy·

(I'

(

•

111

"

Jfr Id3.

'P.

piaterow~ne, z nowego srebra i t.
Od 8zego nauczyciela do szkoły elementarne;
10).
cztefy oczy" bluetka Drejfus'a- dzi. Do sprawy sprow zono aresztowane
brzegów "Ild~kicb odbiłf...ilJż cztel'y statki miejskiej w Łodzi lIi 1, mianowano Juliu- Walentyna Riedel.
wino jako Cl)rJ11~~ deliNa I \'łłlz;wauo ek.~,
p~łne ładunku. \V tych dniach odbi~ ma sza Ryppa i na taką ~amą posadę do dwu
Program tak I)od względe~ bogactwa I)ertów~ lecz ci .orzec .\li I Jl~ ogli, gdyż
piąty, również wyp.el~ouy> za. miesiąc ag 'kll\solVej szkoły miejskiej dla izraelitów w materyalu, jak biol"ącycb IV kOlIcercie u- w czasie tym W100 fermentowalo; wskul,tk
odplynąć ma jeszcze jeden wielki parowiec, Łedzi przeniesiono nadetatowegiI nauczy- dział znakoraitości, więcej zajmująeym, zda- tego sędzia pokoju wyznaczył lłrugi lter,
na ~tór~ również wiele towal'ó'! )est za-I ciel. szkoły miejskiej w 'fomaązowie Moj- je się, by6 nie może.
min do osądzenia tej spl·awy. Dnia 2 b.
p.owle~~any~k Zauważyć rówlllez nal~, żes~a Nowaka.
.
.
I (-) Nadawanie gr1llltów_ Jak dOJlosUiś- m" oskal"Żoua nie przyzDt\ta się do winr,
IZ w roku blezącym ładunków rządowych
(-) Teatr letOl . LubelskIe towarzystwo my IV swoim czasie wskutek 7.&twierdzo· ntrzymując, że zabl'ane z jej sktadu wino
jest znacznie mniej niż w poprzednim.
an.,st6w dramatycznych pod dyrekcyą pp. nej przez władze wYzsze aobrowolnej umo- il1St ruskie. Ekspel'ci: pp. Sprzączkow8ki,
Kredyt. .
.
l
'.
•
~brzaJ~ki~go i Reckiego, pierws~ym de- w.y, niek~órzy fabrykanci łódzcy i okelicz- :Luba i Mejer, po spl'óbowaniu wina, po·
- W pIątek ubiegły odbyło Slp' urzędo- blutem SWOim , 11& który wybraną 1 wcale Ill, WZIllJllall za nabyte nieprawnie od wło- ~wierdzili obronę oskarżoutlj, pl'zyczem wy,
we o~warcie oddziału banku państWA W payzwoicie wyst.awj(jną była "Halka" Mo- ścian grunty, ofiarowali liG t:oZp6J:Zą ni;. tłómaczyli , że sJłdzą\l PP zapachlj, bal·d7.o
Lublinie.
niuszki, zyskało sobie uznanie publiczności, rządu odpowiedni1ł ilość gruntów IV okoli- być może, iż jest cokolwiek domieszanego wio
Podatki.
I\
zebranej doŚĆ licznie na tem Ill'zedstawie- cach Łodzi nabytych. Grunty te Ilo~tano- na węgierskiego, a jeszcze prędzej, że wl·
~• • KUl·yer warszawski" dowiaduje si~, niu. Na wtprek ,afisz zapowif)dział cztero- wiono ro.zd&ć pomiędzy maJące dd IJgPo p~A- no ruskie wlano do b~czki po ,tlnie wę
że istnieje projekt wprowadzenia podatku aktową operetkę Straussa "Fikaiski," <lo wo osoby, IV odpowiednich do rodzaj n zie-I gierskien!. Sędzia pokOJU zg:vlzając ~ię na
konsumcyjn ogo od cuhn rafinowanego IV libretta Stefensa, zlokalizowanego przez p, mi działkach. Obecnie oddział ziemski do to ostatnie zdanie, Glikę ' Bergman ' u'biestosunku 40 kop. od puda. Podatek ten C. Danielewskiego. Obok tego afisz glosił (lo sJlraw włościallskidl przy ministeryum winni!.
(-) Z sądu. I W tych dniach sędzia ponie dotycz.v zUI\ełnie QbecueJ akcyzy od że opel'etka ta daną uędzie w Łodzi IJO spraw w wnętr1.Iiych za tw ienlził już G
mączki cukl·owej. Pod:ltelv tIIn w~idzie w r8.Z piel·w8zy.
WYZllllje01y " że uillwiele morgow d'zi-a.lki na folwI'-rku GInchowie w kojn r relviru. j miasta ł.odzL. ·llZpe.1;rywlll
życie pra:'; dopodobnie we dwa lata po strllciłaby zebl'ana we wtorek publicznoM, powiecie łódzkim, których będzis okol o cyw ilną spl'awę ' z powództwa Wojciecha
ogłoszeuiu,
gdyby dyrekcya teatru pozbawiła jej moż- pięćdzie~ięciu, gdyż I'ząd ma do rozporzą- Falendera, przeciwko towarzyl!twu alicyjPrzemysł.
ności wyslucltania tej premi~ry. Jest to (Izebfa IV tej' miejscowo~ci pI'zeszłu 280 nemu spadkobierc6w K. Anstadta o 300l l'u_
-- ",Gazeta lillndlowaU. dowiaduje się, że bardzo nieudana przerilbka z bal·dz().li(!b~ morgów- gl·nntu. Gron
będą.malllt bił oo8T.kodowlMlia. W Rk....ze ~I_y .
w ostatnich czasach przyłąezylo się du farsy niemieckiej, 7. jesżcze liellszą muzyką, wkrótce po załatwieiliu lIiektÓl'ych jeszcze toczył, że w I'oku 1887 pracując w ogro·
syndykatu cukrowell'0 wiele fabryk, poło- któr~ obudziła IV naR du~_o bal'dzo wątpli- formalno gci, jak sprawdzenie dokumentów, dzie pp. AnRtadtów, poulósł kalectwo PI'1.Y
7.Qoych ' IV dobracli prywatuych WielkieJl wości, aby twiu'c.} jfj mr.gt być wietltlflski, wybór Ilajodpowieduiejszyeh do otr1.ynialti.. przewożeniu ziemi. Wagon bowiem, któreKsiążlJot. Okolic1.l1oŚĆ ta wplyuie dodatnio .król walców." Wszędzie widoczne- jak ziemi kandyclaMw i t. p. Opr()cz powyźszej go uie mógł utrzymać, nAjechał mj1 na prana ogól fabryk (lu związku należących.
wyból' t-ak ręka II, Dallielewskiego. IV ogO- i1o~ci gl'nnt6w, rząd bl)tlzie miał jeszcze do wą nogę, którą kolo siłnie pokaleczylo.
- Zarząd 'rzatfowycll zakladów gÓl'lli- le tak w JjIJl'ecie, jak IV muzyce, CO udat- rozlJOr1-4dzenia na folw:wkn Smólsk, w po- W sl}dzie .Ji'. zeZ!N':ł, i~ z IllljVlldu uwpr?y~zych wyprłed,(je na' przetopienie całe ue to nienowe, a co nowe .., to wściekle wiecie łftdzkim, okolo stu sześćdzie)'ięciu datności do oięJ;s~~j pracJ, fiy! ,Iwzed dwourządz enie zniesionej w1\lcnwni t.elaza w nudne. Nawet pel na humoru gra p. Glo- morgbw gl"1llJtu, któI'y, jako bęllący w do- ma laty wydalony z browal"U p. A" nie poBiałogonie.
UrządzeniO'\ to waży 2,821 gera (Mateusz Fikaiski) i SZllzere stara- bl'ej glebie, ma być podzielony na działki sZl1kiwl\ł jednak na drpdze sądow~j odszko·
pudó v i 1 funt, a ocenione jest 110 sprze- nia ogółu biorących udział al'tystbw, nie 3 morgow~, czyli, że obdarowan~'cll będzie ,łowan ia, gdyż sądził,' że zuajdzie pl'l1cę
daZy na rubli 1,705 kop. 27.
'
mogły zapewnić sztUce powodzellia i wy- ziemią. przeszło pięćdziesiąłl osób, Razem gdzieindziej. Ponieważ pracy z powodu 8,ve- Zarząd górniczy otrzymal wiadomo§ć wołać w lożach i krzesłach oznak zndo- więc otrzyma działki wło~ciallskle przeszło go kalectwa ot.I"l)'mać uie .mógl, a ppl A,
że IV okręgu kal'skim, w pobliżu wsi 'Ez- wolenia. Ohcemy złożyć nieszczęśliwy tell ~to osbb; kandydatów zaś do otl"lymania dobrowołnie go uie wynagl'odzili j zmuszony
wyból' sztuki na kub nieobeznania się gruntów jest dotąd pl'zeszło 5o_0, a że co_o był wystąpić do sądu. Obrollca pozwanych
nam', odhyto bogate pokłady grafitu. \
Wykształcenie przemysłowe.
•
jeszcze dyrekcyi "' Z '· nas7.ą J1ubliczno§cią I rtziennie przybywa po kilkanaście Ill'ósb, prosił o oddalenie akcyi, gdyż' ~'aleuder po~
-- 'Projektowalle jest założenie nowej dlatego ułatwiamy jej 1.0 zaznaczeniem, że l'uożna się 8\lOdziewać, że do końca m'egu- niósł kalectwo z i' własnej njeostl'ożłlości i
szkoly uprawy tytoniu w guberni samar- wogóle IV dni powszedniA, liczyć może lowania .hlalów, pl'zybędzie kandy'datów' wedłu~ ' opinii wezwanego " zaraz" lekal'Za,
jedynie na publiczność wyhor(}wą i inteli- do 1,000, ozyli, że obdal"()wal,lycb będzie b.fło ouo n1eszkodliw'I!. Bo ' wyleczeniu jjię
sklej.
geńtną, której tego rodzaju fArSA nie może zaledwie 10%. Piel'wszelistwo do otl'zyma' F . byl przyjęty do roboiy l' wyk<lnywał J t.o
Spl"Owi6 przyjemności. SIwdziewlImy się, lIra gruntów będ'ą miełi dyliJisyoDowanl 'samo co dawniej~ Milljsee opn'cit sam, już
że nowa dyrekcya, zacho\Vlljąc w przyszło- żołnierze, którzy ponieśli rany na wojnie, p6 'klIku mieslą'Cach" od czasu wyplldkll.
śei WIększą oględność IV- dobor7.e sztuk, kalecy i t. Ii. osob)".
'
Przedstawione do sprawy ~lViadectIVo le(-) Podatek składkowy . Ogólna ' suma karskie opiewa, że Flałender ciel'pi na ollro·
potrafi sobie "jednać szczerą sympatyę pu8. Kt·/}!'
podatkn sldadkowego z przedslę'bierstw niczne zapałenie "stawu między golenią II
"
(~) Komitet ochronki katolickiej 'pudaje bliczno§ci.
(-) Koncert. Na sympatycmy, bo w naj- handlowycb i pl"lemysłowych, opłacających stopIj., pochodzące z ciężkiego przygriiecedo WradOl~ogci, iż z przedstawienia danego w dntu 24 kwietnia r. b. na Jiorzy§6 piękniejszyiII ' celu llst,nwienia ojcu swem\l świadectwa ' gildyjne w roku bieżącym, dlr. nill, ograDlcz~jące sIl'obodne pOI'nszanie 110'1
\-Vezwani do spI'awy '!eksperci-Jekarze
tejże ochronki ogólny docbód wraz z nad- pomnika, koncert panuy Snrallah Aldri(lge, guberni piotrkowskiej wynosić będzi& rs.,' gą.
datkami za loże i afisze wynosił r8. 502 niewiele już pozostało biletów. KOIlCert ów 128,000. Z tej sumy ' pI"Źypada na powiat z8.ópiniowali, że kalectwo Fałendera należy
kop. 80; pann Lange zal,łacoho kosztów odbędzie się uieod 1V0łalni e w niedzielę dnia łMzki WI'az z miastami: Łodzią i Zgie- zaliczyć do kategoryi cięższych, które 'lJIie
I:S. 188 kop. 25, czysty zatem dochód przy- 11 b. III. W teatt'ze 'l'ana o god7Jnie 8-~j rzem I'S. 74,060, na powiat będziliski z m., pozwala ' mu trudnie! Ślę zbyt cięzką roblH
Ponieważ tyle znakomito~ci Będzinem 1'8. 28,500, rla powiat częstQ- tą. Na zaproponowaną przez sędziego Jugoniósł" r8. 314 kop. 55. Za ten pomyślny wiectórem.
I'ezultat )<om'i,tet ma zaszczyt podziękować biel'ze w nim ud7Jal, sądżimy, że pl'Ogram chowski 'Z m. Częstochową rs. 8,000, 11a. dę, obrollca pp. 'A. chciał zapłacić powodoniniejszem wszystkim, którzy raczyli się zainteresuje ogól naszej muzykalnej publi- powiat brzezitiski z miastami: Bl"lezinami 'i wi rs. 150. Po zbadaniu świadków, sęd7Ja.
'fomaszowetn rs. ' 6,900; !la powiat .·I\wski pokoju wydał wyrok, skazujący towarzyprzyczynić 110 osiąguięcia w-!l0ż rezultatu. czności, podajemy go więc w c'lło§ci:
1) Recitativo i ary" z opery Glucka: z 111, Rawą rs. 240, na pow. uoworadomski stwo akcyjne ~padkO'bierców K. Anstadt.a.
Szczegółowe rachunki są (lo przejrzenia w
"
, z ~ m. Noworadomskiem 1"8. 2,760, na' 1'0- na zapta~enlł!J Wojciechowi FaleJl(lerówl I"S.
kantol·ze. pllezesa towarzystwa dobroczyn- "Orfeusz' - Surallllh Aldl"i~ge;
2) J?eklamacy'8. ~ Hel~na Marcello;
wiat laski z m. Łaskiem i' Pabianicami 300 odszkodowania i rs. 15 kosztów. Poności radcy pl'zemysłowego, Juliusża Heiu3) Arya z op. "'l'8.nubaiiser" Wagnera rs. 5,300,
zwani, jak się dowiadujemy obecuie, zło70111.
(-) Sprawa o wino, W roku zeszłym żyli na ręce 8Wllgo • adwokata 300 rubli,
(-) Egzaminy.
W tutejszej wyższej Fried. Zech;
szkole I'zemie~lniczej, rozpoczęły się egza4) Waryacye (C mol) Beethovena - Ella w miesiącu wI'ześniu, urzędnicy akcyzo.wl które m~ją by6 dorę~zone Falenderowi.
rewidując skład win Gliki Bergulan przy
(~) , Na uliey. 00 przechodzącego ulicą
ruiny w duiu wczorajszym i trwać będą do Paoc!:r;
5) a. • Legenda" Wieniawskiego, b. • Aiot- ulicy Wschodniej, natJ-afili na 13 butelek Nowomiejską' we '.wtorek o' go,l'tiw& 6 ·wied. 26 czerwca r. b.
wina, które ze smaku zdawalo się być wę- czorem, p. J. B: R., przystąpiło dwu' lUlo(-) Ogólne źebranie. W duiu 12 b. in., to pel·petuo. Ries'a - St. Barcew.icz;
t. j. w poniedziałek, IV śali towarzystwa
6) a. PieMI z tipo .'fl'ębacz z Seekingen" gięrskiem zagranic7Jnelil. Ponieważ B. uie dych rzezimieszków, ' i ' którYch. jedeu podkredytoweg.o in. Łońzi odbędzie się Ćlgólne Nesslera, b. • Das Herz am Rheill" HiII'a--;l lila pat.eotu na sprzedaż win zagrallicznych, stawił mu nogę, chwytając jednocze~lIi~ za
I llVzęduicy zabrawszy takowe, przedstawili zegarek, a drngi tymczasem 1 sięgnął -do
zebranie czlonków towarzr,stw8. c;zerwOIte- F. Zech;
7) a. •La Campanella" Paganini -'Liszt, dó ekspertyzy trzem właścicielom handlu kie~zeni surduta )lo pugilal\es. P. R. na ugo krzyża. Porządek diH!nny ' zawiera; 1)
sprawozdanie ' rachnnków
ohl'otów i fun- ·b. • Rapsodya węgierska", Liszt - Pancer; win, któI'zy zaopiniówali, że zabrane wino , CZ()ny Ilo~wiallczeniem, gdyż 'juiJ I'az O"kl'iL8) .Pieśni cygaIiskie", Sal'asate - Bar- jestlilieszane~ ruskie z węgierskiem. ,Na tej dziono go 'IV ten sposob fia ,ulicy' przed kilduszów komitetu łódzkiego za rok przeszły
•
zasadzie pociągnięto B. ,lo odpowiedzialno- ku llliesiącami, odepchnął' I'ęką jednego ua1889 i 2) zatwiel'rlzenie projektu zal'zą(lu cewicz;
9) a. ROlr.ans z op, .Mignon · 'l'homasa, śoi sądowej, \V dniu 27 mal'cs r. b. spra-, pll8tuika, adrlIgiego uderzył .laską po twaJi.omitętu o otw rcio w m. ' Łodzi lecznicy
b. • Ich groIle nkht" Szumana - Sur,wah wa ta po raz piel'wszy była j'oz'patrywaną rzy. Nili dążyw'sz1 nic za1il'ać )fan u R.,
czerwonego krzyża od dnia Hllipca,
.'
przez sędziegO' pokoju
o rewiru lp. ŁQ- L napastnicy umknęli.
(-) Nauczyciele elementarni. .Na. młod- Aldridge;
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Klara zdziwiona tym zwrotem rozmowy,
póniyślala, że nieoceniona jej ,pl"lyjaciółka
miała zbyt płoche lVyobt'aienia i że- czegoś

btakowĄlo .iej pl"lyjażni.

Zanadto ją ko-

chała, aby ~ej ni~ pI'zebaczyć, ale tam, g<lzje
zachodzi I potrzeba przebaczenia, Jlrżyjnźń
przestaje być doskonałą, a . llIebia(lskie
uniesienie zamienia się w llospolitl' ludzkie

uczucie. Kocha. się jeszcze, .Lle jut bez poprzMlliej czci i u\vielbienia. Klara 'Czuła
róznicę zachodzącą IV pogl'ldacb pl\ui .ł'AI'
manche i j~J własnycb, lecz to przeciwień
stwo robiło jej przyjemnoś6, jak kontrast
dwóch kolor6w, które w grze światła do·
pełniając się wzajemnie, tworzą hamwnię
barw. Od kiJku godzin dopiero Klara
uczuła pewien dysonas w harmonii i zmartwiła ' się sl'edze.
'
Chciała rozmówić się sama z p. Madvet, który 7.niknlj.ł na cza8 dłuższy z Brnnoy. lI[ial nil Pl'owincyi babkę, ktOj'a zawsze w ciągn IlIta zgroJnl\dzl\/a wkoło siebie
cztei'y córki, dwóch synów i niezliczoną
ilość wnnków. Panllrari'vet, gOl'liwy w I,eł
nlenlu powluności, udawał się do tego fIIlanstel'n nil jJarę tygodni, auy ~l'elnił~ obo·
wiązki pelnego uszanowania wnuka, /luskoualego Ryna, poŚWięCO llfgo brata, przywią
zanego synowca i uprujwego, szczególniej
dla. ładnych kuzynek, kuzyna, A dopiero

wszystkich tych cnót 1'0- I tęsknot' i żalÓw,'; że opuśoila§ m!)ża, by WI't\" I gtlyby było cośkolwiek do przebaczenia,
dzinnych ~- powl"acal du zwykłych swych; c1ń .dó BrullOy i pozostać'Tv nielfi,'nazaws'le .. ; przebaczyłaby l!! chętnie i 1 przeci,ągu dni
zaj~ć. Pani d'Armanche, za.chęcoua powo~ ", - I to fałsz-odl'zekła z 'IIiniejszem unie- trzech rqzł#czenił!J, ~ daj1}~ .pow6rlJ do ' qbmo.
dzeniem swego wieczoru, ' zamiet'zała znów sieniem ' Klara.
I
wy, musialoby się sf(OIlczyć.
we wrześniu wydać śwfetny obiad I potem
'- Okazywałaś mi zawsze pewne zaufa- To niepodobieństwo, ciotko, to 11iepobal, ua którym cudy dziać się ' miały. ,P ro- nie, wierzę więc, że gdy sanla. ni'e zwie- dobieństwo. Pan ' de LOllvaigne 811m odsiła Klary, by jej poddała myśl jaką nową, rzasz się :/J. tajeąmley(,J' mu~zą mieBclć się dalii się odemnie; powinien zrobić pierwnadzwyczajną, lecz młoda męzatka nic nie w niej rzecz.l" których nie mltWi się ni- 87.1 krok do " zgody, ' pl'zyjmując warlhlki
znalazła, a po dłngiem zastanowieniu lłosiła komu.
' ,,'
" p6koju. ·
, • I'
.I' ,
d\! przeko.nania, że dłnżsży pobyt w w~so-'
- A ł11llc~egóź to tak świat, jak ciotka,
.,... DObl'ze, niech , i tak będzie', 'ale 1'0'
lem Brunoy nie był dla. niej stosownym nie chcą wiel'zyć powodom przez nas IlO- nlewa-i; . natychmia.~t<)w8. zgod8. okazuje się
w o1lecnem położeniu: Lubiła zasięgać ra- da:wanym1 <
""
uiemożliwl!-( l'adzę ci poczekllll na ni~ w miej·
dy u ru'IJglch, czuć czY.l~ wołę nad sobą.
- Bo wuj twój zna Pustelni-I} i 'wie, że SCll runiej aClęszcZallem niż willa " IV ' BruPojechała więc do Paryża do. ' ~iotki C~a- dolil wy'hajęty znajl!nje się w 'położenin no~.
Dłaczego ni(W{mptosigt, o gościhność
teldon, która była na przedS1i8.wleniu 1\'I\e- zdJ'owem, Ul'ządzjjny Jest '\vygodnle, a IV (e- wUJa, Ittól'y łl)cha ' cfę ': tak ' szczeH.e'~
ty i Lubiua i poilobno niebardzo 'zachwy- cie " zamieszkały 'naprawia, lecz nie psuje
Klara potrząsnęla głową. Wiedllitda, że
coną sie czuła.
,'1'
zdrowiil,- ,j
,
I .. l,
"ol ł.' tak młodzi, jak"' star1JY ·lekal'7.8, II u~ilJ: dar
Przyjęła serdecznie siostrzenicę, mówiąc:
. ~ A więc, ciotlrO, mamy pewien poWód wY.IJa<lY,wania' i'l te wnj '. odll"adtby wkJ-ótce
- Nie miej' do mnie zala, Klaro, że nie (lo niezgody. Więcej nic nadto powiedzieć tajemnicę, któI'~ .wow:U& dla. siebie.
winszowałam ci dotą<l powodzenia.
lNie' nie mogę, zapewniając, że nic tu nie ~a· ' - Nie cbcial8.bym robi(1,;''inu WtJflotu,
wątpiłam nigdy o piękności twojego glo- szło takiego, co przeszkadzaloby nam sza- a podzielając zdanie' twe',' ciotko :że BI'undy
Sil, ale myślałam, że jesteś zbyt sk1"oOlną nowa6 się wzajemnie, że w kOlicu, gdy jest miejscem nazbyt wesółen\~ pujlldę n&
i nieśmiałą, aby w stl'oju pasterk'i wyl\~ąilió chmury zejdą z horyzontu, wszystko dobrze czas jaki~ do ojca.
I J,
~
'I
przed publicznością; przeszła~ moje oeze- ułożyć- się musi,
,
l.
I' '1'0 będzie. ' lIajrozsądniej ,;, I C hl'oniąc się
kiwanie. Przekońałall, że masz taielIti, że
- Daj Boże! - 'odrzekła ' pani Chatel- w tej sam~tnil dowied~ies~ Jprzyhajmniej,
może nawet masz go zawiele...
dOli. - ~Ie pamiętaj, dziecię, że im Iołoże·' że nie pOŚw.lęeMz obowiązku (lilii' Pl"z_v)e·
- Czy chcesz powiedzieć, ciotko, że źle nie jest drażliwszem rein więcej pO'~orów mności, ' ehociR.Ż brat liJój z IÓb'a wy. f tefluu
zrobilallI, występując w tej roli ~
.
strzedz 'potrzeba'. ' Dziwię się, jak pani pojlsujesz porz~łek dtlmoWj, prkyjmie ćię
- Tak, droga Klaro, powiem, że nie- d'Armanche' uWie nie rozumieć tego.
niechętnle. 1'IQ l> I,:...
,l L l
spodziauka nie była mi milą, Nie wiem, co
...:!. 'l'o nie ona 1lamówi!a mnie' do wysŁą- A przecier. zeszłej zimy ~oil\vięcił 'się
zaszło między mężem a tobą, ani kt.o' z dwoj- pienia; ja tego 1;ądalam ,SRma - ,zawołalIII dla mnie; rwjadę tam zamz jutl'o~ pewnll,
ga winniejszy, ale wiem, co łudzie ' t) tem KI8.m,
"
że muie IJrzYJmie Cż otwartllmi rękoma.
sądzą i mówią. Jedni mysią, że mąz tw6j,.
Nłanlala IW" celu usprawledliwien'ia pl'zr- . 'P ani Cbateldon uiabaJ'dzo w" to Iv;lerząc,
przywykły do życia obozowego, ma. mllÓ jaoiółki, poczem dodała') ·
.I "
nie odbierała! siostrzenicy odwllgl I I,owtóstwo dziwactw w swej nal,Ol'Ze, żtJ " taraz
' - Sądzę, że gdy się ' bląd. popełni, trze- rzyła ,tylko, że ' iii 1'azie :z~ 1 woli 7.e' strony
110 ślubie dopuszczlIl się postęVkóI", ' któi'e ba go nalll'awi& Poradtmi, uiotko,co ZI'O' ge)lel'ala, gerce ciotki' /'wlijal pozostaj'e' Jlie"
ci się podobać nie mogły...
'
bihtbyg, llędąc na nlojem \Ui~jsc!1?
zmieunem.
-'I,
I.,. """
'I
- 'l'o pOtlVat'l'! - tawolala obul'zona
- ' Będąc na twoje m 'miejscu, flost&l'&la'i
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Klara.
~ '..
bym się zak01"lczyć Jlieporozutoiellia. Gd-y" J'ł
,I.. •
~ I'
-"Ioni mówili, że ty po dwóeb'll1ieśi4cach by wina była po mojej strouie, wyzualabym
(D
, • o~' I.).
rozdziału z przyjaciółką, doznawałaś takich to szczerZej obie<lując . POPI'&Wę; IV rade I • , , I
•• r· ł '01 1"
dopełnieniu

N. 103.

-T-) Fabryka guzików

sługiwałyby daieciollJ .prl\ ym adoptuj,!' proponuje od padą wzmiankowanej pl"~dzy ó", P'I ....tu 2".",.
Ltdy", &-go m.j.. Poilu.l<a nuk .. , 1~9 r.!....
cego - 0\H'6ftZ szlachectw dziedzicznego; tak surowej, jak farbowanej, bez I'ół~i~l
lu'Zo..l zy II .1" 97, 2'/,'1, Ku ..... I. "l'!'ioJ,ki. '{T'/".
adoptacya przez szlachcica dziedzicznego, uumerów, 5 rob. zł., od taklei:i:e
•
., '<)'
.1II:,ł~ a. 6-go III&J.. [ug Da pl..,u Witko •.
może nadać tyllro szlachectwo osobiste. podwójnej 11 ruM zl. P. R.).
oki",".. Pu.ul....... ON. -, pltr.. Idohr. __
Adóptacya wklada lIa.adoptowauego wszyst· I Pet..,burg, 6 nlaja..- (~. p.). MianowI" 600, bl&!. - -610, wy""'..... Słó .\.o tIUl
kie pl'awa i obowląllki prawych dzieci ado· n1' gubernatorem j aStl"a~lia"t\ękim k~iąźę .:'~;:•• ;u 2 i?o ~~i~~J -;;;'i.~~~w~
ptującego I pOllWala mu narówni z niemi Wiaziem8kij, p. o. zarządz/l.jącego departa- 335, grI.I<a - - -\ ".pik l.taI _' .u."'. ~
korzystac! z. pl'awa do spadku, ale tylko co mentem dóbr koronoych. Przeniesieni: gu· -, r-.opAk "P' :<iw. - - -, ,roJ. poluJ 800omie ia
a1l.l'~.lh-..Atloptat.V
rzez bęr~~r ko Iłiel\s~i Kuro,,,,ku ,do WOI"lln8' 9O(/,; enkrowl - - -, (....Ia - - - .... II.OU'.
mieszczan i włościan odbywa się pr'lez ża - gubel"lIator I .ieknłJ>"yuos~WSki Ba· k ~ ... i.gl.... : - -/ ~I.j r...~.ko ..' - ~ -:
- - ....
pIla.
llr'lypisani!l do rodziny jldo~tującego, Iy hl' tipsz)c.ow l d b Grod II rITI "'Ie IIbel'l\l'tllI' 1»'"" .,.iono
p.... i.y 300. ilU. -, i~.I",i.llia
nych za~ słanach wymaga procedury są' symliirski S~lip"e do ~ ,k4terynosł,Wia' na
o...,. 'blO, ICJOIIbo pul.~o - koreI.
Wan,a",a, ~gó JJl~ 'Ok •• i... 7fl#y. • .....,.,
dowej. · PI"Ośby . o adoptacye podajł Stę' !lo gubel"llatora. Uwblnieai ua własne żąd/t·
odno~nego sądu okręgowego. PI'ojekt po· nie z POWO('U nadwątlonego zdl·owu. ~ ... po Ic. lIVI.· SIII'''Ok ~e. 4e wiWr. 1\III~3417'/;.
. .
. k'
Bo glI anow Ioz n.rt.
~'"... sa "iaolro kop 8.a'-82tl~ "" Prl' :!&I
wyższy lOri być rozpatrzony pr~ez radę fj el"lla t orowlt:
WOrlJOeZ8 I
-269 . .-Ilaki .. wiadro k~, S3.;r-8:l8' ... ą1r' i••
p'uistwa jeszcze przed 7.amknięciebl posie- i gl"Odzieliski PoUeiDkłtl. prezes _kle" ~:. kop. I. doli. ft~ ...
2"1 l. '
•
rlZP.II bieżących.
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•
skięgo ' komitetu giełdo!lllłll 'l Najilienow/ I'.t,.t~.,., 6-go maja. Łój w 'mieJoe" 47AlO,
otrzymał
ol'del'
Ś
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Senat wyjaśnił, że Najwyżej zatwier·
Londyn , 6 maja' ) Ag. p.). T~warzystwo ~t;~I.. w Ul. 4;.00. Siemi. Inla.. w m .. 13.00:
dzone z(lanie ra!ly pallstwa o tern, że układ
zawlU·ty między wiel'zycielami aniewy· geogl'aficzn& III'r.ądzjło WCzoraj 1\& czeŚĆ
8erll.. 6-~' maj.. P....i... 188 - 202 ut aj
l płacalnym dłnŻDiki~rn nie obowięzuje tyąb Stanley'a wRpanlały raut w balii Alberta. 199.25/ . n.....",e•. ""Id•. )88.00. Ż,to 16., - 171,
'} I~ierzycieli, którzy, nie zgłosili się z I,,·e· Książę \V nlli wręczy!" tJt.;łlłey'pW! oHal~ "'it~~~t I •.~ 1& ••.;.... pUda. 1il4;50. ,
i09~ -.Ja. K· .....ol~ a,.~ag~ SaołJl,
Warlzliwa.
tensyami swemi do . syndykatu upa!lłości, wl\ny mn pplez to warzy' two ,..,łączny {Ile· n'r
u.1s. ~
. .,' u. wr&es. I . , o. grn l. 98.00.
_ .Kuryer warszawski" donosi, że za· powinno być stosowane m I do Królestwa dal zloty.
powiedziane na ubiegły Nowy Rąk, a na- Polskiego.
Peter8burg, 6 m Ja .... (Ag,,]l. ..Ogłoszono
H.tw·Yerk. !;ogo ...j~ lI.wel •• 12 w Sowo O,.
•
stępnie czasnwo wst.rzymane ograniczenie
- Według informacyj gazety ,Nowoje postanowienią rat\,r państwa o nle!;ozciąga· I••nle 11'1,.
liczby urzędników kantoru banku pailstwa \VI"emil\ -, nowa instl"Ukcyl\ ministel'yum o· niu ulg powinnoiici wojskow . 11& OlIoby
~L ~ a (fair: Bi..) 2IJ.
wprowadzone będzie w połowie roku bie· światy o wykładach gimnast.yk i IV zak.ła IlI'zez są(! nznane zlI;lwlnne ustk.odzenla o. ." allirp.'lIi.~~ · 7 "'w ordla&rI lIa Upleo 16.62.
i
żącego. Od tego terll1inn skład osobisty u· dach Ilaukó\vycb, zaleca urządzanie dla bie r,z!onków lub . dopuszczenia się fałszu,'
rzędników zmniejsay się o 38 osób, które uczniów wycieczek 'z/\ miasto cOllajmniej W eeln uchllenia 'się ód tejże powinno§ci.
TELEGIl,l lf GID "lIflU'" '
Aschabad, 6 maja. (Ag. p.). BXły naczel.
.,11 .. n~
kOr'qstać będą z praw osób, spadlych z trzy razy do rokn.
W wielu gimnazyach
etatu.
na prowincyi praktyknją się takle gremial· nik prowincyl grnerał.lejt.llant Komarow
- Wobec t.ego, że ministeryum komu· ne wycieczki zamiejskie, pozwalające prze· dzi~ w;jeF,hlll z r ,dzlllą do Pewrsburga.
Z ""I. 7
"d a Wanzawaka. :, (.,Zdola
__ -',- '-__
_
61,· ..
Berhn, () maja. (Ag. p.). Cesarz otwonikacyj wydało rozporządzenie, nakazujące ciążanym pracą malcom spędzić kilka go·
2tdaao & koł.... gl"d,
zarządom <lr{,g żelaznych z31lrzewiać l'lan· dzin lIa ~wieŻ61l1 powietrau wśrM zabaw i rzy/ posiedzenia 5ejmu niemieckiego mową
ty kolejowe, co najlepszą jest oclu'OIlą od przy mU7.yce. Wply.wa to bardzo dodatnio tronową, \\1 której zapewnił, że jaknajZa .,klle kr.tke •• nu •• w.'
,J
zasl' śnieżnych, p. B. projektuje, ażeby lIa o<lświeżenie ullly~łów uczącej ! ~it) mlo· dłnż~ze utrzyman~e pokoju jest ci~łym ce·
RIO
n..iill. za 100 mr.
'. I '.
nowo zl\wią7.ujące ~ię towarzystwo jedwab· dzi eży.
•
lem jego dążeń. Ma tei 1II0żno§ć wynnrzyć o.
ł~M ' 8.94
o.. 1.o.d" ... l Ł. . . •. .
oicze wniosło podanie !lo minlsteryum w
- j;PAfeJ"Ilb. . wieaOmosti" donoszą, że przekonanie, że powiodło mu się wzmocn ić u.. Pary. sa 100 fr.
!l6.'i!I
35.55
SIII'awie zadrzewiania \,Iaptów Io'zewami miuisteryum dóbr pailStwa Il'II'uszylo kwe· zaufanie wszystkich mocarstw zagranic/:· D" IVledoti .o. 100 a.
7560
7H.IO
morwowemi, co mogloby wpłynąć dodatnio styę wydania obowiązkowych przepisów o nycb IV pl'awość ~ polityki. Dalej wyra.Za ,a,lory plhlwtWI.
'gaszelliu pożarów le~lIych. Na pi twsz~ ził cesarz przekonanie, że naród wraz z
na ,o~wój hodowli jedwabników.
90.2.'\
lik"i~&elJ •• Kr. Pol. .
- Zarząd salonu artystycznego w War- wil!.(lompść o pożarze .I!l-~u, wszystka męz· nimi i jego sprzymiel"Zelicami za zadanie U,ty
100.·Ru.k. pO'YOIkI w••bod.l.. .
siawie otl'zyma\ zamówienie na bubowę ka. ludno§~ \~łogciajlska w Pl'omieniij J.O swe poczytuj\ utrzymać pokój, zachowując • .. 4", pot. W.WOI. r. IM7 .
87.20
9ó.~
sześciu oltal·r.y dla nowozbudowanego kll- wiorst od miejsca wypadk.u, ó"li:lz \VS)lys~w z'Y'(lł·te
obronu ch~ęlach- sojuS1łl i pod. Lit II .....1. • iem. B~i l I
9ł.1IO
ścioła w parafii Marienhanz w gubin'ni wio konsystnjące w okolicy IVojsktll ' Fillny
tąjliluj4c i;ttniej
I , innemi mOCArstwami . I'
"
"
"
99 !\O
L.
m. W..r ... l!er. I . .
tabsklej. F'undatorką oltarzy je~t pani dą bezzwłocznie po§pieszyć Z. pootócą . .
pl~yja'zri6 . /lunki. :J Jv ..zelki!. zmiana wi·
jlHO
- Główny zarząd więzieli IV cyrkula· n nkó,w potęgi państwa , grozi równowadze C10LI ... t. m. Ładd SerIi VI ....•
Llppe· Lipska. Koszty robót wynoszą 15
96:t5
tysięcy rubU.
. ' rzu rozesłanym do w zy.stkich iU8&.ttacyj '1 IPOIitY.ce pdkojo.w~j.: \ll kot'lclI cesart z.· " "
9'",50
~ li ..
93." tli. ' .
- ,Kuryel' warszl\w~ki" dO,uosi, że wlo'ót- sądowych, wzywa ,prawników, aby jakuaj· wJlt40mil o prtedstawien!u pl'ojektów do
ce powst,ać ma IV Wanzawie agentul'a, ce- Iiczuiej zechcieli się .zebrać liR kongl'es praw: wojskowego i o zabezpieczepiu roGiełda ...11....
lem pośredniczenia IV ~przedaży dzieł lUn· więzienny, mający się rozpocząć w Peters· botników.
Blllk.oty r...ki...... • , .
larzy miejscowych na rynkach artystycz· bnrgu w pOłowie czerwca. Przejazd ·o\e·
lVie~8ń, 6 maja. (Ag. p.). Wielki Księżę
Ił.. do.Ła".
nych w · Landynie i ~fonachium.
,l
ją z po.wrotem będzie bezpłatny.
Piolr 'lIikohljewicz i Księżę Jel"Zy Leuch· Oy.k.oat. pr' ....t ••
.
- Wymienionych w 'rozkazie oberp01ic- Ministęr o~w)a~y, zawiadomił kurllŁo· 'tenberski z małtonkami " wyjeżdżajlł y. An·
maj8~ra lOi/Lstif. W~'szawy 34 studentów unio rów okręgów uiluko",ych, że " ot)vieranie tivlIri 1111 parostatku Lloyda ,ll"1s" do
.
wersytet.11 war.lzawsldego uwolniono za lIie· z jakicbkolwiekbądź fundnszów szkółek Bar!.
opłatę wpisu.
wiejskich, zależy od władzy duchownej.
Wiedeń , 6 maja. (Ag. 1'.). W jesieni ze·
• .. ot, I ~.J8Ir~iX"</t- ...~ \ :qo~. "" u.
- W tych duiach Ołłbyło się niezmiel'nie brać się lila w Kijowie, Białogrodzie lub bOI,.r?".l, i p6łimp."'I,l
- Dnia 15 lJieżącego mleslą~a przyjeż.
Emill'
17 grodlll.. 1885 rokn)
dża tło Wal'szlLwy cyrk petersbul'sld Cini· liczlle pierwsze zebranIe ogólue cz}ollków Pradze n1\uk_ow.y 7J8z(1 . słowian IV kwes~yi
PGUmp.rl.ł, .tare
Jednos4J~go u l1'azystkicJl Eo.ty Iterli •.• b..ak80to..-b
seilich.
towarzystwa wstrzemięźTiwości.
I . J I Ił I"Ol1'adzem
P8t8r~burJl.
Ryga. Rada miasta Rygi I'ostanowila słowinó alfatletu kirylicy i ujednostajnie- lIArki Di.UJleclri. . , ,
43'/.
A... tryael<ie b.llkuoty. .
75'r,
- .Nowosti" Ij rzytacz~~ następuj~ce użyć . legato Armstlitta w sumie 360,000 rs. nienia form językowych w literaturze:
Frukl . . . . . . •
35'/,
szczególy z wnieśione o do I'ady państwa na wystawienie szpitala dziecinn~l'azem
WliUK6 rub!. kred. w .I..i.
projoktu minis1eryulll sprllwiediiwości o u· z ambulatol1um dla chorycb i ·i~nocztt'
D
Oą~l\tllie vittdomości handlowe,
K"PU l .eIu'.
prawniellin i adoptowaniu dzieci. Projekt śnie odnlos/a się do władzy IV kwestyi "wy
l
Aminlsteryum pozwal~ na uprawIII~nle. dzie· znaczenla gruntu miejskiego pod twdo.wę.
WarulW', 6-J(U maja. W.k.l. król.. um•.• a:
DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI.
ci przez rodziców, któl'zy zawrą IlastępnIe gmachu.
B.rB.
(2
d.i
43.85.
i~,I., 43.55, 57"" 60, 65 kop.;
.
śluby ma/żeńskie. Pochodzenie takich dzie· "
Lo ••ty" ta Ul.) 8.86 i4'!.1 .P.ryi. (10 d.) 1I5 55 ąd .,
MalłoA,t.a ...."uu. Ił dOlu 6 lIItJ~:
.
ci .winno byt stwif\rdzone podpisami mało
O "'--A I T O S C r
35.35 knp,; Wle,le.i (8 d.) 75.60 i~d; ' ł'/.Ii"J lik...
W ,ara" kat.UcłUe, l, • 111 ..... 0 w ,<11:
żeństwa na metrYCe nieprawego dziecka.
' R Z UJ::•
"rM. 1'01,1<. d. 9()Ji() tąd, 89.90, 9() kup.; m.r. 89.75 Wluysl.." SiewU~i ~. 6~4 SOlf~k...
ąd, (!H,i10, 50 kup.; ;',. potya.....chowa II OlU.
Z.arll w d..~ .1IIł,J .. ;
Je§!i rzecz dzIeje si~ przy ślubie, podp~sy'
'I ,
IUI.oo Ż\,!., ~'J potyczka " ... u~Lr.Il~ • 1887 rob . K~tllloy: dZleN do I~t 15"0 ......rlo 4. w tlll
zaś~iadcza ~apłan, Jego /lSysteuci i świa~· ·
X In8tytMt franculki z powodu ro ..trze· 87.2fł
t.d.;15if.~i,/y ••• tawn•• i.mJlde r ser. 9ó.75 he.b'ł eb łopcó .. l, d .......~t .t, doro.I",!. r.
kowle ślubn.l. poeze~ noł,/lt~a.~ wnosI. się lenia gl0a6 nie mÓ$ł wybrać nowego członka *\,1.. 95.65 kup., lU ••ry\ lit. A ~65 i~d., V ser. ... Lej li •• bi. DI~ie.~~. !' kob... - a IIII&&O.Io:!.i,
.
do met~ykl ~lubneJ;. PÓZDlłll zaśwIad· na miejscę ~ngiera. żaden z kandydatów przy lit. A ,u, Jl•.oo. tJ!d.l 9i.łDj 45, 35.knp.; ;". Ii.t,. ...• P.otr P.weł TrL~~IJ\lki, 1&\ 511. .
')l' War..... ' l >ł9.2ii lłd~ H 98.00 "d.,
E...... lloy: hl'1i.4 t.:~ u..t'.JlI&/:W 3,. uJ
czyl! mo~e takle P~~Plsy uotaryusz,. a me· siedmiu głosowuiach nie otrzymał wieeej nad Sławn.
III 96.70 .~~. IV 9ł.85 ;;ą~., V 94.5<) ląd.; 6'/,ofili. Iie.bit eblopcó" 3, d.i . ...catL .- 4!'rooly"htryka dZiecka powl~na być .nas.tęp,me wraz lą głosów. Zola, '. I Ich naj wytej 4.
gi lU. Wa'uzav,t '1ft. 91:25 ląd.; 6% listy .... tawu. • uj li""bi. "l~'C','~ 2, kobiot - ~ 'Ullllo"ltI.,z pr~śbą O wydame nOwej dóręczdna są.!
X Niema choroby morskiej. rn?ynier' HI. ł.oilzi •• r. r 96.25 iąd., li 93.25 iąd., ni 92.75
sTarn~k ...I: dZIeci ~o lu b·t~ (fIlarI" X,
dowl okręgowemu, na ~ecyzyę którego ,Bessemer wynalazł sposób budowania ' 'Okr~w ląd., I Y ~2.2ii zł'l. U,.konto: 1I.rlin 4"1.. Loody. "t,!/ I!""b!t elJłopeów ~. d""'!''''ł L - JMo.I,cIo.•• I'''Y' 3"~" lVi.,leó 4'/ , P.",.. burj{ 6'1.. wu.! " ut.hca1". -Olą'''''
1\011••• - ..
konsystorz . o~no,§ny wydaje dopiero żąda· niedostępnych dla choroby morskiej. Sposób 3'1
toa~ kllllOUą , )lOt.r. 1;.!.; tj.~,. UltaWD8 xiemski.,
.
_~
!EL
n~ upm~·UlaJ~cy . dokument.. ~'ak upraw· Ilolega na •.astosowaniu pnyrz'l'lów hydriLulicz. 1'16.8, -w ..... 1 i U 46.2, f.o.l.i 6.6. lut, likw. Hi3.G.
LISTA PRIYJUDNYCH
Dlone dZled!'
111C~elJl, ule l'ÓZwą SIę IV pr~· nych do ruchomej podłogi, której pochylenie I,oi.ye.ka pr.uiio,.. I 149.1. Il 69.9.
. '
PoIer.burg, 6·go m.j~. \V.k.l. n. Lon'ly" 88.10.
H.It! P.l~k1, S. ClIUlA4oki.• \V.....u,.,. Dorw~.h od Jjrawllych.. - Co do .ad?pt&tcJ:l, się będzie wynosiło naJwy~ej t'/. stopnia, przy
potyl~zklł. WI4I!1łllcluill l()()1/ •• ur poiy"zk ... \Ylłeb~ ezyA!kl '. Ploruno.a./ K . Thłum & ~~.~, J.
miDIsteryum. proponuJe! ~by kaz~e~ osobie pochyleniu okrętu pod za lub 40-ym. Obecnie li
dui. 100'/., 4'/,', Ii.Ly ....... 'V". h.dyL .i ..."ki. W....haftJg s Rog,,-clew~ucko"~li:l • Beb,loa.
praWOmOCII~), bez rózlllcy płCI I stanu, zbudowano j~ w Londynie dwa parostaki ua Ul.:;O, akcy. ",,,,tn r..kiego dl. baudlu zo.gr..uiez.
Htłel Vlotorla. Poleru~.lO • K.li.u&" G.rtler •
wolno bJ:ło w brakI! własnych adoptow.&Ć- W2Ór .rqdMoego pnez ~semCl'" okrętn, któ· n.!)" 259.00, p~",...b"toki..,,,, b.nkn dr.ko.towego TOJIIUzowa. Fritea ' "lI Paovko"a, Lot18 ~ J4116w.
cudze dZiecko. N!e wola.o . tyl~~ ~&. y W samym środkn pO)iada olbrzymi pokój 6"2.'1.00, banku llIię,l.ynoro<luwo!(O 500.00, w ..u~.. DJ.~D' ŁomsI, Ro.enbl&fr., H..llbold , Hałnp.
okiogo hauku dy,koutow.go 29"J.OO
.,,6Iki • War.. u,y.
.
110m adolltOW,aĆ p\6<)llrzesclall I ,o!lwrotme; dl!!: niąqrator6.w choroby monkiej.
1
8.rlłn, 6.go maja.
K.uknot, ru.kl. ..r~.
era.' H.lel. 1i: .SdL.Ul • Blllłf, IL BruI &
taksamo pozostają w tym względzie w sile · .
229 (lo •• d",t.. w~ ~'!8 50 .... k,l. na \Var_w~ HoiJ...ladto, H. Fiooher • DreN'''' G. W.raer •
specyalne prawa o r08kolni}cl\j)h. Także
~l8:40: ul< P~t.rlhurg· in. ' 22800, n& Pet.,.burg T~..,..... J. ~bilip",o•• Buhllll, Lubo ...kl, II.
dl. 226.00 na l.ou~yD 1rr6 2U.36'/, . ... Londy" ,li. PiU... , Saeh.owa, •• War.zawy.
,
mieszczanie i wło~cianie nie maj~ prawa
T E L E.G R A M Y,,': .
20.27, Jl~ \v1.d.u 17200, ".vony ••1.. 3U.60,
......... t...... SMwruk • W.......w,.
adoptować osób iunych stauów. Oprócz
0
5 1ft Hity z:astawu$ - . -, t-I. Ihłt1 łikwiłlt.cljue
1- ,
.
zgody rodziców Inb OJjlekonów I,lrurator4w,
6'l.9(), posY"'k. ru.ka
18~11 r. 96.20, 4."1.
*far.~ur,u · 6 lDaja.
Pojuł.t-ze , w · de,·
konieczna jest dła. prlLwomoc~~i I nkta
18!s7 r. b'l.oo, ti't, rent•• Iou< 108.50, 5'1. r . • r.• I 4
zgoda samej osoby / adopto'waneJ, jeśli \Ua l.artanienci rhandlu .i przem.\'slu komisya r. 105.50, poiy"I<. wścl.lJollli. II .... 71.70. III e•••·
.
o~a nie mniej jak I~t 14. Adoptowani przez wyznaczona do rązpatrzenia taryfy celnej, .yi 71.75, 5". lin, ...~IAWJl. r",kie 107.00, 5." póIDleszczan i wloW! 'n, n1lbywają prR' oQrr.dpwać będzie ~ cłem wyi:s~ych uu· tye.ka I.r.wlo". z llroi rokn -.-, IAkat ~ 1'166 Dr, • • j k o'" k . Lekarz z&kładD
r.
-.-...
akey.
drogi
••
1
.....
r
...
".ko·
..
i.I"i,,~i.j zdt'ojo\Vego i szpitalr. fśw. Mikołaja, prak·
~optujqcych. Adoptowani p!"Zez mężczyzn merów przędzy baw~łoi:l.nej. (Prof. Men· 20~.2ij, akcye kradyto". aUdLryMkih 160.20. • keJe
I I ....... 8""-6 l
eal~ pi/cę ł~p e o .. ~ ,,~ . I
IIInych stauów, jeśli nie należą sami do Ilelejew, w przedśłll.wiQllym przez siebie "a' ....".ki.go M"ko! haDdlow.go 87.50, ,I,.koULo- tykuje
w ższego, kprz ata'ą z· pl'
'akie rzy· ministrowi s &phu. projekcie taryf cel~ej, W$gO 80.00. dy.l/onto ni.mi""if.llo bUka pout.a
przy ulicy Zielcr·
nej o której wspominaliśmy wDamerze
niedzielnym, jest zwiniętą jnż od dłuższe·
go CZ/lSn. Dodajemy, że fabryka ta nie ma ·
nic . wspólnego z fu'mą ,Breszel i Reinhei·
mer", lctól'a posiada fabrykę guzików pl'?ly
tejże ulicy.
(_) Wypadki w guberni piotrkowskiej.
Wczasie od 15 do 30 _ więtnia byłlL \f gu·
berni 1;; pożilrów, z tych 4 od podpalenia,
l od nieostrożnego obchodz~lIia się z ogniem,
2 od zlego urządzenia kominów, 3 od pio·
rllll a i 5 z p'rzyczyny niewiadomej ; pożary
te zl"zadziły strat ogółem za 1'9. 2,420; wy·
padków nagłej §mjerci bylo 7; samobójstw
l ' dzieciobójstw 1; zabójstw 2; rabuuków
5: kradzieży 8; zprofanow&D!a grobóW 3';
z~8leziono trupy 2,
"
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F O S F ell R A NI Z Et L. A !Z A

LER S~ APTEKARZA, D KT?RA NAUK ŚCISJ:.YOW.
•
. W płynie podobnym do %f!,.uwk.j ieliN.t·,lej wodg mil'fral"~J, jest
I~d'ynym 'rodkielll t.elaziBtym ' ~lIljtająeym sif do skład n kule.łr: k!wl, po· ·
~18da nad resztą prepjlratów telazisty9b tt wytszośt!, ~ dZlał.· w &pÓsób

odiU/arzajqcy krew ; kolei. , Nigdg "ie łpra.ma zaltoar~ni" i ."ie
utrlld:u iolqdJca. nie cu""; z(!h6w; 1Itywa 8i~ zawsze z dob'7m skulJllem
10. ~ol"ciac" io/ądka.
przeciw bladolci cery, "iedokrelOttolci I we '!_yst·

k~t:Ia 'yeh ~rpieniaeb, kt.lry. pocił
SUAD

. aiew_,.

paIWIJ

i1cWaci.lHade

rpiqce "a nulIolci i b,.• ..,."..
w PARTiO, 8, ULIC. VIVU:ŃlG:.1.W oz.Ó'6l{TCB: ATUticH.

nidolcrtDtate,

f!I'

MIGRENY-BÓLE GŁO,WY
"

.

GUARANA.

a r l>.t: .A. -er ~ 'X' ... Ol
APTEKARZY W PARY tu
Jedno tylko pudelko lego roilionego Datllralaego prouko, rMpll ~.
clOne w małej ilości łlełIkrlGllej wody, 1_ dósta~Df. 116 ",yl~uu'.
ujgwałtowniejayclt bdkloD glOtly, ",igrettr '_.lgij. W~m.eb~j.1lt'
•• _

:IP P. G

i tonieZne działame GuraDy (!Syoi j~ niel&~.~ prlł'C11rk.1
iolqdk/J.-StUD'" P..uto Ij, ULIC. VIVI."I. W oLGwne. A~rnWll .
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DZIENNIK

ŁODZKI.

1W 103

o B ':b JI B JI E H l E.

Lekcyj"

Teatr letni SeUina.
·
Lubolakie To... Artyat6", Dr&IDatyunycb
~hl I . I
d . 1
I
pod dyrekcy..
mu.,._
8p ewu u Zlełam YnpaBuH.ie .lIó.I,sH8cKoil·<Ila6pH'IBoii lEemaol ~oporK JlOBO....n ,J,O JlCcO(\lI{lIro ea"AlIniK, 'łTO HlIlI:enOUJoIe·
t. Do~naisklese I J.' 1e~~SO. podlug zasad . k,ons~'wator~um, ~- HOIIBUKLUl .uool·pe60aaoolie UO,JyqaTe.:IOMH no Anptu 18 (30) .l.str 1890 rO.l.a TOlI8pli, B. CJIy~lIll
We <z...artok, dnia 8 ...ja r. b.
rlU deldamacyl. l'wnze m.ozua SIę lIeBBNN IUI\ ..... ~ .. lle8'" OUIU. II'L Te'lellill epolUl, )'xaSltHUarO Bb eTItTbll 90 B ,~ c o 'ł II ił lU e yT8eplK)\eOU8rO
..
10;
In...
i
egzercytować na fortepianie. <;> fedl' ooUJ,aJ'f' YO'rlua poceiiicKIIX'" .eJlll~II'.x" AOpoMo. 6YAYT'b upoJtauli C'b ",6.'11'10111'0 'I'Op:'a Ha "1';1 II Ili II
J
MllllJą
proszę skladM w Dziennika.
JJO,l\3b, no IIClTe~ill co )\HH lt3C'I'ORllleii "yU:lHKlIIlUt T~eX'b MJ/!lllJteB"L.
Szkic. s iyeia t<HlsieDnego w 5 aktaeh
(8 obruado), pne. Ant. Urbańskiego,

b IIC... I ' ..4' am3'IC

s

p otrze bn" zaraz'

pO kó"Jprzy~ faml'1II··

mnEJk:ą
zebran, &e znakomityeb utwor6 .... przez Adolf. Sonen.felcla,
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-~~~.~
~u'U.IIilr
of>lIJo1ulIiII

CTa8~ill

npH61>1'fin

;

Hau'lIeeoBRHie

Ko.Uet Towanystwa Za~"y Sztlk " bllzkości Pasażu Meyera. ZB. "- ~ ro).... , .. lICA~'b II 'IHe~o O'J',"PaJueuiR oTnpaBIlTeJeli no~)'qaTeJląli ~
rpp.'t
~.,elt
w Krtlest~le PoIskleI!' po- pl'acę dobrze. OCel1.y przyj- I-:I!
-_l_------r--+-....:....---Jl-----+------+.!:~'_I_-----_l_-...:..,-daje do wiadomoścI o wakuJącem muje .Dziennik"
850-1 1stypendyum imienia :MIkołaja. Kopernlka w kwocie rub. 104, dla.
młodzieitca, nrodzouego W Króle·
stwle Polskiem, bez r6żnicy wyznania I pochodzenia, mającego. nie
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1 lio.a .uA'Ua"M.
1
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)
kan1
17 (M'PT. 2)
lORI'eJrb
l Baaea "
Ilydaci nie pobiel'ajłCY inn~go s~y· w cenie kopieiek 40, 50 I 60
41' , fI·~.I·. 2Ił ("'o.p." 9) B.pm~ .a rop. Poaełl~ae.rt.
1
•
41
..
28
..
9
pendyun} .
l'
1 MaHy./t'x-rypM.
"
za funt.
84) -3-1
' 4(
"'• • pl... 1 (13)
.JtL6e8c~lł
Pragnący ubieg~ sił} o 'Powyższe
581
•. I 10 2'b
K.BAlepe.11
l
~ CykHO
r8llaH'lepUtłl
.
1
stypendynlJj winni złożyllli:omlteto- IIp&BlIewe o~a IlHt:.. oii lIie.'l, )\Op. 26 R.o.pa 25 ("'e. P"" 6) BapIU'; .. ~. e . P088B'ti
I.
30wTeJl8'l.
1, EH.rH
wi towarzystwa najpóźni( do dnia. ....1IAOT. 8UBle.11 r. Y. UPJWMHo.
441
"' •• p... 1G (28)
ł
nop
.
CSó1fRa
UU"LQ.ep
20 maja 1'. b. podania na pll pierze euro o OOTe", ... t. C"'A1I~.nena JIo159
1731 'flHoapo 28 ("'cBpU" 9)
1 I'U_J.abl 61_.
,
bez stempla z załąc2eniem bastępu· on. • Ce.Tl6p. 1889 r. o " .. o~e•• o"t. , ~~tl
'·fIIO;P\'. i~ ~4 12 CTpa:81118LU .f~6 4JaGp. UepuJlsa
1 CIiI~qR.
.,
.
•
1.:.
Ba OTupaBKf J(o».~Kyrao " [0"-12 a.ta,AreaTeTBO
1 U.laTL6
COCRO.Mąe
BYS.l.ep.lH::s.'.
jący~h dowod~w. l) me~rylU ?I 0- H&1I ." .o.necnie 103 P1G, ca... 00t.- 1107
H ••• p. 16 (28)
9xcue,1.SJLti.
l X.lOOqa.TO 6y.,
.!IeAepllaR'h
dzerua; 2) śWiadectwa mezamozno- .........., no .... UJ"" .e~t.."łe.i. 2 34 n.o~;: ..27·(~;.~~~ II) rpaRH1(1i.
POS8Htbl>lI'L
1 Carapw
lhO(l.lllłł1ii
UpeA'Io1'8HT-en.
ści; 3) ~ wiadectwa fi pobieraniu ""..... uaro AO.y.......... 3aco:AIl\ioHliII
., l
13 '
I IlIepeT ••n. TOB.
rop. BIJHOBII .C'fftK
1l1>.tlleTo."
]
XO:.ICT PJCJtił
:\1OCJCłU\ 'l'llB.
n!luk w zakładzie ua.Dkowl~ sztuk :!:.!"~!y ;:~ .II;::.:OI~eIT·~:..~;i!: 1 6251
"".p... 9 (2.1)
X.WlliI"
1 Maay.ukT)·PlI.
Bep~e.H"
B1I.l"l\epM
plęlmych; 4) sŁu,dyum, po~wladczo- T.IOBOI G1.';on. ."TlT"'" H....lII.T8.~71
7 1~
nego przez zwierzchnośll szkolną • ....."R .. "". up".1'U01I\il....e "O >701ly
Iż jest wykonane przez podającego nur_" GrA\,", ."Aln r. 1. J[~1w.
kandydata I. 5) przebywający za BOBC'O"Y·
828-3-1
granicą, oprócz powyższych dowo-I------------------"-'-----~
dów. świadectwo naczelnika guberDnia 11 b. m., urzl}lizoną będzie, przy sprzyjl~ącej
ni o pozyskaniu pasportll: na poCUM'h AOBOAIlT'L 1\0 CBt.'l:80il! rr. BJlUAt.1hl(eR'h Bpe leUHhlX'L CBIIAt ·
byt za grani~.
pogodzie
TB.'bCTIl1i ilU 3a IiJl3~1l~ e CD BLlIIr'pblmaMI! •• I1CTbI 110cYAapCTH6Hlm-

JIO,l.t;3HHCKOe OT,l.t;1;.zrenie I'ocy,l.t;apCTBeHRarO BanKa

"ro ' ]I;BopHllcKuro , 3eileJILIIUrO llaRl\3) 'ITO lla :llIa'lelllll~1! B1. 06'1.118.18 Hill o 1l0j\IIIłCRt ilU 03 Ha'IeOHhle .mc1'I>! lIa 1 Mali Tpe-riH CI'O'IO IJII
B:IHOC'h 8'h puaHtpt 55 pyó. C'h "lo-Mil 3U upeMII C'h
f~OHOP.R
"li AIlHh 01l.13TIJ 1 Mali, a Bcero 56 pyli . Ol KOli.
OTj\tAeHle
lIJ1teT'b npIIHIIM8T1'1 1It1'111Ił31! .111Ulb C1, 3 Mail, ll'L Te'lellie 3-x'h
j\Hel!, T. e. 3, 4 II 5 MaR Gen lIa'IeT3 upOl(eHTOB'L 33 TaliylO
Wyjazd na welocypedach o 6'1. godz. m no z lokalu letnie~o.
pojaz<lami
7
" 7. Balut p~zy Aptece W-go OTCpO'!Sy. IIpu 'IeM'L, C'h l(tJlilO AOCTlIlIiCHia 'pUBlIOłltpllO C1'II npl1KnicJlOwier.kiego.
'
.1ltBa 1l0j\III1C'IIIKOR'h Ii'L Kacet, npieH'h 3-po CpO'1 03rO BlllIOca 6 y.
OM I 'I.'E'I '.
UW i\ G i\ Uprasza się panów Członków, chcących 11I'zyj,~ udział jl,8n npoH3BoAIIM'L B'L CJIt,l\YIOII1811'L DopsAKt: 3 Mali no Rpe3(6I(_ ..
w wycieczce, o )a8kawe pl'zybyci~ IV ))iątek wieczorem do IIIIJM'j, IlRII,I\tTeJ/bcTR3W'b CD ~ 400 l 110 X2 4500S 4-ro C'L X2
4501 110 5000. 5-ro DO BpeH8UDblll'b CBIlj\tTe.lLCTB3M'h 33 X2.112
klubu dla wspólnego pOl'o7.umienia się w tej kwestyi.
<l,'h 9.673 AO 10,000 H C'b oK! 4745 AO 4977.
852-1

rl~~N!;:~~~~;~~' ~ wyci~czta
do-

H~e!:i:tr~~W'::'~8.

illa

Do Cukierni .J. 8Z.,AGJF.K

uClllufowie, .. ."y-

potrzoblli

przynajmnil\i elem~taroem.
ZnajoDlof<! jfzyk6w: polskiego i ni...
mieekiego koniecznie.
845-:ł-l

Do wynajecia

~

______

Teatr THALIA w

861-3-1

IV

~~~~~~.~~.~"&:
bramę od

czl. 'row. Łódzkich Cyklistów. .'

________________________________

od l lipca b. 1'. 3 pokoje i knehnia
obszerna z bałkonem na 1 piętrze
w domn Sachsa, przy ul. Piotl'kowsklej xg 280, obok Scheiblerowskiego domu.

gielnian., weji",o pr...
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n

ka.tałceniem

.a-

UD
la~n Ła[i~Wnicti~[O
paliów

N IEDZIELę.

dnia 11 ml\i. 18.'1() rokn

862-3-1

J_lł
~

__________

Łodzi
odb~ll<i e

się

~

Ninlejsze{ll malU zaszczyt oznajmi<\, iż zastęps'wo

, I

I skład moleJ fabryk! Ii4zczotek I pędzli dla

miasta Łodzi i okolicy, powiel'zyłem Jl3uąm

Koncert 'ALDRIDGE~'

OSA1ST & Cii W

w którym pnyjm'ł w!p6lu,lY.i.1 n.stępująco oBOby :

nlfoy

Oduo~nie do powyższego oznajmiehia. mamy zaszpolecić się z Jlrzyjmowanielll zamówieiJ, ,oraz
donie§ć. Iż w (Iomn pana Ch. J. Wiślid.iego, 111·1.Y ul.
Piotrkowskiej Hr. 83 nowy, otworzyliśmy

Cegielnianej, (l'rugie pi~tro. mieszkaoia .'i Primalłtmna (Kontralto) palma H .. ranab .lldrld".. , t(;,Ua zmarłego w Ł04"lzi .
136. T~mio j .. ~ ,lo BPRZEDAN'A,
dnia 7 sierpbi~ 1867 r .•• łynn ego tragika Jr" Ahlridge) • teatru "Coreutgarde"
FOB'J'EP~AlW
w Loudyoie.
.
Art. dram. teatrów wllrszawsłdch }lROOa Iłele .. a MRr.'zello ;
uły... a!'y za b.rzo pr·l.t~pn~ ~3-1
N.dworna artystka ,Ir.mstyc,na panna WRleolyoR Hledel z Monacbinm;
Fortepianistka pauna Ell" Panu·e ra y. \Vjednia;
Artysta skrzypek ~U.nłill". Barce"' ł.'';, z W"r~zawy;

czyt

.

LETNIE. mieszkanie

k'ompletnie zaasortowany skład
uznan~j

dobroci wyrobów powyższej ~a~ "yki , n.\ uży
tek fllbryczny , gospo<lars~i i domowy, tak hurtowo
jak i de.talicznie 110 cea,ath fabrycznych.
Zapewniając staranną i 'aknmtną u sługę. polecamy się łaskawy'm względom
z uszanowaniem

Śpiewak

pan F. Zech, barytonista teatrll mi_jskiego w Królewcu;
pod Kolnllzkami W domu murowa·
Kapelmeister 011. Heyer z Łodzi.
uJln, pod ~lIc~ówką, w ~arku ~ w
RetySet, dyrettor leatru p. Albert ROIonihal. ł
okolicy Jl!3lste~, a. 8kładając~ SIę Z
Aranżer: Redaktor C. Wllk,na.
czterech pokilOjóW, P~jJdpokoJlI, kil1- SPRZEDA2 IIILETÓW odbywał! Bię b~d.ie do niell.ieli do goa•. ~ ,po pohulniu
chnl, weren y, umeu owane 7.tJpe w akt.,hie papieru J. Peler8l1go.
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