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DROGI .W.oD~E. .
X Kwestya prz~n~eslema pOI to z Sewa-

st~pola ~o Teod~~YI,Jak dooo~zą n~oskowsklJa wledomostJ , r~Z8t.rzygUlęta. ~est staJJOW~ZO ~ sensie tW1e!dzącyn~. MI1~lster ko-

munJkacYJ przedstawił radZie pan twa do
zatwierdzenia dwa plany, tyczące się: l)
samego miejeca w Teodozyi, gdzie ma być
urządzony port i 2) wybudowania tam
przystani dla nafty i węgla. Koszt budowy portu i r,rzystani obliczouo na 4,200,000
rubli.
X Ministeryom komnnikacyj przezuaczylo w roku bieżl\cym na ulepszenif\ dróg
wodnycb okręgu petersburskiego 200,000
rubli.
X Wkrótce ma być rozp. częta budowa
kanalu pomiędzy Dnieprem a Diwiną Za·
chodnią, od Orszy do Witebska.
DROGI ŻELAZNE.
X Wskutek zasp śniegowych droga żelazna charkowsko - mikołajewaka nie przyJmuje odpowiedzialno~ci za terminową do sta wę towarów.
X Droga żblazna gl"iasko-carycyńska
przyjęła napowrót odpowiedzialność za terminową dostawę towarów.
X Z Woroneża donoszą, ż. na drodze
żelaznej warszawskiej, z powodu śniegów,
na długości od Woroneża do Czertkowa,
wstrzymano rnch pasażerski i towarowy.
X Komisya wyznaczona do <>brania n:~I ~p~zego tYllll wagonów koiejowyrh 1'0s owiła, l'u
pro .Idz n;~1JJ 11<\ \ sz~~tkich liniach ob zel'Diejszych wagonów,
ogl aniczy6 pomiesz~zauą obecnie IV każdym z nicu liczbę pasażerów do rzeczywistej ilollci miejsc. Wskutek tego zarządy
dl·óg żelaznych otrzylnaly polecenie wywieszalua w miejscach widocznych każdego wagonu zawiadomiell o najwyższej
29)
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liczbie mogących llyć w nim pomieszczo- I X Sprawa emerytów kolei tel·espolskiej,
nych pa ażerów.
wskutek zalożonego pl·zez nich pl'ote~tu
X W spm,,:ie ~lUdo,:y k?le! od Bi~l~go- re,g,~nt~hleg.o, ja~ tlouOSi. "KUI·yer cOdz~en~
stok.u do ~omzy .' Osttoł~kl. I ~l\lkilll _~~ uJ,. p17.ybla.la "!Ily oblót. Ratla ~~IZą
Ostl.OWC!, I ~omzy "KIlIY~1 w~lszawskl dzaJąca ~olel, wz.,ąws7:Y na uwagę, IZ zadOWiaduJe Się. co następuJe:. ~~~dya na:d stoso,~' anle § 30 Jest Dlcwłaśclwe~, cofnęla
przepr?WadZe01em rzeczonych. hnl) JUZ ukon· okólUl~ wy(lany c.o do re(lukcYI ? 25%
~z?ne. I delegowani specyalme w Ly.m celu wysluzony~b pensYJ e!Derytll.lnych I na~al
IOzymerzy z zarządu dróg poleskich po- wypłacać Je w całOŚCI poleCiła. Przedslęwróciłi jnż do swoicb ząięć. Linie wytknię· wzi ęto jedullk prace dla pr;r;ygotowania
to: od Białegostoku na Zlotoryję, przez Na- matel·yalów potrzebnycb do ułożenia Pl·orew w liuii prostej do Łomży, która do- jektu likwidacyi kasy emerytalnej, któl·a
tknie z lewej strony Narwy przy trakcie możliwie śpiesznie lll·zyprowadzoną do skutzambrowskim, nieopodal wsi Starej-Łomży, ku być musi.
stamtąd zaś zatoczywszy niewielki łuk,
X Symferopolski oddzial petersbu,·ekieskieruje ię do O trołęki. Przedłużenia li- go towarzystwa ogl'odniczego stal·a się
nii w kierunku Przasnysza do .\Ilawy na o obniżenie tal·yfy dla przewo~u jal·zyn
teraz zaniechano i nawet przedwstępnych kl-ymskich do wysokości ulgowej taryfy
studyów nie uczyniono. Na wymieuionej owocowej.
d.!ugości kolej napotyka trudności w okoX Z Wiednia donoszą, iż rząd w zasalieach 'rykocina skutkiem błot leśnych i dzie przyjął projekt nowej linii kolejowej,
około Łomży z powodu wzgórkowatości; lącz~cej '1'aI"l101,01 (zwany stolicą Podola
zresztą w zędzie budowa uskute~zni się w galicyjskiego) z Dż Irynem, oraz odnóg do
pomyślnych
warunkacb. Zamiast dw6ch kały i Mielnicy.
odnóg początkowo projektowauych od Małkin i oddzielnie do Ostrowa i oddzielnie do
RA..'lDEL.
Łomży, przeprowadzoną będzie tylko jedna
X Wczoraj, na targach tutejszych dolinia przez Ostrów i Śniadów do Łomży, wóz zboża był btu·dzo mały, a popyt wogóktóra tym sposobem na dl ugości wiorst 50 le bardzo dobry. Spl'zedano na stacyi to·
w powiatach ostrowskim i lomżyuskim zna- warowej : p zeoicy 400 kOI·cy po l's.6.10C7Jly łuk zakreśli. Budowa tej odnogi rów- 6.30, żyta 200 korcy po \·s. 4,70 - 4.85,
nież nie przedstawia żadnych trudności, owsa 525 korcy po rB. 2,65 - 2.75. Na
gdyż pl·zebiega grunty płaskie i suche, Stal·ym Rynku spl·zetlano: pszenicy 150
Początkowo chciano uskutec znić bu(lowę korcy po ro. 6.20 - 6.35, i.ytll 100 korcy
liuii M~lkinia-O trtiw' omża, odllzielllie od po 1'S. ~.BO - 5. Z;, siano płacono kQP
linii Bialr tok - Lom".-A 'a, uh·Cllie je- '11, 7. IOID~ kop. 1)0 - j(lO.
d"" za,lelly<T()\";'llo, it. hndowa Obli lIuiJ
X .Birtewyja wiedo!llosłl" dOIlO~Zlł, iż
uskuteczni się poll wijpólllą alltnillistraeyl} l"I\ski b nk handlowy i oml,owy z mierz
delegowaną zar?.ądów dróg voleakich, któ- wydawać sam bezpośrednio i przez swoich
ra bierze na siebie też eksploatacyę linii agentów zaliczki na towary, Ilowierl.llne
Białystok-Ostrołęka, co zaś do pierwszej mn w komis. Z początku tego rodzaju
odnogi Malkinia-Łomża, mil być ona zlaną agentury mają być otwarte w miastach
w jednę linię Siedlce ·Malkinia ze wsp61ną nad Wolgą, gdzie koncentl·uje się handel
eksploatacyjną administracyą.
zbo~owy, następnie zaś w Moskwie, Ry-
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bińsko, Rewlu,

Rydze, Libawie i Warszawie.
X Dzienniki ruskie douoszą, iż niebawem
z pol. cenia mioistra skarbu utworzona będzie komisya dla zrealizowania powziętego
przed kilku miesią.cami proj ektu, wprowa.
dzenia izb obrachunkowych (clearing bouses) \V główlliejszych miejscowościach bandlowych państwa
.
X Dwaj masarze berlińscy: Kolberg i
Weber, szlachtujący około . 2,000 sztuk
wieprzy tygodniowo, tudzież kilku hodowców trzody z Besarabii, jak donosi "Kuryer warszawski", porozumiewaJą się z
warszawskimi handlarzami nierog acizny, w
sprawie przedstawieuia magistratowi projektu urządzenia targu na wzór istnieją
cego w Peszcie, gdzie za miastem IV stajniacb, mieszczących po kilka tysięcy sztok
wieprzy, gromadzi się trzoda z naj dalszych
okolic Węgier w ilości około 100,000
sztuk dziennie. Jest lo rodzaj giełdy, aibowiem na każdej stajui na tablicy wypisywana jest codzieunie cena wieprzy, niższa lub wyższa, stosowie do dowozu. Kupujący daje zadatek na partyę wieprzy z
oznaczonym terminem dostawy, a gdy przy
odbiorze zamówionej partyi d·zody :cena
jest wyższą odprzedaje innym kupcom ze
zuacznym procentem, sam zaś płaci cenę,
jaka. była wpisauę. IV dnin dauia zadatku.
Handl8J·ze ber!iJ\sey chętniej kupnią ober.
nic wieprze n .. targu pr<\hklm nit w P"S'l.cie, albo.,' m I" ,l
W~l· 1
tlCZOI
ku ·ury.Jzą daje I~CCj .łuniu!, niem J'łC ~
wi,·lkiego zbytu . Niemczech mt\łt, zaposiad mięsa do wyrobó w masarskiCll.
Kiedy przeciwnie wiepl·ze hodowli tutejszej dostarczają najlepszych szynek i mię
sa mulej tłustego. Jeżeli magistrat npatrzy za miastem obszerniejsze place ua
nrządzenie targu.to wspomniani handlarze
w spółce z warszawskimi własnym kosztem

I

--cały gwiat przemienić. I cóż w tem złego? drobne formalne uiedokladnósci, o akcye chwilę w głębokiej toni zapomnienia; poRyzyko każdego jest dobrowolne, rozazie- nie podpisane, które towarzystwo zachowa głoski te, początkowo szeptane, stawały

lone pomiędzy nieskoliczoną ilość osób, nie- dla. siebie, zapisując je na cudze nazwiska;
równe i ograniczone. stosownie do środków nakouiec wypowiada pani wojnę grzel Boi odwagi każdego. Ludzie tmcą, ale i zy- że wielki I grze, która jest duszą, ogni·
skują; mają nadzieję wyciągnąć dobry nn- skiem, plomieniem tego olbrzymiego wymaPIENIĄDZ .
mer, ale muszą się zawsze i spodziewać rzonego przezemnie mechanizmn. Wiedzże
Tł6m.czyla M. l .
złego, i ludzko 'ć niema gorętszego i Więk- I pani o tem, że wszystko jest je zcze niszego pragnienia, jak próbować na los czem, że ten mamy kapitalik dwudziestu
I szczę~cia, być zależną od jego kapl·ysów, pięciu milionów jest tylko podkładką drze(Dcllszy cjQ9-1xdrz X,·. 20).
zostać królem, półbożkiem!
I wa
rzuconą w macbinę dla. rozniecenia.
Powoli Saccard przestał się uśmiechać, oguial Ja mam nadzieję podwoić go, potroić,
Karolina prośbę swoją obróciła w żal·t
i nadała jej formę błagalną, ażeby ukryć nnosił się na swoieh cienkich nóżkach, wpa- powiększyć cztery kroć, pi.,ć kroć, w miawewnętrzny
niepokój. I Saccard odpo- dał w patos liryczny, gestykulując tak, jak rę rozwijania się operacyj I Tam tt·zeba.
wiedział jej w tymsamym tonie, z komi- gdyby chciał sI owa swoje rozrzucić ua gradu monet złotych, tańca szalonego micztery strony świata.
Honów, jeżeli chcemy tam dokazaĆ zapoczną gwałtownością:
- A my, naprzykład, z naszym bankiem wiadanych cudów. Achl mój Boże, nie idzie
~ Obligacye, obligacyel ależ lIigllyl Cóż
pani chce, ażebyśmy robili z obligacyami? uniwersalnym, czyż nie otworzymy najszer- .a tem, żeby kto przytem karku nie skręTo martwy materyal... Zecbciejże pani zro- szych horyzontów całemu staremu światu cił; uie można świata calego zburzyć, nie
zumieć, że spekulacya, gra, to główne koło Azyi, bezgranicznego pola dla. motyki i połamawszy lH"lytem nóg kilku przecllOobrotowe, to samo serce w tak obszernem rydla PQstępu; dla mal'zeń poszukiwaczy dniom.
Patrzała. na niego i w swem uwielbieniu
jak nasze przedsiębierstwie. Tak jaK to złota? Nigdy może ambicya nie graJ a w zaserce, przyciąga ono krew, gromadzi ją, dnem przedsiewzi~cin tak wielkiej roli i, dla wszystkiego, co jest silne i czyune, urozlewa ożywczemi strumieniami 1>0 wszyst- przyznaję, nigdy warunki powodzenia. lub ważllła, że jest piękny, że pociąga nieslykich żyłach i st\Tarza olbrzymią cyrkulacyę upatIku nie byly tak niepewue. Ale dlate- cha1lym nroltiem werwy j wiary. '1'0 też,
pieniężuą, która wlaśnie sI anowi życie go też znajdujemy się u samego kr esu za- nie ulegając teoryom, wobec których buuwielkich interesów. Bez niej, wynikający gadki i wywolamy, mam to wewnętl'zne towała się jej prawość i zdrowy roz ądek,
stąd wielki ruch kapitalów i prac cywili- przekonanie, zacbwyt niezwykly wśród pu- uda wala, że ją przekouał.
zacyjnych j~st stanowczo niemożebny m. 'ro bliczności, skoro tylko wiadomem się sta~ Niech i tak będzie I Przypnśćmy, że
zupełn ie l tasama IJistorya, co ze spólkami nie nasze przedsiębierstwo. Nasz bank mnie tylko, jako kobietę, strasz'ł walki żybezimiennemi, Ileż one mialy przeciwlli- uniwersalnyl Mój Bożel będzie on przede- ciowe. Ale wszak mogę prosić, żebyście, o
ków, jakiemi obełgam i je zarzucano: mó- Wszystkiem, jak i inne, zajmował się spra- ile możno ści, najmniej deptali łudzi, a nawiono, że to szachrajstwa, jaskinie oszus- wami kredytu i dyskonta, będzie przyjmo- dewszystko uie tych, których kocbam.
Saccal'd, upoj ony powodzeuiem swojej
tów, a w istocie nie mielibyśmy bez nich wał wklady na bieżący rachunek, układał
ani dróg żelaznych, ani olbrzymich przed- się, zaciągał i wypuszczal pożyczki. 'l'ylko, wymowy, tryumfnjąc wobec rozwiniętego
siębierstw nowoczesnych, które zmieniły że ja chcę z nie~o zrobić narzędzie, a ra- plauu, jak gdyby już dziela dokonał, nśmie
warunki calego naszego bytu; bo ani jeden czej machinę dla wielkich projektów Ha- chnął ię z (Iubrocią.
majątek nie wystarczyłby do prowadzenia melin'a: tn będzie jego wlaściwa rola, do- Niech się pani nie obawia. Ja tylko
jak się należy przedsiębierstwa, ani jeden chody rosnące, potę~a wszystko zagaruia- tak udaj ę ludożercę. Wszyscy się wzboosobnik, a nawet i grupa osobników, uie jąca. Założony on lest dla współdziałauia gacimy.
byłaby wstanie narażać się na takie ry- z towarzystwami fiuansowemi i przemysł oMówili je zcze ,Uugo i spokojnie o różzyko. Wszystko tu oparte na. ryzyku i na wemi, które pozaklatlamy za .gran icą, któ- nych środkach, jakie należało przedsiewziąć
wielkości przedsiębierstwa. Trzeba mieć pro- rych akcye będziemy wypuszczali i które i poet..'\nowiłi, że uazajutrz, po o tateczjekt tak obszerny, aby podnieCił imagina- nam będą życie slVoje zawdzięczaly i zalJe- nem utworzeuiu stowarzyszenia, Kamelin
cYę; trzeba. mieć nadzieję wielkich zysków, wnialy wszętlzie wladzę. I wobec tej przy- pojedzie do Marsylii,
tamtąd na WschM,
jak w loteryj, że wlasny kapital będzie, szłości olgniewających zwycięztw, pani py- ażeby przyśpie zyć wprowadzenie w czyn
albo zupełnfe utracony, albo dziesięćkrotnie ta z się, czy mi wolno ur1.ądzać syndykat interesów.
pow iększony; w6wcza!! namip,tności zapalają i członkom jego zapewniać premium, które,
Na. rynkn paryskim rozchodziły ~ię uiesię, życie płynie pełoą falą, każdy unosi po założeniu bankn, będzie wc i ągnięte na jasne pogloski, wyprowadzając na widoswój pieniądz, przy pomocy którego możlla racbnuek wydatków ; uiepokoisz się pani o wuię nazwisko 'accar(ra, pogrążone na

się coraz glo~niejszemi, wreszcie tak jasno
zadzwoniły na przyszłe powodzenie, że

zuów, jak uiegdyg w parkn Monceall,
przedpokój jego był co rano jJ;eIen interesantów. Ma.zaud zachodził niby przypadkiem uścisnąć mu rękę i porozmawiać o
nowinkach; przychodzili też i iuni agenci
giełdowi, jak żyd Jacoby i jego szwagier
Delarocque, otyły rudowłosy człowiek, nnieszczęśliwiający swoją żonę. I kulisa zjawiala się w osobie L atansohna, małego,
ruchliwego blondynka, ulubieńca 10sK. Ma sias, pogodzony już ze swoją ciężką praCł
remisiera. oiemającego szczęścia, był co(!zieli u Saccard'a, jakkolwiek zleceń je zcze ule mógł otrzymywać. Istny to był
coraz wzrastający tlum ludzi i interesautów.
Pewnego rana, o dziewiątej, Saccard
znalazł pełen IJl"Zedpokój. Nie urządzLwszy
sobie je zcze personel n specyaluego, bardzo
źle ob ługiwany był przez lokaja i najczę
gciej sam wprowadzał gości. 'fegoż dnia,
gdy otwie,·al drzwi olł gabinetu, Jantroll
chciał wejść, lecz Saccard spostrzegł a batani'ego; którego od dwóch (lni Ilo zukiwał.
~ Przepraszam cię, mój pI"lyjacielu ~
zwrócił się do byłego profesora, ażeby uajprzód przyjąć lewantyjczyka.
abatani ze swoim niepokojąco uprzejmym nśmiecllem i wężowI} giętkością, sluchał spokojnie accard'a, który bardzo jasno, jak człowiek wiedzący z kim ma do
czynienia, wylożył lewantyjczykowi swoją
propozycyę .

- Potrzeba mi pana., kocllany panie ...
Musimy mieć czyjeś nazwisko. Otworzę
panu rachunek, kupi z pewną liczb., nil·
szych akcyj, któl·e złożone będą u nas
znów w depozycie... Jak p. u widz· z,
zmierzam prosto do celu i traktuj'} cię, jak
przyjaciela.
Młody człowiek wpatrywał się w niego
8wemi l'iękuemi, aksamituemi oczami.
(D. c. /1..)

N. !l
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urządzą t&rgi, które gromadzić będą
dę z całego kraju.

ogólnych zarysach otrzymaną koncesyę, brycznego spłonęly doszczętnie; wyratowa·
Obejmnje ona łinię od rogatek Belwedel'- no zaled wie nieznaczną czę 'ć tOlfal'u. Po·
kich do \V ilanowa, podziełoną na 3 czę- wyższa fabryka miegcila 5-1 warsztaty rę
mentowi
śri, a mianowicie: l) od rogatek do Sielc, czne, na których wyrabiano towary weł·
z liści bOI'ówek kaokazkich , 0rog&L her- a właściwie kołonii Bogncin, 1,600 meków, niane, a zatl'udnisła około 100 robotników.
baty, sprowadzany jesL do różnJcb miej co· będzie ko ztowała 8,649 r . wraz z tabo· Straty, jeszcze nie obliczone, w każdym I'a·
wości pailllt wa pod nazwą .hel·baty borów- rem 3 wagonów; 2} od Bogncina do C:ter- zie wyno~zą kilkadzie iąt tysięcy rubli, Fakowej kaukazkiej,· chociaż oa mocy roz · niakowa lU'ZY kościełe, 1,500 metrów, 6,333 bryka ubezllieczoną była w bandJowem towa·
porządzenia rady ł~kar kiej z 1'. 1888 mo- rs, (wcbodzi w to jeden wagon); 3) od rzystwie ubezpieczeń od ognia w Mosk wie.
że zn ajdować
lę w bandlu jedynie pod Czel'lliakowa do Wilanowa przy oberży,
Na wesełu. \\' tycb dniach lIa we elu
5,000 metrów, 20,250 rs. (bndowa dwóch pewnej pary robotniczej, drużba . T, tań
nazwą "Ii 'ci borówkowycb.·
POCZTY I TELEGRAFY,
010 tów i 3 wagouy do taboru). Cała linia cząc zawadził nogą o jakiś (JI'Zedmiot
X Główny Z3rząn poczt i telegrafów długo§ci 7 wiol' t, łączni e z taborem, ko· twardy, przewrócił io) razem r. tancerką
ztować ma 1'8, 35,232,
W tym roku po· tak nie zczęśliwie, że r.ranił tylną część
ogłasz a, że w roku bieżącym, równie jak
w roku zeszłym, na paro tatkach tloty do- stanowiono wykonać dwie pierwsze częgci, głowy, Narazie zdawało się, że I'ana nie
browołnej prze yłana będzie korespouden- które mogą być gotowe na dziell l maja. grozi uiebezpiecze(lstwem, tymcU\ em na dru·
cya pocztowa z Odesy do Władywostoku. Udziały będą trojakie: po rs. 1,000, 500 gi dzień po wypadku okropny bół głowy
X Dzieuniki petersbul' kie donoszą, iż we i 100,
nie pozwolił 1'., wJ.jść z łóż.ka i jak obecFrancyi postl\uowiono obniżyć taksę tełe·
UBEZPIECZEXI.A..
nie stwierdzono przez łekarza, chol'y nległ
graficzną od depesz, wysylanych do Ro )'i,
X Rząd gubel'llil\lny plokkowski zawia , zapaleniu mózgu,
z 50 do 40 cel,tymów. Wyrazy podwójne damia, że wysokość opłaty od sztnki byZmarznięty ,
-a połu wsi Doły, gminy
i złożone Jiczon~ będą za jeden.
dła ubezpieczonego na wypadek kSip,gosu· Radogoszcz, poll Łodzią, znałeziono dnia
PIEt\I4DZE,
szo, oznaczono na rllk bieżlłcy, po 1 kop, 22 b, m. zwłoki zmarzniętego człowieka,
X P. o, oberpolicmajstra w Warszawie
WYKSZTA.tO&\'IE PRZEMY tOWE.
Ze głedztwa przeprowadzouego przez wój·
udzielił koncesyi na otwal'cie nowej kMy
X Na ręce dyrektorów szkół ludowych ta gmioy Radogoszcz okazało się, że
zaliczkowej na zastaw ruchomości , przy w Rosyi złożono liczne pl'ośby od wło- zmarzniętym był bta ły mieszkalliec powianlicy Miłej, Właściciel pomienionego lom- ścian o zami anę szkól łu , łowyelJ na szkoły tu akermailskiego, guberni besarabskiej,
bardu zlożył dekłaracyę, iż będzie pobierał rolnicze z wykładem rzemiosł: kowalstwa, StQfan Kłewanny, 21 lat.
następnjące pl'ocenty łącznie z kosztami za al us!\I'stwa, stoltIr twa i tokarstwa.
Morderstwo, Pl'zed kiłkunastu dniami
administracyę i asekuracyę: od klejnotów
WY TA WY,
w bójce uiejaki J. P. otrzymał od Michaprzy pożyczkach od l-51's, 3%, od 5·iu
X Z warsza w~kitgo muzeum przemysłu ła Szyłberga ranę nożem, od której umarł.
do 15 rs, 2'/.°/.. przy wyż zych sumacb i rolnictwa otrzymaliśmy komunikat naKradzieże , W nocy z niedzieli na ponie·
2% na miesiąc; od towarów 5%, 4%, 3°10 alA)pujący: Komitet wystawy nasiolI zbóż działek złodzieje wyważyli cl!'zwi do skle·
i 2%, od garderoby, futel' illościeli naj- i traw oraz produktów fabryczllych roł- pu kołoniałnego p. J, Kaczmarowskiego
niższy IlI'oceut wyniesie 3, a najwyższy 5 nych, której pl'ogl'am na I'ok bieżący jest przy ulicy AleksaOllrowakiej i dostawszy
na miesiąc,
znacznie zwięk szony, podaje do wiadomo się do wn ę trz", zabn.li rozmaitych towaPRZEMYs.t;.
~~ i publicznej, Iż otwal'cie wystawy tej rów za r . 40, Spoatl'zeżono ich wtedy i
X Na posiedzeniu sekcyi cbemicznej od· nastąpi w drugiej połowie przy złego. mie- podniesiono krzyk, wobec czego umknęłi.
działu warsza wskiego towal'Zy twa {lopie· sl,ąea w gmachu ml1z~ um JJrz~mys,łu ~ ,roi· Właściciel sklepu spodziewając się, że zerania przemysłu i handlu IIOl'usz uną była nictwa w War8zalVle. I Olllewaz mleJs ~ a chcą powetować sobie niepowodzenie, ua.
ważna sprawa pobiały przyrządów do wy- na tę wy. tawę oduaw'lu.e są , b e zpłatRle, stę pną noc spędził bezsennie, I nie omylirobu i transjlortów wód gazowych P.Praus pożl}daną jest rzeczą, IV IIItel'e~l~ \~ystalV- 1 ły go przeczucia: próbowali szczę !cia trzy.
odczytał m em ol'yał, który ma być prze· CÓ\~, ~zybk!e skład~nie ~ekłar~e.YJ I zal/e· krotnie, o godzinie 12, l i 3-ej w noey,
słany w imieniu sekcyi do minlsteryum w WOlenie oble odpOW iedniego miejsca w wl eł- lecz zamiary ich rozbijały się zawsze o
Petersburgu, IV celu wyjechlllOia przepisu, klej sał,i muzeum, !iancehll'ya wysta wy czujuo~6 właścicieła skłepu. Ciągle jeduak
aby fabrykanci wód gazowych używ ali o· czynną Jest codzielJllle od godz, 10 - 3 cznwać tak, wszak niepodobna; to też p.
łowiu do pobialy lll\czyń naj wylej IV sto- i od 6 - 8 wieczór.
K. w ni emałem jest udl'ęczenin.
suDku 1"/0, a do lulu najwyżej w stosunkn
X Wszecbruska wystawa f,}tograficzua
Wlad ••• ltka o ....ydaleniu ogrodniczka J , F" za
10%, ołów bowiem przeważnie przyczynia otwarta będzio w gmachu Soluego Miaste- potajemne .pr.ed ......"nie donic.ek • k....iat&mi, pasię do zatl'Uwallia WÓlł minel'alnych,
czka w Petersburgu w d. 29 marClI 1'. b, miesze.on~ w .... 251 n.... ego pisma & roku 1889,
X Do departamentu handlu i rękodzieł Na. wystawie umieszczone będzie IVszystko, okllzal.. S'9 mylną· _ _ __
nadeszła prośba od inżyniera górniczego, co dotyczy fotografi i i jej zastosowauia, a
TEA TR i MUZYKA,
p. Sędzikow ki~go, o wydauie patentu na mianowicie: dzieła tyczące si ę fotografii,
: W lUajlłc~i być jutro odegl'anej ua
ulepszony ładlln~k dła bl'oni myśl iwskiej i portrety, zdjęcia z natury, widolci gmacbów
benefis
p.
M.
Winkłera sztuc~ :l'eściowa'
zwyczajuej, wYl'obionej w warszawskiej łnh ich wnętrza, kompozycye artystyczlJe,
wykonane przy IJOmocy fotografii, rozmaite Sardou, wezmą udział wszyscy wybitniejsi
fabryce broni palnej lit'my "Union,"
X • "wiet" dono. i, że " ministe,'yum T.djęcia lIIomentałne, kopie powiększone, fo· arty~ci i artystki komedyolVi naszego
dóbr pa", twa Opl'8COW no ob',em) 111011 tografie zdj Qte pl'zy różnych I'odzajach teatru.
Jlrodków maj1C)ch 11'\ celn ulepśzenie wy· ~ wil\tła sztuczuego, fotografie ca porceltlrllbn win:, w tych \\"Z, , kich okręgach' uie, jedwabiu, cellułoidzle, płótnie, drzewie,
" Komisarza włościallskiego powiatu łu
Ro yl, gdzie upra" iany je t hzew wiully. kości i żelazie, orar. zastosowanie fotogl'll' bartowskiego, sztab· rotmistrza Łopatina,
X .l'rawit, wiestlJik" ogl8!zll rozpol'z/}- fii do uruku, wreszcie przybory fotogra· p r z e n i e s i o li o na takąsam!} posadę do
dzenle Najwyższe o zatwierdzenitl ustawy ficzne i t, p.
powiatn piotl'kowskiego.
.Towarzystwa akcyjnego wyrobu lIIaterya·
;t U w 011 n i o n o od obowiązków na wła
łów betonowych i innych budowłanych \T
Biuro sądu gminnego VI okręgu powiatu sne żądauie lekarza miejskiego w Czę·
Rosyi." Założycielem towarzystwa je8t piotrkowskiego przeniesiono ze wsi Ręczno stocbowie p. Wincentego Grządziełewskiego,
kupiec mosldew~ki l·ej gildyi Juliusz VOIl- 110 wsi Łęki·Szlacbeckie,
* Wykre~lono z listy lll'zędników
Ruck, handlujący pod firmą "Juliusz Hnck
Przysięga sołtysów,
WC1.ol'aj stawali akcyzowych starszego pomocnIka nadzorcy
i s-ka,"
do przysięgi nowowybraui soltysi we VI okl'p'gu kalisko-piotrkowskiego zarządu
X "Senatsldj a wiedomosti" ogło~iły o wsiach powiatu łódzkiego,
akcyzowego, rad, dworu Rosieuko, z po·
nastąpiĆ
mającej
likwidacyi intel'esów
Pożary ,
Przez cllłą uoc, z pouiedziałkn wodu ~miel'ci.
.pierwszego towarzystwa Jlołowu wielory· nil wtorek, trąbki alarmowe niepokoiły
* U d z i e ł o n o pozwoleuia na prowadze·
bów i inuych przemysłów", zatwiel'dzonego mieszkailców, O godzinie 8'/. wieczorem nie robót i sporządzauie planów budynków
odezwały się one poraz p;envszy, sygnali- prywatnyclJ, w guberni piotl'kowskiej, zaW 1883 1'.
X • ' owosti" donoszą, że IV Petel'sburgn zując pożal' w urugim rewirze ogniowym, mieszkałemu w Widzewie pod Łodzią inma być założona artel dla prowadzenia Paliła się owocarni:. w posesyi p, Berka żyniel'Owi-techoołogowi Bronisławowi - Pio·
bandłu wytworami rybołówbtwl\ mUl'moil' Keniga poci ]U ł380 przy ulicy Dzieluej, trowi
łaboszewiczowi.
skiego. Artel mieć będzie w Petersburgu Przybyła na miej ce wypauku straż ognio... D o C e s a r s t w a p I' Z e s i e d ł a się ze
skład oddzielny z I'yba.mi.
wa ochotnicza uie dopUŚCiła szerzeuia się wsi Rechfeld gminy Ręczno pow, piotl'kowX Gazety 8zlqzkie donoszą o odkryciu ogn ia na inlle części gmachu. Ofiarą wy- skiego, Jan Mal'cin Cerbe 7. rodziną.
niedllleko Wrocławia bogatych pokładów padku stala się tylko owocarnia, któ,'a do·
* Dzienniki ruskie dowiaduj!) si~, jakoby
nikłu i chromo, Dowiedziawszy sią o uich, szczętnie spłonęła, Straty wynikłe z tego istniał projekt założenia s p e c y u I n y c h
Rrupp z Esseuu ofiarował z:. Ill'lIWO ek- powodu wyuoszą pl'zeszlo GOO rubli. Zale· wydzialów medycyny sądowej pny
sploatacyi 1,500,000 marek, lecz wła~cicie  dwie jeclnak uspokoiło się nieco w powy:i:- uniwel'~ytetach,
zej dziełuicy. nowy alarlll obullzi! miesz.. W roku 1889, pl'zy ministel'yum dóbl'
le oferty nie przyjęli
X Z Berna donoszą, że ustawa o ocuro- kaliców, Slróże nocni, czując I'ozcb.dzący pańslwa, utworzona była komisya dła opra·
nie marek fabrycznych i handlowych wcho- się 110 ulicy Dzikiej sw Id palącej się weł· cowllnia projektu ś I' o li k ó w P l' Z e c i w k o
dzi w życie z d, l lipca I', b.
ny, zaczęli trąbić o godzinie 12'/. po pół· fałszowauiu artykułów spożyw
nocy, Upłynęło jednak sJloro czasu, zanim c z y c h i iuuyeh produktów, Komi ya ta
STOWARZYSZE..'UA.
X Na dzieil 26 b, m, naznaczono posie· straż ogniowa ochotuicza wyruszyła z po· uznała za poż yteczne ustanowić dh dozoru
dzenie zgromadzenia lUaj lI'ów powroźni mocą do palącej się wewnlltl'z fabl'yki p. nad sprzellażą al'tykuMw spożywczych oso·
czych w m. Łodzi, ua któl'em miały być N, H, Poznańskiego, w posesyi p, Sprzącz· bne komitety, składające się z przedstawidokonane wybory starszycb zgromadzenia, kowskiego przy ulicy Dziki~j, Gdy straż cieli ministeryów dóbl' pailstwa i skarbu,
z Jlowodu jednak niezebrania się potl'Zeb- przybyła n& miejsce wypadku, jeszcze ogie,i II także zal'ządów miejskich i ziemstw.
nej liczby lIIajstrów, wybory nie lll'zyszły uazewnątrz nie wydostał się, lecz niepo· Oprócz tego, wypracowano nowe IH'zepisy,
do skutku. Wyzwołono tylko jednego ucz- dobna było już wejść do wnętrza, Robo· powiększające odpowiedziałnośJ za wyra·
tnicy z tej fabl'yki, którzy przybyli wcze· bianie i sprzedaż szkodliwych dla zdrowia
nia. IJa czeladnika.
X Na posiedzeniu sekcyi cbemicznej 'od- śniej i ratowali towar, także zmuszeni byli produktów i napojów, Stosownie do tych
opuściĆ
wnętrze, Przybyli w bardzo malej przepisów, oskarżeni o te wykroczenia
działu warszawskiego towarzystwa popie·
rania przemysłu i handln poru~zono spra· liczbie strażacy, uie mogli rozwinąć pra· podlegać mają: za pierwszym razem I\reszwę otworzenia przy towarzystwie nowej widłowej obrony, tembllrdziej, że nie było towi od 3 do 6 miesięcy i karze pieniężnej
sekcyi techniczuo·lekarskiej, poświęcon~j narazie potrzebnych uarz~dzi , 'l'aki brak do wysoko§ci 300 1'5" za drugim takiemuż
przeważnie bygieuie miejskiej, oraz • pra wę śro,lków ratunkowych pozwolił pożarowi aresztowi i zwiększonej clo 600 1'8. karze
wybuchnąć nazewnątrz, Olbrzymie płomie· pieniężnej i nakoniec w razii dopuszczenia
kąpieli lodowych,
X Na zebra.niu ogólnem uczestników kasy uie ogamęły fabrykę i groziły sąsielł się tego przestępstwa po raz trzeci - wię
pomocy adwokatów przysięglych w Wsr- nim posa yom, Dzięki jedllak l'obotuikolD zienin do jednego roku, z z'lbronieuiem na
szawie, odbyły aię wybory dwóch czło nków faloryki p, Birubauma, którzy przeciąguęli przyszłość tl'Udllienia się handlem i prze·
zarządu, w miejsce ustępujących, z powodu węża od aikawki, nasycanej dostateczną mysłem. Przepisy te, obecnie wuiesioue do
nkończonęj kadencyi liP, Krajewskiego i iłością wody ze studni fabrycznej,-posesye departamentu ekonomii i pl'8W, mają by'
Anca. Na ogólną liczbę 92 obecnych, naj- od ulicy Piotrkowskiej były zabezpieczone, wkrótce pl'zedstawione na ogółnem zebrawięcej głosów otrzymali i weszli do zarzą Sik:\wka tej fabryki prllcowała prawie od uiu rady pallstwa.
Warszawa. W niedzielę zmarł n agłe
du pp. Artur Szaniawski (59 głosów) i Ce· samego 1'0Gzątku gdy poża,' 8postl'Zeżono
i nieustannie do końca uiosla. ratunek pło· ś. p, Audrzej Brzezillski, jedeu z najzull.zary Ponikowski (42 glosy).
TRAMWAJE.
nącemu budynkowi. Pożal' trwał 6 godzlo, komitszych prawników na zych, członek
X Uczestnicy zamiel'zonego pl'zedsi~bicr pomimo, że później straż ogniowa powię komitetu warszawskiego towarzystwa krestwa wązkotorowej kolei kOllnpj z IV a 1'- kszona w liczbę strażaków i IV ilość przy· dytowego miejskiego, członek rady towaBzawy do Wiłanowa odbyli w niedzielę na- rządów mtunkowyclJ, dzialał" z podwójn/ł rzystwa wzajemnego kredytu, racica IIl'UWndę, ua której iużynier Huss przeclstawił energią, Dwa pięll'a i pllrter budynku f1\- ny rozmaitych instytucyj prtelllysłowych i
trzo-

cełny donió ł departa·
łekarskiemu,
że
otrzymywany

X Departament

IV

finansowych. Zmarły liczył 68 łat wieku
i na kiłka chwil przed śmiercią czuł aię
znpełnie zdrowym.
Kancelarya warszawskiego towarzy twa
zacbęty otrzymała od cesarskiego toWIlI'ZY·
stwa popierania sztuk pięknych w Peters·
burgu progl'llm doroczuych konkursów, IV
skład którego wchodzą następujące nagrody: falarstwo rodzajowe: I·sza nagroda
rs. 300, 2·ga rs. 150, Malarstwo krajobl·a·
zowe: l-sza nagl'Oda rs, 250, 2·ga I'S. łOO,
Małar Lwo historyczne: l·sza nagl'oda rs,
500, 2·ga rs. 300. Temat do powyższych
obrazów pozostawia się UZDaniu sl\mych
al'tystów. Obrazy winny być dostarczone
do towal'zysLwa (Petersburg, Wiełka MOI"
ska, 38-40), najpóźniej 110 dnia 11kwie·
tni:l r. b., do godziny 4 po południu,
Pl'ojektowl\ne akwaryum publiczne w Wal'sza wie, wkrótce już ma ol'ządzić na wzór
berlińskiego II.
t, Moczydłowski, w pi·
wnicach jednego z domów na NowymŚwiecii,

Petersburg, W dniu 23 atycznia, w petersburskim klubie górniczym, naczelnik
południowo·zacllOuniego okl'ęgu górniczego,
inżynier

Doliński,

przedstawił

kolekcy~

próbek labrallol'ó w, zebl'aną w guberni
chel'sońskiej , Dotycbczas labradol' zuajdo·
wano tylko w gnberni kijowskiej,
.Birżewyja wiedomosti"
donoszą, że
w tych dniacb przyjeżdża do Petersbnrga
z Londynn dr, Chan, w oeln obznajmienia
lekal'zy ruskich ze swą metodą leczeula
tI'ądu .

ROZMAITOŚCI.
. "'Ił

Windthorst w China h, Do gazety
bremellskiej ,,Ewaogelista" pastor Lttriog z
Hamborga podaje wiadomość o ""ci, jakiej
doznaje pos~ł Wiodlborst w Cbinach. J~k pi·
sze syn wzmiankownnego pastor.. z Amoii w
Cbinach, napotykał on w podrótacb awych po
górach Martwych świ'ltynię poświgcon, siedmiu
geniuswm i dostrzegł w jej wngt~zu pomigdzy
kilkoma pos"tkami botków-oo zgadoijcie!atar", trocbę poUucwn, statuę gipsow'ł, w któ'
rej poznał z pierwszego wejrzenia doktora
Windtborsta, przywódCQ partyi centrum w parInmencie niemieckim. Dano mu tutaj miejsce
w gronie geni1lSZÓw. Figura przedstnwion'ł jest
we r....ku, prawn ręka zalotona n.. piersi;.
powodu braku nóg oparto j'ł o ołtarz pomied,y statuetkami botków w postawach siedzIł
cych, Trudno ozoaczyć, jakim sposobem zoa·
lazła się 00" tut"j; zapewoe po uszkodzeniu
wyrzucił h jakiś eoropejczyk, n chi6czyk "",
bobonny, znalazłs.y, umieścił j, w świ'ltyni,
• *ił Gazeta amerykańska, Gazety nowego
świata prześcigaj" jedna drag'l swoj" pomysło·
wości". W grudniu roku ubiegłego g"zeta
• World" zadziwil" wszystkioh budow, i nrz'ł'
dzeniem gmacbu dla p6mieszczenia redakcyi i
drukaroi. Kamień wegielny pod budowe gOlacbo połotono przed 15 miesi'lcn,"i a otwarcie
gmachu, nazwaoogo Pulit1.er Buildiog, odbyło
sig w dniu 17 grudnia, Koszty bndowy wynos"'l kilkanMcie milionów dolarów; fenomenalna
wysokość gmachu
przeoosi wysokości wszyst·
kicb inny~h gmachów New-Yorku, Dla kaMe·
go wydzi.łu tak złotonej instytucyi jak rijdakcya gazety, przeznaczono oddzielne piętro
domu, zacz1naj~c od suteren gdzie mieszez~
się maszyny drukarskie,
at do najwytszego
piętra, gdzie znajduj, się sale dla współpra·
cowników, aulorów i słotby, której liczba o·
góloa wynosi 1,758 łodzi. Dla ulatwienia slda·
dania czcionek wynaleziono IIIll8zynę, która zastępujo p....CQ trzech zecerów:
takich m,.,.yo
znajlluje się 100 I kolumna gazety • World"
moie być tloton~ w prl.Cciun jednej miouty,
Dzień otwarcia gazety był duiem prawdziwej
uroczystosci, redaktorowi ZM. nieobecuemu podczas tego aktu z powodu .łnbo ści oczu, zlo·
tono w podarunku modet gmachu redakcyjoego, zrobiouy ze szczerego srebra.
Widownią krwawej uroczystości
kościelnej był murzy6ski
kościół metodystów
w Oxmore, w poblau Bermioghamu w Alabamo, Pomigdzy tłumem pijanych murzyoów
wszczęla się oogle bijatykD., która po chwili
przemieniła siQ W
kraw, rzet. Swiece zgaszono i podc,as gdy zdjęte przeratenlem kobiety i dzieci z krzykiem rzuciły się Im wyjś·
ciu, mę1czytni zaczęli strzelać do siebie, skutkiem czego dwóch • nich legło trupem a trzynastu innycb odniosło mniej lub więcej cięt·
kie rany, Aresztowań nie było tadoych, po·
licya bowiem przyjęła sobie za zasade "oie
mll:Szać siQ do OpOrolo wyoikłych migdzy mu·

.*.

rzynami".

ił** Leczenie podagry. Znakomity wyoa·
lazen fonografu, Edison, wynnlazł nowy sposób
leczenin podagry. Podczas tej choroby na·
slępuje wydzielanie się wapo~, które wywołnje
wykrzywienia palców i cierpieoia. Sole metalu,
zwanego litynem (Lithiom), posiadaj, własność
rozkładania tych wydzielin, blczema ich • li·
tynem i nnd.nia im postaci łatwej do wypro·
wadzenia z organizmu. Dotychczas zatywauo
lityn wewn"trt, lecz z toł'ldka tylko bardzo
mllla jego ilość przedostawała się do wlMci·
wych siedlisk choroby. Edison zastosował do
koracyi podagry za pomoc" lityno pr"d elektryczny, Pr~d elektryczny, przebiegaj'lc prze'
tkankę oddziolaj'lc" rozczyny dwóch soli, przy'
ijpius,.. ich przesi'lkani. wsajemnę z jednej

lIZ1ENNIK ŁODZK I.

;~y na drog". W zastoso"aniu do leczenia zjechali w zyscy 110 pałacn Ce arskiego,
pod:>gry, kóra chorego odgrywa rol~ takiej gdzie general-gubel'Datol', stanlłwszy n stok'
Jedo' nogA pacyenta pogr"al Edison pui tronu przecz}'tał IV j'ęzyku I'Ilskim nat kan J.
..
lJ
.....
•
1
•
•• .". •
'/f rozcz)'oio soli litynu, dru8'l w rozczynie soli stępUjącą. mowę powitalną
aJJasllIejszego
morskiej. Pf'ld elektryczny, slrierowany na Pana: .Reprezentanci narodll fili kiegol IV
.kór~ pacyenta, sprawinl to, fe lit)'n nader nieustannej troskliwo'ci o wszy tkicb Mo.... bko dochodził do chorych czQŚci ciała i I ich wiernych poddanych, uzuałem Ja za
--~
rozkladał wapno, które pótniej wydostawało dobro zwolać 1\ as teraz ua ejm obecny
!i~ oaze"D~trz. Edison przysłał opis swego celem rozpoznania projektów uiektórych
wynalazku na kongres lekarski " Berlinie i praw i środków skarbowych dla kraju. Zarzytocz)'ł przyklod 73-letniego starca cierpi~- razem, ażeby nlatwić wam znalezienie środ Pcego
.
d
b
na podogr~, który po sześmn dniach kn- ków na do k- ończeOle prze sięwziętej już urocyi wytej opisanym sposobem był przezelI dowy dróg żelaznych korelskiej i iJjol'newyleczooy.
bor kiej, Ja I'Ozkazalem z r.emanentów fnu*** Muzykalny dorożkarz . W jodnem z do zu I'zł}dowego przelać 6,500,000 marek
ierwszych kólek towarzyskich., Wiednin zda- do funduszu komunikac"J·. Źycza.c wam
P
J.
rzrla si~ wielce bnmorystyczna scenn_ Stały pOUly -lnego wykonania wlożonych przeze
pianista wzmionlwwanego klubu, któr)' w swej Muie na was obowiązków, ogłaszam sejm
gr""'al do za otwal·ty". Uroczystość zakollczyła sigrzeczności niezmordowaneJ' wci.~
....
,"
"
tońca, zasłobl na krótko przed r07.poczQciem przeczytaniem projektów rządowych.
baJu. Klopot z tego powodn był niemały.
Nowogród, 26 stycznia. (Ag. p.). IV dniu
Zrozpnczony nromer wybiegI posturat siQ o za- wczol'ajszym rano zgorzał tu ko§ció! kato
stopstwo, wsiodł do dorotlri i krzykn> 1 na 6a- Iicki. Goberuatol' v!obiście kierowIlI 1'1\'
v "
kra:-Jedtl jedt (lo.. " jn snm nie wiem do- tunkiem i gaszeniem pożal'll . Ksil}Clz Pio ·
k~dl"- ,.Co si~ stnło? CO siQ stało?"-pytal trowski wyniósł z płonącego ko§cioła Najdor01knr'l, pelen wspólczucia: "zapewne pan świętszy Sakrament. Z kośdołll pozostaly
nnkasz doktorn lab jalriej innej pomocy?" tylko stosy węgla. Strata przewyższa
_"Toki pomocy i to niezwykłej' pomocy .... 20,000 rs. BudYllek był tylko za"ezpieczo.
~
Sznkom fortepianisty; mote wiesz przyjacielu 'lly w połowie. Pl'zybol'Y ko§cielne zgorzadzie
jaki
z
nieh
mias.ka?"-"ZDpewnel
zoom
Iy
prawie
wszystkie.
g
.
Wersa,
I 26 syczOla.
t
.
lA g. p..
) 'ą
S d przY. dnego .. , od powie
. d<la
. l d oro tk arz, "znnJ' duje
ja Je
on si~ tak blisko, it niepotrzebajesz pan wsin- si ęgłych skazał Władimil'owa, który zadać do dorotlri." - " Gdzie1 oo? " -spytał ur ado- mordo wał we Francyi narzeczoną swojlł,
",any arnnter.- " Ja sam jestem doskonnłym wdowę Dida, na 20 lat ciężkich robót, po ·
fortepiaois"," -odrzekl z pewno'ci4 siebie do- tern na wyguanie z Francyi oa lat lO,
r01karz-"jeteli pan zachces., wywi~ 8i~. ora7. ua 1 fI' _ odszkodowania.
tego zadnnia z zupelnem zadowoleniem gości" .
Gdy mu po potegn.niu dor--lono bonororynm
.-.
O tat'
. dorno ś CI- haudlowe.
pokdne-nic przyj,,1 go; cbciał on pozostać
me wla
artyst" woloym i bez podarku opuścić towaW.,lzaw., 26 atyeznia. \Veksle króL terUI. n ... :
rzystwo tok dystyngowane.
Serliu (2 d.) 42.70 'ł'I., 42.3\ 40, 45, 47'/, kUl',;
1.0u,IYII (3 tu.) 8.61 żłd.; I'ary' (lO do) 3 ~.~5 -ą,1.1
3'-22'/ .. 30 np.i W,a,lei, (8 d.) 75.75 tąd., 75.5u
np.; 4'1. lli~y likwidacyjue KrM. Polskiego ,Inże
95.80 żąd, 95.00, 35, 50, 65 np_; drobne n5.~0 ż.' I.;
Petersburg, 26 stycznia (Ag. p.). W czo- 6°/,., p ożyczka WSdaolluik I eOl. 103.00 żtti . 11 emiraj, w palacu Marmurowym, dopełniono syi 103.00 '.d., III emisyi 105.00 iąd .; 4'1, potyczchrztu Księcia krwi Cesarskiej, Konstanty- ka we"u ~ lr'u, • 1887 ron IIl.SiI _ąd., 12'/" 25
5°/,. lillty ustA"oe ziemskie l Beryi 100.6"
na Konstantynowicza. Rodzicami chrzest- kup.;
ż.d , leO.25, 30 knp., III seryi lit. B 9~.35 'ąd.,
nymi byli: Najjaśniejszy Pan, Wielcy Ksił 98.90, 99 00, 10, 20, 25 kup.,
lhty zastawne 111 .
żęta Aleksy Aleksandrowicz i Mikolaj Mi- Wara... wy I 100.00 h .l., II !l9 25 żąd ., IJJ 98.75
ląd,
IV
98.50
ifld.,
98.25_
.0
np.)
V 98.W żąll .;
kołajewicz, or az Wielka Ks iężna Aleksan5.,. listy zastawne miasta Łodzi I-eJ ser. 98.00 żąd.,
dra Jerzówna. Podczas chrztn, goy za- II-ej
seryi 96.00 ż,d., llI-ej seryi 95.11!; żąd , nt-ej
śpie wano .Ciebie Boże chwalimy" , rozległa seryi 93.00 ż,d. OyHkOlltO: Berliu 4810 1 Lou,lyu
się salwa armatnia z 31 wystrzałów.
3 1/,%1 Parys 3°'., \Viedelj 4 1
Pet.ersbnr;,r 51'1/0'
Petersburg, 26 styczuia (Ag. płn.). Za- Wartoś6 knponl1 z potrąceniem :Y'f,,: listy 1oa.IiUł\l'I'ne
&ielU8kie
44.2,
waru.
J
i
II
149.1,
ł.o.lzi L09.5,
twierdzenie w drodze pl·awoda.wczej pro- IiJlLy likwi lo.cyju8 559, pożyczka llrelUiow,\
I 14.5 ,
jektu przepisów o szkółkach elementar- n 172.8.
nych, opracowanego w zimie 1'. z., jest spoPeteraburg, 26 !tyczni&, \VeksJe UA rJon.lyll 85.85,
dziewane na zimę 1'. b.
u 110iy~zk& wl!lchodni a J03, [J I lwi.lu k" W.1Cho ·
Petersburg, 26 stycznia (Ag. płn.). Jak linia lOł':I" ł 1/,0', listy Zn.."LAwue kret1yt.. z.ie lU skie
donoszą .Nowosti·, bawią obecnie w Pe- 140'/2' akcye lłlUlkll rn8lde ~o dlA. hn.mllu za.gl'ł\ui e1.·
nego 283.50, petersburskiego l.In.uk n IIY!ikolltO\"ttlt O
tersburgu prawie wszyscy kUI'atorowie o- - .- , ba.ukn JUi~ tl ~yIlILroduwego 502 O). \V :l ril.'~\V ·
kręgów uaukowych, wezwani do wzięcia .kiego bauku dy.rłkoIlLO~Ve"o -. -.
ndziału w naradach specyalnych pl'zy mi8,,.lIa, 26·go atyczuia. Rauk1lOLy rll:1kie z.u. rM.:
nisterynm oświecenia w sprawie nowych 235.90, ua dostawO 'l35.75, \yekJłIA 111\ WILrazfLw't
235.4-0,
Oli. Peteratmrg kro 235.00,
nA Peter.1hnrll
planów i programów wykładu.
dł. 23400, IIIt. Louuyu kró L 'l.1J.3J,
liR. f.ou , łyu tir.
Petersburg , 26 stycznia. (Ag. po). Krążą 20.23 '/" ua Wiedeń 177.80, kllp"Uf "elli. a~"50;
wieści, że budowa dr. żel. uS'llryjskiej za- 5'/" Hity ustawne 72.7ó, 4,"0 list.y Iik\V illn.eYJllc
czuie się z wios ną . Roboty zaczną się we 69.75, po&y<oka ",ska 4',• • 1811') r. 91.80, 4'1 L
Władywostoku , gdy przyjedzie tam Jego 1887 r. 69.20,6'1, reulJ\.lota 107.80, 5'/" r.1 zl. z 1 l!~1
r. 107 W, pozynluL \ucboduia U 6111. 762 ), III SUlI
Cesarska Wysokość Cesarzewicz Następca 8yi 77.20, 5'1. list.y zas tAwne ru:(kił\ h.l9.90, fi"/Ił I)u'
Tronu.
tyC"& premio"",, z 186 \ rok u 172.50, takaż z. lłSt~
Helsingfors, 26 stycznia. (Ag. p.). Otwar- r. 164-.25, akcye drogi *el. \'f8. r8 z.1\\".·tJUHy iA,16łIJII!t;I'~,
akoye kradYlo",a austrya ·ki. 176.30 .• k,·y,
cie sejmu finlandzkiego odbyło się dnia 24 231.90,
"ał8ZłUnk..iego bauln halitUowego 9750, 4IY1k'Hll'l"
b. m. Po nabożeństwie uroczystem \V cer- "ego - .- , d1l11konto uieulieek'''::1t ""\lIkll Plt.II"IL"1o
kwi św. Mikołaja, odprawionem wobec ge- ł'l, pry ... tuo 2'/.':,.
nerał-gubel'Oatora, senatorów i urzędnikó w,
Londyn, 26 stycznia. pożycŁks. ro "k" 7. I kfł!ł r,... kll
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WJELKI ZAPAS

DZIENNA STATYSTYKA LUDN O ŚCI.
zawarte w daia ! 5 -~7 atyrznia,
<\6: J6zef S,adko'",
•
Alaryanllll ow'ió.k•• A[.tousz Wojewoda z Fune' .k~
GOrJ1ick~h Antoni Ro ~. m!\J'yllowski z l l arsanną Kaspc.r ek, Plotr A.ut05ik z JA(lwigl) KrukI Tomasz Lud.iejewski z Uarynuaą Grzeczk o wską, J6zef Dekkert z Józe(~ Lewandowską, Edward Malolepszy •
Wiktorn Wąsik, Jau Borys z Aaną Kowalezyk.
l\(o.cy Krz.stonek z .J6lef<t Kopińską, Wincenty

Usługa

W.r

rUek.lł:lDdr

leradzki fi Romu!lldą Sikorska, \Vawrzyniec Pilłt-kowski z Antoniuą Dobrosiósk'l), St.anistaw Orga-

niśc iak z Ad.miną G6rką, Ignacy n.ter z Mary,nn~ 'rorzewdką. Paweł Klib r z Marya.uną PawlAk,
J Olef JarosilIski z Franci s zklł BlLdowską., Franci8zek
HIlUm l\ll z 8tanidłLwI} Michalsklh Melchior Hewers

ciszek Uanistn. z

Bronisław..

Tra.ralak.,
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PIERWSZORZĘDNYCH

~

148-10-1

na

"n-

"

TOlD&S,w ..,....

nH ziua • .
"Iwaugr. } ,....
nD ..browy 0 0\110• •
"
"
"
"
"

PeterabtU'ga. :
Hosk,,!
\Vieduia .
Krakowa

1008

532 7 52

Antoni

1

A.

6 > 0 0 0 0 010 10 0 0 0 0 < 8

Ceuy jak najniz ze, lecz absolutnie stale.

odpft80Wftnych

UW!

" Pio,rko1fa
H Graniey
..
" Sosnowca

ł 37
25
5 27
7
z J6ze fą Grzegorczyk, TOBla.. Wite.ak z Józef.
10 61
Witezak, Antoni Beraad z Ludwik<t Stasinowsk<t,
9 18
\Vrocławll
Re nhol ( Scbw.lm z Bertą Tyehl Adam nrceraki
6 5ł
tł Berlina.
7 Ol
z Ju!ianul) Księi;uiak, Feliks-Erazm Hentzel z Zeoobią-Karolin, Kluszczyń3ką, Walenty Wr6bel •
J 6zefą Urb&OI.k. Ignacy Traczyk z lIichalin .. KraUW AGA. Cyfry olUaczone grabszym dralriem
pifu!ką, Wlady.taw Li .oŁa • Aon~ DZleeią'ko"'są, wyruaj .. «as od godziny 6-ej
wiecz-orem do goIgnacy Strzelewak.i z J6zefą Czeroik, Miebał F'an- dainy 6-ej rano.

Doskonale zaopatrzony sklad dla zaknpów

rzetelna.

~Uuernit""l

Ił

o,

Na. na.dchodzący sezon wiosenny codziennie na.pływa.ją świeże nowości.

..

.,

Malto~slwa

suknie. '"'Q

.... CALYCH WYPRAW

• Uxhi
odohodzą :

Vi p.rafll katolickieJ.

plócieu, bielizny stołowej, ręczników, towaru białego, dywanów, chodnil\ów, matel'yalów na pokrycia mebli, firanel\:, stor,
kolder etc,
-

3'1.°/,

23645
236.50
3'/.'/,

przychodz~

=

suknie

~ WyMr D~wi~~~i i n~wclli ~
C) KLEMENSA JUNOSZY.

'"

'II

nowości francus kich , angielskich, saskich i ruskich

materyałów : na

przyohodzą :

23590
215.75

du KlJlnszek

największy

PIOTRKOWSKA
wybór

z

"to

s z

Herzenberg i Israelsohn, Łódź

lWajwiększy

2'/,'" Kousole a"giel.ki. 97'/... PO-I Bojal.a

1-'

I

o

II

Jnliannł G.~&Uer, J6zef Fibiger • BerŁt
chmurno..
.
AII!~ .Kranze, :\larcln Cybula z J6zelł .F~, Ma~.rallw" 2~ styczUla. 'hr" na 1,1" ," IV,U... ",_ c,eJ Yi~da z Florentynł Nowak, Anton' C,eeh06s&:lego. PSlIeUh!& RIIl. ort!. - , II t r A ł dobrtl _ _
czyk z Ursznlt} Jaworakt, Wojciech Kazim.ircza.k z
biala - -550, ,vrlo .. ro... 580 -625,
z Cacylią Igoa,iak, KOOitaoty Bieńelyk z Franwyboro"e 450-\BO, ..e,lui. - - -, ... ,lIi,," - ciazką Pycho"sk,\, Teofil Perdek z Antonin,. Poz- -,j~••mieu ~ i t-o rr.\l'~ - -:4°';, o"ie< 280 - dziej, Piotr Kośelelski • ld&ryannł Nowak, Stani300, gryka - - - - , rzev,k le,", -. ZlldO",
.Iaw Blaliejewski z Jnlianną Dębsk", Jau :Brykoa •
- . rzepak :o.p:. zi lu. - - - , grooh 1.01111 - Antonio!} Skonieezo" Tomasz Szadowia.k z EmiliI}
_ , eukro"y - - - . (....01. - - - za
Konarsk,., Franeiszek B,.ezek z Walery. Matysiak,
k"" .. jaglau" - - - . oloj "'I•• kow, - - Roch Adamusiak • Katarzyna Włodarczyk, Stanilniauy - - - za pu,l
' .Ia" Swi~t.k .. Agnieszkt żczypko"s"'" Jan KaDowie.ioun ps•• niny 500, 'yll< 500, j~.'lDi."i. I łow.ki • Maryanną Borowezyk, Franeiszek Jezierslri
~o, o,,"a 100, ocrnd... pili"",!,, -- kor ,.
, &.J~~win Pawlak, .Stanislaw Kobel . z Antonin,.
War ..aw •. 26 stycznia. Oko"i ..... Hart. skl&d. Z,elmską, Hago EDl11 Tuoel ke z Paulin. Hornuug.
za wiadro 100' _ 11.-; za 78" -8. ~8. Szynki...
W parafli ewangelickieJ. 10: GnstBW Francin ek
wiadro 100°-11.15; za 78"-8.69'.
KrUger z Ceeyli. Iloche6aą, Karol -':llie.,ertzT",?Berllo, 26 atyezni ... Pn,,,i," 183 _ 197 U" st1 cz . I filą Iłessert, AdoLC Fryderyk Wac~ • Amahą
19500, u. czer". lip. 198 7.i 7.yto 168 _ IBO. lchnocke~berg, J6zef Hoffinann &
li,. B~umg'''t,
ua atycz. 178.00 lIa kw. IUJ·. 173.00.
Koro~ Rei! z Otyłoą Hagel, Jan Karol . BID~er •
'.
Amabą lumann, Robert Frank z Ilosol'ł R,cbter,
~IYOrpOOló 2ł Btycznla. Bowel"a. 1".woZ(la"i~ Ry..ard Fryderyk August SchrMer z Anną WerthkOlIeowe.
br6t 7,00</ bel, z tell'0 "a .1,ekl1l.el~' achitzką, Oskor M.acze"ski z Emą Kebseb Julinsz
wy.,,6z 1000 _bel. 9~f,aIe. AIod(lliug amer,ka,i- Hepner • Oln Lick.
'
sk..: ".n, styczeu lnty, I.. spued.",cy, '!& .l~t, maSlarozako"nyoh. 3: Dawid NajcbauI • Elterą
rzec o I.. sprze?a.,c!, n~ marzec
kw,ecleu 5'/" Peltz, Haim Waj Der • L>n'l Glazensztaju,
11
nabywcy, na kWlec,en toaJ 5 /'1 nabywcy. na maj Josek Fajner z Blimą Bocian.
ezerwiec 5'/, ~aby~.y,~, ~zer",ec lipie. 5'{n ~n:
Zmarli Ył' dulU 2,.- 2'7 Ityeznia:
by " c>:' ~nl\ ,bp tee slerp18u 5 /11 nabywcy, n& sIorplen
Katolloy: .to la.t 15·tu ;tmarło 13, " tej lie-zbie
wrzesleu 51n uaby"cy.
t hlope6w 8, d_ie .. oząt 5, dorosłych 8 w tej
Now-Vo rk, 2\ stycznia Ha ... I"o 9'/•. \'T X. Or- licobit mężczyzn 5, ko bi, t 3, " mianowicie;
le.u,e 9'/".
Andrzej Kopciak, lat 34., Maryanua Matasiak, lat
Now-Vork, . 2~ _,ty""uia. K"'Ą ( ~'.ir - Ilio) 19.00. 22, M,rcin Wodzyńslri lat 27, Flory,n Seid~l, lat 61,
K
..
wa
F,ur-Uw
li
7
lo
....
r,Io"",y
IIĄ
.ier~.
1667
Maryanna
71, Erazm
PrnU" p.źd •. 16.0lI.
' 8.yfu!ki
, lat Stolarek,
71, Zofia lat
l'abislak,
lat 18,Rawlc.
Stefan Glajzer, lat 67.
Ew.ngolloy: ~o lat Il)..la zmarło H , " tej liczbie
'I' ~I.I~G U \ III GIEI,1I0 "'IS,
chlopców
11, dzi owczłt 3, ,Iorosłyth 3, w tej
Icsh,e ,.~ic.yu
l, kobit t 2, a miano"icie:
Z I . 2617. d . 27 Edward Robart Pietsch, lat 18, OI&,a Marya SteinGłełda Warszawaka.
~"_ ~ bach, lat 21, WilheImina Augusta z Beb6w Prey,
7.,daoo z koA ..... gi.ł,ly
lat 6ti.
Starozakonni: dziooi do lat 15-t.omorlo 7. w tej
licsbie IlLlope6w 7, dziJwcząt - doroalych - ".
Z. wokal. kró lk.l.r .. ln. ·...
'.j liczbie m~żczyzn _ kobiet _
"8 Uerliu •• 100 onr.
42.70
42.55
ua l,oudy" z, I f,. .
8 61
8.58
ua Paryż .. II)IJ 'r.
34 ~
34.25
n Wia,leA s. 100 II.
7575
7560
LISTA PRZYJEZDNYCH
Hol.1 PolIki. Ed. Reis • Biały, Dąbro... 1ri x
z. p.p lery IJa h L.. oJi 8 .
z 7.elowa, F. Chodakowaki z Radomia, Al. Bajer •
List.y likw hlllcyjne I\r. 1"01. .
P5 PS 50
Plocka, Sil.";.. x Wal'8J:awy.
RlIak \ poi-yczka w~ d l o. J ni!\
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(SZANIAWS~IECO)
10 TOMOW.

WydawJJictwo to r ozpoczyna się w styczni u roku bieżące
go i obejmować będzie 10 tomów objętośc i od 15 do 20 al'kuszy druku kaidy_ 'fomy wychod'zić będą. w odstępach miesię
cznych i zawierać IV liobie najcelniejsze prace tego autora_
PI'zedpłatę przyjmuje biuro administracyi "Wieku" ua następujących wal'unkach:
Zapisujł}cy się odrazu na wszystkie 10 tomów oplacają tylko 1'8. 6, w dwóch ratach: rs. 3 przy zapisie i 3 przy odbiorze 3-go tomu. Z prowincyi na przesyłkę pocztoWł} dolączyć
należy kop. 15 za tom. Czyli dla prenumernjłcych wszystkie
10 tomów odrazu cena "'-yno ić będzie:
W Warszawie rs. 6.
'"
Na prowincyi, z prze ylką pocztową r~. 7 kop. 50_
Nabywajlłcy pojedyncze mi tomami plaeić będą:
w Warszawie po 1'8. 1 za tom,
ua prowincyi (z przesyłką) po r : I kop. 15_
Tom I -szy obejmować b'ldzie : powie ć p. t. " 'ieruchomość
000" i nOlVeIJe: "Córeczki pani :Maciup kiej", "Pani z pieskiem, "Pan :Metr"_

8Cl
~

'II

C)

-.

"'.\
i
'II

wczesne zapi y, od tego albowiem zależeć
ć druknjł}cych się nakładów_
42-0-1

'" zar Upraszamy o
'II będzie ilo
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DZIENNIK ŁÓDZKI.

W

niedzielę

południu zmarł po długich
długoletni majster ciesielski

o godzinie 3 po

cierpieniach nasz

~tp.

EDW łRD PIETSCH
o B r:b JI B JI E H l E.

itaUCZYCiel MUZYKI z patentem
konsenvatoryum
warszawkieg o, mający pozwolenie Yupasnenie .1IO;l;3I1ucKoii-<l>aGplf·lHoii lRentsooU Aoporu ;l;onOĄBT"L )1,0 Bce06U\aro CO'fiAtRi", 'lTO aUlEellOHye .
prowadzić SzllOłę rnn- IIOB8UULle neooc'rpeGOBaUllble 00JlY'HITell8ll" 00 5 (17) flRBapR AUO 1891 rOAn TOBapbl, Sl> c.IIyqae
zycznlł.
były
dyrektor aeROBI! DJlUA1IllLl\eB'b .onblll."b 01. Te'lellill cpoRa, yKaaauHal'O DL CT:lTh1l 20 n bI o o q a fi m e yTsepz;I;eHoaro
l
szkoly, chórów Kogcielnych i 06U\:lro YCTaBa pocclliCKOXl> ateJ\taublxl> )lOpoM., 6Y"YT"b 0poAaubI C'L uy6.mquaro Topra ua cTenqilt
JI?ASL, 00 llCTeqenill co AUli lIaCT08U\eii oyGuBal\iu TpeXl> HtCll1.len.
nauczyciel gpiewu przy gimWe czwartek, (1. 29 stycznia 1891

vrcrroRIA.

nazyum,
Feliks wKrzyżanowski
zamieszkał
m. Łodzi i iyczy sobie udzielać lekcyj
fortepianu i gpiewu w językach:
ruskim, poł kim i niemieckim. Wiadomogć: Hotel Victoria \I wlaścici ,la" -go Freo,lcllberg.
~O'J;i-U ---'i---------'i------';------i------l-.::..-t------+--.:..,..-1800
725 A.rycTa 31 (OeuuGpa12) BapWUA
rrpe......JlTUl> 17 Y.ay...
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BENEFr
Maryana Win kiera

Tfc'o a

'
.
Dr. J. BIrencwelg

(BEJ~LE fA I.L l.
A" medya w :I ,kI ch, "rzez

8oi*i

W
SardolI i Rajmunda De landes , tló: lVyląctnle chor. \I'fuerywle I skór- 89749
maczona Z francll kiego.
Ile, róg PoIlIdniowej i Wschouniej 90141
vis-~-y is domu p. Abla Jli 48, prz. 91355

i~~~f:~i~

o.

Reooud
B~rord
D.venay
Rr. de Barsac
ROSł\lUollde
Bertot
Richardin
l,omcudant Panlot
Ademar, syn j ego
Bereqniu
Dependent
Pani 50irel
Zuzanna
Pani Filoche
EIICemia
p~ui
Ros!\montle
D
(lrna

OB~::~~~~!~~i

od 11-1 W

poło i 0(\l662.!iO~ó· ~m

p t!\Szkow ki
p. [. Trap. zo
p. Jar8ze..... ki
p. Dobrzański
II. Danielewski
p. Staszewski
p. Zdzie..yńsk i
l', Winkler
11. A. Olszew ki
p. Goruowskl .
p. Bartoszew. k.
p·ni Bisen JIWO.yska
p·n. 1I0rska
p-ni A. Trap zo
p-n." Trapazo
p·ru
Staszkowska
pua lleszrzerska

OB'.bH BJIEHfE.
OYAcGn",ii JIpu cTRnl> Ol>ta.. a Mu·
pOllblXl> Cy)lcii 3 IfeTpolwncKaro
OKpyrR II. C. ~Yjl3UOc~Iii , atUTUj,'
cToyJOU\iil nl> rop .1IoAan Bu )\OH1I
"
.\i 1339, OGl>RBJlRCT'b 'ITO HJJoapn
28 )1,118 cero 1891 ro ~a C'b 10 qac.
yTpa, B'L rop. JIOASII 110 fopao>ly
p
• 6\!7 G
blnRy J
~, YACn. IIpO;r.aoBTLCH J{BIIZowoe uwyU\eCTUlI, OpuDa·
)l.JlCataU\ee MomeJ(y rOJlI'Aaepry,
S3ICJlJO'13JOoleccR O'L lIeGenn 11 paa·
60
łlblX'b nOAKaI'L u ou/finenooe l.
olimpia
p·na Pichorówna
pyG. ICOO., na YJlOollel°Bopellle
S łużącl\
p·n~ Rawicz
npeTeosili HUROJJllU l lpo3AooOKaro.
p.
Zaborski
O UUCh, U Ol\tOBy npOA3BaeWblX'L
JWiktor
6z.r
p. Szvmborski
gent
p. wl'r"iiljusz
opeilwe-rOB"L HOlltoO paaCHRTpUBaTh
Aloząey
p. Ceremurzyń ki y CYAeGRaro lIpoCTaaa O B"L )\eOh
Depen~ent drog i
p. Cbf7... kowskl npo.,azo II" IltcT1I oooii.
KnclulllsŁrz
..
. p. Roman .
rop • .1Io;l;3L, lIuoapll 1(1 1891 r.
Rzecz dzieje Się w Paryzu.
Cy;l;e6. lIpUCTUU'L ~y:\a BHe~lii.
JIII-IIIII~IIJ!II!II!~III!JII!IIIIII- ~I
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W OGRZEWANYM
OB1>IIB.'IEHIE.
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2SKLEPY Z MIESZKANIEM

llex'b

"
.."

OpeA1tUDT'e.lL

l\1l!łe.JloGayx"L

"
"
"
.."

1 RBBru
; ~::;::KT. Ton
I BOAIUl
~o Kpa... a....

nBAepma.lb

llliJ.yacKiA
Wpu.-rrnccp'b

..

"

.,"
.,"

JI eUDueP"L

~~:=.~

Bep~re~'·• ~.

BopKo.",,,

t~::ap...
rauG..
ĄBopUl1l<Oalo

.,

"
"

.

····
···
•
:
•"

:,
~

;;

2
2

30
28

35

i ~:~K.~~~:

80

1 rU.DTep",nu.
l 10111
1 Cli::;: I10p.
l JlIuo ...
2 llunrn
l BUDorp. BUHO
2 K
3 C:::. DIoQ.
1 06ePT Gf"'''
I 1\OIOU .....
1 A
1
oap ....
1 Bnnorp. ::11.0
2 YEcye..
6 ROpa"'D"
5 TpaOLO

1

23
10

~ ~::~.hl
~

Bapwu'C"B
upoA..auT6Hn

3
3

3

B.r......
Ol uPfc"
."'
l nOI'Ta.

~ ~~~;a:~P.

2 T.G.". oGau)l.
1 ClIJl.IO "llllepo.
132-3-1

1
3
9

38
10
37

50
8

25
35

1
9
89
fi
2

26

~

20

10
80
5

3

10

1
G

10

2
(O

4

22

3
610
j

2

15
10
25

3

5

82

2

Z b'
Zastępstwo na Cesarstwo
gu łOno. paszport,
przyjmuje dom bandlowy i przemyałowy
Warszawski,
3 razy do roku
.
.
wydany z powIatu PIOtrkowskiego własnych voyagenrów. Kli6Dtel~ Uozn~ i
wysyłający

JleTpOGOOdo ,vyuajęcia
ORpysuaro Oy;l;n PHQap:\'L ul Prz dzalniana ró SZOS
Wi- na imię Katmy Leib Bęckowskiego. daWl!~ 1!08iada w calej RosYI. Oferty
6Y~RenRQD lIUJTellLCTByJOJltill O"L 1'0, d .
~..
g.y
Łaskawy znalazca raczy zlożyć prznmuJ. Biuro Ogłoszeń RaJohman. lo
'o!lrio
zewsklej ~2 506·b naprzecIw do..
~
Frondlera w Warazawie, pod ,Zaatępu Alu u l u - l i
o.u
pO;l;t .1I0)l.3U ~o HOB', M'L Pbl~I(Y Dl> mów familijnych Ss. Sch eiblera.
takowy w magIStracie.
113-1 .tWO".
129-4-1
przedstawienie
AOMt 1I0)l'b ]U lO, Uli OCJJOOaUlH 1030 l'amże do sklepu z pieczywem
2 występ znakomitych w owiecie akro- eT. Y CT. rp. 0r)l.· 06l>ILBJlOeTl" '1"l'0
'potrzebny
batów 3 braol Mazzl. NOWOŚĆ! 81yo- 17 J1RBUpo 1891 J'O;l;a O'L 10 qaCODl>
ny amerykanin p. Thomson wyatęlroje yTpa 6YAeT"L upollRBe;l;eoa OyGlIH'"
ORYGl~lLNE I T.tOMACZO~E.
dziś jako berknles, podnosząc różue cię- nallllpO)lama )l,BUatUHarO M)lymecTBa
żary największej WAgi.
r
I
50
U9 3
KOMEDYE.
Występ lli.s De·la·plata, Alłhow, Ans. npaua"lIelBaU\aro
e80xy
ency Z (aucyą. r5.
•
B./ucki M., O Józio.
Busnach w., Chateau Yqllem.
ty, Etelkl i wielu innycb.
COCTouU\aro US'b mepCTUllliIX'L, 110_ Kuzynek.
•
Dreyf". A., Histeryczka.
Szczeg6ły w afiszach.
J1ymepcTlIDLlX"L II Ke.JoIrapHOBElX"b
ZGUBIONO
Fredro Jo Al., Hypnotyzm.
Goodlnet E., Mgła·
Dumas A., Zaproszenie (lo woJen.
Pocz~tek o godzinie 8 wieezorem.
TOUapOD"L u Ol\111JeJJHarO )l,n8 TOp'
lr,at'tl1'. pobytu,
Gom""okl w., Skrytka,
MBJlhao H., Księżna.
Z szacunkiem
rODl> Bl> 656 py(i. - 1t0U.
~
Kościelaki J., Dzienniczek Justy.i.
Pallleron E., Podez.s balo.
M_lIerowa Z., Fał "ywe bIoski.
IIpo)l8lRa "uYAeT'L OpOUSBO)l,UTj,CR wy d aną. z t n t ejszego magistratu ua
169
Dyrektor 1l..lloncke.
_ Przemędrkował.
Holpeln H., Model na bohaterko.
rIBU rop. ,lJ:O)\SIł lIa HOBOWl> PLlUKt. Imi! Maryi Pitsch.
- Postanowieni•.
Cagna Go Na balkonie.
'
Eljan .. Wieszczba róży.
ZgubiMło
rop. J[O;r.Sb 9 Huoapll 1891
/. A ta kkaw y znala;zca . .racz y zło .A!.'a~o~edy~:~·Niooo .
Cy;l;eGRLlił IIpIłCT8Bl> By)l,ReBU'll>. zy., a ową W magIStracie. 1 •
paszport i książkę legitymacyjną
172- 1
.
MONOLOGI I DJALOGI.
wydane z powiatu brzezińskiego na
PRZYBŁ1\KAŁA SIę
Rein8tein F" Muzykaloy, dyalog estra· Szymanowski W. Aktor.
Dziś we środę 28 stycznia

Wl

ORnro

ROr"nl0sowo A"'obatYG'!11O

KOMEDYE I MONOLOGI

sklepowy lUD sklepowa

m

a._______...........

68 1

II
imięrfiDaWida
Jakubowicza i dwie
TepIDl'1
I>,
kwa I kacye wzięte z Toma zowa B"'A8unWi B On'rOlll> aCIIOpT'
rllUULl U. Hnoy

na imię Sury i Lejzera Jaknbowi- oa, JJpacn'.imclIaro Yfls;I;a na UHO
czów.
C8J10HOna JlcslI Ił ceMellcTB3.
Ła kawy znalazca raczy złożyć Hame;r.miił 6.nrOBOJlOTL IIpe;r.()Tatakowe w tutej.zym ma.gistl·acie. S8TL BU aA1Imnilt larncTpan.
170-1
174-3
Wydawca Stefan Ko •• ulb. -

\...

----::

Redaktor

Bolesław Knichowieckl

-

wyżlica biała

,
prawy właściciel za udowodnieniem
i zwrotem kosztów odebrać m oże
na Balotach, ulica Zgierska, dom
Strzembskiego od Kraozego.
171-1

I

prZYb~:~j" z .. Pi...
:,~~::~~t· Nf;~~:e~~;;~~:
:..:
Rel •• teln F , Pr:oed monologiom.
Bura.d. M6j ehrze.tny ojciec.
Rapacki W. (ayn). Monolog zakocha. Normand J. RakL
nej.
Wyszły nakładem ECnA lIUZYCZXEGO I TEA.TR.\L'EGO, (Rajtbman
I FreBdler, Senatorska 26) i są do nabycia
po Ds. • kop. 50 za e ..zemplaz.

)1;0980.11880 JJ.eosypo., 16 [aPD 1890 r,

Wd!'ukarni

"Dziennika

Łódzkiego",

