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Z dalekiego W chodu.
.Gazeta wlll"sza wsk a " otrzymało. nutę·
z Buchary: Bawelna
tntejsza, znana IV handln pod mianem bn·
cho.rskiej, należy do najgorszych. WłókIla
jej są grnbe, szorstkie, slabe i stosunkowo
krótkie. Dłngość ich wyoo i od 0.65 do
1.10 cali ang., przytem wydajność w po·
równaniu z amerykaIiską mała. Bl\\\ełna
amerykaliska daje nam czystej waty 31, 32
a nawet 33°/., gdy krajowa średnio tylku
20./0 , a przy dogodnych warnnkach zale·
dwie 250;.. 50% wagi stanowią nasiolla,
a pozostałe 250;. ol1pada. na luskę, lIiem,,·
jącą żadnej realllPj wartości. Bnchlll"czycy
pnjącą korespondencyę

oczyszczają bawełnę przeważnie ręcznie, 1\
prasnją w bllłe zapomocą pojedYlkzych pras

grnbowych. Po otwarciu kolei zakaspijskiej
powstało w Bucharze kilka parowycb fa·
bryk zaopatl-zonych w amerykańskIe dży·
ny (gin) do oczyszczania i hydranliczne
prasy do I'r:\sowllllia bawełny IV bełe. Fa·
bryka taka widocznie się opłaca, gdy~ licz·
ba takich zakładów ci~głe się powiększa.
Obecnie są w ruchu: 1) W Czardtn.in (Amn
Darya) i S&rapnln pod miastem Bnchar,
fabryki ~Śl"ednio azyatyckiego towar~wa
Kndriua"; 2) w Kllrsknln: Le Brin'a i Ga·
malaja; 3) na st. Bncbarll: K. Drzewieckie·
go; 4) na st. Kermene: E. Gncewic7.&· i 5)
w Katakurnanie: Jngowicza.
Jedne fllbl'yki zarabiają, pract\iąc tylko
dła handlujących bawełną i pobIerają za
oczyszczenie i prasowauie w bele gotowej
waty po 20 kop. (1 tęga) od każdel:o pnda
snrowca (gnzy) i połowę nasion, zwanyoh
tutaj powszechnie czygitem. Drne-ie zaś
wyrabIają watę na wlasny rachnnek I sprze·
dają wprost fabr)kantom do Moskwy (Śre.
dnio-azyatyckie towarzystwo Kndrina) Inb
do Lodzi (K. Dlozewiecki).
Za batmalI (8 pud. rns.) surowca, t. j,
orzechów bawełny, placą obecnie grednio
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45 tęg bucharskich, czyli 9 rnbli wal. rus.
Z tego otrzymujemy 2 pudy waty wartości
podług cen obecllych 11 rub. 50 kol'. i"
pudy Il/lSioll wartości 50 kop. \V kraju
'l'urkestańskim, gdr.ie produkcya bawełllY
je 't znaczllie wyższa, niż u nas, ceny ua·
sioll są jeszcze lIiźs7.e, gdyż tyłko II. ogól.
lIego zbioru ?nżywa się cOl'ocznie na zasiew.
Pozostałe zaś ilośei czygitu idą. częścią na
paszę dla osłów i wiełbłądplV, więcEti zimą
na opał, tylko do ogrzewania mieszkań,
gotować bowiem potraw przy takim ogniu
uiemożlIH, w przeważnej
zaś części gniją
uieprodukeyjllie. ądząc z tego, zdawałoby
się, że czygit je~t odpadkiem bawełuy pra·
wie bezwartościowym. 'I.'ymczasem tak nie
jest. Najpierw daje doskonały prodnkt do
wyrobu t:lnlego i dobrego oł~iu (wydaje
180;.), powLóre, obrany z łnski, daje wybo·
rową paszę dla bydla, której tutaj bynaj·
mniej zbyt wiele nie posiadamy, a 1'0 trze·
ci e, słnży jako nawóz. W r. 188-1 (lrzero·
biono w Ameryce przeszło 550,000 tolln
(2,400 funL.) nasion i otrzymano około 20
milionów galionów (7'/. funt.) oleju. Licząc
~rednio po 8 dolarów za tollnę, olrzymali
plantatorzy za same nasiona do 4,400,000
dol., c7.yli 8,800,000 rub. Ol~j zaś z nasion
bat.
y Ilła.c,~ w AlJIeryce po 30 do 40 cent.
Z& galion, t.j. okofo 10 kop. %!l flint. Ame·
rykaóski sposób wyrabiania oleju jest na·
stępnjący: najprzód lIasiona prtepnszczają
przez dżyny, aby je oczyścić z pozostałej
jeszcze bawełny. \V ten sposób z tonlly
nasion otl'zyUlnje się do 20 fuut. krótkich
wlókien, opolowę muiejszej wartQści. Na·
stępnie lIasiona zupełnie gładkie. krnszą się
między dwonl/I; walcami, zaol'atrzoneml IV
noże i przepuszczają p,'zez sita, na kt~;.
rych oddziela się JądrQ od lnski. J~aro
itlzil pod Pl'asy w celu dobycia oleju, lub
bywa. mielone na mączkę; luski używają
lIa opał.
Dobroć olejn zależy od gatunku nasion
i ich świeżości. Zastosowallie zali znajduje
nem podzielic.'... Daruje pali, żem tak nie·
spodziewanie przyszła ...
- Rzeczywiście, jem dziś obiad na mie·
ście, ałe mam do~ć czasn jeszcze...
No,
i cóż się stało?
Maks czekał, a ona wahała si ę, nie wie·
dZiała co powiedzieć, pozostając p oił u!"o·
klem tego zbytku wyrafinowanego, jaki
czuła dokoła sitlbie. Obawa ją ogarnęła,
nie miała oliwagi wypowiedzieć wszystkie.
go. Czy podQbna, aby życie tak okrutne
dla tego lIieprawego dziecięcia, talii, II' tej
kłoace, dzielnicy
eapolitailsklej, bylo tak
obfitnją.cem w roskosze i bogactwo dła tego
drnglego? Tyle brndu, głodn i nieuniknio·
nego plngastwa z jednej skony, a taki
wyrafinowany zbytek, dostatki - ~ drn·
giej. Pieniądz zatem daje wykształcenie,
zdrowie, inteligencyę? A gdyby całe to
błoto ludzkie opadlo na dól, <lZyźby na wy
żynach cywilizacyi powietrze nie było czyst·
sze i życie łatwiejsze?
- Mój Boże, to cała bistorya. Sądzę,
że dobloze robię, komnnikujł)c ją panu ...
Zresztą. zmuszona jestem 'do tego, gdyż po
lJ-zeba mi pailsklej l,omocy.
Maks sluchał ją najprzód stojl}q, lecz
wkrótce osiadł; ze zdziwienill. uogi sIę pod
nim uginały; gdy zd skollczyJa, zawołał:
- Jakto, więc ja nie jestem jedynym
syllem? A to gliczny braciszek slladll mi
z nieba, bez ŻIldn~go oznajmienia.
Zdawało się jej, że go zainteresowała
i zrobiła ałnzyę do kwestyj spadku.
- O! spadek po papie I
Uczynił lekceważący, ironiczny gest, którego dobrze nie zrozumiała. Co to znaczy?
Co on chciał lIrzez to powiedzieć? Czyż
nie wier7.ył w wielkie zdolnośc~ w mają·
tek ojca?
- ł'ie, nie, proszę pani, mnie już uie
trzeba nikogo... 'I.'ylko istoLnie, rzecz to
tak komiczna, że nie mogę się od ~miechu

- Jeżeli pani zecllce - powróci! lokaj li
odpowiedzill-pan może ją przyjl!ć niezwlo ·
cznie w swoim ~blnecie.
Panię Karolinę łączył z Maksem przyja·
cielBki stosunek ocł czasn, gdy tell wid7.iał
w niej wiernIl towarzyszkę i zarządzającą
domem ojca. Wszedłszy do pokojn, ujrza·
la story zapuszczone, Hześć zapalonych
świec na kominkn, oświetłających jasuym
blaskiem to gniazdko z puchn i jedwabin,
zbyt może zniewieściałe nawet dla damy
półświatka, z temi miękkiemi głębokiemi
fotelami i ołbrzymiem łóżkiem, zaslanem
pnchem i koronkami. Był to najlllnbieliszy
pokój Maksa; wyt~tył on tu wsżystkie si·
Iy na zgl'omadzenie mebli, drogocennycb
cacek, cndów. z ostatniego wieku, tonących
w miękklcu fałdach draperyj z naj pięknieJ·
8zych i najcellniejszych tltanin.
Drzwi do gotowalni byly nllośclet otwarte i nbzał się w nIch w tej chwili
Maks:
- Co się stal o ?.. Czy papa lIie nmarl
przypadkiem?
Po wyjścin z kąpieli, Maks kładł na
słebie eleganckie białe flanelowe nbranie;
świeżo skąpane ciało tchnęło zapachem
balsamicznym i mała ładna główka przypo·
minała twarzyczkę dziewczęcą, uieeo jnt
wszakże znniouą; jasne niebieskie oczy
patrzały bezmy§lnie przed siebie. Przeze·
drzwi slychać bylo jeszcze szmer wypnszczonej wody z wanny, a silna woń fiołko· powstrzymać.
wych peńum rozchodziła słę 1111 obu po· I zaśmialsię,ałe nieszczel'ym, niespokojnym
koj&ch.
miechem, my§ląc w tej chwili tylko oso·
- Nie, nie, nic t&k ważnego - odpa· bie, nie mając do ć czasu zbadać, Jakie
rla pani Karolina, niem ile dotknięta żarto-Iazkody lnb korzyści mogłaby mu ta awall'
bliwym tonem zlIl'ytania. - A jednak że· tnrka przynieść. Zapomniał o obecno§cl
Duje mnie troch, to, czem silj muszę I pa- pani KaroHny I rzekt brutalnIe:

O.

I wIerno". orłoueui .. A.llr ....
li. 2 mit.i,esoje.

oo/e1o"ol p.. o"ył.nh_,ob IQ
ubU 1I.!tpslw. dodatko.... olr~l.. 6
prll.

Oęlo••o.i. przyjmo"au. I,: W
bil1r,,~h .,ło ... ó R~ehlll... a

ora • .,

'0

.ld,oiuJot.raeyi "D&leDDih"
i "ren4lera "Waru""I.

i " ł~Oll .. i.
RokHlłjlll

na ,le.la.ue beA ,. ... trsdeni .. -

ni. btd ..."f'&tU••

olej z nasion bawelny szerokie: do f"bry':- nakorzyści, JaJae mogą osiM'nąii nuion
kacyi mydła i gliceryny, na smary; lepsze hawełny, uważa.nyeh obecnie za odpadek
i czystsze gatuuki służą na pokarm i w prawie oozwartościowy,
Roczny apnęt bawełny IV Bncharze i
niczem lIie ustępują w dobroci naszym ole·
jom z konopi i lun, a nawet słonecznika. Roayl azyatyckiej, w tym rok n wyj,tkowo
\Y ostatnich czasach jeden z łepiej liCZYSZ' zły tak co do gatnnku, jak i ilości, obli·
czanych gatnnków tego olejn, tak zwany czaj, na sto tysięcy bel dzieaięciopndo·
.t.h~ Summer yellono oil" znajdnje szeroki wych, czyli milion pndów. Głównymł od·
zbyt w ponach morza ŚI'ódziemnego dla bIorcami, mającymi tntaj swoich Agentów
domieszki do oliwy francuskiej, (lod której s,: Wielka Jarosławska Manufaktura, ak·
imieniem już od dawna sprzedają go IV Ame· eyjne towarzystwa L K. Pozna6ski i L.
ryce w wielkich ilościach. Gatunek po· Geyer IV L.dzi, oraz bracia Schlossbergo·
wyższy, ZWHUy także .Sficet oH", nżywany wie.
bywa do sardynek, 1\ bezwllrunkowo jest
TrarupOl·t do Lodzi kosztnje o 25 kop.
zdrowszy i smaczuiejszy od wyrabianego na. pndzie, czyli. 150 rnb. na wagonie,
w Bakn olejn z ropy nafcianej pod marką taniej, jeteli motna pomieścić w wagonie
fabryczną.4 a" łub .fin oil", który rÓw, krytym pełne 600 pndów. Aby to osi,nieź slnży jako przymieszka do oliwy fran· guąć, patrzeba. watę pruowa6 tak, aby w
cnijkiej.
jednej stopie negciennej mi~ciło się conaj·
Nasiona bawełny, miełone n,~ milkę i J.... mniej 20 fnntów. Do tego potr~eba jedko makuchy, id/} głównie do Niemiec, gdzie nakże silnych pru, których brak dotkliwie
jak wiadomo, rozwinięte jest wypasanie by. nczuwat się daje. Sprowadzone z Moskwy
dł .. na stajoi. W rokn 1882 przywieziono od Ż. Bloka prasy hydrauJiezlle n~ odpo·
z Ameryki 58,949 worków 220 fnntowych wiadają zupełnie cennikom, na których
makuch i 273,760 worków 100·funtowych podstawie je sprowadzono. Z amiast 2~
mąki. Dalszych statystycznych wiadomości fnntJ w jednej stopie knbicznej, daj, tyl.
~ lat późniejszych brak mi obecnie; mogę ko 17. Z teg,' powodn spo~,.ły p.:2:.
tylko podać, że średnia cena makuch i Bloka w cllL!lie jego ostatniej bytn odci ....
luąki wyoosi 2+ dolary za tonnę.
kraju Zakaspijskim nieprzyjemności. \V
Profesor szkoły agronomicznej w Missis· Samarkandzie zmuszouo go dać policyi
siJlpi, Myer Gnlby, dokonawszy licznycu piśmienne zobowiązanie, że nie ....yjedzie,
doświadczeli z lIIakucbami i milką z nasion póki kwestyi z prasami nie zalat .... i.
Wo·
bawełny, zastosowanellJi jako 118sza dla bec zwołanej Ulozędowej komisyi, przyznał,
bydła, ocenia oba te Ilrodulcty pod wzglę że jego prasy nie mog, prasować 20 fundem pożywno§ci bardzo wysoko i tlvierdzi, tów w jednej stopie kubicznej i wziął je
Jednakże
że najracyonllłuiej użytkuje się nasiona ba· lIapowl'ót, a pieniądze zwrócił.
wełny, karmiąc niemi bydło tak na opas, zachodzi jeszcze kwestyo. o odszk odowanie
jako też w celn podniesienia wydajności za czas stracouy. Również zwrócił mn
mleka; dalej dowodzi c.)'frami, które jako przy~laną prasę p. Gneewicz w Kermene.
~óyt szezeg01oll'e opuszczam, że wartośc! mmo tego, z wrosną zamIerza ta IIrma o·
zbiel'anych nasi<1l1 zn&cznie pl'zeIVyższa tworzyć w Samarkandzie swą filię, z ma·
wartollć salllej bawełny.
chinami potrzebnemi do nprawy i czyszczeZbytecznie może rozszerzyłem się o n· nia bawełny.
żytkowanin c7.ygitu w Amel'Jce, lecz chcia·
Za cukiel' placą lobecnie IV mie~cie Bn·
łem zIVr(ocić uIVa~ę osób interesowanych charze po {) rnb. za pud; dolicnj'lc do te- \V gl'nncie rzeczy, drwię sobie z tego. mniejsza li to ... Gdylly~ pani kJeaYYolWiek
W słowach tych Ilrt.ebijał się cały jego doznała z&wodu, zajdź do mnie, pomó·
wimy,
cuarakter.
Wstał, przeszedł do gotowałni i przy·
Gdy pani Karolina znalazła się w dorot·
niósł sohie szyldkretowe IlOdełko z Pl,zybo. cel o zolomiona jeszcze zbytkiem i zniewie·
rami do czyszczeuia paznogci i natychmiast ściałością pałacykn, wonią fiołków i helio·
teź iię ł.1!m zajął.
tropu, jaklł przeszło jej ubranie, dreszcz
- I cói pani chce z tym potwol'em zro · wstrząsał nią od stóp do głowy; doznawala
bić? Nlemo'!na go (lrzeciet wsadzić do uczncia, jak gdyby wychodziła II jakiego~
podejrzanego miejsca, strwożona półsłów
Bastylii, jak Żelazuą Maskę.
Opowie<lziala lOn wówczas o rachun- kamI, żartami syna z ojca, które wzm&ga·
kach M~chaiu'owej i wyjawiłl\ myśl umiesz· Iy podejrzenia jej co do przeszłości SIAC'
czenia Wiktora w <lomu pracy: IV końca card'a. Lecz nie chciała. o niczem wiedzieć;
\\'spomniała IIIU o owyclt dwn tysiącach miała pieuiądze i uspokoił& się, ull:ładaj,c
fl'ank()w,
sobie IV myśli dzień następny w ten spo- Nie chcę, żeby ojciec Ilailski o tem sób, żeby przed wieczorem jeszcze wyrwać
wiedział jeszcze; do pan" jednego tylko dziecko ze szpon h&6by i występkn.
Od rana tei wyszła, pozalat wiać bowiem
moglam się nda.! i musi mi pan zrobić tę
grzeczność.
musiała wszystkie formalności, chcąc być
Maks stanowczo odmówił.
pewną, że protegowany jej znaj dzie pomie- Ojcn, nigdy I Alli jednego 80US I... szczenie w domn pracy. Stanowisko sekre·
Muszp' paui powiedzieć, że przysi/}głem so· tarki rady nadzorczej ula.twilo jej wszyst·
bie, iż gdyby lłapa. potrzebowal jeduego ko w znacznej czę,ści; po południu tei po·
sous dla swobodnego przeHcia IU'zez most, zostl~wl\ło tyłko pojecbać po Wiktora, dla
jeszezebyru II1U odmówił... Zrolumże pa· którego zabrała ze sobą przyzwoite ubra·
ni I Są głnpstwa zbyt głupie; uie chcę nie. ~iespokojna była jeduak i obawiała
być gmieszuym.
się oporn chłopca, który słyszeć nie chciał
Znowu \JI'zypatrYIV,lła mu się, wzbnrzo· o szkole. Mechainowa, której posłala depe·
na bezczełnościl! młodego człowieka. I,ecz llZę, aby ją oczekiwała, zaraz na wstępie
w tej chwili nie miała ochoty, ani CZ&llU oznajmiJa jej wiadomość, która wstrz,!snę'
wdawać się z lIim IV I·ozprall'y.
ła nią do głębi: matka Eulalia ." nocy lIa·
- A mnie, czy pllll pożyczy - spytała głe umarła, a doktól' sam nawet nie wie·
nagle-te dwa tysiące f!"!luków?
dział przyczyny: apopleksya, cą zakatenie
- Pani, pani. ..
krwi. Przel'atającem było to, że cWopiec
Czy§cił sobie w dałszym ciągn pazllogcie, śpiąc z ni"
pociemkn uturalnie, 1110wpatrując się w nią j&slIemi oczami, które strzegł się dopiero, gdy nczul obok siebie
umiały przeniknąć do głębi Serca kobiety. zimne z6:!Ztywniale cialo. Resztę nocy sPIl'
- Pani? owszem... Zn'lm palli~ i wiem, dził n Mtichainowej, o zolomiony tym dr.·
że odbiorę je 11I'zy twojej pomocy.
matem, ogarnięty uk, głnch, trwog" te
Podszedł do biurka, wyjął dwa bankno· pozwolił się ubrał, ladowolony nawet wia·
ty. oddał jej i przez cuwiJ kilka trzymając domo.!ci" ie mie wt będzie w doma z
ręce jej IV swoich z wyl'azem pl'zyja.znej pięknym ogrodem. ;ic go tn jat uie gwesolości, jak zię~ mający wiele sympatyi trzymYlvało, skQro stara, jak twierdlił, gnić
będzie w wykoj,anej jamie.
dla swojej teściowej, rzekł:
- Pani się ludzisz co do papy. Ol nie
lIechainow. jedoak, kwitoJ'c & odblor8
przecz pani, ja si~ uie mieuam zupełnie do dwóch tysięcy franków, lita wlała jIDCA
w&llzych spraw ..• Dliwne s, czasem kobie· swoje \1'&I1lutl.
ty; bawią się w po~więceni&, 110 i IIIotural·
(D. Co N.).
nie maj, słuszność. ullkiij,c przyjem Doki
tam, gdZie mag, j, znalei'... Zrelll~,
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go 1 rub. zwrotu akcyzy, otrzymnje prodncent za pud t5 rub, Przysyłaj,. zaś: fabryki Brodzkiego rafinadę w dużych gło
wach i dobrym gatunku. Agentem na
stalej pensyi jest ' teiu. Dalej cukrownia
Grygorow ka w gub. kijowskiej- pi ek i
rafinadę gorszego gatunku w małych czteTofnntowych główkach, które Idą głównie
na podarki. Komisyonel'em, otrzymującym
tyłko jakiś procent, jest Rechtsamer. W
miesiącu listopadzie sprzedano 2,000 p. po
wyżej oznaczonej cenie, a 'Ił tych dniach
nadszedł nowy transport około 4,000 pudów. Wreszcie kupiec Sehirmann sprowadza cnkier na własny rachunek,
Z zadziwiającą szybkośc:ią obniża lię
w ostatnich latach temperatura w kl'sju
tutejszym. Zima co rok ml'otniejsza, Obecnie mrozy dochodZił do 18° R. Zimno
bardzo dotkliwie daje się uczuć krajowcom,
którzy nie mają aoi po temo zbudowanych
mieszkań, aoi też pieców ogrzewalnych.
Następstwem tego są zwykle z wiosną
choroby i wielka śmlertelno§ć między tnziemcami_
Pierwszego marca wyjdzie z dnku w
Tyflisie, w językn francnskim, dziełko wyczerpnjąco omawiające kl'aj Zakaspijski
p. t.: "Guide en Transcaspienne" przez ....
Rodziewicza i J. Mourier'a, ozdobione lieznemi ilustracyami, wykonanemi przez frane:uskiego fotografa Nadar'a. Progl'am te·
go dziełka bardzo obszel'OY, obiecuj e nam
podać wiadomości o kraju Zu:upijskim
historyczne, geograficzne, geologiczne, klimatyczne, areheologiczne, handlowe, pnemy słowe i inne.

nalnych w roku 1889 do !8,15 mil. rub.,
t. j. o 3,73 milionów rubli nominalnych,
czyli 15,2"'.. Powiększenie w porównaniu
z laŁami 1887 i 1888 je. t nieco mniej zna·
czne i wynosi 8 i 6,2°'.. IV ciągn ostatniego pięciolecia powiększyla się także ilość
bitej monety zdawkowej srebrnej. W roku
ubiegłym wybito monety srebrnej 900 pr6·
by znacznie więcej niż w roku poprzedzającym.
W reszcie monety miedzianej przygotowano w roku 1890 o 40,013 rubli mniej
nit w roku 1889, lecz zato o 30,000 wię
cej, niż w ciljgu każdego z lat popl·zedD,ich.
PODATKI.
X Wobec wynikłych wątpliwości co do
ściągania dodatkowej o p ł a t y S t e m p l 0we i, przy długoletuich zobowi'izani/lch
na dostawy I przed,iębiel'stwa robót, kontl'ola palistwa wyjaśnia, te porządek liczenia opłaty stemplowej od każdego aktu i
dowodu w takich zobowiązaniach uskutecznia się w myśl § 24, 2i:i i 33 ustawy, dodatkowa zaś oplata od kontraktu, wypadająca z ostatecznego obr/lchunkn z ukoń
czonych robót, będzie potrącaną jednorazowo z pozostałej należności dostawy.

Piasecznej, dokonywane będą badauia rud
rebrlło-ołowianycb. Prawo na dokonywanie badań w tej miej cowośei otrzymlll
tecbnolog Wartanow.
RZElliOs:tA l PRZEMYSl: DROBNY,
X Do komisyl rządowej dla r e w i z y i
n tawy rzemieślnicze j mają być powolani reprezentanci różnych urzęd ó w i instytucyj rzemieślniczych, Komisya ma zarazem rozitrzygn'lĆ kwes~yę zaprowadze,
nia pecyalnego sądu do zatargów między
majstrami a czeladzią i uczniami.
X Pozwolenia na otwal'cie zakładów
nauki rzemiosł w Warszawie otrzymały pp.:- Kat'olina Piwnicka, tanIsława Przewóska Konstancya ']'chónewska i Anna
Gałecka.
WYSTAWY.

X Zamknięta niedawno wystawa wszechruska rzemie Iniczo-artystycznej pracy kobiet w Peter.burgu dała czystego dochodu
okolo 4,000 rubli.

Wiadomości

ogólne.

Stowarzyszenis subjektów handlowych.
PRZEMYSŁ.
W duiu dzisiejszym odbędzie si9 w lokalu
X O pozwolenie na o t war c i e fa b ry- tutejszego stowarzyszenia subjekt.ów hanki broni w naszem mie~cie, stal'a li~ pu, dlowych ogólne zebl'anie, na któl'em zaukarz, p. Grabowski, z Płocka.
twierdzony będzie porządek wyborów i doX ,Kuryel' warszawski" zapewnia, że konanym wybór całego skladu zal'ządu,
podana przez wszystkie Ilzienniki wiado· zast9PCów i komisyi rewizyjnej na rok
mo~ć o uszkodzeniu pieca IV hucie sosno · 1891. Wybrani lIa popl'Zednich ~ebraniach
wlakiej ol.:azala się nieprawdziw'i i że fa- członkowie zal'ządu i komisyi I'ewizyjnej
bryka pracuje bez przerwy.
nie pl-Lyjęli mandatów.
X .Biriewyja wiedomosti ' donosz/ł, li
Na korzyść straży ogniowej ocbotnic%ej,
ministerynm dóbr pań twa zebralo w o- w dniu jutl'zejszym odbędzie się w Heleno·
titatulch czasach szczegółowe dane o 8 t a- wie wielka zabawa na lodzie, do której
PRZuvyS~U
nie hodowli o wie c z cienką wełnI} przygrywać będą dwie orkiestry. Już sam
I1
DII 11
I1
• IV państwie. Wedlug owych danych, stau cel uie pozwała wątpić, że zabawa ta w
owczaril merynosowycu jest dość pomy- licznie odwiedzauym Helenowie zgromadzi
tllny i ta widnie okoliczność wpłynęła na tysiące osób, które, łącząc przyjemne z poDROGI ZELAzNE_
X Ministerynm komunikacyj rozważa podwyższenie pl'zez komisyę tal'yfową ceł żytecznem, zasilI} kasę straży ogniowej
kweslyę budowy nowtlj dl'ogi żelaznej z od welny zagranicznej i wyrobów welnia- ochotuiczej, instytucyi ze wszech miar za·
Ode sy do Akkermann.
nych.
sługujl}cej na popal'cie,
X Z Berlina donoszą, że do izby posłów
X Włelka fabryka krochmałU W. A.
DługowIeczność . W dniu 10 b. m. zmarwniesiono pl'ojekty kolejowe żądające .m. Scholtena w No wym Dwol'ze przestaje zu- ła w mieście naszew Łaja z Kujawskich
145:~37,50~ na budowę nowy~h dróg. Ml ę- pełnie istnieć; wszelkie zabudowania i ma- Lewkowicz, przeżywszy 106 lat wieku.
""Iy zloczy6cI. Onegd&j po południn, w polu .a
dzy JOnelD1 wybud?w~ną będzie ,nowa dro- szyny właściciel wystawia na sprzedaż.
ga w Ks. Poznansklem: Jarocm-Ostrowo
X Płaca zarobkowa w S a ni s o nj e w- ogrodami przy nlicy Cmentarnej, .Michał Kieł po·
i Kempno-Kluczborg.
sklch zakładach przemysłowo-tkackich, słyszał krzyk, w kierunku ~-t6rego pobiegł i .oba·
lIAN.DEL,
.
kt6re słynęły z nad '~ wyczaJ' w"sokie; płacy czył, ie .kilkunastoletni chłopiec bił w strao.ny spo·
ta
J'
B6b małą' dzie"czynk~ Natychmi,," oe.ył jej na
I
b
I
P
X I'ZY: S a ym ciąg e . popycie . na
r- i ludzkiego ob~hodzenia się z robotnikami, wy- pomoc i chciał poehwyci6 II&p.otnik.., lecz ten z
gach tutejszych ceuy zboza okaZUją skłon· nosiła od 80 - 110 kop, dziennie, W od· chusŁlut i koszyezkiem uciekł i ukrył ai~ pomi~dzy
110ŚĆ do zniżki.
Wczoraj sprzedano ua dziale przędzalniczym robotnicy otrzymywali domam przy ulicy Konstantynow.kiej. Okazało si~,
stacyi towal'owej: żyta 200 kOI'cy pot I'S. znacznie wiAceJ', a mianowicie od l I'S. 50 ie chłopIec, spotkawszy dzi.wczynk~ powracaj,c,
do domu, napadł j" wyrwał chustk~ I koszyczek,
270-'
4 .65 - 4.80 ,owsa 600 k orcy po rs,.
kop. do 2 - 3 1'8. dziennie. Obecnie, po .. gdy ul. pozwoliła .obie wyrw..6 z rąk portmone2,80, a l1a Nowym Rynkn:. pszeniey 200 spaleniu się jednej części fabryki, roz~l1sz tki z kilku kopiejkami, począł j, bici kamieniem.
korcy po l·s.5.90 - 6.10, zyta 150. korcy czono 2 tysiące I'obotników, wypłaciwszy Dziewczynka m.. zranion, głow~ l 'Jli~
pO ~·s. 4,70 - 4,85 qeny. st~my, siana l im, 0l'r6cz zarobionych pieniędzy, tylko za w ~~~~:. p~~~dz~ :,!:,~~r'!.~tni:ami:CYw;.%~~ej..
kOlIIczyny poz ostały mezmlenlone.
kilka dni uaprzód.
_łamanie dyszle., Jakób T. kłonict zranił w glow~
PIENI4,DZE.
X W powiecie nowogródzkim na W oly- Andrzeja W&gDera. Ranny po chwiloweUl omdleniu
X BAd-ce dotąd w obieau bankuoty niu coraz więcej slA rozwij'a poslapowy przyszedł do siebie i teraz ul. grozi IIlU żadne nie't . , , ,
~
't
"'r
b8.l.pieezeństwo.
starego stempla na rs, 25, 10,:1 i l przyj- przemysł młynarski przez bndowę
WypadkI. Onelldaj, na chodniku przy u1i"l'PioŁr.
mowane będą we wszystkich kasach skar- amel-yk/lńskich mlynów parowych lub wod- kowBkiej, Józef Fr,tcz.k, poś!izgnłWIZY si~, upadł
bowych do d. 12 stycznia roku l893-go nych o trzech lub czterech piętrach, ze sta- i zrauił 80bie silnie czoło,
wlącznie.
lowemi I porcelanowemi walcami. Młyny
Wczoraj, na 8zosie kouetautynow8kiej, w le.ie,
n
'
' pe- tek'le k osz tUją
'
000 ~r~8wr6eila.
si~ rura z towarem i przygniotła WO~
X \V clągn
ro k U 18 • O W mellDlcy
Od r s50
. , 000 d O 100 ".nic~.
Karolaka,
Wydobyto ~o stamtąd ze złaman,
' tersbnrskiej wybito złotej, ' srebrnej i mie- lecz przynoszą znaczne korzyści, zwłaszcza r~kł i eilnie pogniecionemi pIersiami.
dzianej monety na sumę 30,371,856 r" t. j, na Wołyniu, w są iedztwie II ubogą na
Waoraj, na ulicy Konstantynowekiej, k06 pok..·
wi ~cei niż IV r oku 1889, w którym wybito zbote Białorusią, do której milka pszenul\ lec.ył okropoie kopytem twarz furmanowi, J.nkloy 'J
wiezowi, :I Kuimiena.
monety tylko na 26,091,785. Rnk ubiegły jest masami do tarczana. Wyny te podkoKrldllet. Wc.oraj r..no, Ludwiko .. i Jaucowi, w
pod względem ilości wybitej monety prze- pały egzystencJę wiatraków i zwyczajnych domu H&rtmana na Pradze, ukradziono I mieuka·
wyższa inne lata ostatniego pięciolecia. młynów wodnych.
nia ubrani. wartośoi 8 rubli.
Najwięcej powiększyla się ilość bitej moX Latem roku bieżącego na bl'zegu
- --nety zlotej: z 24,43 milionów rubli 1I0ml- Murmaóskim. w pobliżu zatok Bazarn~j I
• Dyrekcye szczegółowe otrzymały zle-
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_ Czyli zadowolona? pytał ojciec,
prZYlJosZ1jc mi tę wiadomość - widzisz,
że wojna, klól'ą nazywasz barbarzyństwem,
z postępem cywilizacyi staje się coraz więcej humanitarną. Ja także jestem za prowadzeniem wojuy po ludzku: ranni powinni mieć pomoc, ratnnek, jaknajwięeej
względności... Już nawet ze strategieznego punktu widzenia, który dla wojny jest
najważniejszy,
opieka ndzielona rannym
może ich w krótkim czasie uczynił zdolny·
mi do dalszej służby.'
- Masz sluszność, ojcze -można li nich
będzie więcej ciągnąć korzyści.._ Ale, wobec t~go, co widziałam w Czef.bach, żadne
komitety Ilatryotyczne, chociażby dziesięć
razy tak liczne, nie zaradzą niedoli.
- Nie zaradzą, zapewne, ale j/ł złagodzą. '1'0, co się zmienić nie da, trzeba
}lrzynajwniej złagodzić.
- Doświadczenie poncza, że dostateczne
złagodzenie jest niemożliwe. Wolałabym
więc odwró~ić zdanie: Tego, czego z/agodzić niemożna, ll"Zeba unikać.
W umyśle moim zrodziła się pl'awdziwar
idea he: wojny mnszą nstat, a każdy
człowiek, choćby w milionowej części, powinien się do tego przyczynić. Szczególnie.i. w nocy bndziłam si~ nieraz ze 8DU,
jal.:by ktoś wołał oa muie: ,Nie pozwól
na to, przeszkódi temu l" Jak uie pOI "O-

cenie naczelnych wład,; towarzystwa kit
dytowego ziem kiego CO do przedsię"t
cia śl'odków, maj'łcych ' na celu SkUletz;
zabezpieczeni e d ó br przeciw 10
myślnc: mu ich ni~zczeniu. PO,mł~
:!irodk~ml 7.aleconyml do ~ykonaDla, J
~onosl .Knrrer w,ar zaw kl-, są nas ~[Il
JącP~ 1) Powl~rzen~e szczegółowe~o dOlOt
w dobrach Jedynae stowarzyszonym l,
delegatom taksowym, _znan!m dyrekcj'O
szczegółowym . z gor!lwoścl I d~kh~duo:
w. wykonywanau PI"ZYJęty~b na SIebie 011
wlązkÓw. W brakn takIch osób deleg
w~ni, być mają radc~włe do pe!uieni~ ~
mlenao~ych czynnogcI. 2). Nalezyte Info
mowaDle delegowanych, ze o llaprowadZ(
nym dozorze należy jednocz~uie zawilld
mić soltysa i wójta gminy, że protokG
czynności obejmować powinien opis bud
wli i całego stanu dóbl-, tudzież wyszczegó
nienie inweutarzy żywych i martwyc
or8Z innych przedmiotów pod dOZól' odda
wanych, że dozór powierzać należy osobi
na zaufanie zasłngnjącej, od której nadt
ściągnięta być powinna deklaracya lU
piśmie, że obowiązki poruczone pl'zyj mnje
3) Zawiadomieu:e bezzwłoczne naczeluik
powiatu o zaprowadzonym dozorze. 4
Wydanie polecenia delegatom taksawym
aby przekonywali się osobiście o wykony
wanym nadzorze i składali o tem co mie
siąc rapol·ty dyrekcyom szczeg6łowym. ~
Kontrolowanie wykonywanego nad:loru prz~
samych radcó w, w razie uznanej prze
dyrekcye szczegółowe potrzehy. 6) Wzy
wanie pomocy władz sądowych i admini
stl'acyjnych w właściwym c2/1sie i w ra
zach koniecznych. 7) ilkładanie raport61
dyrekcyi głównej o zaprowadzonym dozorze szczególnym, Jlrzy dołączaniu protokółu delegowanego do tej czynności. 'Srodki
tę mają zapobiedz przysądzaniu dóbr u
wlasuość towarzystwa, dewastacya bowiem
naj więcej konkurencyę do kupna wstny

,

m,~

Wedlug projeku usta-wy o upadło

ściach, jak donosi ,Grażdanin," po ogło.
szeniu upadlości orgauizuje się syDdyka~
który ulegać będzie kontroli koronnego

, ystem regulowallia' l'
komisarza - sędziego. S
dlllgów wymaga podziału pasywów ua
d wie kategorye. Długi kategoryi piel'w,
szej będą splaC&ne catkowicie, zaś katego- I
I'yi drugiej o tyle, o ile lIa to pozwol,
aktywa, . pozostałe po spłacie dlugów kate·
goryi piel'wszej.

*

Władze

wyższe

zażądały

tałam.

-

Kochasz tylko ojca... Ja nie
chcę urosnąć, gdy mnie już uie kochasz!
- Ciebie, m6j ty najdrożazy skarbie?
Serdecznie ueałowałam placzącego małca.
"Ciebie mój jedyny synu, duszo i pociecho
przyszlości I Kocham eię nad wszystko nie, nie nad wszysLko, ale tak bardzol"
To drobne zajście ożywiło moją miłośt dla
syna, któl'ym Istotnie w ostatnich czasach,
przez trwogę o męża, zajmowałam 8ię bardzo mało.
Nasz plan przyszlości był już ułoiony:
Po ukończeniu wojny Fryderyk w8Żmie
dymlsyę, zamieszkamy w jakihj taniej miejscowości, gdzie dochody nasze wysLarcZI}
na skromne utrzymanie. Cieszyliśmy się
na myśl o tem S8motnem życiem, jak para
kochanków. Ostatnie wypadki przekonały
n8l1, że je teśmy dla siebie całym światem.
Rum, ma się rozumieć, nie miał być wyklu·
czony. Jego WyChowanie będzie głównem
zadaniem i celem na~zego życia.
Nie mieltgmy wcale zamiaru żyć bezezynnie; uloźyli:!imy nawet całą listę projektowanyeh studyów. Fryderyk miał zamiar
poh'ięeić liC; jednej gał~zi nauk pl'awnyeb,

I

Tak...

niechawszy sentymentalnych teoryj i wszełkich utopij, chciał z praktycznej i realuej
strony zbadać warunki powszechnego pokoju. Czytanie dzieł Bucle'a, zaznajomienie
słę z najoowszemi zdobyczami wiedzy w
dziełach: Darwina, Biichnera i innych, wyrobiło w uim przekonanie, że ludzkość )lrzechodzi obecnie w nową fazę, a przyswajanie sobie tych zdobyczy - jll'ZY radościach
życia domowego - mogło zupełnie starczyć
118 zapełnienie calego życia.
_
Ojciec, przed któl'ym nie mówiliśmy o
naszych projektach, tworzył zupełnie inne
plaoy dla uas:
- Będziesz teraz, Frydel'yku, kapitanem,
a w jakie dziesięć lat generałem. Do tej
pory wybuchnie jeszcze jaka wojna, możesz
zostać komendentem calego korpusu-a kto
wie? może i naczełnym wodzem całej armii. ..
może dauem ci będzie przywrócić blask
austryackiego oręża, zaćmiony chwilowo.
Gdy wprowadzimy uową broń, lub wymyślimy jaki jeszcze lepszy system, damy so ·
bie wtedy radę z panami prusakami,
- A kto wie - wtrąciłam - może znikuie nieprzyjaźń dla prusaka, może wejdziemy z uim w związek.
- Najlepiej byłoby, żeby kobiety nie
mięszały się do polityki - odparł ojciec
pogardliwie. - Po tem, co zaszło, musimy
pyszałka upokorzyć, odebraĆ zabrane ziemie; tego wymaga nasz honor i równowaga europejska, Przyjaźń, związek - z nimi? Przenigdył Chociażby przyszli na kolanach!
- Wtedy - zauważył Fryderyk - zdeptallo~y ich nogą; związki zawiera się tylko
z tymi, k~ór~y mogą nam zai~ponować i
dać r~koJmlę obro~y w l'aZle potrzeby.
W polityce .egOlzm Jest glówol} zasadą.
- Tak, Je:ieli aeg o " ZIl&CZy ojczyzna,

szezegóło

wych wykazów ze wszystkicb powiatów o
liczbie osób, które wyeul igrowały do
B I' a z y 11 i, ich stanie majątkowym i t. p,
Wykazy powyższe lIporządzone mają być
w możliwie uajkrótszym czasie. Nadto
polecono zebrać również dane i szczegóły
o korespondencyach, otrzymanych prze~
mieszkańców od krewnych i przyjació ł z
Brazylii, którzy w swoicb listach opisuj,
Ill'Zygody i wyrażają chęć powrotn do
kraju.
• Ogłoszono przepisy tymcz&Sowe
o przyjmowaniu niemowląt do dOJnów wy·
chowawczych: moskiewskiego i petel·sburs·
kiego, tudzież o zmianie ustawy przytułków
położniczycb.

• Dziennik ,Wl'acz" opowiada o nastę'
puJącym fakcie, zasługującym na uwagę,
Doktór angielski Laumns obserwował dwóch

iiI!, jak przeszkodilć? iUiIillo Się wtedY mianc.wicle pl'awu ml~,zynarodowemu. lIa- to pOd. taki egOizm wolno

pytanie - a po niem następowała Inna
myśl: .Fryderyka odzyskalam' - i w tej
myśli zatapiałam się, szukając uspokojenia...
Mały Rudolf okazywał się w tym cza iepo części mote słusznie - zazdl'osnym o
swego ojezyma. Mój wyjazd bez pożegnania się z nim, a po przyjeździe najpierw
przywitanie słę z Fryderykiem, a nie z
nim, wystarczyło malcowi do I,owzięcial
przekouania, iż przestałllm go kochać.
- Mamo, mamo, ty mnie już wcale uie
kochasz! - zawolał pewnego dnia, rzucająe mi się na szyję.
- Co mówisz, moje dziecko? - zapy-

il

podporządkować

wszystko inne, co interesom tego "ja" mo·
że być pomocne.
- Możnaby tylko życzyć, aby stosunkami narodów l"Ządzily tesame zasady, które w stosunkach jednostek przytłumiły pra·
wo pięści i wyrobiJy racyonalny pogląd. że
własny interes wymaga nie ustawicznego
szkodzenia wrogowi, a raczej wspólnego z
nim działania.
- Co? - zapytał ojciec - przykładając
rękę do ucha.
Fryderyk nie mial już ochoty powtanać
owycb wywodów i dyskusyja ustala.

•

•

•

,Pl'zyjeżdŹllm jntro do Grumitz. Konrad".
Łatwo sobie wyobl'azić, jaką radość sprawiła Lili ta depesza. Nikt z taką radością
witany być nie może, jak powl'acający z
wojny. Wprawdzie /lie był to powrót .zwycięzcy", jak opiewa ballada, ale uczucia
nat'zeczonej nie dadzą się stlumić względa
mi patryotycznemi i wątpię, czy gdyby
Kourad .zdobył" sam Berliu, milej i sel"
deczuiej przez nil} byłby witany. On zapewne wolałby wracać ze zwycięzką armią
i złożyć u stóp cesarza pro\Vincyę Szlązk.

Bo zostać pobitym wtedy tylko przynosi
bODor, gdy się poległo na polu boju; ży
wym wraca(, jest ujmą. Oton opowiada!,
że w wiedeńskiej akademii wojenl1ej znajduje się honol'owa tablica, na której wypisują lIazwiska tych wychowańców, kt6rych spotkało to szczęście, że zginęli z rę'
ki nieprzyjacielskiej. :fue 1\ l' ennemi",
jak mówią we Francyi, co Z&1'ówno talD
jak i wszędlie uważane bywa za wielki
zaszczyt.

(D.

t:. tł,)
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GablDet lekarskI N ł .
\Vłakieiel i kiero ..nik
Do mego składu,
Sztuka w 5 aktach 6 obrazach z Admini rator
PONIEDZIAŁEK .
zakladn
przy ulicy Dzikiej
francuskiego, Aleksandra Dumase
Choroby gardla nOł& i nun. A. Poznański od g. 10-11. Choroby .. ewnę
M. Jarouy6skl.
Or. Chr a;\~_l l
Grajfa, nadchodzą ciągle trzne, weneryc:r.ne i skllrne. J. Wieliczko od g. 11- 12. Choroby kobieee, Eleyn
(syna) i Armanda d'Artois.
tl'ansr)orl~v uajlep zyeb ga· Saek od godz. 12-1. Oboroby "ewnętn:ne i cbirurgics"., G. Kowal.w od g. l - t.
OSOBY:
Cboroby zębów, /"ao01l' od g. 2 - 3auczyciel MUZYKI z patentem
Tomasz Ritz, rz.ibiarzp St••kawski
WTOllEK.
konserwatoryum
warszawKonstanty Ritz, jego
Cboroby ..... nętrzne i d~ieci . Jakubowski odg. lO-li. Choroby wewnętrzne.
skiego, mający pozwolenie
syn, ofieer armii
wenuyczne
i
skórne.
J.
Wieliczko
od g. 11-12. Choroby chlnlfgiaoe, A. Krusebe
fr&nenskiej .
p. Janowski
prowadzić Szkołę muod g. 12-1. Choroby ... neryczne i sk6rn., W. Littauer od g. 1-2. Cboroby
Piotr Clemenceau rzel!ZYCZllą,
byly uyrektor
oezu,
M.
Likiernik
od
g.
2-3.
Cboroby
ebirnrgiezne i kobiece, )l. Kohn od g. 3 -~.
biarz
p. Kopczewski
zkoły, chórów kościelnych i
Pl\ni Cl.mencean, jego
Ś R O D A.
n'l\Iczyciel
§piewu
przy
gimktóre
sprzedaję
po
możliwie
najmatk&
p-na Pro ... wc
Dazyum. Feliks Krzyżanow- przystępniejszych cenach.
Cbonby we"n~trz.e, K. Jonacber od g. lO-U. Cboroby wewnętrzne. . .oBrabina I.illjo Pau'l zaml'eszkal \\. m. Łodzi'
ne,,.czne i sk6rne, J. Wieliezko 0<1 g. 11-12. Cboroby oczu, J. Kohńsld od g.
lelic"
p-ni A. Trapóza
sk
12-1. Choroby wewnętrzne i chlrurgiezne, G. Kowalew od g. 1-2. Cboroby garIzabela Penleli.D. jej
i życzy sobie '1Ilzie l ać lekcyj
dła nosa i u•• u, A. Poznań.ki, od g. 2-3. Choroby kobiet Ginsberg od g. 2-3.
eórka
p Bis.n·Janow ka
~ ·tel ianu i śpiewu w językacht- Kantor wprost łllacu u W-go lI.
C Z W A R T E K.
Pani d. Niederfel,L wr·
ka Toma""a Ritz p-ni Solska
I·uskim. pol kim i niemieckim. WiaPolo iós kieso, D1.tk& M. 506.
Choroby wewnętrzne i dsi.,i, Jaknboww od g. 10-U. Cboroby weWD~trzDe.
Pani Lesperon,literotk p·ni Staszku.. ka
domość: Hotel Victoria. u \\'ta$Ci-II~~~!!!!!~!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!~~3~1&-~'
~G!' lwenerye.ne i skOrne, .J. Wieliczko, od g. 11-12. Choroby w.wnętrzDe i chimrgiczne. G. Kowalew od g. 12- 1. Cboroby gardła, nlSl\ i uS'u, L. l'rzedborski
~:iaka::t'j[~no.l,.ni Zdzie!lZ)'1l ka ciela W-go Frendeubel'g. 209'3-0
od g. 1-2. Choroby oczu, M. Likiernik od g. 2-3.
p. Pobrzait ki
bogaty Rnmnn
Poszukuje
tę
od
L
lipca
1'. b.
P I A T E U.
.10.I:\lIUeti311 (}Ja6plI'/Uall ;łie 'beassagnol
p. DlUlielewiki
p. Romau
Foncber
Cboroby \Vewnęuzne weneryczne i sk6rne, J. Wieliczko, od g. 11-12. Cbo,mali
'\Opora
roby
chirnrgiczne.
A.
Krnactle
od
g.
12-]. Cboroby gardła, nosa i IISZU, G. Dou·
1,s"1
p. zymbol'llki
2-gl
p. A. Oluewllki
składających się z 2, 3, lub 4 i 6 1le.l1l"cni •••••>eni. TOAponO>Y"T'" CbjD OlI g. 1-2. C.1lOroby ehirurgiczu. i kobiece, li. Kobn od g. 3-t.
ił-ci ncmiowit Toma-p. ZtLbor ki
!;~::pGy"i:'':;,,~':.J':'':..'t ~yi!~;~:a..
S O » O T A.
4-ty
..... Rit<
p Ceremurzyński albo 7 małych pokoi.
Oferty wraz 7. ceną nllras1.1\ się Slnaapa 1891 r.• y.p..... i• .IIMao •••ol
Choroby chimrgiczne. E. Saek od 10 - 11. Cboroby wewnętrzu e i crunugicz.
a-ty
l) ,\'irgilinsz
:Marjota, modelka
p- na Oerarll
przesyłać UI'zęclnikowi Akcyzy p. 4>a6p",.oA ....1;0"01 Aopor. c..... od'r ne. G. Kow,:le... ud g. 11-~2. Cboroby oczu, J. Koliński od g. !:l-I. Cboroby
.'
k'
l'
"r ~ 1
. k ••.IKen., "TO ynołł8uy'l'wD .J.JOJ'Bltan HA- weuerYCZD6. I .kurne, ~V. Lltta.uer od g. 1-2. Choroby gardła, nosa. j U9ZU, L.
K1arn, pokojOwb lsaBoguJeW8
lemu, n 1C3 vv o C7.&tl S a ItI'AHot e'łaTAen. HeA.1IAen.1'UJ.HwM'" Pn:edbor ki od g :!.-.l.
beli
pn. Picbor.
,\'j 817.
275- 3
SO'l-s'
Teodor. kamerdyner
N 1 E D Z I E LA.
p. A. OllZewlki
Izabeli
Lokaj PiotrA
P: Wislocki

przeciw Banku

SPR!W! CLEIRNCB!U

węgla, wapna

i cementu,

E. Gol,'bet·y.

,'wód lok,"i,

8:8

CYRK

Amerykański

J. THOMP ONA.
Dli' w

.obot~

d.

1~

W administmcyi "Dzienuika ŁódzkiE'gO" są 110
nabyci!.

lutego lb91

Wlelne herinlesowo -tonne
przedstawienie
innemi walka rapabicza

mi~d.y

PRZEPISY OPRACY MAŁOLETNICH ROBOTNIKÓW

mi~·

Ksi~żki

doy znanym llownem i .nanym aU aczem p. Waller i mie,zkańcem m. Ł0dzi p. Wolfem Flol ..er, rzeźnikiem .
Sa aa.końezenie pantomina p. t. " la..
koohany Rekrat". lI'y t~p dyrekto!a
•• swojemi 7 słoniami. występ Oo-Ia·
plata i wielu innyeh.
BUż... szuegilły .. .Suaeh
Początek o g. 8 wiee.zorem.
Z szl1cunkiem
Dyrektor cyrku J. TllOMP ON.
311-1

do zapisywauia

Franciszka Ondl'icek
śpiewarui

p. Bł\bijll~kie; .

franCllskl'cgo l' angl'clskl'cgo

d orno

Bene·
dykta na dole. w oficynie. 176-3·1

,
Nauczycielka

Z

•

Polka
.

ŚRODA.

robotników, ol'az

• Choroby wewnętrzne i dzieei. E. S.ck od g. 10-11. Cborob,. kobiece i d.ioei, L. Z10biulL od g. 11-12. (,horohy dzieci i wewnętrzne, B. Kabli od g. 12I. Choroby wewn,trze i dzieei, E. ]lekm_n od g. 1-2.
CZIVAJlTEK.
Cboroby żol~dk. i kiszek, J. Gens, od g. 10-11. Cboroby piersiowe, J.
. 0l)ILeki od g. 11-1 2. Choroby kobiece, Elcyn S.ck od g. 12-1. Choroby wewnętrz.
ne i dzieci, A. WIIII.ner od g. 1-2. Cboroby zębów, lwanolf od g. 2-3.

dnll'odów Irgllylll:lr.yj II) dl

1'(1110-

Szematy do zapisywania
wypadków w fabryce,

Jedyny Koncert

'7
'-A w
JęZy
.. A, " ..la d orno..,
p od i\i 14, przy ulicy Ś- go

małol etnich

IlIikón',

austryackiego ceSArskiego muzyka 11a.·
lhvornego, si..'TZYJlkn.

Sprz.daż biletów rozpocznie Ij~ w śre>dę ,\, 11 lutego w .kładzie papieru J.
• o/\,ramy pr!ret:,..:i~gego.
287-;;
•
UDZIELAM lekcy,

fabryczne

KSIĄŻKI
tlo Z:Illls)'\nlllill

Sala Koncertowa.
VI NIEDZIELĘ. ,\. 15 lutego '891 r.

przy wsp6lndziale

POmEDZIAŁEK.

Choroby ŻoJłdko". i kiszek, B. lI~ndel man od g. 10-11. Cboroby wei dziee~ W. Pinkus od 1>' 11-12. Cboroby piersiowe, J. Opaelti od g.
12-'-1. Choroby w.wnętrzu. i dlleei. A. \\'ild~ller od g. 1-2. Cboroby kobiece,
T. Poznańak.. od g. 2-3. Cboroby kobiet, Ginsberg od g. 2-3.
WTOREK.
Choroby w.wnętrzne i dzieci, E. Saek od g. lO-li. Cboroby kobiece i dzi.ci. L. Zloblw. od
12-1. Ch by gardła, DO... insza, G. Donchin od g. 1-2.
Cboroby wewnętrzne i dzieci, A. Ke1m od g. ~-3.
wnętrzue

.

.

u f:'.

~

Ol >li z, \\' s7,e II'
ue

PI~TEK.

Choroby we"nętrzne. n. Bandel.man od 11'011•• 10 - 11. Choroby dzieci,
E. BekDl&n od gad •. J1 - 12. Choroby sk6rne, Z. Friedberg od I:'ollz. 12 - 1.
Choroby wewn~trzą. i dzieci, S. Makow od god.. 2-~. Choroby ",.wu,trzne
i lhiecl, A. Kelm od godz. 2-3.
SOBOTA.
Cboroby wewnętrzne, J. Gen.. od g. 10-11. Cltroby wewnętnne wen.,.yc .. ·
ne i skórne •.1. Wieliczko od g. 11-12. Cboroby kobi .... T. Pozna,iska od godz.
12-1. Choroby we",nętrZlle i dzieci, /l. Mako .. ou godz. 1-2. Cboroby we \Onę'

dru k'I sł'
uzące

ala sąaow pokoju i [minnJeh, 00 ~:~~;;;~:~:;E~ ~:t~'.~ ~H-"

_~
!'_,,1'."1
~
..
iJ
'

WY 01

V" - .
~

~'

~

' , . I.

1 DOWI~~~1

now~

II'l

V

~

~

KLEMENSA JUNOSZY

~

tI\
z~ka? po~ia~ająca .przytemjęzyld : 'tI
~~~e~lpo~i~~~f~go 01;ejs~Uzg;t)· tI\
kwietnia 1'. b. Bliższa wiadomość 'tI go
tern specyalnym Z fi'ancuskiego ję-

(SZAN'AWSKIECO)
10 'J.'OHÓ"T,

się

s~J:czl1iu

•

bieżące-

O

Dr A KeIm

Pk

-...

Ktoby miał do wynajęcia

pianino

w dobrym stanie,

'II

r;;r

Upraszamy o wczesne zapisy. od tego albowie m zależeć

będzie ilość drukujących się nakla,dÓW.

zlożyć fb.o.o..o.OOIO

zecbce
ofertę IV -aptece LeiDTebra, Nowy
Rynek.
288-3

-

-~Wldawea Stlfan_ KOlluth. ~eUaklor~ole8ł~w KnlchowleCkl _

42-0-1

,-GOOOO
_

_

Wło ..czyzna suszona fabryki "Susz" jllko składająca się wy/teznie z jarzy" do
rOlolu I zup, uiywonyeb bez do .. lelZkl tanich Jarzyn, to j." rz.py. kortalII i t.p.
jest Jedynym produktem
IUlZonym
w znpetnoac,
.... tępujaeym.
I.ez w dobr""i
przewyiszaJ,cYII
suronietylko
.... wanywa.
.
Zamówieu;.. przyjmuje labryka i wy.yla !toleją lnb pocr.tII: 'W' Ł.~d.z1 Mary.
Zasacka, nlieo Sredoia]i :;as. 0r,r6cz tego w nutępujtc)'ch hand lach doata<l
maż".: M. Sprz,czkowaki firma Or ow, n~ Piotrkowska, W. KlukacZlwakl, J. 8.
Węłyk. No,,:y-Rynek. ~. Olelrioh. uL Srednia .. stowarzyszenie Społywcze, dom
Abla, J. Pfelll'er, ul. )'Oa.rot, F. Karwowskl. uhca Konstantyno"ak~ uF. Karbow·
nickiego ak/ad win" i w wielu iunych b.ndlaeh kolonialnyeh i ow..arniaeh.
122-4-1

~~~~~~

! NORIA

~
'II ~

."yd!,-wnictwo to. rozpoczyna
.w
r oku
'"
I obeJmow~ć będ1;le 10 tomó w ?uJętOSCI od 15 d o 20 ~I'k.u·
w kancelaryi W-go Rejenta Gruszszy dl'u~u ka?-dy. 'l omy. wyc~od'z!ć. bęuą w odstępach mleslę·
c. zyńskiego Konstantynowska 1Ii
cznych l zawierać ~' s~l)Je .naJcehll E\l.s~e Pt'.aC!l leg? autom.
327.'
177 -3 ~
P.l'Zed)llatę IlrzYJmuJ e bIUro ad ml1l1stI-acyl "Wieku" na na- ~
stępujących warunkach:
Zapisujący się odrazn na wszystkie 10 tomóW oplacają tyl~ ko rs. 6, IV dwóch rutach: I'S. 3 przy zapisie i 3 przy oubiorze B-go tomlL Z prowincyi ua przesyłkę pocztową dolączyć
•
•
przeprowadził się na ulicę Nowonależy k op. 15 za tom. Czyli .l1la pl'61lumel'ujacych wszystkie
miejską róg Pólnocnej, dom Szy10 tomów odrazu cena wynosić będzie :
'
kiera, przyjmuje od 8 do 10 rano,
W Warszawie 1'8. 6.
od 2 do <1 po poludniu.
309·12 '" _ Na prowillc~i, z prz~ylką po.cztow~ 1'9. 7 kop. 50.
~
l\abywllJąey pOJ edynczerni t.omaml płaCIć. będą:
O OJ Z
mą
~
w Warszawie po I'S. 1 za tom,
potrzebny zaraz lub od Wielkiejna pro wincy i (z p"zesyłką) po rs. I kop. 15.
nocy. Adresy skladać w Admini- ~
Tom I·szy obejmować będzie: powieść p. t. ,.Nie/'l~choU1?§Ć
stracyl ,Dziennika" pod lit. L. P.
l\i 000" i nowelle: "Córeczki pani Maciups kiej". "PaDl z pies,
310-3
kiem, "Pan Metl'''.

k h'
ue

•

do rOlOlu I zup}przygotow .. '

włoszczyznę suszoną

funt po kop. 60
Wlos .. zyznę sllBzon~ "Jnlieooe" fuut 48 kop.
SUSZ" gub.w Plotrkowlka.
Sulejowle
~OOOO IOIOOOOO& Suszony szplnlk, szczaw, karoltę, poleca fabryka "

wyższem wykszta.łcelllem l paten·

..

NIJ'leplZł SpeoYllllie

.

" ..., .....- .

O,

n
F

A p I E' R O S Y

~

.

'

'

B'
raCl POla k"leWlCZ

10 sztuk 10 kop.
znakomicie ulepszone i wyrobione z tytoniu tureckiego, pochod1.ącego ze zbioru 1889
który jak wiadomo, pod względem
dobroci naleiy do naj pomyślniejszych w osta.tniem dziesięcioleciu..
N.B. Uprasza się o łaskawe zwrócenie uwagi. przy nabywauiu naszych wyrobów, na firmę i etykiety nasze. które
obecnie podl'3biane są przez rozmaite fabryki, glównie zaś
przez jedn~ z fabryk petersbw·skich.
205-10

1'.,

J

~~~~~~~~~

;~QBO~eu.? ll,ea"ypOJo 2 . d!eop8.1;..8_ 18_ \l:..:J"'r:...._ _ _W
-'-'--w
.:::.;:·nkłu:ni "Dzle.aika lódzkleg.".
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p. Kopczewski
zkoły, chórów kościelnych i
Pl\ni Cl.mencean, jego
Ś R O D A.
n'l\Iczyciel
§piewu
przy
gimktóre
sprzedaję
po
możliwie
najmatk&
p-na Pro ... wc
Dazyum. Feliks Krzyżanow- przystępniejszych cenach.
Cbonby we"n~trz.e, K. Jonacber od g. lO-U. Cboroby wewnętrzne. . .oBrabina I.illjo Pau'l zaml'eszkal \\. m. Łodzi'
ne,,.czne i sk6rne, J. Wieliezko 0<1 g. 11-12. Cboroby oczu, J. Kohńsld od g.
lelic"
p-ni A. Trapóza
sk
12-1. Choroby wewnętrzne i chlrurgiezne, G. Kowalew od g. 1-2. Cboroby garIzabela Penleli.D. jej
i życzy sobie '1Ilzie l ać lekcyj
dła nosa i u•• u, A. Poznań.ki, od g. 2-3. Choroby kobiet Ginsberg od g. 2-3.
eórka
p Bis.n·Janow ka
~ ·tel ianu i śpiewu w językacht- Kantor wprost łllacu u W-go lI.
C Z W A R T E K.
Pani d. Niederfel,L wr·
ka Toma""a Ritz p-ni Solska
I·uskim. pol kim i niemieckim. WiaPolo iós kieso, D1.tk& M. 506.
Choroby wewnętrzne i dsi.,i, Jaknboww od g. 10-U. Cboroby weWD~trzDe.
Pani Lesperon,literotk p·ni Staszku.. ka
domość: Hotel Victoria. u \\'ta$Ci-II~~~!!!!!~!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!~~3~1&-~'
~G!' lwenerye.ne i skOrne, .J. Wieliczko, od g. 11-12. Choroby w.wnętrzDe i chimrgiczne. G. Kowalew od g. 12- 1. Cboroby gardła, nlSl\ i uS'u, L. l'rzedborski
~:iaka::t'j[~no.l,.ni Zdzie!lZ)'1l ka ciela W-go Frendeubel'g. 209'3-0
od g. 1-2. Choroby oczu, M. Likiernik od g. 2-3.
p. Pobrzait ki
bogaty Rnmnn
Poszukuje
tę
od
L
lipca
1'. b.
P I A T E U.
.10.I:\lIUeti311 (}Ja6plI'/Uall ;łie 'beassagnol
p. DlUlielewiki
p. Romau
Foncber
Cboroby \Vewnęuzne weneryczne i sk6rne, J. Wieliczko, od g. 11-12. Cbo,mali
'\Opora
roby
chirnrgiczne.
A.
Krnactle
od
g.
12-]. Cboroby gardła, nosa i IISZU, G. Dou·
1,s"1
p. zymbol'llki
2-gl
p. A. Oluewllki
składających się z 2, 3, lub 4 i 6 1le.l1l"cni •••••>eni. TOAponO>Y"T'" CbjD OlI g. 1-2. C.1lOroby ehirurgiczu. i kobiece, li. Kobn od g. 3-t.
ił-ci ncmiowit Toma-p. ZtLbor ki
!;~::pGy"i:'':;,,~':.J':'':..'t ~yi!~;~:a..
S O » O T A.
4-ty
..... Rit<
p Ceremurzyński albo 7 małych pokoi.
Oferty wraz 7. ceną nllras1.1\ się Slnaapa 1891 r.• y.p..... i• .IIMao •••ol
Choroby chimrgiczne. E. Saek od 10 - 11. Cboroby wewnętrzu e i crunugicz.
a-ty
l) ,\'irgilinsz
:Marjota, modelka
p- na Oerarll
przesyłać UI'zęclnikowi Akcyzy p. 4>a6p",.oA ....1;0"01 Aopor. c..... od'r ne. G. Kow,:le... ud g. 11-~2. Cboroby oczu, J. Koliński od g. !:l-I. Cboroby
.'
k'
l'
"r ~ 1
. k ••.IKen., "TO ynołł8uy'l'wD .J.JOJ'Bltan HA- weuerYCZD6. I .kurne, ~V. Lltta.uer od g. 1-2. Choroby gardła, nosa. j U9ZU, L.
K1arn, pokojOwb lsaBoguJeW8
lemu, n 1C3 vv o C7.&tl S a ItI'AHot e'łaTAen. HeA.1IAen.1'UJ.HwM'" Pn:edbor ki od g :!.-.l.
beli
pn. Picbor.
,\'j 817.
275- 3
SO'l-s'
Teodor. kamerdyner
N 1 E D Z I E LA.
p. A. OllZewlki
Izabeli
Lokaj PiotrA
P: Wislocki

przeciw Banku

SPR!W! CLEIRNCB!U

węgla, wapna

i cementu,

E. Gol,'bet·y.

,'wód lok,"i,

8:8

CYRK

Amerykański

J. THOMP ONA.
Dli' w

.obot~

d.

1~

W administmcyi "Dzienuika ŁódzkiE'gO" są 110
nabyci!.

lutego lb91

Wlelne herinlesowo -tonne
przedstawienie
innemi walka rapabicza

mi~d.y

PRZEPISY OPRACY MAŁOLETNICH ROBOTNIKÓW

mi~·

Ksi~żki

doy znanym llownem i .nanym aU aczem p. Waller i mie,zkańcem m. Ł0dzi p. Wolfem Flol ..er, rzeźnikiem .
Sa aa.końezenie pantomina p. t. " la..
koohany Rekrat". lI'y t~p dyrekto!a
•• swojemi 7 słoniami. występ Oo-Ia·
plata i wielu innyeh.
BUż... szuegilły .. .Suaeh
Początek o g. 8 wiee.zorem.
Z szl1cunkiem
Dyrektor cyrku J. TllOMP ON.
311-1

do zapisywauia

Franciszka Ondl'icek
śpiewarui

p. Bł\bijll~kie; .

franCllskl'cgo l' angl'clskl'cgo

d orno

Bene·
dykta na dole. w oficynie. 176-3·1

,
Nauczycielka

Z

•

Polka
.

ŚRODA.

robotników, ol'az

• Choroby wewnętrzne i dzieei. E. S.ck od g. 10-11. Cborob,. kobiece i d.ioei, L. Z10biulL od g. 11-12. (,horohy dzieci i wewnętrzne, B. Kabli od g. 12I. Choroby wewn,trze i dzieei, E. ]lekm_n od g. 1-2.
CZIVAJlTEK.
Cboroby żol~dk. i kiszek, J. Gens, od g. 10-11. Cboroby piersiowe, J.
. 0l)ILeki od g. 11-1 2. Choroby kobiece, Elcyn S.ck od g. 12-1. Choroby wewnętrz.
ne i dzieci, A. WIIII.ner od g. 1-2. Cboroby zębów, lwanolf od g. 2-3.

dnll'odów Irgllylll:lr.yj II) dl

1'(1110-

Szematy do zapisywania
wypadków w fabryce,

Jedyny Koncert

'7
'-A w
JęZy
.. A, " ..la d orno..,
p od i\i 14, przy ulicy Ś- go

małol etnich

IlIikón',

austryackiego ceSArskiego muzyka 11a.·
lhvornego, si..'TZYJlkn.

Sprz.daż biletów rozpocznie Ij~ w śre>dę ,\, 11 lutego w .kładzie papieru J.
• o/\,ramy pr!ret:,..:i~gego.
287-;;
•
UDZIELAM lekcy,

fabryczne

KSIĄŻKI
tlo Z:Illls)'\nlllill

Sala Koncertowa.
VI NIEDZIELĘ. ,\. 15 lutego '891 r.

przy wsp6lndziale

POmEDZIAŁEK.

Choroby ŻoJłdko". i kiszek, B. lI~ndel man od g. 10-11. Cboroby wei dziee~ W. Pinkus od 1>' 11-12. Cboroby piersiowe, J. Opaelti od g.
12-'-1. Choroby w.wnętrzu. i dlleei. A. \\'ild~ller od g. 1-2. Cboroby kobiece,
T. Poznańak.. od g. 2-3. Cboroby kobiet, Ginsberg od g. 2-3.
WTOREK.
Choroby w.wnętrzne i dzieci, E. Saek od g. lO-li. Cboroby kobiece i dzi.ci. L. Zloblw. od
12-1. Ch by gardła, DO... insza, G. Donchin od g. 1-2.
Cboroby wewnętrzne i dzieci, A. Ke1m od g. ~-3.
wnętrzue

.

.

u f:'.

~

Ol >li z, \\' s7,e II'
ue

PI~TEK.

Choroby we"nętrzne. n. Bandel.man od 11'011•• 10 - 11. Choroby dzieci,
E. BekDl&n od gad •. J1 - 12. Choroby sk6rne, Z. Friedberg od I:'ollz. 12 - 1.
Choroby wewn~trzą. i dzieci, S. Makow od god.. 2-~. Choroby ",.wu,trzne
i lhiecl, A. Kelm od godz. 2-3.
SOBOTA.
Cboroby wewnętrzne, J. Gen.. od g. 10-11. Cltroby wewnętnne wen.,.yc .. ·
ne i skórne •.1. Wieliczko od g. 11-12. Cboroby kobi .... T. Pozna,iska od godz.
12-1. Choroby we",nętrZlle i dzieci, /l. Mako .. ou godz. 1-2. Cboroby we \Onę'

dru k'I sł'
uzące

ala sąaow pokoju i [minnJeh, 00 ~:~~;;;~:~:;E~ ~:t~'.~ ~H-"

_~
!'_,,1'."1
~
..
iJ
'

WY 01

V" - .
~

~'

~

' , . I.

1 DOWI~~~1

now~

II'l

V

~

~

KLEMENSA JUNOSZY

~

tI\
z~ka? po~ia~ająca .przytemjęzyld : 'tI
~~~e~lpo~i~~~f~go 01;ejs~Uzg;t)· tI\
kwietnia 1'. b. Bliższa wiadomość 'tI go
tern specyalnym Z fi'ancuskiego ję-

(SZAN'AWSKIECO)
10 'J.'OHÓ"T,

się

s~J:czl1iu

•

bieżące-

O

Dr A KeIm

Pk

-...

Ktoby miał do wynajęcia

pianino

w dobrym stanie,

'II

r;;r

Upraszamy o wczesne zapisy. od tego albowie m zależeć

będzie ilość drukujących się nakla,dÓW.

zlożyć fb.o.o..o.OOIO

zecbce
ofertę IV -aptece LeiDTebra, Nowy
Rynek.
288-3

-

-~Wldawea Stlfan_ KOlluth. ~eUaklor~ole8ł~w KnlchowleCkl _

42-0-1

,-GOOOO
_

_

Wło ..czyzna suszona fabryki "Susz" jllko składająca się wy/teznie z jarzy" do
rOlolu I zup, uiywonyeb bez do .. lelZkl tanich Jarzyn, to j." rz.py. kortalII i t.p.
jest Jedynym produktem
IUlZonym
w znpetnoac,
.... tępujaeym.
I.ez w dobr""i
przewyiszaJ,cYII
suronietylko
.... wanywa.
.
Zamówieu;.. przyjmuje labryka i wy.yla !toleją lnb pocr.tII: 'W' Ł.~d.z1 Mary.
Zasacka, nlieo Sredoia]i :;as. 0r,r6cz tego w nutępujtc)'ch hand lach doata<l
maż".: M. Sprz,czkowaki firma Or ow, n~ Piotrkowska, W. KlukacZlwakl, J. 8.
Węłyk. No,,:y-Rynek. ~. Olelrioh. uL Srednia .. stowarzyszenie Społywcze, dom
Abla, J. Pfelll'er, ul. )'Oa.rot, F. Karwowskl. uhca Konstantyno"ak~ uF. Karbow·
nickiego ak/ad win" i w wielu iunych b.ndlaeh kolonialnyeh i ow..arniaeh.
122-4-1

~~~~~~

! NORIA

~
'II ~

."yd!,-wnictwo to. rozpoczyna
.w
r oku
'"
I obeJmow~ć będ1;le 10 tomó w ?uJętOSCI od 15 d o 20 ~I'k.u·
w kancelaryi W-go Rejenta Gruszszy dl'u~u ka?-dy. 'l omy. wyc~od'z!ć. bęuą w odstępach mleslę·
c. zyńskiego Konstantynowska 1Ii
cznych l zawierać ~' s~l)Je .naJcehll E\l.s~e Pt'.aC!l leg? autom.
327.'
177 -3 ~
P.l'Zed)llatę IlrzYJmuJ e bIUro ad ml1l1stI-acyl "Wieku" na na- ~
stępujących warunkach:
Zapisujący się odrazn na wszystkie 10 tomóW oplacają tyl~ ko rs. 6, IV dwóch rutach: I'S. 3 przy zapisie i 3 przy oubiorze B-go tomlL Z prowincyi ua przesyłkę pocztową dolączyć
•
•
przeprowadził się na ulicę Nowonależy k op. 15 za tom. Czyli .l1la pl'61lumel'ujacych wszystkie
miejską róg Pólnocnej, dom Szy10 tomów odrazu cena wynosić będzie :
'
kiera, przyjmuje od 8 do 10 rano,
W Warszawie 1'8. 6.
od 2 do <1 po poludniu.
309·12 '" _ Na prowillc~i, z prz~ylką po.cztow~ 1'9. 7 kop. 50.
~
l\abywllJąey pOJ edynczerni t.omaml płaCIć. będą:
O OJ Z
mą
~
w Warszawie po I'S. 1 za tom,
potrzebny zaraz lub od Wielkiejna pro wincy i (z p"zesyłką) po rs. I kop. 15.
nocy. Adresy skladać w Admini- ~
Tom I·szy obejmować będzie: powieść p. t. ,.Nie/'l~choU1?§Ć
stracyl ,Dziennika" pod lit. L. P.
l\i 000" i nowelle: "Córeczki pani Maciups kiej". "PaDl z pies,
310-3
kiem, "Pan Metl'''.

k h'
ue

•

do rOlOlu I zup}przygotow .. '

włoszczyznę suszoną

funt po kop. 60
Wlos .. zyznę sllBzon~ "Jnlieooe" fuut 48 kop.
SUSZ" gub.w Plotrkowlka.
Sulejowle
~OOOO IOIOOOOO& Suszony szplnlk, szczaw, karoltę, poleca fabryka "

wyższem wykszta.łcelllem l paten·

..

NIJ'leplZł SpeoYllllie

.

" ..., .....- .

O,

n
F

A p I E' R O S Y

~

.

'

'

B'
raCl POla k"leWlCZ

10 sztuk 10 kop.
znakomicie ulepszone i wyrobione z tytoniu tureckiego, pochod1.ącego ze zbioru 1889
który jak wiadomo, pod względem
dobroci naleiy do naj pomyślniejszych w osta.tniem dziesięcioleciu..
N.B. Uprasza się o łaskawe zwrócenie uwagi. przy nabywauiu naszych wyrobów, na firmę i etykiety nasze. które
obecnie podl'3biane są przez rozmaite fabryki, glównie zaś
przez jedn~ z fabryk petersbw·skich.
205-10
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;~QBO~eu.? ll,ea"ypOJo 2 . d!eop8.1;..8_ 18_ \l:..:J"'r:...._ _ _W
-'-'--w
.:::.;:·nkłu:ni "Dzle.aika lódzkleg.".

