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DZIAŁ PRZEMYSŁOWY. I 
czne z powodu nieurodzaju oszczędności Y' I warów; .4) wydawanie pożyczek ua towa./ dzielnictwa kobiecego, drobnego Pl'zemy
wydatkach p.aństwowych prawd?podobl!le ry, l!rzYJmowaue przez t?w:trzystwo do wy- siu i robót szkół żeńskich; oprócz tego za
oddalą tel'mIlI , nazuaczony pIerwotnIe. sylkl, na przechowywali le lub \V komis. miel'za równi eż pl'Zedstawit działaJność ko
Ogólna suma potrzebna na budo wf) tego Zarząd odeskiego towĄnysLwa k I' e dy- b iet na polu Iledagogiki filantl'opii i lite-

Cła·.. dystansn wyniesie 22,465,000 rs., tak, że towego miejskiego otrzymał po raz ratury. ' 
X. Ra~a.państwa zatwIerdziła Ilr~ed8ta- gdyby roboty miały być ukończone w roku wWry odmowną od p. ministra skarbu od. ~ 

wienie mmls!ra skarbu, na zss8dzle któ- 1895, trzebaby rocznie asygnować po 7 powiedź na swą prośbę IV sprawie wypu. 
rego d? d a t k!> w a . o p la t a 40% . od cła milionów rubli. Ponieważ ua dalszy ciąg szczenia 5% obligacyj_ Z M I A S T A. 
na węgIel ~amlell"y l koks, !,rzywozon.e do robót kolei usuryjs1dej w r. 1893 trzeba PrzemYłll. 
pOI·tów morza 9zarnego I ~zowsklego, będzie około 6 miliorlów rubli, przeto \V X W krótki m przeciągu czasu z Rosto- -0-
czasowo. ustau0',VlOn.a do.13 hpca 1892 r., wymienionym roku kolej syberyjska pocblo- wa wysłaną. zostanie znaczna partya w i n a Rada zarządzająca łódzkiego chrześci-
pozost:tme obowlą~ującą I na przyszlość po Ilęłaby do ) 3 miliouów rubli. r u s k i e g o 110 Fl'ancyi. jaliskiego towarzystwa dobroczynności za-
u plywle tego tertDlllU. "X Z~r~ąd kolei fa.~tow8kiej i kursko· X ·Olbrzymie postępy~poczyllił ostatnie- w)adamia czlonków towarzystwa, że na 

~rogl wodne. . klJ?wskleJ otrzymał w tych dniacb zezwo-. mi czasy IV guberni kijowskipj p rz e my s l zasadzie § 11 NUjWYŻfJ zatwierdz~nej 
X W rzędZIe .robót pUbhczuycb,. nad lenIe na wydawauie pożyczek na za- młynarski. Pierwsze miej ce zajmują tu u tawy, zarząd zwrócił się do JW. Gu

których .ucbwale1l1em obrado~'Il~ będZie w s ta w z boża. vrzyczelu obu kolejom w pod względ e lll rozwoju mlynarstwa powia- bel'Uatorll piotrkowskiego z prośbą o za
tycb dD1a71~ .srJ~cyl\lna kom,~ya. rz. r. t. t) m .celu otwal·tym zostal w kijowskim ty: hUlllański, ha,isyllski. lillowiecki, skwir·- twierdzenie terminu rocznego zwyczajuegll 
Abazy, mleHCI SIę budowa wl~lklego IDO· oddZiale bauku paustwa kt'edyt do 500,000 ski i tara..zczauskL Okułu 75% oO'ólnej ogólnego zcbl'ania członków na d. 6 maja 
sLn n a. r.z BC e N a l' w I. . . rs. dl!! każdej z nicu. Zarząd drogi f:lstow- ilości młynów znajduje się wewnątrz ~ZIVO. (24 kwietuia) 1'. b. Porządek dzienny ze-

X MI~18tel·yum. kbDlUlllkacYł wulo~lo do s~lej wydawać będzie pożyczki na wsze 1- I'okąla, którego gl'l\uicami są koleje: Fa- brania tego będzie ogłoszony w swoim 
rady psn8twa vr?Jekt, aby ~ c.zasle w~ . kle gatunki zboża , l,rócz mąki, wysyłane stów, Koziat)'n, Kozialyn · Uhrystynówka, czasie. 
jennym,. z cbw!lą uruchomlenra armII, do Mikolsjewa, Odesy, Pete"sbul'ga, Rygi, Clll'ystyuówka, Szpoła i Szpola·Fastów. Hojna ofiara. Na. rzecz budowy kościoła 
wszystkIe kom~nrkacy~ par~s~atkowe ~rze- L.i.bawy. i. Sewa~tollola, zarząd ~aś kursko: X Podczas letniego obozowauia wojsk Wniebowzięcia N. M. P. na Starem-Mie
szły, na I ÓWlll .z dlogaml z.elazneml, do kIjowskiej kolei, na wszystklH gatunkI rlokonane bę~ą p I' Ó b Y 7. l'óżIl eg') l'o,lzaju geie, patistwo Alolksandrowie Skrudziuscy 
ro zp Ol' z.ą d ze o I a n: ą d u, pl'~ycz~m za zboża, wysylaue na wszelkie stacye I'U· k o n ~ e l' wam i, zastosowanemi do żywie- złożyli 550 rubli na ręce prezesa komite. 
korzystaUle ze 8t~tków .u8tllnllwI~ ~I~ oso- skich kol~i żelaznych. Ten ostatni ma nau- lIia al·miL ,Fauryk,\cya konsenv rozlloczętą tu budowy kościoła, p. rejenta PłaclIec-
bne wynagrodzenIe dla Ich wł&śclclelr_ to vrawo wydawania pożyczek ze swych już zostal" w Wal'szawie, Kronsztadzie i kiego. 

Dregl iela_e. flllldnszów, pobierając jednak nie wil}cej ilinycb większych miastach. Kwestya lombardowa. Od zarz4uu łódz-
X Na kolei warszawsko-petersburskiej nau 6% rocznie. Rolnictwo j przemY8ł rolny. kiej filii warszawskiego towal'zystwa ak-

1.& s tę P s t w o <l y I' e k t o r a objął p. Do- "aodel. >< Zamierzouy s p i ~ IV sz y sLk i c b za· cyjnago 11a zastaw ruchomości otrzymaliś-
browolski, głólfny iużynier tejże kolei. X \V Hamburgu ma być w najbliżsr.ej p as Ó w z b Q Ż:lo w paljstwie został odro- my list następujący: ~Sz. panie redakto-

X Na wniosek zal'Zą,lu drog·i nadwi- przyszlo§ci wprowadzony II a u II e I t er uli· I cz?ny, jak pisz~ ,,~r~sk()l\'skija Wiedomo. I'zel Z drogim to już artykułem, wymie. 
8lallskiej, władza ministeryalna l.atwięl·dzi- n o w y b a w e ł n ą. Interesowane osoby sh" do odllowledllleJszego po,1 wŁglęilem rzollym przeciwko lombardowi akcyjuemu, 
la fl.ndusz rs. 10,000, przeznaczony na poczynily już w tym względzie odpowie- ekonomicznym czas n, obecnie bowiem mo· spotykamy się w szpaltach pallskiego pis
wyj ą tko w e gra ty fi k acye dl11 slużby duie kroki n władz)', a regulamin zo;tal głoby to stanąć na przeszkodzie prawidło· ma. J;'iel'WSzy, podauy IlI'zez "Ubogiego ło. 
tejże urogi za 1'. b: też już zl·edagowany. wemu biegowi handlll ?-bożowego. Nato- dzianina", zal'ząd pominął milczeniem, bo, 

X Departament kolejowy postanowił X Projekt z a b e 7. p i e C z e n i a l' y n- miast nZllano za pożyt~,:zlle i konieczlle o ile z artykulu tego wllosić można było, 
obniżyć taryfę przewozow4 od owiec ków §I'o dk owo·azyatyckich 0,1 na· Ule(ISZeuifL w ~biel'l\niu danych statysty- .Ubogi łodzianin" miał pretensyą o to, że 
do Libawy o dwanaście do piętnllstn ko- pływu towal'ów zagranicznych, "odjęty cZllych, odnoszących się do Pl'odukcyi zbo- nie mógł w lombardzie zastawić mebli 
Jliejek od wagonu i wiorsty. przez miui~tel'YulU finansów przed kilko- źa i gotowych zapasów. (skoro je gratami w slvej korespondencyi 

X Projekt zarządu kolei m o 8 k i e IV- ma jeszcze laty, zostnl już ouecuie osta- Wysta ... y. nazywaj, a ze wl.uoie li J przepisów to-
S k o-k u l' sk i ej, dotyczący połączenia tej· tecznie rozpatrzony. X Niektó,·zy fabrykanci i pr:;.emyslo.\'l- wal'zystwa oie pozwala przyjmować 1111 za-
że dl·ogi z kolPją moskiewsko·jarosławskl! Plenłlłdse ł kredyt. cy w Królestwie Polskiem okzymali od staw meyJi, j szkla, porcelany, futer, po-
i wybudowania liuii do Archangielska, nie X W kolach uczestników towal'zystwa I zamieszkałego w Telter:\nie agenta han- ~cieli, broul i przedmiotów wielkiej obję-
uzyskaj przyzwolenia ministeryum komuni· kredytowego Dl. Warszawy, jak wiadomo, dlowego, Libica, okólnik o urząd.zonej w to§ci, więc lombard dla dogodno§ci .Ubo· 
kacy;' MinisteryuDl chce bowiem kolej poruszono myśl kOli w e r s y i istniejących tem mie§cie s t ale j w y S t a w i e p I' Ó b giego łodzianina" nie mógł zrobić wyjątku, 
moskiewsko-kurską upaństwowić w roku 5% listów ua cztero i pól procentowe. I t o IV a I' Ó IV. W piel'wszych dniach czenv- a że graciki nie zo~taly przyjęte, więc to 
1893. Według informacyi "Gazety losowalI", kon- ca r. b. ageut wysyła delegata, który od- pewno posłużylo .Ubogiemu łodziaoinowi", 

X W roku bieżącym, przy budowle k 0- wersya ,ta ma zostać dokoOl\ną możliwie wiedz i fabryki w celu bliższego porozu- iż lombard nasz ochrzcił mianem narystokra
lei s y be I' y j skiej, będą rozpoczęte 1'0- jednocześnie z kouwel'syą listów towarzy- mienia. się co do projektowanego przedsię· tycznego". 
boty ziemne i przygotowywany matel'yał stwa kredytowego ziemskiego. Wobec fa-I wzięcia. "Gdy obecnie, w NI'. 83·m .Dziennika", 
drzewny dla dystausu od Czelabińsk& do ktu, że trudno dziś osiągu!}ć 6% od snm X Na wystawie międzyuarodowej w Chi- vani B. uskarża się znów na to, że przy
Omska; dystaus ten bardzo ważnym jest lokowanych bezpośrednio po pożyczce to- I cago otwol'zouy być ma o d d zi I\ł Ill' a cy stawszy przez slugę żakiet, za który w 
i z tego powodu, że da możuo§ć PI'zyjś~ia warzystwa m. Warszawy, konwersya li- k o b i e c ej, obejmujący wszystkie jej gałę- przeddzieu zapłaciła rs. 20, nie mogła nau 
z pomocą ludności czelabińskiego. troickie· stów odpowiadałaby najzupełuiej faktycz- zie i pozostający pod kiel'llllkiem sllecyal- dostać uawet naj niższej , jaką lombard na 
go i kurhańskiego powiatu, dotkniętej też nym sto8unkom pieniężnym. nego komitet.u damskiego, organizującego mocy ustawy udziela. pożyczki, t. j. 2-ch 
w roku zeszłym nieurodzajem. Na owe 1'0- X W Moskwie założono .akcyjne to· się z zezwolenia kougl·esu. W celu urzą- rubli, skutkiem czego docbodzi do roz· 
boty wyznai:zono do 1.1 mil. rs. n~ racbu- w a I'Z y s t w o s k I a d ów to wal' o w Y c II dzenia na wystawie rn~kiego oddziału pra- maitych wuiosków-pozwól więc, szanow
nek uadzwy czajny ministerynm komuni· z w y d a w all i e iii po ż Y c z e k'. Kapitał cy kobiecej, ntworzony zostat, jak pisze n)' redaktol·ze, że coś w tej k we3tyi zmu
kacyj, który w budżecie wogóle wynosi zakładowy towarzystwa wynosi 1,500,000 .N owoje wremia", specyalny komitet, pod szeili jesteśmy powiedzieć, by nie zostać 
tylko siedem D1i1ionów rubli. Kiedy u- 1'8. 'l'owarzystwo ma na celu: 1) ul'ządza- I'rzewo<lnictwem malżonki p. ministra Wy- dłużnymi. Że zadaniem i interesem 10m· 
kończoue zostaną roboty na tym dystan- nie składów do odbioru towal'ów na ploze- szniegl'adzkiego; w skład komitetu wejdzie banIu jest jakuajwięcej wydawać poży
sie, truduo przewidzieć. Podobno coboty chowywanie; 2) wysyłkę towarów do Ro- kilka dam dworno KODlitet zWI'ócił szcze- czek, to chyba każdy, a tem więcej skład 
miały być ukoliczonB IV 1'. 1895. ale konie· syi i zagranicę; 3) slll'zedaż komisową to- gólnq. uwagę na zebl'l\uie "yroDów ręko- urzędników lombardowych, l·ozumle i wie 

---- - Kathleen przeczytała gdzieś, że ma kle gorejęl~-RatujcieC-RatujcieL. Jak-I niegu. Ale tłomaczyła si~, że on zawsze 
59) być powieszonym. I że wy mnie opuszczaJlie uielitościwie w wydawaj się jej takim sUl·owym, doskona· 

- I jej to powied1.iała?-krzyknęła Gla· moich udl'ęczeniach. Stoicie tu jak głazy. łym, a nigdy uie r07.umial jej i tego sra· 
Ca. rlIl en Sy l v a.. dys. A tyli okrutniejsza i od nich wszystklcb bego dziecka. 

_ . Włdnie o to się obawiam. razem, Kathleen... Przecież kochałaś go, - Biedny człowiek! - rzekł Llewellyn. 

D E F I C Y T. 
(Dalszy ciąg - patrz Nr. 88). 

. :- U'!I&l'łal- zawołała Gladys, o. piękne 
Jej oczy zapełnily się łzami. 

- Lelliej, daleko lepiej dła niej -szep
nął .Llel'(ellyn - ale co to za §mierć być 
muslalal 
. - Co za śmiel'ćl-rzekł Mal'tyn, bawiąc 
Się łyżeczką i nie biorąc do ust herbaty. 

- O ile ja znam stosunki-zacząl znów 
Llewellyn-gorzką ona być musiała. 

- Gorzkl)?" straszuIlI 
. - Ale pl'zecie onll nie mogła pl'agulłć 
Jeszcze życia-wtl'lłcila Gladys. 
~ Błagała nas wszystkicb, Vaughalla, 

rnD1~ i Owena, z dłońmi do nieba wzniesio
nemI, aby§my jej dziecko ratowali. Stra· 
8zne, straszne to było! 

Martyn zacisnął usta. 
- Czyi jej nikt nie Ilowiedział, te je

IIIQ ole li~ nie atlDie7- zapytał Llewelyo. 

- To piekiellll\ zemstal - 81.epnął Lle-' przecież wszystko dla niego poświęciłaś!... - 'rak, bardzo bieduy_ Na co DlU ma· 
welyn. Upadłaś dla nipgo, jakże ty go możesz tak jątek, powodzenie. Co mu wielkie plany 

- NJeszc~ę!lliwa kobieta, krzyczała eią- nienawidzieć, skol'()ś go choćby przez go- i i(lee pomogły? Nawet ta surowa uczci
gle: "Nie, to niepodobna, Kathleen nigdy dzi"ę kochała? ... Pomocy blagam! powiedz- woś~1 Pozwolił zagiuąć kobiecie, nie mo
prawdy nie mówiła, kłamała dawniej, bo cie mi, że moje dziecko dostało obłędu, gljc pokonać swej nienawi§ci i zazdrości, 
kochała Toma!... kłamie teraz, bo go nie- oszalałol Martynie, błagam cię, powi.e(lz zamiast litować się nad zgubiouem dzi8C
nawidzl. .. • Uklękła na łóżku, drżąc całem mil Tylko nie szubienica!.." Straszne to kieml 
cialem l wołala: "Katbleen plozebaoz mil bylo "ieklo na ziemi, za życia I -Gladys-przel'wał mu Lłewellyn-nie-
przebacz mojemu biednemu synowi, ratuj Martyn pobladł silnie. prawdaż, że ,ty będziesz miała ślepe do 
gol powiedz, że oie był taki złyl HalTY, - I to wszystko mówila wśród S7.czę- twojego męża zaufanie, wszystko zawsze 
Han'y, czemu§ ty powiedzial, Żd to nie kania zębami i straszuych d I'eszczy , jakie mu wyznasz. nic nie uczynisz bez jego 
twoje pism071 czemnś to uczynili?" Vau· oią przez godziny cale wstl·ząsały. wied~y i woli? 
ghau, włosy sobie z głowy wydzierając, Mal'tyn ścisnąl glolvę obiema dłońmi. - QI tak-odparła Gladys-ra7. jnt był 
wołal: "Caly mój majątek oddalbym, gdy- - Po raz pierwszy żalowalem mujego moim aniolem stróteml BtlZ niego stała-
bym mógł ją uratować. Gdybym był przy- zawodu, nie potrzebowalbym patl'Zeć Da to bym si~ także ofiarą Tomal Niema dl.ia, 
pnszczał, że to pismo Toma"1 Umierająca wszystko, uie mogąc nio dopomódz, gdy- żebym go dziś w~ duchu nie pl'osiła o prze· 
Owenowi ramiona na szyję zarzur.iła: bym nie był lekal'zem I baczenie za mój "(oie,,1 
.Owenlel pomóż mojemu dziecku, cofnij Zapanowało na chwilę glębokie milcze· Mal·tyn objął żonę wpół, spojrzał jej glę-
swoją skargęl Powiedz, że to była pomył· nie. boko w oczy i rzekł z uśmiec~eOl: 
ka. Owenie, u nóg twoich leieć będę, I Martyn sprobował herbaty, lecz u800ąl - O ~ak, długo byłem w ~Iełascel 
stopy t.woje ucałuję. jeśli mi dopomożesz... szklankę. - Och, Martyuiel - usłon,l& mu rtcll• 

A biednemn Lewesowi, ~kr~tni ludzie, . Jak t& kobie.t~ Cl\łe .ż~cie c!el'p}ała. Do- I ką Data - nie mów o tem, .nle mówi 
pozwałacle siedzieć w więZIenIu. Ależ to Illero w ostatUleJ godzIUle §mlercl w9zyst-1 Znów zapanowalo milczenie, które (lner· 
ja mam n nóg kajdaoy, stryczek na gar-, ko wypowiedziałał 'ro znów prosi la Van- \fał w buca Llewełlya- . 
dłe, w skrusze i 4miertalnej obawie w pie- gbana o przebaczenie za brak zwula do - Ale przecież cbyba bleduego Le" .. 
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• tem. Nie wie jednak może wielu, a I nie naleźaloby sk&l'cić surowo tego zwo-Iszefa okręgu żandarmskiego geuerała Bro- brylant~mi, imitoJ,cemi krople rosy. Wsp~ 
w ich liczbie i paui B., że lombard pny lennik" całkiem Uowego sportu?.. ka, senatora baroua Medema, gubernator.a I ten m'J~u,r .. tyk ."oezyw~ w bogatym fntt. 
wydawaniu pożyczek musi się stosować do Kradzlde. ~v pier!,,,, ds! •• '~iąt, ° g .. 1zioie w&rszAwskiego AndrejewA. oborJloliCllI.~- r"!o II hllLlego alla.u •. 1,~kr1tego . .. yb.flQ" .... 
swej ustawy i przepisów. 1 tak np. we- 4-oJ po .~dnlU,. ałuąca ŁaJa Netman skr.dla go. \ stra geu. KłejgelsA i wielu innych dygDl- au.e srcbra p~c.kaml roll'. n.och po.lów "'. 
dł ~ 11 . ó d I I t . I . I tówką 4,;S;; n . z komody s"ego ehlebod .... cy. Mo.. t y "ie.kich "ręczy wyt ... ornr (,od_rek tonie d .. ug S przepis w, o ma o e mc. I 8 u- ka Klajnlerera zamieszkałego w domu pod nr. 48 arl. . ' 
:l~cych zastawy uie przyjmują się inaczej. proy ulicy Nowoaleksandryjlkiej. Po Ip"loieoin Projekt zal,row&dzenia w WlU'~>:&\.le Karlosa portugllhk.elli.o. 
jeżeli ci uie są zaopatrzeni w stosowne kra~i •• y. mi •• ~kanie zamknęła i wyozł' nil: Uli~ę.1 ~ w i ęc e n! a u i ed z i e l i P r ze 7. • k \I p. • .•• ~łuchota ~dlssona . Wspótl~~aO:O.'ii 
ullOwainieu ia piel'wsi rodziców a drudzy gd~.o I~otkała ~onę p~ .. kodo,,:a~ego. lIówląe, •• \ c ó w czyli l.umykania w tlnlO niedzielnym angIelskIego .~.so"llIma ,Tho Speake "pyl.t 

, • .' .. Idzlo do choroj matkI złodz.eJka oddala klncl '. I ki . k E J' ~l eg O wynaluca tclefonó.. . 
pail lub IIAnów SWOlcb, za Ich podplsam. KlajnJererowoj. która ~icz.go alę ui. domyślała. wsz'ystklc, s. epów dla c\an.a ,,:y".oczy u u . ... on~. n.,..o o,. . ..' ,n" 
i wyszczególnieniem przedmiotów ora7. na- Gdy kratłzlłi domowni.y po p.""ym c<tuie "1'0- subjektom, me lila SZRO~ 111& weJścia w w~- .. oh DlC •• ratł .. ć swoJ e~ gl.ncbocle. ..ByMJ 
zwiska posianego. O Ile zaś jest' to słua7.- Itflegli, na gl •• 1 slu.i ... j już ~ie n_traaouo. Z_· konRnie Pewnl\ ilość kUllCÓW postaliowI' to b r~lto ,"t .. o-odllOw~ed~ .. ł .apytanY_gdy. 
nem i racyonalnem uiech ogół bezstronnie .. ,adom •. oua o powy .... m polocya rozpoc.ęła do· ła wszakże nie prowadzić spl'zedl\ży IV by OIoJa btonlrB uszna mo byln nszkodzoll~. VI 
osądzI' By' WI'ęC 'moz' e z' e palii' B przy- cho,vdzeo.e. . d . I' ' d . I k tł .. uietlzielp j' edll1\kowoż w t"lll razie po.ta· ",okb lutdcb tł<ieciOcych .prze~awate ln on""by 

• \i , • nocy z ule Zle l Da pODle Zł& e l ogo Itnle • .y, . ,J ( '" 'h kiJ 'b p l\ 
słala slugę bez ualeiytego npoważnienia i 12-.j, niewiatłolDi złodzieje oderw.1i dr .... i do wo- oow.eu.e ~zallpłego g"oua wystare~y\l nie l' l!1'uszkl w w.gon~c o e o"y~. . e.'eg. 
dlatego żakiet jej nie zostal przyjęty a .... ni p. KarolA Kailicha w po ... yi pod nr. 1138 może, potrzeba tli bowiem zsolidaryzowa- dma. Joden z url~dulkó" schWYCił mlllO za ,. 
że służp.buej, jak to czasllmi bywl\. m'oże przy ohcy GIO",~~j • skr.d1i rózDych .. eczy n. lIia. się og~łu haudlląąc):ch.. .W ~·J\ku tej S,y: ."o~nió~1 .• 10 gó.ry: ~ .• st",ito pęknię··.i, 
nie chcialo się drugi raz powracać do 10m- .n~:.,~k;!~i~i~lkOWej, nie .. iatlomi złou.ieje oJer. sollllarnośel ! na.wet I CI ulehcznl, którzy I blo~,n nszneJ ' .. od tej cbwlh rO'I,ocl.yn., '! 
bardu z upoważnieuiem wolała więc 8WO- "'RIi ok.ellllic. od mi.szkaui. JAnki. R,czki w do· zechcą wIlledZIele skle"y swe zamykać, mOJe koleetwo. 
ją pllni~ 7.być odpowiedzi~, że lombard ua IDD pod ur. 201 P~z! .nlic.y Wolborokiej I prze, wy- bętl l! mu~ieli złlniechRć tej 7.Rsady. .zs I " ..... BI~ma~k o pICI~. ~yl'y 1(~uc~cU .p.1-
zasl iW I i dać oie chciał Jest to tylko ł .. man8 okno wyUlOilh róznycb rzeczy na .nmę prze- wzglHdu na konkUl'e ney~, jak'l im w 1IIe- .twa lIlemlock.ego. prlYJmuJIlc n SIC bw "OL,lI. 

I I c . .zło r. 100 .1 ' · " • b I . k k ó I ś . d' •. k' ś p KrAll z Elbe nasze przypuszczeuie. ale oparte ua czę- Spro't.w~"le. IV ostatni. Ul spr.wozda"iu t._- uZle,e wytwarza.. ~I ą CI u"oY. t ryc. WIIO na Ol ••• "!U III~J • . • e~u.. ..'. 
sto ,"owtal'zających się faktach. Zreszt~, traJuem. w "pAleie trzeciej'" wie,.z. piętna. tym, sklel'Y pozostaną otwarLe. W tych wa· feJd, ~yraz" SIQ . ml~d.y lIIoeoul. \~ rozllloW". 
okoliczność powyższą łatwo bar<lzo spraw- .. mi ... ~ .pope~~ięei& s.tnk.", ozytać nale>y: .po- r~uka.ch 111"'jekt zapewne się nie ul'zeczy- ~1. .sąd~,. 1e: ,:~dZIO c~r.z h_rd"'J O.d'.wy",. 
dzić, jeżeli tylko p. B. zechce tiię ze BWą pehlll~cla obli' . WistU.'. . . J~n SIę o,] I"CI •. Bo.aojbyśmy tylko 1110 .~Olll •• 

slugą pofatygować do 7.ftrzą!ln lombardo- ~onlew~ż z po~odu przeprowadz.wa koleI kOli- " tego losu. co uoghoy od czasu, gdy Jl'l~ tyl . 
. 1 k" . Z Ł d ' II.j spou.lewany Jest w tym rok II znoezny rneh ko herb.tQ i wodQ. 1\[y lu<ly pólllucy l,olr", 

wego; wteuy Pl'ze ona.. Się sama rJ\c~y, poza o Zł letoików w Wilanowie. przeto powstal umiar u· '. I'" \'f . h'· " 
czy nrLyknl jej i użalauia miały J'acyę by- • r"!ldzeni • . kołUunikaeyi tel.foni .••. ".j hllj~"'Y ,,"0.<1 "'~'Il. ..Qgrl.y • . IS7.P~"10! o,,, 
tu, czy nie. 'l'ym zaś, któl'zy się żalą. ż~ -0- mIędzy WII.nowem ft Warszawą. Prze"',~b'.r<. "liII I'oludlllo:," y, . 1.T7.)cl.lOtlz~ na Ś~,.~ JII I I. 
loruba"d zbyt małe daje Iloźyczki lIa za- Zgie.rz. oblicza, że opiaty, ,kład.ne z. ka · tłą ro.OIow~ d~. wpól "odcb~"c1~",. Jotcl.' Je.l.nak , lIIeo"ee. cb" 
stawy, odpowiemy krótko : zk~di.e się blo- W pierwszy ",-ieil ś wiąt wip.lkauocllych, ::6.. mu przyzwoIty prucent od wyd.nego .p'- n.I ... ć clltej śWlatło",?Śc l .• woJCj slly, mu," mi" 
ra Iicytdcye W lombardzie, na któl'ych mieszkaniec Zgierza, Władyslaw L eWK U' Orygiualuy a niewidr.ioJoy D D'S o k a ... t n ki" 1.0 t~~J~u pól blltol.kl. ~ID', olbo -.Ioda~ ~"\' 
prawie zawsze część wystawionych UIL dowski, Ilabił procltelll rurp' żelazn~, któ .. a ogrotłui • • ej w ci.gu biezą •• go I.ta pokazy· tę, Ślno.J~C sl~-lel"") Je •• ·zc, calą. L,k", .. 

. d' aslawów sJlada z IicytAcyi i podcza wystr7.alll pęk la. E k 8 1'1 o z Y a wony bętłzie '11: ,teDiądze "' cel dobroczy~y." i slodkich lrunkólY llio lulJię· U lIujdostojui,j. 
Sllrzehadz .z t b wł nogć byla tak silna, że odłam rury u .. wal Le- Wa,..owie, w Je nym z ogrollów proy aleI UlA- SlCj nicboSlczki ccsa rzo .... j Augusty WSZłlklt 
przec O Zl ym ~(TOSO eOl !'~ Ił . zdow'~iej. Okaz te. przod".wi6 ma. klo!"b .po en '. h t . n "b. Mo,' ''y koniak to I,r .. łze ~ 
tOW31'zystwa? Ot, I na.ostatOleJ. lubo tak wJ\ndowskiemu lewą I·ęk~. Nadto. stlljące· ro,ma.tyoh, powIązanych z lobą, tłrOnk. 'c.uek, noc y ~ ID Y . .' ! J .t .. 

stosunkowo małej Iicytacyi, spadlo jednak IDU w poblitu KOl'Relowi Andrzejow,kie- z k!órych wyjście otanowić ~ędzl. elę,ką do poko· dla OlIlI r . . Na szezęAole,. 1,lIę~Zy u~lugQa<yml' 
kilkac\ziesi t zl\stawów ua sumę kilkuset mu kawnłek iehlza w"adl IV oko, które nan .. trud~oŚ4! ~I.tego tez klomb teB n .. wony ces"nOWCJ . 1,0~oficcr.~1II by!., kIlku ~Iody{i, 

. ą 'ć . I '1' I I Ot k 'k' t I zostal .Iablryutem . .wlus,czn Jedeu IIIlIg. urtylerzysta - WId •• H rubli. nl\ których lombard stl'acl mUSI, po c lWI I wyp yn~ o. \) s u.". o erowa· Dotychczaoowe mało eotetyczne sufki, w któ· . ł ••• 
jeżeli bowiem stawnjący d l) licytacyl nie nej swawoli!.. rye4 ro.l.piano ;. War .. awie oglos.enia, ustąpią jest"'. Ilrzed s"b~; g~y teu .:~n.ś prt.edcm.~ 

'd 'eli w uabyciu jawnej dla siebi .. ko- PI t k' uiehawem miej""a ozdobnym kolnmuom żela- mrugałem prawem okIem, Jete • • a ou ,,,mk.,1 
WI ~I. 'd . t dy przedmioty icb otak- o l' ° 'v .• n y m, które " liczbi. 8U-ciu ust .... ion. bę~ą w lewe, wicdzi.tem wówczas. t" gdzieś n. boli 
rzysCl , Wbl 10czl~lek e . ." . t Wczoraj rozpoczęły się w PioLI'kowie różllych punktach mi.sta. . ,stOi pr.ygotowII"y ~Iu D1ni. u<7.ciwy koniak' 
sowaue yy jl\ nKjwyze) .I. Z~ ym sp~- wybory II .. wlAd7. towar7.ystwa I.ublln ".Si. .. rbW&II .. rZł!_Uliczny.,uzykaut ~. 
Bobem I?mbal'd udzle.la m?zl~wle ,!y8~k.e kl·ed .v towcgo ziem.kieg o. J ilk jui . " . " . : ryski. Ludwik UllmauD, odzied.iczył po zm.,IYJI 
pożyczki, na czem. Jak wl~z~my, lIIe~ledJ: II\)nosiliśmr, tOIYal'zyszeni 1. guberni piotr- S~U ok.ę",o.wy \l .Lublllll e .skaz~1 I'· K~n s~ryjn, kt!iry nprawinł tOi~mo rz.,uiosło. ,ta" 
tracić musi. Mamy nalbleJę. że Jeżeli kowsk iej, "bok radcy komite tn Low8rzy- st."lltegll B.1.ozowMkl ego ~a I oz .t.1 \~ o n. e- I gl.tarę. Nlodn,,!,~ .d~rzylo. SI9 •. " U\}~.on, ~ 
szanowuy redaktor przyjmował przeciwko stwa, w miPJ'Mce uSL~ll uJ·a.cego I'. Bolesla. Ul e funduszów małoleLlllch BabIlIskich, 1Ii\ ,,:.ec.orem., WIDI.ru.', !id". lilia! .odśp.ewać kIlka 
l b d . k .' t 'kuly to i dla • tr7.y miesiące zamknięcia w wieży. p!oaeuok, .... cz.ą!.z Jednym z ~.ofol klótulę, kllln 
om I\r OWI a ~ljo~m~ ar), \la Golembowski~go, obok I'adcy IIYI'rkcyi uleb .... m zallll.nllil .'ę w bójkę, przyczem goli 

niui ejszego WYJaŚllleOl& otworzyć zechce glównej, w lIIiejsce II . Wladyslawa Bom .>ctcrlilburlC_ schwyeil gitar~ i tak ui. bil mQ~ykant., z. ~Igi, 
szpalty swego pisma." kowskiego, obok radców dyrekcyi szczę - W celu skuteczuit,j s7.ego l' r z e c i w- tara dam.ala: Z.we.w.ni polby.nci ~aP.r0w .. l.i!i 

Ruch budowlany IV mie~cie nuzem cie- gólowei, IV lIIieJ'sce uste, lluJ·.c)·ch 1'11.: '1'e- d z i a ł a n i a t y f u 8 o w i i illnym choro. obn .pr&ecllYllIk6.w •.• abr~wszy I. re.ztki gItary, .. . . . . n-t d' ., . . . . kom .. aryatu pohcy~ gdZIe komISarz •• cz~1 dokh· 
BZy Się z~aczuem ozywl~olem. uv ~ odozego Cbrz:\nowskiego. lVłallyslawa Ol- bom za,·.zhwym w gubel'nlllch, dotkm'l' tłni. badać in!lrnUlIBt. Naraz wypadla. wnltru 
nadchodzą Jeszcze do Łod7.1 bardzo duze szowskiego. Edwal'lla Klossowskiego. Jó- tych nieurollzajelll, w lych lIniach wyde · !ritary mała paczka na sl.Ól. komiaar. rozwin~1 j, 
transl' QI·ty materyalu budowlanego. P.ozed- zef .. Flazem i AudrzPja Biesiekierskiego. legOWAli!} zos tall\ uo\v:\ partya stu llantów I znalazł 12,OOU (rank6'!' ... star~nnl. złozonJcb 
Biębiercy budowlani zamówili zuaczną 11- obowiązalli S" webrać: J'eduego członka ilU p.kademii wojskowo-Iekar.klej Pienvsz.l banknotach. Łatwo sob,. wyobrlUlć ra.lo!ć mn.y· 

b b , ' kó t' kI dl' ~I u ., J .., • . kanta, który. wzruszon •• podU rękę Iwemn pru· 
CZ f) ~'o .o.n. \V,.a IIlejSZe z!l a. . zastępcę radcy komitetu towarzystwa, je· IJl\rtya studentó\v. która wYJechala II tl ciwnlkowi mOwi4c: .Cofam Ikargę IIrzeci .. pan. 
sars~le I s.tolar~k.e spodzIewają Się. zn~- dnego czlonka n1\ Z'lStępC~ I'"dcy (IYl'ekcyi miejsce p"zezullczellia w kOlleu ze.zlego ho be. cidsóY" wymierzouyeh prze. pano. uie byl. 
czue) .10ścl obstalunk?w. Utl'zy~llją! z~ głównej. ord z d,vócb czlonków na znstęp- miesiąca. znajduje sil) obecnie w gub. Sil- bym moż~ lII.gdy o.d~ry! lUegO sk.rbu". Tymc.,,,. 
W I'oku bieiacym stallle W ŁodZI więcej ców radców dyrekcv i S7.Ilzegółowe.I·, lU- mal'skieJ' 6 .. przee~wn.'k ro,~1 vret~osyo do wyuagroJz.w. 

I ' hó . . I' . k I n J • ... • •• z& znAleZleUJ. owej somy' zagroZI! muzykanto" 
nowyc I gmac "', Bnlze I w 10 U zesz yl. dzież pl'ezesa IIrzyszlego zcul'llnill okręgo- "Petel'sbul'sk'Ja w.e<lomostl" dow.a,luJą iż prz.dsięweionie kroki aiJdowe .. 
Jak dotą~l, roboty okolo budo1\'Y no~ych wego i jego zastęl'c~. się, iż w ministel'yum komunikacyj "porzą- .'0 Kat.ł8,r .. ",_ IV 'rryeacie. w wieź, st.~.· 
domów mieszkalnych rozpoc~ęto W kllk~- Ze wzgl~llu Uł\ wybol')'. zj a z li s t o W ,\. dzono oUs1.erny )II a u I' e f o 1'111. dotyczą- "ytn.j kat.tłry Urbwo Ullerzyl plOrnu. Kopula,.. 
nastu IlUuktach oaszego IUlRstl\. NKlezy I' z y s z o II ye II towarzystwa od paru dni cych ol'glłnizacyi wewllp.l!-I.nej miuistel'yum I •• n. zostala ,topIOUą· . Po",taly . z tego powod, 
dod.ać, iż tu~~jsi .l'l'ze"dsię~ier~y ~u llo~lani w Piotrkowie jest bl\l'(lzo IicZllY. Onegdaj P"ojekt powyższy nieblL\~em złożony zo: rui:don~s~:ł i~rf:~$~Zl;r::h~"~I!Nó;_~e~.~;·~~: 
": lo b. z8mle~zaJą wznosld IluwIe '!'y ą?Z- 1'0 poludniu odbyła się nal'ad" IIrzedwy- sLanie w radzie państwa. leci.ła w powietue; tłzi.sl~ olób uttOcllo życie. 
me domy mlesz~alne. !dozna s'ę WięC horcza. Wczoraj wniesiono nil zebraniu "PeterSblll'skija wied omosti" zaznaczają. 
wobec ~ego spodZiewać, ze ceny loka.lów bardzo wiele wniosków interesujących. iż w ministeryum sprawiedliwości wypl'a- TEATR I MUZYKA. 
w ŁodZI w roku przyszłym będą U1eco Dob"a Blńków A, W powiecie piotl·kow. cowllny zostal projekt, Ilotyczl}cy obostJ-ze-
niższe. skim polożone, sprzed'lne zosta Iy na oia dziś obowią7.ujących kar za IHze-1 :: W" tel\Crz~ Victoria dziś "Klu'uawal 

Zima. Wczoraj ocl wczesuego ranA pa· )jcy tacy i. z IJOwollu nieoplacanla I'at stę ps t tv a przeciw moralnosci Ilublicznej, w Rzymie", głoślla operetka Straussa. ui&-
dal śni~g z deszczem. Od kilku dui t1'lV8 · od potyczek towarzystwl\ kredytowego za rozpnstę jawną i tajemną i I. d. zuaua dotąd w Łodzi. Będzia to III'ledsta. 
jące zimno źle oddzialywa nA zazielenione ziemskiego. Nabywcą jest p. Golembiow- wienie beuefisowe 1'. lzydory Nowickiej. 
już krzewy i dl·zewa. Puszczające się li- ski. Główne partye, pr6cz benefisantki. odśpie· 
stki powiększej części pożólkly. Rolnicy W trzeci ,Izień 'wi~t wi. lkanoenycb w Piotrko- Z CAŁ-EGO ŚWIATA. wają: I'· Bronikowska, pp. WinkIel'. Ja· 
również ouawiają się, aby panująca obe- ... ie, tłwaj felczer.y, celem 8& Ul o b ój s t w •• wy· miilski, Czyżkowski i Reisswitz. 
cnie temperatur", trwając dlużej, nie pili po szklan.e roztworu kwa" si.rcz.nego. Joden -0- : Pel'souel dramatyczny naszego teatn 
wpłynęła szkodliwie na oziminy. z desperatów, kawaler. um.,ł w kilka godzin )10 *** Róża cnoły. Prz, .• 1 kilku duio",i, kur- dawał wczomj przedstawienie w Piotrko· 

wypiciu roztworu, drugiego zd, t onatego, Otl '''le-
Dziwny sport. Pewien mieszkaniec tu- .iono w atraszDych cierpieuiach .10 8zpitala. Tr.- dynul·wikuryusz wręc-.yl pal,i et" .. i dot~ rótO wie. Gmno .Koniec Sodomy". 

tejszy od niejakiego już czas o uprawia giczny tan wypadek przypisnją j.kiej' awauturze cnoty. l>rzezu,<z" IIII w roku bieA,qm "' po- :: Donosiliśmy już, że wladza zezwolilI 
sport., dość dziwnego rodzaju. Oto co- miłolnej. d.rok dl. królowej Aon_Iii Ilortug.I<kiej. W .. · Leakowi wal'szawskiemu, a miauowicie dra' 
dziennie 1ldaje się Oli na spacel' tv kiernn- " ' "rsz",vR. tość ró1y oblic1.Ono u. 50,000 rrollków . Jubi- matycznemu jego i baletowemu personelo· 
ku lasu przy Illancie kolejowym wraz z Pisma wal'sza wskie notują w s p a n i a I e ler. lltóry h zrobil, I,ocho~zi •• starej rod,i- • wi, "I'zyjąć ud7.ial w przygotowywanym . 
dużym I,sem, wyżlem, i przecuodzących IIŚ W i ęc o n eU, jakie w pierwszym dniu "y zlotniezcj. która jcszcze przed tnysta loty I Wiedniu mie,tlzynarodowym tnl'lliejll teł· 
tamtędy ludzi szczuje. Pies wprawdzie świąt Wielkiej Nocy odbylo się II J. E. zaloty I. pracownię jubilerskll w ('obli tu bazy- tralnym. Zamierzonem zostalo dauie na 
nie gryzie, gdyż ma zalożony kaganiec, ks. AI·cy\..iNkuJla Popiela. W salonach pa- liki h '. Piot..,. Ws"0!'lniu"y juLiler za praco wys Lawie teatralnej IV Wiedniu Ilw6eh 
lecz w wysokim stopuiu napadauiem swo- łllco al'cybisknpiego IlI·ze.uuęlo się \V ubie- 8"oj, otrzymał 8,000 frankó... Ogonek róly Ilrzedstawieil. w miesiącn wrz~sniu. Reiy' 
jem przeraża. Właścicielowi I'S& zapewne głą niedzielę okolo 400 osób z "óżnych zrobiony jest 1.e szczcrego złota, Ilo~obuie ki.- serya dramatu i komedyi porozumiala się 
o to tylko cuodzi, gdyż .. pęka ze śmiechu." .fer towarzyskich. Przyjęcie zaszczycił lich, wy.,~z.lIy prócz tego .Irogiemi kUlIlieoiu- już 7. komitetem ~pecyllluym wystawy wie· 
przypatrując się scenom, jakie rozgrywają. Bwoją obecuo~cią J. E. Naczelnik kmju, mi. N. )j ·tk.ch róty, I,ró". imieuia p8J1i.u, dlllislUej CO do p'1~ądauego rodzaju wid". 
się pom iędzy psem a nJ\padniętymi. Czy generał-adyutallt GU"ko, w towal'zystwie wyryto imic królu"cj. r,'stki ról)' Ini.II" Sil wisk, (Ioląd , wszclo\ko ł),tatecznych I'os;:: 

wydobę ą z więzlellla, -skoro slę.lowiedzą, · b.YIlajmniej l'ocieszOllĄ,' Wielu umierająCYch I samlsobiewiuni~ al ny Illllmy pomagać, I - - 'l ak, ala te rzadkie chwiTilwRrte 't 
że 011 nic dla siebie nie wzią.l? już widzialem i mocne mam lIel'wy, ale to ratowaćl Codziel'! scelly rozpaczy, łzy i ję- wieleI No, a studyowanie tej natury, lej 

- Owen już to wszystko urządził. Vaug- było lIaa moje siłyl ki, codzień las.ma walka z głupotl} i cie- wielkiej, świr,tej uatury?! . 
lian cofnie oskarżenie. Poczciwy Owen tło- - Oue nie kochllją matki..·. - zauważy- muoll} ludzkąl Ileż niezaslużonych wym6- - 'rej niellbłRganej, powi.dicie racze). 
brze to wszystko obmyślił, ale poszlo IUU la Gladys. wek, Ileż niewdzięczności lub zbytku wdzię- - Czyi nie musi być ciągle nieulIlagi' 
tak, jak temu niedźwiedziowi z pusteloi- - Bo matka icu uie kochala. Często cZllo~ci niezaslużollejl Ani uied7.idli. aui nI}. aby się ciągle odradzać? 
klem. Ścigał Toma i ukaral, a teraz do- mówił11m jej. że Wiunie, to maly g"uiu· cluia. a'li w nocy nieml\ spokojul Jak jl\ - Po co ma się odl'adzać? Aby powrl' 
piero widzi. co uczynił. Zrozpaczony jest, szek,:le ją trzeba inaczej cuować. że nie często przekliuam moje powolanie, moją cać do tejsalllp.j nędzy. 7.amiait do e01'l1l 
a do l~go V8ughan dodał mu jeszcze, że można hamowl\ć jej popętłów . Ale Edleen ślepotę, a zwłaszcza to zwykle pl'7.ewidy- większej doskonalo:!ci? 
wolalby byl stracić wszyslko, byle żonę nie wierzyła mi, nie chciała muie ZI'OZU' wanie złego I W radości i szczęściu prze- - Ach, po co doskonalość? Ja ci~tl 
uratowaćl miećl widuję naprzód nieszczf)>ici.: ChOI'obę, któ· się, gdy coś kiełkuje, cieszę się 7. ludzkich 

- Czyżul' tak było w istocie? - A Kathleen? ra się unosi nad rodziną, chorobę, z któ· nami~tno:!ci. a nawet z grzechówl Z c!ll' 
- Zdaje mi się, gdyby wiedział o wazyst· - No. Kathleen taka dobl'a do wycho· rej wyrwać niepodobnal A potem te lIla- gożbym moje piegui czerllal? 

klem, Kocuał ją barllzo. wywauia dzieci, jak IHlpie.·owa. lódka do cze i jęki przy drobnych jakichg dolegli- - l'ak. gtlyby moje życie pleśnią ~J' 
Biedny człowiekl - westchuęła Gla- plywAnia.. ... woś~iach,. ~dy się istotl~ą ~ozpacz. 1'I.z~!I1101 ... . G.llybym nie musial wątpić codZie! 

dys. - Gdybyz tylko dZieCI Ule chcieli nam chWilą wldzlalol A przecież I czlowlek lIIe- o UlOjej sztuce I 
- Przyrzekli Edleen ratować 'l'oma, ja teraz odebraćl raz walczyć musi z osobistem cierpienieUl, - A ja zazdl'oszczp, ci tego, że lodzie 

prawie przyrzekłem świadczyć o cum'obie - 0, nie, Edleen mówila ° Leml Matce ale któż o to pyta? Kto wobec doktora na wołają cię, gdy są w potrzebie i nie!zelę' 
jego umyslowpj. Ale lIie wierzę temu. On oaHzej tlziękować kazala i prosić ją, aby chwilę jest w staoie o sobie zapomnieć? geiul 
zdrów jest umyslowo. 'Dla uiego lepiej,jak by/a ula nich surową bardzo. IIby tllk złe - Ladn~ cuwile przechodzilem, gdym sam - Niedługo zRzdl'ościliby~cle mnie, gdy· 
tyc nie będzie. Tu lIiema ratuukul mi tilę nie stall', jak 'I'om . uyl smuLny i zl'Ozpaczony; uauczylem się byście w3zystkiego tak zbliska i tak CI(' 

- Może jednak ... - wtrącił Llewellyn. - A c6ż IUl to bieuuy Vaughan? On u- wówczas palrzeć na bezmieruy egoizm sto dotykać się UlusieIiI .. 
- Zdaje mi się, że jest zgubiouy i że bóstwla dziecil ludzkil - Z tobą to tak , jak z P&n~m BOgiellI. 

Edleeu lliepocieszoua umarła. - Vaughau blagal muie tylko. abym - W takich chwilach, jak dzisieisza, wzywa go się tylko IV potrzebie, w sseJę' 
_ C~y lIie powinni byli jej dzieci przy- mu żonę mtował, jakgtlybym OlU dawno powołanie twoje wydaje ci ąię gorzkiem iściu zapomiul\ się o Nim. 

prowadzIć? - spytala Gładys. nie byt Ilowiedzial, że olla jest uieuleczal- niewdzięczuem, ale miewasz pl'zecież i lu-
_ 'ro bylo ni~podobieństweml Jakież 0- nąl Ludzie trac, rozum. gdy cierpią. Co ue chwile, gdy uiesie~z zdrowie i uko· 

krollne wrdenie taki widok bylby na tu Z& okropue powo/wie lekal'zal Wieczu'l jenie. (D.c.!I). 
d.leciach 'jlrawił, a Ec\leen uie czulaby ~Ię I>rOllba: "Ratuj mnie!" W wi~k8zej cl~ści - Rzadko. 
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;;i;;i"nie powzięto .. Wynikiem .wyczerpu· Berlin! 2~ kw.letuia. (Ag. plo.) Przed pa- I m~ 192.75, na c.er ... lip. 1~1.75. 1.110 195 -l!O 
. cyeb narad w k.ole let~~erów I atty_8~w roma dlllaml zbiegł kasyer fl':\okfnrckiego Ostatnie wiatloillości hantliowe. Q. kw . ..... j 2·)1.75, ua lipiec .i.rpie. 1n.~5. 
i!SL ech"als, te Jedno .wldowl .ko po WH}: d~mu Rolszyldów, J :\eger. Na gieldzie. mó- . _ • M ..... 20 kwi.tnia. Io::a l ... ",00.1 " •• r"". lhul' .. 
leoDe ma być. dramatOWI,. drugie komell.'·1 WIA, Ż~ sllt"'eniewi.erzył on ml'll'oll m.r~~. W~ru ...... -.!O.I!:.klV~'~. 'V.0k

•
l .. "'6t.t.or ..... : ., ""Ii 862';, na "'''Ol. 80.75. 110 grudz. 79.23. 

C 
oJ 'f' '" a '.ł U!łtlrll {"J d.1 4l:L\,l/h a!)l 02 1/2, :>1 1/2 kap.; (,qUII,. (3 Nieuragulowaue. 

1f.p6":Z~ne~. . ~ do jllerwszp.go. wybor Cele!'l . praWtberlla stl'aty, dom będZie 'u.) 9.83 '/ .. 8ł'/, knp; r,.,< _t III d.) :I9.3~J/" 42'/,. 45 
-ecbylll SIę JUz prawie. stanowczo ku chWilowo z&lllklll·pty. ko.p.; 1V,.,I.ol (" .1.,82.6. O. S;; Im. p.; ł'I,.hM.lyl'kwII1... l •• dy •• 19 kwietnir.a. elki.r Ja ... " lok. !5'/. op.-

P" , r l k .• Q825 d kojnie. Cukier bllrako ... y 13 spokojni •. 
'1 ' 1.epie", co da kom edYl znA wdy ou się I Berlin, 20 kwietnia. (A,,". 1,111.) WClOl'a i k·YJOeta~r6! .. twta n8

n
l)(j" !·~lo "n •• "Im' •• ~,,. - 'k-

,,_ to • d ł ' . ' ~ . . . . ~ up.; .. le~ mI. e ~ . Zął ł -.- p., n,\ rUi a. Haw-V.rk . I!)-go kwietnia K.'\w .... Itiu :w 1 13. 
dotąd pO!"lę zy ea)!!1 s.z~,eglem .utworow, el'sarstwo luemleccy przybyli o godl.lllle ' I'OiXOJ:k& ... oho,loia !T-iii emisy; 102.50iłd., II! oIDi. ~t~; 110" kw 0,.1;-'''1 ., ,n'j 1221. Il& lipi •• 
przeważDle.l~owatlll~Jsz.eJ.' obyczaJowo,spo, siódmej na wydallY ku czci ich obiad w I syi l/)~:lli żąJ .• -.- knp i ,50f0 obligi b~nkn ".Iach. 
locznej trescl. Wymlelll&.Ią "Pana Damaze- amba ltllzie ruski~j. Cesal'zowa zabawiła do . -.- z~d .• - .-;- ~u~. ; ./. ruska po •. pr.'D1o ... a Nlw.York. 19·9o k ... iet.;" 11 ..... 1 .. 7'1 .. .. 'i "r· 

.. Przed ślubem" • Lenę" Na jedną O'oll7.in)' 9'1 ceS/lrz do 11 11 z l86~ r.okn I-.J 1lIIl1Syl - .-. J..-up; takaż z lll86 r. leu'. 6"/". 
go I 11 kl' k 'd' . '. u k' ł o . ot , " c' II--el sIlmy1 '-. - Irop.j 5t1/ .. Ilo~yczk& 1feW'lhHr~1I 1ł. ae · .. _______ _ .......... ___ ..... """--
kartę", acz o wie o . ZY\~~J'1 Się ta ze ~ o· Ber hn , 20-go kWlet~lIa . Królestwo wlo- ~yit •• j-.-żąa.. -.-.kup .• takai l.ryiW·ej 9';.36 
sy Z~ "Domem oLwal tym , lub za wldo- sey przy~ędll do BerllUA d. 9·go ezen\'ra. ząd., -.- knp.; 6'/. b.ty .... t ..... n .... moklO I..,j 
wiskiem skludauem z uLworów je,llIoakto· Wiedeń, 20 kwietnia. (Ag. "In.) K siąię seryl dnl. 102. ~O. i~d. , .-.- .kup.; taki •• m"ł~ 
lI'ych, kl~re dały~y zaraze.m y?le do wir· K~~~eda~ldyi oddal wczoraj dlugą wizy tę ;;;;; :,~1~ ~~~~ i~~~! :~~:~O SOkn t~d·V.el.l~~~ 
iPozowSKlego pOplS~ W~bltllleJjzym art y- ffillllsLroWI spraw WelVlI~tl·znyclJ. lu' . Kal- ryi -.- *ąd., -_- kop; &ot, UaLf ' ,ul~"n. 
alom lealr~ Ro~malto CI .. Zal~roponowano 1I0k}: ·em~. lDi~ta IV.Ą,"1.a .. , I-oj seryi 103.00 itd ... -'.- kup .• 
pomiędzy I~neml: "Posazoą Jedynaczkę", Wladen, 20 kwietnia. Cały Kar. t za- U-ej •• ryl102.85iąd . , -:.- k~p., III"'J •• ryl 10l.~ 
,.Męża od bied):", .. Marc l wego .k./lwalera", olnleżolly. Pociągi spóźuione. Bregencya ::~\ 101:50 ż~~p;;IOI.t:J.35erIJ ~:I:.~'/~~li T-:1. 
"Perlę" (os.tnt~1I UL~' ÓI Gllw,Llewlcza)".Czy- odcięta: 'I'elegrafy I telefony pozrywane. Warszawy duie -.- i~d .. .:... _ k:p; t:kiez If..ałe 
ja willa?" I klika lIIu)'ch. Balet II"RI'~Zi\lV' Paryz. 20 kwietnil\ (Ag. pln.). Anglia i lO~.20 i~d, 99.9~ kup.' ~·I.lis.ty Z&II~wne m. Łod,i 
ski wysyła doborowy ~wll'j ensemul, zlożo- Frallcya jlostanowily działać równolegle I-~J seryl - .- z~d .• fl'-eJ sery' -: - zą~·, 1lI ... ~ "". 

DY Z 24·ch osób. kt.ÓI"y wykona IV Wie· celem zapobieżenia sprzeda'i;y ul'oni przez ryl -'-k i~d., 6'; '-I'. ~uP, 1Vta-e.J 8.r.l'1. - ;- •• ~L. 
. I kt l k" . I k . - .- up.; 10 "., za. "'"0 ID .. s.a !l • . 

doiu tnuce elKI'" ery s ycwe. . upco": eUI'o(leJsklC l Taj OWCOm IV Afl·yce. lisz. - .- iąd .• takież lDi&sta Lubliua -.- żąd. 
: 'J'~wal'z~stwo dl·~I~lltycz.ne, zo~taJ!lce Pary z! 20 kwietni u (Ag: pl n.). Cho ciaż hkież ~: •• ta P.łocko - . -;- ż,ll.; _ 6'1. liat, .Z&.t.,~~~ 

pod kleruukJem II· Koscleleckl~g~, ~vytłzlel: ' wszy8tl.ae. o.trzY~laue ~o tej .pol·y wiegci bu- ~I~,kl .• dług,e --.-:- z~·I.; "~/, t~klez kr~t~~. 
tawilo teatl' KOI'sz,\ W MoskWie I IV naJ' dz~ nnd7.IPJę ze dZień IIlel'wSzego mnja. ..~d. IIrk"!" •. lI. rI,u 3 , •. 1".ly" 2 /. , 

.. ,'. • . ,. . ' 1" . ' ... . '. •. .'. I Ary! ·J"I ... \Vlelleu 4..." , P~tdrrłbllrj,( 51/2.", \\-M-
bllzszym .cz.asle I O~pocz).n~ I.lm szel eg pl Ze~, zle bez p~wawleJszych zaUlll'zeo 10- l.o.l6 k!'I'OI'" 1. potnlceuiew fi·I .: ll1Ly ,,'L'''"0 
przetlslawlen . Lelll} Jaslellczyklł. botDlczych. minister Spl"&W wewllętrznych .. el1l ~k,~ 155.7 . ... " •. I i II 25.1 f .... I,1 2"~1.0 li . 

T E L E G R A M y, 
rozeslał do pref~któw okó!nil~. ~abl'ani~ją- i?ł~~w"(,,,'Y'u. 146.7. POT.y«" I".u,iu ... I 128.0. 
cy UI'z4tłzar~la .w tym dlllll Jaklc~kollVle~ 8orllo.20-go kwi.tnia BOllk",.ty ru.ki. 'KrU: 

mauifest.acYJ uhcwych, I'0C!tOIIÓIV I z~bl·au. 2.16 65. .a ,1 ,."lalT~ 206 50, , .. k.l, "" IV., ... ,,,. 
Stanisławów, 19 kwietnia. WczOl'aj na- Bern (w Szwajcal·yiJ. 20 kwietni:L (Ag. 206.2'!.. ". 1'0, ... lollrl{ kro 206.10 II. I·.t ... ",,~ 

stapilo otwarci~ nowego teatru (Iod dyr~· (lIn.) Wczoraj l'ollpis:lIly zost.łł włosko- ~t. 205.75. "" r.hu:ly" kr~. tO.U . ". r,ol. I~" .!I 
.c·j.' Lllcl'Anll Kwiechiskiego. Grano ,.Slu · szwajcarski trakta t Imndlowy ~).35! u. W, •. leu 1]060. ku ..... "1 ,·.!u • . .lH.6J 
a "Z J •• ' . o t/II hity Zł\1!łLltWlle G.> 40 t-/., 111;1 , hkwt.hi C'iI'It! 
by panieńskie". An~alllul dobry. Kwie- Rzym. 20 kWletlllR (Ag. płn.). Króli kró- 62.30. v .. l y. oka ""." .'1, • 1~'Io, •. !TlOO I'; . 
ciliski<h witano życ~liwie i obsyvano bu· lowa włoscy uda,lz'ł s ię po ouchodzie świę- 18117 r. -.-. u'i. r. u ~~ ,I .. ". lu.) 60 . • '1. , . <I •• 1.1>,\ 
kietami. ta IIlłrotlowego do Ber lina. aby <:esarstwa r. 101.25. VOLY"~k, ... d,o· l"i. II . .. , GJ 30 III .,ui 

B I· 19 k''' ·let· D" l" a F k I 'em'l ck' l . " t ' < d . d . .,1 65.70, 5"'/" h'4ty LIł:łll\.ffUe r l ł-4!l i .. "N.9J, :)"1 lUt-er In, " lila. Zl8le.z " I· .. n - II e IC I ! e~lzy .,)I~ al> za o. w le wly .y •• k. I"o",io ..... I~,a r .. k" 15275 lJ\k.. • 1:106 
fortel' Zlg." dOlIosi, że IV Koburgu od~yl) w Monzn. DZleu Wyjazdu Iloląd Ule uazna- r. 141 90. okcy •• lrul("i i.1. .. r ... , •.• k .. -.. i. I .... ".j 
się zaręczylly (1OlIliędzy rUlllnllskim ua- czolly. 217.50. okc ... kr •• I, ,,,,, ... "try.- ki. - . - "kcy. 
stępeą troll II. a ksi~żniczkl} Mal'yą edylU' Rzym, 20-go kwietnia. Wszystkie do- ........ w.k .. go ~.lIk" b .. ", lIo"'.lfo -.- . . ly ..... 1L1I 

I kl" "ego - .-, .1,,.lwUI.1 ll i8IUie" kuh{1I h'\IIII:1I PH..,,'" 
barską. tyc Iczasowe om unacye IUlllister)'alne roz · 3'1, jlryw.t". 1'/, ': •. 

Berlin, Hl kwietnia. Dzisiaj odbędzie się bill' się· Londyn,20.go kwietui" I·ulye<k. (I" ' " , Il4lI!l r. 
obia,l u )losla niskiego, hr. Sznwalowa, Konstantynopol. 20 kwietnia. (d.~. pln.) 11 ell,i.yi 93',. Z";" 0("" ,,,1. ",{:·II,'" llU"I .. . 
na klóry oui~cllli swoje I,rzybycie c~sar- Snltall, rozdl'ażnio ny porażką, poniesiolll} Waru.w •. Z'I-go kwietnia I '",~ II ~ 1.1 •• " ... ,k""" 
stwo. W kwest.yi firmallu, w sam cIziel' wrf}cze .. Iłki .. ~u. PIt:le ll i"!l i4lli . nr.1. - IIItrA i .IO 'lr" - -

Berlin. 19 kwietnia. W tych dni,lcb 1'01.' nia inwestytury, wl'acaj'!c z t hchodn reli- ;'bor~~~'----_-: ,,:r~,;r,:~ -:::,17;",,:': 
poczną się uklady z Portug3lią o zawar- gijllego Chirk"i-Szer) f. wsLąpil ,lo p.tlacu .- -.j"·o,,,i.i, t i \ " u ;l'1. - - - n."" 2SS -
cie traktHtn c~lnego. bylego ke,lywll IZlT\ IIila b"szy, rozmawiał 350. gry II' - - - ""I.lk I.",i -. O;"'U". -

Petersburg, 20 kwietnia (Ag. pili.). Gaze- z nim bal',lzo życzliwie i zapl'osi! do swe· =: :::ro~;~' ~ .. ~ -fa~ul:- · ~r::h~"I~~ k;;; .. : 
ty ~onoszę, że wskntek strudzenia i suro· go stołu. 'J'ntejs7.e sf~ry uyplomatyczlle k~ .. j .gl~ul\ _ _ _ o:.i , •• ,.'k..... _ _ : 
wego postn Uletrollolita Izydor IV końcu przypisują temu wypadkowi szczególne zlIa- I",&uy - - - LI\ I""'. kartoU. l!85 -330 u ko-

TELEGRAMY GI EŁDOWE. 

G iełda Warszawska. 
Z.pl""",uo 

Z. wek,l, krótko'"r .. i ..... 
Da Berlin za 100 IQr. • • • 
na L<ondyu Z" I L. . . . . 
JA l'ary" ZI\ 11)0 (r.. . . . 
II. Wied. i, za 10.) U. . . 

:';ą.l&uo • końo.m ~i.hly 
Za papiery pd.t ...... 

[,ioty lik",id&eyjue Kr. Pol. drob . 
Rndka poiyezk.& \1ff1uho.luia . • 

4'1. poi:. weWD. • 
Lhtty Zti~t. zielJl. Seryi J A Ił . 

" » ,. ULA B. 
Listy za.:!t. LO. 'V,r_z. Ser. L 

" " t1 V. LiKy .ut. ,n. L odU Seryi I 

Gisłda Berlińska_ 

II 
111 

8auknoty ru:dde zarat. . • 
" "na dolt.ta ... , 

Dy.koul<> pryWAto. . . . . 

Z dnja 20; Z (luia 2L 

4847'/, 48 60 
!1.~3'/, 9.86 

39.37'/. 39.42'/. 
82.80 

98.25 
102.50 
95.~5 

102.90 
102.15 
103-
10150 

98.10 
102.60 
9:\.35 
102.6~ 
101.90 
102.75 
101.85 

207.25 
207.50 
1'/,'1, 

DZIENNA STATYSTYKA lUDNOSCI. 
ZlIlarIi w duin 20 kwielnia: 
Katolloy: D.i .. i .10 '.t 15·to .. marł. 10, lO t-j 

lif''%bie cbłopcó" 6, dl:ie'IVczlłt 4, d'lrOldych 5, 
'fi( tei liczbie męicZi1ZiU 6. kohiet - a nt.ia.oowlcie: 
PAweł 'reotil L.wandow8ki, lat 57. Jan Belcikow
Ik" lat 58. Stani.uw Krasiński. lat 45. Bogumił 
POlenr.ld, lat Gl. Michał Babosz. lat 56. 

Ewanglelicy: DziMi do lat l5--t.n zmarło 2,'" tej 
liczbie cbłopeó~Y 1, dzieW'u.t 1 doro8łych-

Starozakonni. Dzioei do lat 1:;'tu zmarlo 3 ... t.j 
lic.bie chłopców 1 dziewcz,t 2 d.",.lych 3. 
w tej UC7.bie m~ic1YIO 2 Koblet 1. a mia.oowicie: 
Lewek Ol.'lfińsk.i, lat 36. Ityk Ma.hel Cytryn. la. 
18. lI&tjem Bajla S.~ lat 16. 

LISTA PRZYJEZDNYCH. 
wielkiego tygodnia IIczul upadek sit i osia- Clenie. rzec. 
bienie, a lIawet zdal'zylo się lekkie OIndle- Now\! Jor k, 20.go k wietohl. \Vybl,zuża UOlTie1. i<:"u p".l1 iey 600 'Y l' - ię" •• ui,"i. H.lel Vlolorla. L. H ... teld z :tarek. br. Pr,!dzyD' 

, u ow , O I I k .. y • Kościerzyna. s. T,nb.. H. aernlik i A. 
oie, Illlst~pnie (lI"zyszla utrata wzroku i do I Ocealln Spokojne~o nawiedziło potężne -j. I \ a . ;'h\l~ I'" "."~" --:- ur",. 58 Lewko z W ...... wy, J. W.isblum z Kali .... M. 
pewnego sto)lnia ntrata Iu·zytomllości. te· trzęsiellie ziemi. Liczne miasta s(lust"szo- Ps.:u~~: ~~~. I j~J~. z~e~U1~i.~~J O~vi,~,~e{:c~. ó:~: Uesoblli z Oerb.ntn. 
raz J·eunak wszystko to pl'ze~zlo wzrok ne zwlaszcza San Fl'ancisko K· 4600'· · I' l - 'lO . Hotel P~ I .kl. Ha'p~rn ~ Homl •• ~oldb.rę z Gro-. •. " • OllOpl9 W m. . • :Sl6tuLe nl&116 w lU. D. . blD:\, Steloberg. Yel'z.et l Ehrenprell z \Var.n.a.wy, 
odzyskany I zdrOW IA Się polepszylo. S.rll •• 20 kwietni. 1'" .. '"'' 191 ·' I~ .•. k" i ••. Jaworski z Pi~tku. Zbrz.,iil.ki z Brnllna. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

I Herzenberg,i Israelsohn l! 
23. P IOTRKOWSKA 23. I 

polecają na SEZON LETNI 
swój BOGATO ZAOPATRZONY SKŁAD 

jedwabnych i wełnianych materyałów na ubrania damskie. Suk
nie w bogatym wyborze. Fulary i muśliny jedwabne w przepięk
nych deseniach. Czy-czun-cza (sur owy jedwab chiński) na tualety 

~ damskie i ubrania męzkie. Mousselin de Laine, satyny, zefiry, ba
~ tyst, kretony w setkach deseni. Gloryas na 0l krycia damskie od 
L:!ll deszczu i kurzu (nieprzemaka ne). 
fiill Dalej polecają : Jarosławskie i zagraniczne (pru\vdziwe bielfeldslde) płótna, bieliznę sto· 
E:!~ łową., ręczniki, chustki do nosa, lniane batystowe i jedwabne. Towar biały wszel-

kiego rodzaju, Inlety i dr elichy, Kołdry na wacie wełniane i jedwabne, Garni
tury na łóżka (ażurowe) przepięknej roboty, Kołdry pikowane, pluszowe, dżuto-

I Mairyałrni;~~W~~nYWanj, SCh;~n~I Fi;antntorj~mii~j~i;~erni~ty. I Ceny NIZKIE, lecz absolutnie STAlE. 79S-

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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T eatr Łódzki. 
VICTORIA. 

W piątek , 22 kwietnia 18!l2 r. 

BENEFlt; 
Izydory Nowickiej 

K ARNAWU W RZYlIE 
Opera komiczna w S aktacb, 

o 
DZIENNIK ŁóDZKI 

G Ł o s z 

W nowej Synagodze 
w sobotę 

dnia 23 b. m. o godzinie 10112 Zl'ilUR 

odsłonacb, Mllzyka Jaua l:It1l'allsaa .. l,tI- Kazanie. 
Osoby Prologu, 

Ogloszenie. 
Zarząd Drogi Żelaznej Fabryczno-Łódzkiej 

Hrabi .. FaJconi p. Winlder 
Hrabina F.leoni p-ni Bronikowska 
Benveunto Raf_eli I ...... p. C.yikowsk! 
Robert ... J'. ReisBwitz 
Mary.. p-na Nowiek~ 
Marcin p. CeremnrzynBki 
Franciszek I pań8two p. Tokarski 
Tere8a młodzi pani Sikoroka 
KMslina p·na Lewandowska. 

E N I A. 

"ROCZNIK ŁÓDZKI" 
KALENDARZ 

Fabryczny, Handlowy,' Kolejowy, Literacki, Infor
macyjny i Adresowy 

ILUSTROWANY 
na rok 1893 

wyjdzie w listopadzie r , b., w najwykwiotniej8zem wydaniu 
ubarwiony widokami fabryk i portretami, pod redakcyą 

redaktora "Kalendarza Polskiegv", '(Jrsyna. 
Ogłoszenia przyjmują lIię w Administracyi "Rocznika" 

ulica Piotrkowska Nr. 53, dom Ionst<,.dta. 

J6zef.. pani Wislacka 
Toni p. Bogncki. po.laje niniej8zem do publicznej wiadomolioi, iż z zezwolenia I------------------------_~ 

Departamentu do 8praw kolejowych przy Ministeryull1 F inan· 
w, ogł08zonego w Zbiorze Taryf RU8skicll dróg żelaznych 

Malgorzata p .. ni SuJkOWBka. 
J6zef p. Bartoszewski 
Kulawy Sepp p. Roman 
Wieśuiacy, WieśniaC1lki, Dziewczę 
ta, Dzieci, Rzecz dzieje sję we 

Alpejskiej. 
Akt l, 2, i 3. 

Osoby. 
ArtunonBrOck I ... · p . JamlliJki 
Ben.eunto Rafaen ...... p. C~fŻk0"'Bki 
Robert p. ReisBwitz 
Hrabia Falconi p. Winkler 
llra.ina Falconi p.ni Bronikowlka 
Marya p-~a ~owick .. 
l!o,alinda p·ru IoIlcbałowBka 
Helena p-na Gerard 
Marjetla p-na Wojew6dzka 
Flora p-na n •• zoserBka 
Anitta p-na SosDowskA 
Donna SeCronj .. , pU&-

loion .. pen8yonarok p.ni Ceremuiyńsk& 
Pensyonarki, modele, gryzetki. 

Malarze, Lud obojga płci. 
Rzecz dzieje się w Rzymie. 

Olga Finn 
otworzył .. g ... inet 

DENTYSTYOZNY 
leczy, plombuje i wstawia 
sztuczne, Przyjmuje od 10-1 
3-6 wieczór. Biednych 
platnie. Piotrkowska, 
na lu 775 obok hotela 

POTRZEBNE są 

zdolne panny i uczennice 
za tlobrem wynagrodzeniem 

do MAGAZYNU 

Stanisława Daleszyńska 
ul. Piotrkowska Nt 92, gdzie 

kiel'uia Szterna. 813 

H ., 

X! 308, z dniem 15 (27) Kwietnia, do 1 (13) Pllźt.łzier-
1892 roku , wprowadzone będą na Drodze Łódzkiej hi

osobowe powrotne (retour) wszystkicll 3·cll kla88 od sln
Koluszki i Łódź do przystanku Andrzejów i z powrotem, 

ceny o 50% z ogólnej, za przestrzeń Łódź· 

siąiki fabryczn 
do zapisywania KAR; 

zatwierdzone przez inspekcyę 
fabryczną, 

są do nabycia w Admiuistmcyi "Dzieuui
\(u Lódzkiego". 

W albnini.otl'acyi "Dziennika hó(lzkiego" są 110 

nabyci" 

PZHPI SI O PRACY IAtOLBTNICH ROBOTNIKÓW 

Ksi~żki fabryczne 
do ~avi:;ywania małoletnich robotników, 

KSIĄŻKI 
do zllplsywaola dowodów legitymacyjnych rnbo· 

lnlków. 

Szematy do zapisywania 
wypadków w fabryce, 

oraz \vszelkie druki służące 

ula ~ąuów ~okoin i [minny~b .re 
u 
~ 
o 

... 11~mm~~m ~8.IIIIiI .. n"'d dliii.nilli, toill.t.·, ,.ii&:. plUh • .iiiI'm .... c1 ..... ,"'n.' _ I~ 
que che% lu pal"f..,...,eur:i et lei dro&uistes. f& 

Paris 40 me uc Cfćry . "! W mieście Rawie jest do SPRZE~XOO~ 
l. Lod. cbos ll. Liaieeka, J. K.!o80wski, DANIA w każdym czasie ~".r - - 'a -" 

M. Spokorny, A. Bon'lider, KułtJo:o .. ski g :; i 
lUce., L. Fijalkowlki, 80S-0 ~ dom m~rowany ~ ~ '0 

Dowód za ~ 5331 spichrzami I kompletnie • ~ if 
Ó 

piekarni •• za sumę = o:s . 
FUli ~ dzJdej ... ar8Z. z których 1'8. 1,500 mo- -=!i i 
Towarzy.twa PO:&08t&(! na hypotece. =o -; O 
wlfe .. o oazastaw t '§ .= O 
~:~'Z~:~~ied~~bron:,5/31 Wiatrak ~ .! .~ 

doskonałym cylindrem, domem, S ~ J " 
lOI1CrnnAm. 20 morgami grllntll i pla. .::s: ~ = 

tuż przy samem - ... 
za cenę rs. 3,000~ "' __ ~., 

rB. l mote pozostać~OOX~~ 
811·3 

"Gaz~ta RZ~llli~~lniLza" 
Tygodnik poświęcony sprawom rzemieślolezym, 

Iy specylllne są w tregci Gazely objaśniane rysunkami' a 
d. I kwietnia r. b. dołączane są od<lzielne tablice 'z 

naiaml roboczy.ni (szczególy wzorów u/\ skalę) . 
Przedp.fatn wynosi: 

" \Varsr.awie: Da Prowincyi: 
• rB. 4.- Rocznie 

. . . . n. 1.-
Ołlu08Zellie dopłaca 8i~ miesięcznie 

kop. ~. 

Adres: Redakeyl I U .. llIlslraeyl: Warszawa, Krllko'wsl,le.Przedulieś('i.' 
Nr. 66. 745-3 

Letnie Mieszkania 
w Inowłodzu nad rzeką 
Uror.z& miejscowo~ć kllmatyezD& leśDl , wśród lasów 
skleb połoiona o godzinę slatklem p:lrowYII od stacyi 
I?ąb. Tomaszów Rawski. Według ostatniej opinii I 
sIlIlla ona . wszelkie warulki staeyl kllll&tyczaej i zajmuje 
lestwie jedno z miejsc Dljlfydalllejszyell pod wzgłędem 
Dym i nietylko jako . miejsce lelllleso pobyto, ale jako uzclro1lvlsllul 
klilJatyezue, respectJve sanatorium lelnie. Posiada 
umeblowane więkoze i IIJoiejtize, stale pI'zebywa 
poezla prawie codzień, reslauraeya, sk lep spotYlfezy, 
kąpIele rzeez.e, SlloI lelui, rorlepllD. 

NB. SIllek parowy kursowIć zacule po Pllley z ,U';ZI"ale ••• 
eunvea r. b. od staeyl Tomaszów RawskI. 
. Bliższe .wiadom,ości w prospektu. lIuslrowl.yeb i 11 

clela w ŁodZI pod.\: 265·A, przy Illicy Zielonej. 

K A IW' 'I' O R 

N. EHRLICHA w Warszawie 
ma .aBze~y~ zawiadomić, iż w dniu !Ui.iejszym powierzył reprelentacy' 
firmy .woJeJ panu • 

. SALOMONOWI lUDZKIEMU w Łodzi 
I tegoż up.oważnia do przyjmow.nia wBzelltich sleceń, tyczących się kil. 
poa relaoyeb wierzył.eJDoicl j odzleJaola ioformacJI 
bandlowycb. 

.. Ci~.'·.4e si, od Ja& d!,le8lęelą pow •• ecbnem .aufaniem, mam ... 
!Ule!ę, u. I '" nowo. obra,!"J. F~U mOJeJ bvdę .... ozycony takoweru i po-
lecanc .. ~ łalka,..", pamIęcI, plUę .ię • poważaniem ' 

W " JW. Ehrllch. 
arszaw&, dOla 6 k1f16taia 1892 roku. 

ł :o"ołuj~e .i,. na. p0"1l:sze ogł~.zenie, mam ho~or uprzejmie ~r .. il 
o &8. awe swr6eewe !nę z lDtere.!laml, odno8zącemi się do działalnOŚCI ~ 
czkneJ Ann" do u!'.SI}dzonego tutaj blora prsy ul. .. Id.ew. 
• lej ~ .,.8 (Ul . ." d.mu powierzone mi zJe.enia lO 
szc~eg6lną akur .. tnolclą wykonywane Z nBzanowaniom 

7l>4-4 Łndzki. 

~ilWIlfll~jmiOOli_1iinflł 
Z KLA.SZTORU lo'EC.un' WI; Jo'RARCY I 

WYBORNY, WZIIACIIAlo\CY, WZIlUOlAl~CY ,TRAWIENIE I APETYT. 
N AJLEPSZY ZE WSZYSTKICH LIKIERÓW. 

'dIrrAaa D!lIJKQl !Ii!Iiu:mu Zawsze wymag~ 
~~ .. r'-tl.I'~ C'Lworogrannej ctykie· 
~ • • ty o spodu k:\źllej bo-

1~-..:=::a:25~~:!::J telki z podpisem lJyrc· 
Idora geoel'lllllcgo. 

W SPRZEDAży Ul kaidi1t, mi"ścU we wszystkich 
lepszych handlach delikateS6ftJ, win i likiertXtJ. 
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