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Сzaз roboczy trwa godzin 13 lub 14, z
rzeczywistą prac~
czego na
па rzeczywisUl
pгac~ przypada o;go·
dzin\j
dzinll mniej, w pracowniach zaS
zaś mech
mechanianicznych i niektórych
niеktбгусh innych, gdzie Fobota

I- ODZI •
i.<
ŁODZI
W
ROBOTNICY
_=_

lecz
leez cenę
een~ produktu wyrobionego zeii..
zeń. Tu
Тп moze
może wyst~pić
wузt~рiс z fabryki,
ЕаЬгую, jeśli
je§li tylko na
na. ty
zaś u nas
Łodzi, choćby
dzień pierwej wypowie robotę·
zaS
паз w IJodzi,
еЬ06Ьу skaza
зka.za w towa- dzieli
robot~.
ne
rze była
byla tak
t.ak nieznaczlllł,
niеzпасzlЩ, ze
że towar st.anowstano wJestto wainy
ważny niezmiernie przedmiot dla
czo idzie w handel, wcale nię
ni~ jako wybra. rohotników,
гоЬоtпikбw, gdyz
gdyż w wielu 1"ahrykach
fahrykach pod

;!a~;gje~~;d=r: ~~t~;~iah
~~t~;~iai2. rz~zys:~s;:~ ~;~;~!ie;: ~:~!~~o~:~;~~ksfr~~~i
~:~~~~o~:~;~~ksfr~~~i ~uJ:r~:~ ~:wo~:~lę~~~Ob~:n~~~a
~:wo~:~I~~~~Ob~:n~~~ana~:rfa~~e~!~~Łn~~na~:rfa~~e~~~~ln~~-

1.
l.
Dla zapoznania og61u
og6łu czytelnik6w z рО·
po· praca koii.czy
kończy się
si~ zawsze o
о godzin~ wcze·
łożeniem robotnik6w fabrycznych w naszem
nаszеш Aniej.
śniej.
loieniem
mieście, na
па pocz~tek
poczlltek zamierzamy dać
дас obraz
W niedzielll
niedziel\j zaklady
zakłady stojll
stoj~ i robotnicy
mie§cie,
stosunk6w robotniczych
robotniezych w zakladaeh
zakładach fabrycz- wolni sfl
są od
од zaj~;
zaj~j pr6cz tego w zakl'ldach
zakhdach
nych
nуеЬ towarzystwa akcyjnego zaklad6w
zakŁad6w Ьа·
ba· nie odbywa si~ praca jeszcze
jeszeze w niekt6re
niektóre
welnianych
К. Scheiblera.
§wi\jta
wełnianych K.
świllta i takich jest 15; dwa razy w ci~gu
si\j dwo- roku zaj~cia ustajll
о godzinie czwartej ро
W wyborze tym powodowaliśmy
powodowali§my sill
ustają, o
po
ma
та względami
wzgl~dami : ро
po pierwsze, l1wagll
liwagą, na
па wiel- południu
poludniu i raz w samo
sашо poŁudnie.
poludnie.
ko§c
kość zakładów,
zаklаdбw, aа роwtбге
powt6re wzgllldem
wzgl\Jdem na
па to,
Co
Со sill
si!! tyczy obowil}zków
оЬоwillzkбw robotników,
гоЬоtnikбw, to
iZ
iż zaklady,
zakłady, o
о których
ktбгусh mowa, §mialo
śmiało mogl}
mogll być
Ьу6 SI}
Вll one t.akie
takie same
заmе jak i w innych fabry{а- kach, nie mamy
шашу willC
wi\Jc potrzeby mówić
mбwiс o
о
postawione za wzór
wz6r wszystkim innym fabrykom naszego miasta. Później
Рбzпiеj damy
дашу kil· tem, dodamy tylko, że
"е czyszczenie maszyn
mазzуп
kil.
ка artyku16w
artykułów i o
о innych fabrykaeh.
odbywa sili
si\j raz na
па tydzieii.
tydzień w sobot\j
sobotll i dla
Zaklady
Zakłady towarzys~wa, o
о które
ktбгеш
m m6wi- tego w tym
суш dniu
dniп maszyny stajll
stają, na
па godzi·
my,
ту, położone
polozone s~
B~ aż
а;! w czterech miejscach, nil
nе przed zwyklym
zwykłym czasem, czyszczenie
сzузzсzепiе za§
zaś
aа ргбсz
prócz tego !iczy
liczy sili
silj Jeszcze do nich prz\Jprzll- maszyn podczas ruchu jest zabronionem.
zrzlldzone towarzystwu robot·
dzalnia w Znrkach i wszystkie te fabryki : Za szkody zrzqdzone
si\} jednakowemi przepisami wl
w l nik jest odpowiedzia1nym
odpowiedzialnym pieniężnie.
pieni\jznie. Jepowodujl} sil)
powodujll
stosunkach swych z robotnikami.
lili
śli zrzlldzona 8zkoda
szkoda byla wynikiem nie
Przy przyjmowaniu robotników
гоЬоtnikбw umowy zlej
złej woli, leez
lecz jakiej innej przyczyny, to
piśmienne
ВIl Ьагшо
bardzo rzadko"
rzadkO" , robotnik tylko cZ\lŚć
cz~c szkody wynagradza i
pismienne zawierane są,
zwykle za§
zaś wystarcza. ustne porozulllienie
porozUlllienie wynagrodzenie to wplywa
wpływa do
до kasy zapomóg
zароmбg
sil).
si\}. Kazdy
Każdy robotnik, który
ktбгу chce
еЬсе pracować
pracowa6 i wspar6
wsparć dla robotnik6w,
гоЬоtпikбw, i nie moze
może
w zakladach
zakładach towarzystwa, winien sili
si\! ZglO_
ZgłO- I',, prrienieść
pnenie§c li.
lf. tygodniowego zarobku. JJeśli
e§li
si6
sić do zawilIdowcy
zawi3dowcy oddzialu
oddziału lul1 t. I!.,
11., i zaS
zaś szkoda sprawiona przez .rohotni~
.rohotnilщ
zlozy6
złożyć mu 8"11
SWI} kai~żeczt\l
kвi~iecztl! legitymaoyjnll
legitymaoyjną, powstała
powst.ala skutlciem
skutkiem jego nierzetelnooei
nierzetelnooci lub
lub paszport, aа czeladnicy rzemielilniczy
rzemieślniczy i I' zlosliwosei,
złośliwości, robotnik nie tylko ze
że musi calll
całl}
ksil!1eczk\j
ksią,żeczkll rzemieslniczll,
rzemieślniczą" pr6cz tego świa~wia- I szkod~ wynagrodzic,
wynagrodzić, ale
аlе moze
może być
Ьуб nllnаdectwa z poprzednich miejsc pracy, jeśli
je§!i tychmiast
tyсhmiазt wydalonym
wyda10nym z fabryki.
można.
Pod
wzgllldem zaklady
zakłady towarzystwa
Род tym "zgl\Jdem
mozna.
Je§li
Jeśli robotnik zostanie
zозtапiе przyj\}tym,
przyjl)tym, to stojlj,
stoj/ł bez por6wnania
porównania wyż~j
wy2~j nie tylko od
од
pierwsze cztery tygodnie jego pobytu IV
w fa· 1wielu tutejszych fabl'yk,
fabryk, ale i od wszystkich
bryce uwaza
uważa sili
si\! za czas pr6bny,
próbny, w cillgn
cillgll : prawie warszawskich. W fabrykach warkt6rego
może codziennie ро
po ukoii.ukoń- ·' szawskich wszelkie
wзzеlkiе kary i wynagrodzenia
którego robotnik moze
czeniu pracy ustąpić,
usцрiб, a
а t.akie
także być
Ьу6 wydalo- Jza straty wptywajll
wpływajl} do
до kieszeni fabrykanta,
nуш bez uprzedniego wypowiedzenia. Pó
Рбiż- \ rzadko tylko bywaj/ł
bywajlj, obracane na
па cel
сеl do·
до·
nym
niej Jta§
Jtaś dla obu
оЬп stron obowi!!zujllcym
obowillzujllcym jest broczynny. Cukiernicy warszawscy urz!!urzlj,до wypowiedzenia dzajll
dzajl} sili
зi~ jeszcze lepiej, bo
Ьо strllcajll
strą,cajl} robot.
termin dwutygodniowy do
nikom nie warto§c
umowy.
wartość zepsutego materyalu,
materyału,
1

I

j,. sill
si\j uawet wypadki, ze
że kary te росЫаpochlaniaj~ caJ'otygodniowy
całotygodniowy zarobek.
Robotnik może
шоiе być
Ьус oddalonym
оddа1опуш jeszcze
w innych razach, nietylko wtedy, kiedy spo·
зро·
woduje jakll strat\j
stratll dla towarzy"twa
towarzystwa przez
Zlll
о tem
tеш nie blldll
b\jd\j sill
siIJ rozpisyzłll wol~,
wolę, lecz o
wal,
waŁ, poniewaz
ponieważ wszystkie fabryki mniej wi~.
cej jednakowe
jednakowemi
mi zasadami
zазаdаmi kierujll
kierujl} si~ co
со
do tego, wspomnll
wзроmП\J tylko o
о jednej charakterystycznej rzeczy. Robotnik, który
ktбгу dopu§с; sie
ści
się jakiejkolwiek nieprzyzwoitolici
nieprzyzwoitości wzgl~dem robotnic w samej fabryce, jest natychna.tychmiast wydalany z zaklad6w
zakladów towarzystwa,
роdсzаз
podczas gdy w iunych fabrykach płaci
plaei on
оп
rubla kary. Poniewaz
Ponieważ te nieprzyzwoitolici
nieprzyzwoitości
przechodZI}
przechodzll nieraz wszelkll
wszelką, granicIl,
granic\j, to je·
stelimy
steśmy w tym wzg1lldzie
wzg!\jdzie zwolennikami bez·
1\'zgl\Jdnego
lI'zgllldnego wydalania, tembardziej, że
"е w
len
ten sposÓb
8роsБЬ mozna
można cboć
сЬ06 w cz!!lici
CZllści zapobiedz
zlemu,
złemu, jakie powstaje
роwsшjе z dozorowania robotnic
przez mexczyzn.
meżczyzn. J estto bardzo ważne
"ахпе ze
<е
wzgl\!du
wzgllldu ua
па mora1noli6.
moralność.
Co
Со sil)
si\} tyczy rewidowania robotników
гоЬоtnikбw
рпу
przy wyj§Ciu
wyjściu z fabryki,
СаЬгую, to byloby
byłoby pożl}da.
pozllda.
u..д.,. ab
L.,.Qł,.
аЬ
byly mwidowltoll6 przez
kolUetll
koЦietlj np.
пр. zOn\j
źonę szwajeara
szwajcara fabrycznego lub
t. р.,
p., której
ktбгеj fabryka mogtaby
mogłaby placic
płacić za to
jak!} nieznacznll
jakI}
nieznaczną, kwotll.
kwot!!. Domaga sili
si\j tego
mora1no§c
moralność i Sl}dzimy,
Slłdzimy, że
хе gdy rozwinie sill
si\j u
prawodawstwo fabryczne, to z pewno·
nas pl'awodawstwo
§cill
ścill samo
еашо prawo wprowadzi tEJ
tE; reformIl,
геfОГШ\j,
jako obowil}7.kowy
obowill7.kowy przepis.
Przechodzqc
Przechodzl}c nastIlpnie
пазt\Jрпiе do
до kwestyi płacy
placy
robotniczej, widzimy, i1
iż wedlug
według § 30 przeрiзбw
pisów porzlldkowych dla zakładów
zаklаdбw towarzystwa, zaden
żaden robotnik nie moze
może mie6
mieć zmniejszonej płacy
placy Ье.
bez uwiadomienia go oо tem
na
па dwa tygodnie pierwej i jeśli
je§!i robotuik
robotnik
nie zgadza si~ na
па tak zniżonI}
zniion~ płac~,
plac~, to

Ье.
bez uprzedniego zawiadomienia robotnika,
aа szczeg6lniej cz~sto
ez~sto miewa to miejsce
шiеjsсе przy
płacy
placy od sztuki. Post\)powanie
Pos~powanie takie wca"еаle sil)
si\} nie zgadza z przepisami obowiązuj~.
obowillzuj~.
cego u nas
паз kodeksu cywilnego.
\Vypl:at.a
со sobote,
Wypłata zarobku odbywa si\j
się co
sobota.,
jakto zreszt~ jest ~w~czajem w IJo~zi.
Ło~zi.
Pod
Род ty.m
ty.m wzgl\jdem
względem IJodZ
Łodź stanowczo mozna
POSt.aWIC
postaWIĆ za wzór
wzбг calemu
całemu kr.aJowl 1
I to
tu wz?r
do naśladowa~lla
naSladowa~lLa .naJzupel.meJszego.
.na.Jzupel.nleJszego. Wladomo,
дошо, Jak waznlł
wazn~ Jest rzeczll
rzeczl} dla robotruka
гоhоtшkа
cZ\Jsta
cZllsta wypła~,
wypla~, Jak n~wet
щ~wеt za pomocą
pom0t:.\ streJk6w: w Anglii.
kbw:
Anglil. robotrucy
гоЬоtшсу doblJa!i
dobijali SI\J
slll skróзп6cema.
сеша. c~asu
с~азп ~~dzy
~~шу )ednll aа dr.uglj,
dr.ugą, wyptat.'}.
Prz6C1ez Wielki
PrzeClez
wlelki 5treJk ro~otDlkólV
го~оtщkбw rolnych
w kilku .hrabstwach
hrabstwach Anglii
Anglil w r. 1867 tylko to nual
nuał na
па ~11L
.
. Ważn~m
Wazn~m takZe.
także. 1
I godnem n~ladowama
п~lаdоwапш
Jest ~o, IZ
IŻ robotnikom wystllPuJqcym
wyst\!puJ/!cym z fa{аbryki,
brykl, z~rzqd
z~rzlld .wyplaca
wypłaca .calkoW1ty
.całkoWIty zarobek
na.tychmiast, we
natychmiast,
ше każ~c
ш~с lm
1ш cze~ do
до so.bo.
ао.Ьо'
ty., WYJl!tek
WYJlłtek s~nowll}
s~nowlll tylko C
СII robotrucy,
гоЬоtшсу,
którzy
ktбгzу samowolnle
samowolnie opuszczaJIj,
opuszczają, robotlj
robotę w fa~
Ca~
bryce, aа którycb
kt6ryeh cały
са!у zarobo:k przec~odzl
Da
па r~z
Г~" fundWl6Il zapol1lÓg
zapo0t6g 1l wapare
wspare dla.
robotników.
гоЬоtnikбw.
..
. ..
Оdпо§ше do
Odnośme
до wszell<lch
wszelkich znuan,
ZШlаn, Jakle nua·
IlШl·
lyby
łyby być
Ьус zaprowadzune w przeplsach
przepisach ро·
po·
rZl}dkowych
rZlldkowych dla zakladów
zаklаdбw towarzystwa, to
majl}. być
majll.
Ьус one zawsze. pierwej. na
па dwa .tygodme
gоdше podane do wlado~ośCl
wlado~oscl robotwkow:
гоЬоtшkоw:
Na tem kończymy
kоii.сzушу ~slaj ten. kró.tki
kr6.tki
ob~a. stosunków
ob~az
stоsunkбw robotmczycb,
гоЬоtшczусh, zanuerzaJ::,c
zаШlегzаJ::,С
w Je~ym
Jе~уш z na.st\)pnych
nast\jpnych numerów
пumегбw prze}5ć
ргzе} 5б
do 0PI8U
OpiSU r6znych
różnych ~dzeń
~dzeil dla robotmkow,
гоЬоtшkоw,
~tбге powstały
~tóre
powstaly przy zakladaeh
zakładach towar~ystwa,
1I oо tych ur~<lo~eniąch
ur~<Io~eni~ch rozpiszemy Sl\j
Się trochfJ
chę obszermeJ.
оЬszегщеJ .

spalić t\)
~ 1adnll
ładną, dZiewczYn\j?/ab
dZieWCzynll?/abY slu1y6
służyć za §wit\j
świt\) przy egzekucyi.
роwiеш
powiem haU, to b~dzie willcej,
wi!!cej, niZ
niż wasze
ryo chcecie spa1ic
Czy nie dość
dо§б wam, ze§cie
żeście jej te pi~kne
- Dobrzes
Dobrześ pan
рап zrobił,
<1'ОЬЙ, waleczny panie wegierskie
w\!Sierskie czurukk.
) wl08Y
włosy obcillli,
obci!!li, jезzczе
jeszcze j!!
jll chcecie w popiół
рорiбl kapitanie.
- B~zie dobrze, panie kapitanie.
оЬгбсi6?
obrócić?
- A
А willC,
wi\Jc, pamilltaj
pami\jtaj рап
pan oо tem, com
сош za.
Kiedy orszak przystanl}ł
рпузtanlll przed ko§ciokościo(Ket menyegzii).
_ Taki wyrok zapadł
<арадl _ odpowiedzial
odpowiedział Jpowiedział,
powiedzial, panie s~zio.
lem,
łem, dziewczynIl
dziewczyn!! w czarnej
czarneJ krepie sprowa:E>
z> O
С> vv
VV :r E
Еs
ŚÓ
С ::b.<t.. 3" O
С> X
Х .A.
.А. 3"
3" .A..А.. przezornie рап
pan s\jdzia.
s«;dzia.
I - Ja
J а tei
też zapowiedziatem...
zapowiedziałem. .. panie kaPi-, dzono z wozu. Skazana, kat i rajcy weZ wogienkiego przełożył
przetotyl А.
A... L.
- Taki wyrok zapadl-ale
zapadł-ale tylko wyrok, tanie.
szli do §willtyni.
świl}tyni.
aby
аЬу dziewczyn
dziewczyn\!II przestraszyć.
ргzезtгазzуб. Ale nie ze·
- Nie ścierpię,
§cierpi~, aby§cie
abyście do
до koii.ca
końca zart
żart
- Kiedyż
Кiedyz sifJ
się to skoii.czy
skończy - pytał
pyta! kapichcecie zapewne spel.ni6
spel.nić go?
doprowadzili, ale
а1е skoro cofniecie wasze tan s~ziego.
(Dokoliczenie - рает?;
patrz Nr.
Nr.96.)
96.)
- U Boga
Вoga niechaj lask~
lазk~ znajdzie.
stowo, wracamy w tej chwili.
- Wnet ksi!!dz
ksilldz biednej duszy da ostaże tam jl}
jll znajdzie, ale ztqd
ztą,d
- W takim
t.akim razie nie wrócicie
wr6cicie przed za- tnil}
tniq, pociechll'
pociech\j.
- Wiem, ze
Rozlegly
Rozległy sifJ
się na
па dwóch
dwбсh miejskich dzwonni· nie wypty"",
wyplyw", ze
źe w Debreczynie jej nie chodem sloii.ca.
słońca.
- No, jeżeli
jeze!i daje ostatnil}
ostatnill pociechę,
pociech\j, to
сасЬ uderzenia dzwonów
dzwоnбw i lud szedl
szedł w§r6d
wśród znajdzie.
- Chceciez
Chcecież zobaczy6
zobaczyć wasze
wазzе miasto w już
juz zart
źart si~ koii.czy.
kończy.
cach
ciemnej i ponurej nocy
nосу wielklj,
wielką, procesY/ł
procesYIl do
до
- Koniecznym jезt
jest zbawienny przykład.
przyklad. ruinie.
Rycerze wa106.scy
walońscy z biciem serca czekali
kościoła, aby
аЬу odśpiewać
оd§рiеwаб .Te
.Те Deum lauda- Spa1cie
Spalcie więc
wi~c zamiast niej jakie trzy
- Do tej klęski
kl~зki nie dopuścimy.
dорu§сiшу.
przed wielkim ko§cio!em
kościołem ..•
ko§ciola,
mus.'
st.are
stare ЬаЬу.
baby.
- Ale trudno wam
"ат będzie
bfJdzie wyjM:
wyjść z mia..
Ша.
JJednocześnie
ednocze§nie inny
innу orszak wyszedl
wyszedł z do·
до·
:Nazajutrz za§
zaś prezes rady miejskiej zaи- Takiego glupstwa
głupstwa zrobić
zгоЫб nie możemy.
шо"ешу. sta, panie Slldzio.
s\Jdzio.
mu Csukasich
Сsukaзiсh ... orszak weselny.
pisał
protokulów, niby wyrok,
- A
Piszta
narzeczonę do
А ja zapowiadam wam,
"аш, panowie oj- Zobaczymy, panie kapitanie.
kapit.anie.
Piszt.a Gubadi wiezie swI}
ЗWIj, na.rzeczonfJ
pisal w ksi~dze рrоtoku1:бw,
słowa:
cowie miasta D~breczyna, ze
że jeżeli
jeieli tego
Zahuczal
Zahuczał dzwon i zl>brzmialy
zabrzmiały trllby
trą,by na
па folwarku
folwarkn pod miastem ...
t.akie
takie slowa:
Ponieważ Orban Csukasi i cala jego grubego zartu
żartu ~lIe
~Ie zarzucicie, to my
шу jej ratuszowym dziedziilon
dziedzińou i gdy wrot.a
wrota si~ 0оPi~kuy to był
Ьуl orszak...
огзzаk... JJechało
echalo dzie• Poniewai
Guba.diemu, pomo
рошо żemy,
хету, gdy JI}.
JIl. na
па stos
аtoэ wieźć
wiеZб będziecie
bfJdziecie twarly,
twarły, wyszedl
wyszedł orszak zalobny,
żałobny, dlj,Zllcy'na
dą,żllcy'na wi\j6
wi«;ć wozów,
woz6w, naprzód
naprz6d ba.nda
banda muzykant6w
muzykantów
rodzina przebaczyli Il stvanowi Gubadiemu,
zаЬбjсу ich krewnego Pongracza Csu
Csukasie·
także z was
wаз soble
sobie zazartujemy.
zażartujemy.
plac kazni.
•
cygaii.skich,
cygańskich, potem druzbowie
drużbowie i druchny, a
а
zabójcy
kasie· 1I t.akze
go, czyn ten przez rad~ uroczyście
uroczy§cie zostaje
zost.aje
зргБЬоwаБ - m6wil,
mбwil, troch~
dоЬ озz miejski i udeпде- na
па §rodkowym
,е szcz\j- Mozecie
Możecie spróbować
Na przodzie szedl
szedł dobosz
środkowym wozio narzeczona ze
szczępochwalony'.
~ilj,co, pre:zes sl}du.-My
<l:rźą,co,
slldu.-My sami spalimy
зра1imу de- rzal
rzał w czarno pokryty b~ben. Za nim czte- śliwym
§liwуш Istvanem. Miata
Miała ona białl},
bia11l, равpaswzбr zdrowego rozs!}dku
owyoh likwentk~
!ikwentk~ 1
l tu nawet synod nic nam
nаш roz· rech
гесЬ drabantów
dгаЬапtбw konnych, za nimi dwaj haЬа- manteryami zdobili}
zdobIlI} sukni
sukni~j
II; białą,
bial!} gazl}
gll.zll ро·
po·
J estto wzór
rozsl}dku owych
сzаsбw, ze
jezeli kto zaprzest.at
шу§!ес o
о kaza6
ще moie.
labardnicy w niebieskieh
аЬу Sill
si\j nie rumieni6
że jeżeli
zaprzestał myśleć
kazać Ole
może.
niebieskich plaszczach.
płaszczach. Za
Za. kryla
kryła twarz, aby
rumienić przed
czasów,
zemście wzgllldem
wzgl~dem swego winowajcy, tedy
- No, zobaczymy,-rzekl
zobaczymy,-rzekł kapitan i brzę·
brzfJ' tą
Щ parą,
parq, jechał
jechal w6z
wбz czworokonny, a.
а w nim oczyma gapiów,
gарiбw, aby
аЬу cialo
ciało sil)
si\} nie opaliło,
ораШо,
zemscie
prawo taki !ostllpek
jost\Jpek chwalilo,
chwaliło, aа winowajca cZllC
cZIlC pa~aszem,
ра~азzеm, wyszedl
wyszedł z ratusza.
dziewczyna od
од st6p
stóp do
до glowy
głowy czarn!!
czarnlj, kre- aby
аЬу pył
руl jej nie zasypal.
zasypał. Pan
Рап mJ:ody
młody za·
zostawal
zostawał o
о kary zwolniony. Ten wyrok
NazaJutrz
N azaJutrz oо zorzy porannej, straznik
stra.żnik pą,
pq, pokryta;
pokrytaj przy niej czlowiek
człowiek okropuy- rzuci!
rzucił na
па ramiII
rami\! dolman ze srebrnemi gu'dziś jeszcze moie
może być
Ьус odnaleziony
odna1eziony warchi·
w archi· stojllcy
stoją,cy na
па wi.ezy
wi.eży don~ósł
don~';sl рапп
panu prezesowi kat, którego
ktбгеgо cala
cała twarz czerwonI}
czerwonll kan
kaplio zikami, glow\!
gtow~ przykrył
рпупуl czapk1}
сzарJщ oblamowan!}
oblamowaną,
'dzi§
wum
"пш slldowem
s!!dowem miast.a
miasta Debreczyna:
Зlldu, ie
są,du,
że do
до mlasta
mIasta zbMa
zЬЫа sifJ
się z poblizkiego była
byla zakryta, tak, ze
że widac
widać było
bylo tylko o.
о. futrem
futгеш kuny
kunу i wlozyl
włożył czerwonI}
czerwonq, kamizelkę.
kamizelk~.
'"o!<
'"'"
folwal'ku oddzlal
folwarku
oddZiał konnych walonów,
wа1оnбw, którzy
ktбгzу czy. Na. 'drugim wozie jechali
jecha!i sędziowie
s~dziowie RfJkll
RękI} odzianlio
odzian'ł w cienk!}
cienką, bieliznIl
bielizn\j objq,l
obją,ł u'"o!<
со§ rek.ognoskuJIl'
coś
rek.ognoskuJą,.
.
i I'ajca,
rajca, aа nadto ро
po dwóch
dwбсh halabardnik6w kochanll
kochanI} i szeptal
szeptał jej coś
со§ do ucha, zapeMialo
Miało tedy wesele Ewy nastąpić
nазtчрiс w dzien
dzień
S~dzш wnet wyda~ роlесеuш,
S~dzla
poleceOla, które
ktбl'е za było
bylo z obu
оЬп stron wozu, na
па kt6rym
którym znajdo- wne sMwka
słó wka milosne
milозпе...
§W.
św. Stefana,
Stefaпa, a
а jej narze~zon:rm by.ł
Ьу.l Stefan. komec.z~e
kощес.z~е uwazal
uważał. . Kle~y wybila
"уЬйа na
па zega· wala
wała się
si~ skazana.
зkаzапа. Razem było
bylo dziewięciu
dziewi~ciu
Na jednym wozie siedzieli
зiеdziеli starzy i
Vi~z.y wesele
"е8е1е tegoi
tegoż dnia.
dша ~lałO
~Ialo su;
Sl~ odbyć,
оdЬуб, rze nueJskim
ШlеJslcim ~odzlDa
~ОШlDа Siódma,
Slбdmа, przez uliclI
ulicfJ pieszych
plcszych i czterech konnych. J estto
estlo sila
siła §wiadkowiej
świadkowie; na
па drugim były
byly wielkie smysшу
aа Jej
JeJ narzeczonym była
byla §mlerc:
śmierć:
Cz~gledzkq,. wJechal
Cz~gledzk'ł.
Wjechał do miasta silny od·
од· niewielka. Walonowie
Walono wie §mieli
śmieli si\j
si~ z tego. ni8-pewno
nie-pewno posag рannу...
panny... wstl}iki
wзtqiki i p16Surowe prawo za роdра1аще
podpal8Jlle skazywalo
skazywało dZlsł
dZ1В1 ~onmcy
~onnlcy род
pod wodzll
wodzą, kapitana,
kapit.ana, kt6ry Byl.o
Był.o ioh willcej,
wi\jcej, nii
niż stu, aа zreszUl
zresztą jodnego loa,
!.па, chustki i jedwabie. Na innym
inпуш znowu
na
па śmierć
smlегб zbrodDl~rz>:.
zЬrоdш~гz>:.
. .
wczoraJ.
wczoraj. był.
byl. ~ prezesa .sl}du,
.Slldu, aа w rllkach
r!!kach z Olch
шсh bylo
było dość
до§с do
до zgniecenia tego or- beczka o
о zelaznych
żelaznych obr!!czach,
obrllczach, aа w niej
W tym wzglll.
wzgl\J.dzle litoś~l.
litO~~I. ~Ie
~le znano.
znaпo .
wSZystklCh
wszystkich JI!zdZc6w
JI!zdźc6w lśm.Il
l§щ.l{ muszkiety.
szaku.
зzаku.
zapewne wino .
. Przed połudmem
роludщеm w wlglll\j
Wigilię §w.
św. Stefana, ( . Pan
Рап sfJdzla.
sędzia. przechyli sil)
si\) przez okno i . Kafit.an
Kafitan zbliZyl
zbliżył si~
зi~ do
до wozu, na
па kt6rym
którym J Konni jeźdźcy
jeZdzcy podlłźali
podliza1i za
,а nimi, bicze
k~edy wyrok .zostal.ogl?szony,
.został. ogł?szony, mtody
młody ka~ ujrzawszy
uJrzawsz:r ~apltana,
~aplt.ana, rzekl:
rzekł:
Je?h~
s~(lzia i rozmalViat
sędzia
Гllzша\viаt z nim zarto-I
żartO-I trzaskaly,
trzaвkaly, rumaki ŚDllPto
8Ш1Рtо §cillgano
ścillgano w~dzik!edy
pltan walońs~1
"ЫОnЗ~1 odwledzll
odWiedZił prezesa slldu
są,du 1
l
- DZlen dobry раn.п!
pan.u!
bliwlc:
bliwle:
dle.:l,
dłe.:!, unosiły
uпозily sifJ
się le Jr. , cyganie grali
gra1i na
па
cz lłł z ~m
l'ozpocz~1
~ш dyskusy~. .
Рап z t?bll,
р~ще slJdzio!
s\jdzio! - Odpowie-I - Panie s~dzio, dop6ki to tylko strach, w6...>-l,
w6...>-lq, nut.\),
1"0Zpo
Pan
t?bą" p~U1e
nuł.\), m '.odzieZ
'.odzież • ,iewala,
,iewała, zblizajqc
zlJliżają,c
- Cóż
Сб:!: u pioruna,
ploruna, р.
p. 8EJdZI
sędZIO,
O, ozy
оа1 na
па se·
зе· dZiał
да1а! grzecznIe
grzесzще kaplt.an.-Jeste§my
kapltan.-Jesteśmy zatem, dop6ty pozost.awiam
pozostawiam wam swobod~j ale
а1е jak do rl}k
r!}k Ploz1sZ
pl"zysz cJ
oJ ne.,.ze,..zonej
ua".ze..-zonej fIa.v·:V,
fIaS7 ':V, ale
ые
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Sprawozuania targowe.
targowe.

~liwości .wla$cicieli
~1iwo~ci
.właścicieli z!emskicb.
z!emskich. Ruch
НисЬ jednak sto rosyjskiego fabrycznego i n;kodzie!nirękodzielni- mysłu
туыо 16dzkiego.
łódzkiego. Pomimo kilkukl'otoych
kilkukrotnych
Ьуl tutaj
był
tutaJ uadzwyczaJ maly,
шаlу, zwlaszcza
zwłaszcza że
"е czego przemysłu
przemyslu jезt
jest zdumiewajl\cą.
zduшiеwаjl\CIl. Dla· zachęcań
zасЬ\jCaб z oaszej
naszej 5trooy
strony do pośpiechu,
po§piechu,oie·
nie·

O1l\ka
mąka niellla
niema zbytu; piekarze domagaj,,' si~ tego tez
też nie zaszkodziloby
zaszkodziłoby wskazanie
wskazaoie do· którzy
kt6rzy przemysłowcy
ргzеmузlоwеу złożyli
zloiyli za
zарбzоо
późno dekladek!aGielda
Giełda pete1"sbu1"ska
pete1"SbUl'ska w dnin
doio 12 maja.
шаjа. Na ustępstw
ust~pstw nie01oiliwych.
niemożliwych. O
О podobnej
podoboej ciszy kladnie
kładnie tego, co
со wsp6/dzialalo
współdziałało szybkiemu racye,
гасуе, aа otrzymawszy
otrzymawazy wskutek tego miejsca
tutejsz,01
tutejszym rynku we~slowym
we~510w)' m kursy podno- donoszll
donoszą z Bel
Ве! gii, gdzie kaidy
każdy liczy na
оа wzrostowi przemysłu
przemyslu w tym krajn
krajo w stule- O1oiej
moiej odpowiednie,
odpowiedoie, cofnęli
cofn~li się
si~ od wspóluwsp6lusZIl
szą SIę
Sl~ szybko. PIerwszorzędny
Plerw5zorz~doy papier latwoM
łatwość zasilenia si~ później
p6zniej taniem zbo·
,Ьо· ciu bieżącem.
biezllcem. JJestto
estto tem wainiejsze,
ważniejsze, ii
iż dzialu.
działu. Z pomi~zy firm 16dzkich,
łódzkich, biorą
biorl\bankierski 1. latwo§Cil\
łatwością można
шоinа było
bylo nabyć
naЬус ż~m
i~m rosyj~kiem, chociaz
chociaż ju' i teraz
tel'az wll1§ciwll1Ści- nawet w opodatkowaniu fabryk i zaklad6w
zakładów cych
сусЬ udzial
udział w wystawie, odznaczajl\
odznaczają si\\
się wyро
po 25"/ .. na
па Londyn,
Londyo, ро
po 122 na
па Amster- ciele
Сlе!е robll\
robIą ustępstwa.
u5t~pstwa.
,V RoI
Но! andyi fabrycznych tutejszych z fabrykami we- twornym
twогnуш раwilооеш
pawilonem własnym
wlаsоуш zak/ady
zakłady prze3/ .
dum,.
dnl11,. ро
po 206
2063/.
na
оа ~erl~n
~eг!~o i ро
po 2563/. na
оа f.szenica
f.szeoica podrożała,
podroia!a, oatomiast
natomiast iyto
żyto stan
staniaia- wnętrznych
wo~trzoycb guberuij
guber!lij Cesarstwa, istniej
istniej/lIł zna_па- noy.lowe
noy.łowe towarzystwa akcyjuego K.
К. 8chei.
оа dostaw~ naоа- o
о znacznie, ofiarowaoe
ofiarowane oagL!!co
nagllłco z pal·tyj
pa.·tyj czne
czoe r6inice.
rÓŻnice. Tutaj nie płacą
рlщ one
оое zadoych
żadnych blera, pp.
рр. 1.
I. K.
К. Poznańsk
Роznабskiеgо
iego i L. Mayera.
Мауега.
Pa.·yz. Weksle
Paryz.
Weks!e 100dyosk!e
londynskle na
Ь}'
,,'апо ро
24"/ •• do 24'/.. Zloto
Złoto moina
można zakupiooych
zakupionych w Rosyi. Nad Ren
Неп eе Ul
ш usfouзуо- oplat
opłat ziemskicb". Pozwolimy
Роzwоliшу sobie
воЫе doda.C,
dodać,
(-) Poświęcenie
Poswi~cenie nowego pawilonu przy
bywano
po 24"/,&
było
umieścić tylko ро
po 8 rs.
гз. 11 kop.
kup. za sobienie
sobieoie osłabło.
оз/аЫй. W
\V N ie Ul
u1 czecb
схесЬ ро
po uо- że
<е w Królestwie
Kr61estwie op/aty
opłaty ziemskie nie i tnie· 8zpitalu
szpitalu Alek8andryjskim
Aleksandryjskim w Łodzi
Lйdzi ma
ша naоа
bylo umie§cic
р6/iшрегуаlу w monecie i ро
półimperyały
po 8 rs.12
r8.12 kop. dniowych obrót
obr6t był
Ьуl oardzo oiezoaczoy
nieznaczny jlł,
j/l, bo
Ьо ziemstw
ziешs tw niema,
оiеша, oplaty
opIaty za$
zaś catkiem
catkielD st,!pic
stąpić w poniedziałek.
poniedzialek. Z powodu tej nronго
w ~uponach celnycb.
сеloусЬ. Na targu papierów
papier6w ро
po cenach
сеnасЬ korzystnych
kvrzystnych dla nielicznych naоа- identyczne z ziemskielDi,
ziemskiemi, jak podatek dro- czystości
czystй§ci spodziewani
spйdziewani 8'są.
1< w mie§cie
mieście naszem:
panowalo usposobienie
pal1st\vo\\'Y ch panowało
usposйbienie.. bardzo uywc6w.
bywców. .W ~ nu s t .. yi. i W
\V ~grz ech
есЬ tartШ'- go
gй\vy,
wy, kwaterunkowy, składk~
skladk~ ogniowIł
йgniow/l o·
о· J. E.
Е. oacze!nik
naczelnik kraju, general
generał Rurko
Hurko oraz
огах
panstwowych
1IIocne,
1IIйсо е, chociai
chociaż ruch
1'ОСЬ nie odznacza!
odznaczał się
si~ g,l uspo
uspйkol~y
kol~y 61~ znac~D1e,.
хnаС~Dlе,. zmalat
zmalał wywóz
wyw6z do płacajlJ<
placajq. tak dobrze fabryki i zakJ:ady
zakłady faСа- J. W. gubernator
guberoator piotrkowski Zenowiew.
Zenйwie\v.
szczeg6lniejszem
Bzczeg61niejszem ożywieniem.
оZуwiепiеш. Bilety banЬап- SzwaJc~ryl,
SzwaJc~ry., dOK&d wIęcej
wl~ceJ zboza
zboźa przywożlł
przywoi/l bryczne, jak i grunta
g1'Unta i budowle b~ące
b~l\ce w
(-) Kuchnie tanie, które
kt6re dotychczas funk·
kowe
kй\\' e pierwszej
pie1'wszej emisyi zyskaly
zyskały '/.% (98'/
(981/ z ROSYI,
НОВУ1, mlyny
młyny budapesztenskie
budapeszteńskie nie chcą
СЬCll r~ku roloików.
ro!oik6w.
cyonowaly
cyonowały jako instytucya odr\Jboa,
odrębna, aа nie_ 983/;;, pożyczki
poiyczki wschodnie takze
także 1
'/."/:
/"/: robić.
гоыс. zakupów,
zakup6w, g.dyi
gdyż ffil\ka
ml\ka niema zbytu, aа
Nowy rozkfad
rozkład jazdy росil\gбw
pocil\gów na
па koleko!e- dawno
dawnй zamkni~te
zашkпi~tе zosta/y,
zostały, przechodzfl
przecbodzll pod
(95 _ 941
94'/.),
/.), pożyczki
poiyczki premiowe pierwBzej
pierwszej An.glia zgola
zgoła Dle
Dlе oadsyla.
nadsyła. zl~ceń.
z!~себ. Z ll:0R:o- jach za~zlłł
za ~z/ll obowiązywać
йbowi,!zywac od §rody.
środy.
zawiadywanie 16dzkiego
łódzkiego towarzystwa dobroelllisyi
2191/.), drugiej 75 syl
ешisуi 2 rs.
гв. (217'/. _ 219'/.),
8У 1 ро
po Ch~llowem
СЬ~I]оwеш osla~le~lU,
osla~.e~lu, onst/l'pllo
nastlł'pllo
.P~z~w6z piwa. Kilku
Кilku ~arszawskich wlawła- czyooo§ci.
czynności. R
Rekwizyta
ekwizyta kuchenne
kuchenoe oddane
oddalle b~
5OJ. pożyczki
poiyczki konsolikoosйli- znowu.
znйwu. mocmeJsze
mocoleJsze uSposoblem6:
uSposoblern6: . W dOlach
dщасЬ tClclell
browar6w zamÓWIło
zam6w.lй specyalue
вресуа!пе wa- dl\ w tycb dniach towarzystwu, które
kt6re ро
kop. (206'/.
(206 1/. _ 207), 5%
śClCleh browarów
po/,). Z listów
do\vaue 1
dowaue
'/."/0
/."10 (143 -1431
-14з'/,).
Jist6w zaха- ostatmch
оstatшсЬ ob:~t z~szedł
z~szedl ~o rolmmum
mlDlmum ..
. . ~~ gony do.
dй. przewozu
przewйzu piwa, pzeznaczone
pzezoaczone do 8tanowiJo
stanowiło otwierac
otwierać kuchnie
kucbnie tanie wówczas,
w6wczas,
ber!lDsk11D, d.zl~kt
d.zl~kl wstrzeIDI~zu,.
wstгzеШI~Zu,. kursowama
kШ'sоwаDlа ko!ej/l
kolejlł dq.browskl\.
d/łbrowską. Dla okoli- gdy tego okaze
okaże si~ potrzeba. Porcye
Рогсуе sprzeвргхе
stawnych
sta\voych towarzystwa wzajemnego kredytu targu berhnskllD,
ziemskiego metaliczne
meta!iczoe dosi~gły
dosi~gly kursu 143 WO§CI
WOŚCI oddawców,
oddawc6w, pszeDlca
рszещса zyskala
zyskała 2'/
21/ ._3 cznych
cznycb browarów
browar6w b~dzi
b~dziee to oader
nader trudna dawane
dawaoe ~d.} ро
po cenie
ceoie kosztu.
(1 1/.% wyiej),
wyżej), lil'edytowe
hedytowe 3/.%
(871/._ m.
wpływem wszechstronnych zleceń
(-) Z towarzystwa dobroczynnosci.
dobroczynno ś c i. W urs. (1'/.%
1·S.
/."!. (87'/._
т. Po~ wplywem
z!есеб do zwalczenia konkurencya.
и88). Za akcye banku JUi~zynarodowego
шi~ZУllагоdоwеgо k~pna, zy~o
,y~o .n~
.п~ ry~hl
ry~hleJszl\
eJ szą dO'~taw~
do~taw~ zyskalo
zyskało
Fa~.ryka. haftów
haft6w . w Kalisz~
Kali8z~ . p.
р. Majz.nera zupelnieniu
zupełnieniu wzmia~ki o
о wniosku J>?stawiop?stawiopłacono
placono 3~O . rs. (2 rs. wyiej),
wyżej), za akcye 2 /.. na
па Jeslen
Э881еп .. ~.!. m.
Ш. OWIes
OWI88 nabywala
nabywała rozw!Ja Sl~
B1~ obeome.
йЬеоше. WII1§c.'cle!
Włl1Śc.'clel ~uduJe?~lIdUJe?- ny~
пу~ w towarzyst~e dobro~zynnoścl
dОЬГО~ZУППЙ§СI 10.
m. Ło·
Lй·
bauku rOSyjskIego
rosYJsklego dla
d1a bandlu
band1u !zagraniczne- ko~sumcya
ko~sulDcya spokoJCle
spОkОJше lecz
!ес. stale,
staIe, ро
po cenacb
сепасЬ ~ecme
~еСDlе 8pecY!llny
specY!llny dom na
оа Jej pomleszczenle
pomleszczeDle dZ.I,
dZ.J, w ргzedШ'ЙСlе
przedmIocIe wynaJ\}cla domn
domu na
оа uо
go 299 rs.
гв. (4 rs. wyzej),
wyżej), banku
bauku wolskowołsko- wyzszych ~ 1
J m.,
т., aа na
па późmeJsz!}
p6znleJsz!} dostaw~ 11 ~w~~ksza ilość
ilйtc maszyn
тавхуп do 12, za$
zaś roboгоЬо- mleszczenie
mIeszczenie zebrak6w
żebraków i zaj~cia ich pracą,
praCll,
,~. (l
(1 rs.
гв. niiej).
о 75 - 20 fen.
{ео. Ku~urydza
Kn~urydza podro~a.
podro~a./a
о tmkow
tDlkow do 100.
паdшiеоiату, że
"е 8prawa
§сШе poро
k~mskiego 409 . r~.
niżej). Z naj- o
ła o
nadmieniamy,
sprawa ta jest ściśle
wlQkszem
Wlększem . ożywIeOlem
оiУWlещеш obracano
ОЬ"асапо akcyami 1'/.-;-1
1'/.-_-;-1 m.;
ш.; miłka
Ш/lkа żytma,
zуtП1а, ."
,nl.eco
•.есо bardZIej
bardzJej рйpoStacya telegraficzna w Dobrzyniu
Dobrzyoiu nad~Wi- l/lczona
łlłczona z projektem
ргоjеktещ dawniejszym: wy
wybudobudokoleJowelJll,
ko!eJoweJJJI, ро
po kurs~ch zna.cznie wyiszych.
wyższych. szuklwaoa,
szukIwana, zyskala
zyskała w mIeJscu
m.teJBcu 70 fen.,
{вп., na
па sl/l
sllł ma
lDа wkr6tce
wkrótce powstać.
powstac. Departament w waDIa
waDla przytnłku
przytulku dla starców
starc6w i kalek na
па
en .; olej rzepakowy w ~as~dzie zgodzi1
Akcye .mosklewsko-rJazańskle
.шоsklеwskО-ГJаZliбsklе podniosły
podniosly sill
si\} dost.awę
dost.aw~ 40 - 45 tten.;
zgodził si~ ~a otwarcie tej stacyi, który
kt6ry to cel.
се1. htnieje
iзtпiеjе fundusz okoł~
okol~ 15,000
'Y.kursl.e
wkursl.e do
dй 390 rs.
rз. (4 rs.
гв. wyzej),
wyżej), kursko- ~1~lSCU
~J~jSCU Ье.
bez beczkI.
beczkl. 1:8?
L8? m.,
т., na
па dostaw.Q
dostaw.ę IdZIe
Idz.e tylko
ty]ko oо zlozeDl~
zlozenl~ 200 rs.,
гв., zade.klaro- ~s
~з ..
. .Pomewaz
PoDlewaz Jednak
Jedoak trudno
tl'udno przeWIdZIeć,
przew.dzlec, na
оа
k,'Jowskle do 314 rs. (4 rs.
k,IJowskle
гв. wyiej),
wyżej), rybińгуЫб- blezlłclł
b1ez/lC/l 2.30 m.,.
Ш.,. na.
па. Jeslen
J88len 4.0. fen.
(еп. Okow!- wanych.
wanyc\t. przez ,:,-Ieszkauców,
':1leszkauc6w, tytnl~m
tytul~1D .Jedno- Jakle rozmIary
rozlDlary przytułek
przytulek podoboy
podobny budować
bndй\vac
1/. rs.
SlOe
Sl<:le do 84
84'/.
rз. (1'/.
(1 1/. rs.
гз. wyiej)
wyżej) carycyóсагусу6- ~a, ргху
przy usposoblenlU
usposobIenIU mocnJeJs~em,
ШОСnJеэз~еlD, podro- razowej
razoweJ skladki
składki na
па koszta spraWlema
spГnW1eDla apaара- oa!ezy,
należy, Jak wogóle
wog6!e trudno odgadn~ć
odgadn~c roz" охski,e do. 117
117'1// .. rs.
'·в. (50 kop. wy~ej).
zala
zała o
о 1
l 1D.-60
ш.-60 fen.,
Сео., sto.owDle do czasn
czasu ratu i 1'6zoycb
różnych utensyliów.
utensy1i6w.
ID~ite potrzeby! kt6re
m~ite
które dopie~o praktyka w'!Ta1'g'
Tal'g' zbozowe.
zbozozce. 13prawozdame
SprawozdaDle tygodniotygodoio- dostaw~.
."
•
§wletla,
śWIetla, pйstawlOoO
postawIono tedy wDlosek
wmosek wynajęCIa
wynaJ~cla
we
,ое (do
(dй dnia 13).. Powietrze nadzwyczaj
Targ. peter8bu1'1f1r~
petersbul'lflrre w dnlU
dnIU 12 ,:,-a1a.
':1а1а. Na
Łódzka.
domu
dошu ~posoben~
~ровоЬеп~ рг6?у
pró?y na
па rok jeden, celem
сеlеш
pl'zYJazne dla rośIlU,
го§!ш, budzi !wsz~zie naпа- tuteJszym
tutejszym targu zbozowym
zbożowym ~sp~sobleme
~Sp~sobleDle slaз1а- II
__
zbad~D1a wfł/.phwośCl.
zbad~Dla
wftl,pll1vйtc.. WIllosek
W 1lI0sek ten przedprzyjazne
dziej~ j30k
jak najlepszych
naj!epszycb zbiorów'.
zЫогбw'. W
,\У A
А ID
ш eе- b~le. Popyt wywozowców
wywozowc6w ustaJe,
usta.Je, w skutek
(-) Gmina starozakonnych
starozakonnych miasta Lodzi
Łodzi stawIOny
stawlOnY będzie
bQdzie na
оа zebraniu
zеЬгапiu ogólnem.
og6!nelD.
ryc
l'усеe ty~ko
ty~kЙ oczekiwany jest zhiór
хЫ6г mniejшоiеj- Dlekor~ystnych
шеkог~увtnусЬ not,owan
n0t,0wań zagranicznych
zagr~oicznych i I'l' npra?za
upra?za nas.
оаз. o
о umieszczenie
uшiеszсzепiе nast\!puj,!cego
następującego
P3oo~ 8cbeiblerowa mianowanlł
Pan~
шiапоwаП/l zostala
została
szy, bo
Ьо 1
1 mrozy
шгоzу zaszkodzily
zaszkodziły tam zasiewom
zasiеwош podwyzszeDla k~rso
k~rsow
w na
па tuteJszym
tutеJSZУШ ryoku POdZl,kowa1lla:
podu,/cowallla:
czlonklem
członkIem honorowym
honorowYID ttowarzystwa.
O'warzystwa.
i obsiaoo
obsiano )ak wiado,:,-~
wiad0':1~ m~iejsze obszary.
йbszary. weks!\,wym.
weksl\,wym. ~ZIŚ
~Zl§ nabywano tu ~ardzo
~Ю'dzо 1030ma- 1I Po
Ро wy~arzonym
wy~arzooym pożarze
poiarze w ~utach, zaPan
Рап poli~lDajster
ро!i~шаjstег ma~or
Dlа~о,' Maksimow, były
byly
Znaczne 1I sta1e
stałe zmmeJ8zame
ZШDlеJ8zаше siQ
się jawnych 10.
ło. ~yta przyjmowano
przYJlDowano bardzo CIcho;
ClCIIO; sprze- rZ/ld
rzlł d gmmy
gшшу wydelegowal
wydelegował na
па mIejsce
ШlеjSсе seheеепе- prezes komltetu
komItetu wsparCJa
wsparcIa l'ObOtDlk6w
robotnIków pйzo
pozozapasów
zapas6w pszeuicy, przy bardzo małym
ша!уm wy- dano
daoo zyta 111 zol. na
па dostaw~
dйstaw~ w czerwcu ta~za swego р.
p. R.
Н. Karpfa, który
kt6ry w obecnoоЬеспо- 8t,alycb
st,ałych Ьех
bez zajęcia,
zaj~cia, pozostaje nadal czlonwozie,
\vozie, dowodzi siloegQ zapotrzebowania
zapotrzebo,vania w 2,000 cz~tw. ро
po 7 rs.
гв. 5 kop. z 41's.
4 '·з. zada- ŚCI
§СI wó~ta
w6~ta gml~y Radogosz
R adogosz р.
p. Weingolda,
Weingo!da, k1em
klem towarzystwa dobroczynności.
dobroczynnй§Ci.
miejscu,
шiеjsсu, aа spadaj,!cy
spadający r6wnocze§nie
równocześnie f"acht
fracht tku; za zyto 115 zol.
zйl. na
па d08taw~
dostaw~ w czerw- stl'azDlka
strażmka mIeJscowego
IDleJscowegй i obywateli slłsiedщвiеd(-) Komitet budowy nowej synagogi przy
pl'zy
pl,zemawia za
przemawia
brakiem popytu na
,а bl'akiem
па okręty
okr~ty cu,
со, d~wano 7 rs.
ГВ. ~O kop., z 5 rs.
гз. ~adatku'l mcb,
шсЬ, sporz/ldzll
sporzlłdzlł j~knajsumienniejszy
j~koajsulDienniejszy wykaz ProJ?enadzie
Pro,:"enadzie zamawia
zашаwiа na
па dzień
dziеб 17 maja,
do
до ~y.wozu. "jV tygodniu ubiegłym
ubieglym zapasy
,аразу PszeDlcy
Pszemcy salDarsk.eJ
samarsklej sprzedano dZl§
dZIś 2,000 pogorzelców
pogorze1c6w oraz Ich
IсЬ st:at. Na podsŁa:wie
pods!a:wie w medzlelę,
шеdZlе!Q, "!' !okaIu
lokalu Kokoczyń~kiego,
Коkосzуб.~kiеgо, 0'ozmшеJszуlу SIę
zmmeJszyły
Sl~ znowu o
о milion
тШоп buszli i c~etw. рй
po 10 rs. ?O
?О kop.
ko]>. .Opr6cz
. Oprócz tego m6·
т6· tego wykazu, członkOWIe
сz!йпkЙWlе zarz,!du
zarządu gmtny:
gШ1ПУ: gó~ne.
g6~ne. zebranIe
zеЬгаше czlonk6w
członków synagogI,
synagйgl, celem
се!еш poро
wynosz/l
wynoszlł obecnie
obecoie 39 1'/.
/. mil. Ь.,
b., wobec WlOnO
wlono oо sprzed~zy
spl'Zed~zy partyt рй
po 10 rs. 75 k. рр.
pp. J. K.
К. Poznański,
Роznaбski, Jakób
Jak6b Dobranicki,
D obranicki, S.
В. WZIęCIa
WZl~CIa decyzyi co
со do dalszej
da!szej budowy.
21,200,000 b.
2J,200,OOO
Ь. przed rokiem. Notowania Kaszy gryczaneJ sprzedano 1,000. pa~ ро
po Rose~bla~, H.
Н. ~ons
~onstadt,
tadt, .Izydor
.1zydor Birnbaum
(-) Instalacya nowego pastora ks. AngerAngel'zacbowaly
zachowały kierunek zwyzkowy.
zwyżkowy. W Euro- 19 rs. 10 kop. za
,а parę.
paTQ. Owsa wlacklego rozdzlel~h
rozdZle!~11 w dnm
dпш 14. maja
таэа w biurze
Ыnrхе zarzq.zarzlJ<- stelna
вteша odbyla
odbyła si\!
się we czwartek z wie!k/l
wieIkIł urouгo
pie jednak ceny
сепу spadaj,!,
R~w!u 1.2,000 czetw. ро
po 92. kop. za
,а .pud.
,Pud. du poml\}d~y.
pomJ\}d~y. wszystkIch
wszystklch pogorzelców,
pogorzelc6w, w slo- czy~toścllł,
czy~to§CJ/l, w~bec mnóstwa
ш06stwа !udu
ludu z obu
оЬо
spadaj!}, ргzеdеwszуstkiеш
przedewszystkiem w. R~wlu
u poniesIonej
bez ruchu
s';ill~u
Uroczystości przewow Anglii,
Aog1ii, dokąd
dйkl}d zdą,ża
zdч,zа obecnie 3,230,000 i::ilemlę
i::ilеш.~ IDl~n
lD1~nee Ье.
rucbu 1I bez zmIany.
zm.any. s'!-"k.
pOn1esloneJ straty, znaczne wsparcia g~lD
g~1D ewangelickIch.
ewaogelicklCh. Uroczysto§ci
zakuplOno 5,.000 pudów
pud6w ро
po 57 re
r8 .. za pleDlężoe.
pleoJQzoe.
.
dn.'czyl.
dn.lCzył . ksi/ldz
ksilłdz biskup Ewerth i wypowiewYPolviekwr. pszenicy i mqki wobec 2,081,000 kwr. Lnu zakupIOno
pr~ed .rokiem,
tegO' spodzie- berkowlec. W
łóklen Imanych
Za.rzlł d gmIny
składa niuiejsze~ w imiemowę z oj(olicz~oScl
.гоkiеш, gd~ie oprócz
о]>1·6с. tego
W!6klen
!шаоу сЬ kall)skl.c~
kащвkJ.С~ . Za.rz/ld
gmшу sklada
iшiе- dzla~
шш~ p.lerwszlł
p.'erwsz/l mowQ
o](oliCz~йScI iu.tawaJIl
waJ~ 810
SIę teraz l'ealizacyi
realizacyi ogromnych
ogromnycb zaku- sprzedano
вргхедапо 100 tonn,. po
ро 46 rs. Kon?pl
КОn?РI 1I mu
ош P0!l'01'ze1c6w
p0!l'0rze1ców serdeczne
serdeczoe podZIękowanie
podzJ~kowanie l~cYJneJ. Nastę~n.le
Nast~~)O.l e prz~ma~lab
prz~ma~lall w krótkl'6tВ-?sуi, gdy si~ spoврй- prz<;dzy
przQdzy konopn~J me
ше .nabywaoo.
uabywano. <?leJ
<?!eJ kokй- wszystkl!n
wszystk,!n ofiarodawc~m,
оfiагоdаwс~ш, kt?fzy
kt?rzy ulatwili
ułatwili ~lCh
~lCb 810wacb
słowach kSI\}Za-pastorowle:
ksh;za-рastoгоw1е: .Rondthaler
.R ondtba!er
p6w porobio~ych w B-?syi,
pów
dZIewano
dZlewano wOJny.
wOJnY. Mocmejszem
МосшеjszеlD usposobie- uopny,
nорпу, slo?ecznlk.owy
sło?ecz Dlk.owy lImany,
1!шапу, tudzlez
tudZIeż naf- udzleleDle
udz. е!еще wsparcIa
wsparCla meszczęśhwym.
шеSZСZ~§!1wуm.
1
l Wendt, poczelD
poczem rozpoczęło
rozpocz~10 Sl~
SI~ naboźeńпаЬоiебniem odznaczaly
odznaczały się
okowita Ье.
bez ruchu.
(-) Jeszcze oо stowarzyszeniu subjektów
si~ targi we F rancyi ta,
Ш, potaż
potai 1I okow1ta
госЬи. Sól
В61 krymkгушsubjekt6w stwo, podczas którego
kt6rego nowo-instalowany
поwо -iпstaIоwапу
jedynym
jedyoym kraju, w którym
kt6rym ceny
сеоу zboia
zboża ni~ ska w m.
ш. 38 kop. ~ pud.
handlowych, do utworzenia którego
kt6rego w Lodzi
Łodzi paвtor
pastor wyglosil
wygłosił ka~anie.
ka~II.nie. Uroczysto§c
Uroczystość trwaule$ły ?bniice, dzięki
dzi~ki podwyższeniu
pйdwyiszeniu ce1,
ceł, . We/na..
IVeina.. Luc~ en
eы~c
I~C .(Losoncz),1
.(Losoncz), \ 11 maша- tak dłullo
d1u~0 wzdy~~ajlł.
wzdy~~aj/l. p~aco\Vnicy
p~aco\voicy handlowi.
bandlowi. 1a
ła .od 10'/. do 2-gleJ
2-glеJ . popołudniu
popйludoiu ..
. . Obecni
t1le$ly
llIllIeJszeJ
ШlllеJszеj podaży
podaiy w portach i wstrzemi<;wstrzешi~- Ja.
эа. Na Jarmark dowlezlOoo
dOWIeZIOno 1,500 lU.
ш. ctr. Czem
CzelD Sl~ to dz.eJe,
dZIeJe, ze
_е lOstytucya
IDstytucya tak prak- ЬУ!I
byh wszyscy członkowIe
сzJ:ооkЙWlе dozoru
dОZЙ1'U kO§Clelnego.
kOŚCIelnego.
Gatunek zadawala. PLacono
Płacono za
ха pier\Vszopierwszo- tyczna
tyczoa i potrzebna w Lodzi,
Łodzi, oie
nie moze
może Po
Ро nabożeństwie
паЬоzебstwiе odbyla
odby1a si~ W
w mieszkaniu
rz\}dnч, 80-85, za
_а §redni/l
68- 75, gorsz% przyjść
przyj§c do skutku? Na to pytaoie
paвtora skromna uczta.
tak, ze
że jej pochwyci6
pochwycić nie mogla.
l'Z\}dną,
średnilł 68-75,
pytanie nie lała- nowego pastora
Doje~h~li do Ьгашу
bramy .miasta..
.miasta. Na drodze 55-60. Prz>: !eoiwym
leniwym biegu inter886w,
interesów, two odpowiedzieC.
odpowiedzieć. ,N'iektórzy
,N'iekt6rzy twierdz/},
twierdzą, że
"е .(-) ~eatry i koncert. Juzto
Juźto oie
nie h'raklo
Ь'1'аНо
spotka!. SIę
spotkali
в.~ z walonamI,
wa!ooaml, aа kHku
kilku wesolych
wesołych sprzedano dWIe
dWle trzeCIe.
trzeCle.
pracowDlcy handlOWI
pracowmcy
haod1owl u nas
паз tak sq.
SIJ< z3oj\jCi
zajęci mleszkancom
mlеszkапсош Lodzl
ŁodZI zabaw we czwartek.
młodzieńców zawolalo:
zawolało:
Wet.na.
maja. Podczas
IŻ ~ie mog'l<
mogą. poświęcić
Przedstawienia w dw6cb
dwóch teatrach, w jeIVet.na. ~radford, 8 lDaja.
Родсхав '"
po~wi\jCic drogiego czasu
czaвu sta:
sta~ Przedstawieoia
mlodzienc6w
НШ'а!
оstаtшс~ ~Dl
ostatmc~
~nl ośmIu
о§тlU t.arg tutejszy okazywal
okazywał ranIOm
гашот odno§oym.
odnośnym. 1nni
Inni utrzymujl},
utrzymują, ii
iż nie- dnym kOlDedya,
komedya, w drugim operetka, nadto
oadtй
_ Hura!
W ko§cio!e
kościele tymczasem zakończyła
zаkобсzуlа siQ
się ceсе- usposobleOle
uSposob1eole szczególnie
szczeg6Inie mocne.
1D0cnе. Pokojowy
Pйkojowy ma
та pomiędzy
pomi~dzy nimi czlowieka
człowieka do§C
dość wplywo- w trzecim koncert studentów
studепtбw hiszpańskich.
Ыszрабskiсh.
remooia. Wierni
remonia.
Wie1'J1i wychodzili tłumami,
tlшпаmi, ale
а!е uklad
układ stosunków
stosunk6w politycznych
po!ityczoych nsposobił
озрозоЫI wego, któryby
kt6ryby ioicyatyw/l
inicyatywlł sw/l
SWIł pocilłgnlłł
poci/lgn/ll 0- Kazdy
Każdy mógł
ш6g1 szukac
szukać rozrywki wed!e
wedle gustu
gdy na
па .wozy wsiedli,
wsied1i, wnet dziewczyna zrzu- targ n~der .korzys~ni.e
.kOl·zY5~ni.e dl~ ~!aścicieli.
~!a§cicieli . Za
Z a g61
gół i .w.prowadzil
.w.prowadził mgliste projekty
prйjekty na
па tory i upodobania: Niestet>:! publiczno§C
publicz ność nie
сйа z SIebIe
clła
Sleble czarn~ hepę,
krep~, k~órlł
k~6r/l była
Ьу1а przy- weln\)
we1n\j Zl!daJ/l
ządaJIł Jui
JUŻ naJc~ęśCleJ.
oaJc~~scIHJ. cen
сеп wy.ż~zych,
wy.z~zych, bardZIej
bardzleJ poz.ytywne. Sił
В!! ,takZe
, także zdania, ~ż
~" hyla
hyła wld?cZDle
Wld?сzше usposoblo~1ł
оврйзоЬ,о~!! do. zabawy,. ku
kryta
k1'yta 1I pokazała
pokazala b.al.}
blal.} ~UkOlą
~ukПlI\ narzeczonej;
nal'zeczonej; wkr?tce zapewne
zapewoe podOIOSIł
роdПl0Щ Sl~ rówD1ez
г6wшеz Z/lżlł- prz.eszkodą
prz.eszkodl\ Jest br~~
bг~~ c~ocby malego
małego kaplkap1- c~emu
с~ешu memało.
Dlешalо. przyc'YUlło
przyczyrnlo ~Ię
~I~ dOJmu.1/l
dOJmu.1lł ce
kat zrzuClI
zrZUCIł swq.
swIJ< .kapo
.kap<; 11 uJrzano
ujrzano jego dolman dam
prz<;dzarzy.
t~hku,
ofiarować zlmno.
ZImno. WszQdzl.e
Wszędzl.e byly
dаш .. prz~dzarzy.
.
t~!lku, .to. znaczy, I~
'~ mema
rnema komn
komu ofial'owac
byIy pustkI.
pustkl.
oо srebrnycb
srebrnych guzikacb;
guzikach; halabardnicy
ba!abardoicy rzucili
гzuеШ
IfТeJna: Bradford, 11 mOJa.
Wełna:
mаэа. Welna
Wełna kilkudzleslQclU
kilkudZIeSięcIU rubli na
па poczqtek, i położyć
polozyc
W teatrze "VlctOl'la"
"VIсtОI'Ш" grano
granй wyborn/l
wybornlł koprecz swe ze!aza,
żelaza, i zamiast
po·· tems~mem. kamieii
kamień ",:<;gielny
,,złoty miodzieргес.
za01iaвt tego, mieli
шiе!i w rl7
"IГ korzystme
kогzуstше dla
d1a nabywc?w, przędz~
prz~dz~ ma
та рО
w:~gielny pod budowę.
budow~. ~ed!ę
~ed!~ Bogusławskiego
ВoguslawBkiego ,,zloty
mlodzieku klarynet
rozległ siQ
się pyt dosyć
dйsyc dobry, tkanmy
tkапшу bez znuany.
znllany.
SlIdzlmy, .'.IŻ• ..ta
ta ostatma
оstаtша przeszkoda
prz88zkoda jest naj- Dlec',
rnec', aа grano bardzo dobrze.
dobl·ze. Pry
Ргу m trzyk]arynet 1I skrzypce. Wtedy rozlegl
śmiech naokoło
oaйk010 i wolaoie:
wołanie: "To
"То ślub
§lоЬ 1stvaIstvagorsz/l.
gorszIł· Ple.Dląd~
Рlе.Шl\d~ Je~t dz.iś
dz.i~ o~~kiem, okolo
około maI
ша! w roli
rйli tytułowej
tytulйwej p.
р. Kopczew8ki
Kopczewski i był
Ьуl
§miech
na
па Gubadl,
Gubad., pame
paDle kapItame,
kаРltaще, to wese]e
wesele aа nie PRZE M YSŁ
kt6rego naJlatwleJ
którego
najłatWIej 1I najchętniej
naJch~tnleJ gromadz/l
gromadził pod kaidym
każdym względem
wzgl~dem wybornym.
wybйrnym. 8zkoБсi~сiе' To
ści~cie'
То oie
nie Vicza Tarka, tylko Ewa
Е\уа
SI~ !udzie.
SIę
ludzie. Z drugiej
Ш'ugiеj strony, jeżeli
jezeli pracowpraco w- da, ze
że artysta z konieczno§ci
konieczności przerzucać
p1'zerzucac
Csnkasi.
Wiedom. ' piszlł
pisz/l oо inspekcyach fa- nicy handlowi
band!owi wyczekiwac
wyczekiwać b~dlJ<
b~dq. na
па dobro- się
si~ musi na
па rozmaite wydzialy
wydziały ról,
г61, co
со nie"Mosk. Wiadom.'
_ Dzi\}kujemy ślicznie
Ыicznie za
_а cze§(:,
cześć, jakIIście
jak,!§cie brycznych w Królestwie
Kr6lestwie Polskiem.
Po!skiem. Dzien- czyńcę,
сzуб~, któ~yby.
kt6~yby. \ViQkszli
większą kwotlł
kwot~ poparł
рорагl spraзрга- malo
mało przeszkadza poiytecznej
pożytecznej pracy jegй
jego
nam
пат okazali panie kapitanie _ mówi!
ш6wi! iarżar- oik
nik р.
p. Katkowa, otrzymawszy,
ot1'zymawszy, jak powia- wo,
wę, mogił
mйg/l 810
SIę Dlgdy nie doczekac
doczekać spelnieoia
spełnienia w pewnym obranym kierunku. Komedya
Кошеdуа
tob1iwie pan
рао prezes
pl'ezes Sfldu
Slldu do rycerza wa,"а- da, informacye z Warszawy, doszedl
doszedł do życ~eń.
"ус~еfl . Zdaniem
Zd300iem naszem,
паszеш, naleialoby
należałoby konie- salonowa
sa!йnowa odpowiada
odpйwiada najlepiej warunkom
wагuпkош
]обskiеgо.
lońs
ki ego .
wniosk6w oastOpuj/lcycb.
wniosków
następujlłcycb. .Zapoznanie siQ
się cZUle
сzше zacz/l6
zaczlłć .od skladania
składania datk6w
datków drobniej- talentn
ta!entn р.
p. Kopczewskiego,
Kйpczewskiego, czego twietny
świetny
Teraz
ТС1·а. poją!
pojll! on,
йn, jak zeń
zеб zaiarto\Vaoo.
zażartowano.
z warunkami !udno§ci
ludności fabrycznej IV
,у kraju szych,
воусЬ, polegaJllc ргzеdеwszуstkiеш
przedewszystkielD na
па рйpo- dow6d
dowód zloiyl
złożył na
па przedstawieniu "Zlotego
"Złotego
_ Za miasto!
шiпstо! Tam
Таш wiezli
wieźli innlJ<
inПI} narzeczoШU'z есzо - jest niezmiernie waine,
ważne, ile
Не ie
źe liczba gl6w
głów lu!о- mo~y
тo~y wlasnej
własnej - tym
tYID sposobem
sрозоЬет może
mйze pr~- młodzieńca."
шlоdziебса." 1nni
Inni wsp61dzialaj/lcy
współdziałajlłcy twoпо! Tamten
nę!
Тащtео był
Ьу1 orszak
ol'szak §mierci!
śmierci!
dno§ci
dności robotniczej dochodzi
dйchodzi do 200,000 aа wraz dzeJ który
kt6ry z przemysłowców
ргzешуslоwс6w poważniejszych
powazniejszych rzyh
пУ!1 caloM
całość z"lJelnie
ZЩJеlпiе dobr,!.
dobr4. Wymieniamy
Wуmiепiашу
Ta
rodzinami do miliona
że polacy cb\Jtoie
chętnie zainteresuje się
spraWił, gdy zobaczy zabie- wi\jC
więc ~anie: Różańskll
Та narzeczona, byla
byia to skazana
skazaoa na
па ogień
оgiеб z l'odzinami
шi!iопа i ze
si~ . spraw/l,
R6iабskll w malnt~ej
malut~ej rolce
ro!ce
dziewczyna;
dobroczyńców !udno§ci
ludności gl godne . uznaDla.
uznaUla. Klasa
ban." Korduli,-BaulDan,
I zycia
życia w
dziewczyoa; narzeczony
пагхссхопу był
Ьуl to kat który
kt6ry występnją
wys~pujll w roli dobroczyflc6w
Юава pracowników
pracownik6w Ьао
Когduli,-ВаulDап, pełnił
ре/п!! humoru
Ьотйго 1
]иЬ!! obejmował,
lubił
оЬеjшоwаl, aby
аЬу mu
ши z wozu ni~ ucie- miejskiej,
mlejsklej,oderwanej
oderwanej od ziemi. Polacy
Ро!асу sta- d!owycb
dlowych J88t
Jest u nas
оав nader licznq.;
liczn/ł; doprawdy
dopl'awdy roli mlodej
młodej wdówki,
wdбwki, K"ajewskl\,
KI'ajewską, która-za
kt61'a- za
На; drużbowie-to
kła;
druibo\Vie-tо рошоспiсу
pomocnicy kata' świadБwiаd- rajq.
rają siQ
się ~lównie
~l6wnie przyciągnąć
przycilignl\c do siebie fa{а- dzi,vic
dziwić siQ
się na~eży,
na~eiy, ie
źe tak trudno tutaj o
о wyjl\tkiem ostrego podkreślania
podkre§!ania niekt6rych
niektórych
рг.zергоwа~zеше
ту§Н zdrowej,. skor~ w sceo-byla
~ob,·!! Regioll,
kowie .i starszy-byli s\}dziowie i r~jcy. W brycznl\ 1I.. rzemiesIoiczft
rzemieślnicz~ . !udoo§c
ludność mia~t i 1I pr.
zeprowa~zeDle myśli
scen-była ~obrlł
Reginą, w~eszcie NiesioskrzYDl me
те posag byl, !ecz
żywica' w beczЬесх- przekonać
przekooac JII oо tem, ie
że mby
DlЬу troszcZl!
troszczlł Sl~
SI~ o
о mIastach
m.astach Jak Kraków,
Кrak6w, Lwów,
Lw6w, gdZIe
gdzle ogmska
OgOl ska lowsk/l,
lowsklł, graJ/lCl!
graJIłClł w zastępstwie
zas~pstwle р.
p. Kopczewskrzym
lecz zywica'
ce
се JJie
nie wino,
\vino, lecz
Iecz smoln.
smola. Dziew~zynę
Dziew~zy n\! tQ
tę "!I\.
n!ą. Wobec tego, wainego
ważnego bardzo znacze,пасхе- przemysło,,!,e
przemyslo,,!,e 51\
są .stosnnkowo
.stosuokowo niewielkie, sto- skiej !ol~ J !lstysi
!,stysi wcale
wcaIe ndatnie.
udatnie. P
Р.. RóЕ6wiezli,
wieźli, nie aby
аЬу za
,а m/łż
шq.i jlł
j/l \vydac,
wydać, !ecz
lecz aby
аЬу ma
ша nab;era wybór
wyb6r !udzi
ludzi nominowanych
nominйwanycb tu- "!'lI;rzyszema
"!'в;гzуszеша subJektów
subJekt6w handlowych
baodlowych istniejl\
istnieją żańskl
iабвkl w roll
ГО!I Radosta zyskal
zyskał pйk!ask
poklask wijlł
j/l spalić.
8раIiб.
taJ ~a 'Inspe.ktorów
nBpe.ktor6w fabrycznych, którzy
kt61'ZY za_а- JUz
эо. od doM
dość dawna.
dzów,
dz6w, był
Ьуl tez
też zupelnie
znpełnie dobrym
dоЬгуш sz!acbciazlachcikl'zykn~!i walo- graDl<::j,
gramcą mają
шаэ~ tak
ta.k doniosle
doniosłe znaczenie
znaezenie w
Spra\V~ stowarzyszenia subjektów,
Spraw~
subjekt6w, nieje- cem,
сеш, cbociaz
chociaż tl'ochO
trochę umiarkowania
umiarkowaoia w glogło_ Naprz6d,
Naprzód, naprz6d!
naprzód! _ hzyknęli
nowie i jak wicher
wicber pomknęli
pomkn~li za
ха orszakiem spraWIe
sprawle wply\Vu
wpływn rZ/ldu
rZlłdu na
па ludność
!udпоsб fabryСаЬгу- dnokrotme
dпоkrоtш е poruszana w piśmie
рi §шiе naszem, zaха- sle byloby
byłoby niezaszkodzilo. Z
Zwrócił
wr6cil tez
też uо
weseloym. PrÓŻnym
weselnym.
РгМпут jednak był
Ьуl ich pośро§- czn~. O
О inspektorach
iospektorach tych
tycb pisał
pisal obszerJlie
obszernje wsze ~apadala
~apada1a w sen
зеп !etargiczny.
letargiczny. Czyni/lC
Czynilłc wag~
,vag~ . nas~1ł
паз~!! р.
p. Sztein w roli
ro!i Jacentego.
J acentego.
]ави, zna- "Wlestmk
"WJеstшk Prolllysl.,"
Ргошуs!.," aа z artyk~łe.m.
агtуk~/е.ш. tym zado~c slusznym
słusznym żlł~aniom
Z/l~апiйш wszechstronnym,
wszecbstronnym, Ale
А!е .tIUГ':'ШГУ
burt;tlUry n~womodne?
n~wolDodne? 1I to
(о n.awet u
piech. Gdy dojechali do wieikiego lasu,
Ie~I] cał.~
le~1I
cal.~ tll
tIJ gromad~
gтошаd~ otaczaj/lCII
otaczajlłcą, wielkie warto by~o zapoznac
zapoznać nasz/l.
naszlł. ~dmlDllmstra~dШlDllшstга- bu.dzlmy
Ьu.dZIШУ JIł
э!! p~no~me.
p~no~rne. Może
Moie tym razem
гаzеш bęb\J- po~oJówkl
po~oJ6wkl na
па WSI.
WSI. u szlachCIca
sz!acbclCa starej
stareJ daty?
zgliszcze. To
ТО' zaś
,а§ zgliszcze
zgli5zcze był
Ьуl to stos
Btos na
па cy\J.
cyę· A
А .Jednak
)ednak nasza admlmstracya
аdШlDlstl·ас)·а skar- dZlemy szcz\J§llwsl.
szczęśliWSI.
Rezyserya pozwoliła
роzwоШа na
па to?
którym
kt61'УШ splon\jla
spłonęła Ewa.
'bowa mezbyt
шеzЪуt przebiera IV
w ludziach przy
(-:-) Nareszcie widzimy
widziшу wzniesione
wzniesiooe rusztoгusztoW teatrze !etnim
letnim :::sellina hyło
bylo stosunko·
Со siIJ
si<; tu stało?
stalo? _ Ja'zykoli
bzyknąłl wtciewście- n?mioowaom
П?lDinОWanш inspektorów
iпsреktогбw.. Nadto ,truduo
,tl'uduo waUla
wаша d~koła.
d~kola. ko§cio!a
kościo!a §.wiQtokrzyskiego.
ś.więtokrzyskiego. wo wi~z6w najwi\jCej.
najwięcej . Odtpiewano
Odśpiewano operetйperet
_ Co
kle jjezdziec
k!e
eździec do s\ldzieg?,
Bodzieg?, .któr>:
.kt6r>: trzymal
tгzушal w wler~yć
wler~yc Y'
у' to, ~eby ta~. m~znaczny
щ~zпасzпу sklad
skład N ow~
йw~ śW.llj,tyma
§w.'~tуща będzIe.
b~dZle. W1~c
W1~C otyokowan,!.
otynkowauą. kil
kO ,,~Ieloną
,,~Ielonll . wysP\J!"
wysP\lt ku zupelnemu
zupetnemu zador~ku ZWIDlęty.
ręku
Z\V1D1~ty. ]>агgаmш
pargamm 11 z Zlmnlł
ЫIDО!! krwi/l
krwilł osoblst,r 1DspekcYI
lDspekcyl przyDlosł
przYnlOsl Istotnll
Istotną. ~orzyść
~01'zy§6 J?owladuJemy
I?оw,аdUj ешу Sl~
Ю~ takie,
także, ZE\,
ХЕ\. Dlebawe!"
щеЬаwе!'l prze~- wolemu
wо!епш pubhcznośCI.
publlczno~CI.
.
"
przypatrywał
SIę gasnlJ.cemu
gasną.cemu ogniowi.
l'z/ldoW1,
l'ZlłdoWI, z.wtaszcza
z.wlaszcza w rzeczy tak wazneJ dla
d!a SI\jwZI\\te
SI ęwzIęte być
Ьу6 maJIJ<
maJq. roboty około
okйlo uplększema
upl~ksze01a
Koncert studentów
studeot6w hlSzpaosklCh
blSzpansklCh IV
w teaprzypatrywat SIIJ
pargamin i pokazujq.c
ргzешiепiаj/lсеgо murów
шuг6w wewn/ltrz
~wi/ltyn~; szczeg6ly
Tbalia: zgro.m3odzil
ga.rstk\J
S~dtia rozwinq!
rozwinqł pargaIJlin
pokazuj/łc p!zyszlo§c1
p.rzyszłoścl tego
t ego kraju,. przemieniajlłcego
wewnlłtrz świlłtyn~;
szczegóły bliihliż- tr.ze Thalill:
zgro.madził szczupl.!}
szczupl.1ł ga.rstk\l
karar.n\Jwi Btaroiytol},
karar.nowi
starożytną, czarnq, wie]k/l
wielkIł l'ak
z'ak Sl~
SI~ szybko z kraju
паЭlI rolmczego
rolDlczego na
па przemyprzelDY- sze Ole
nle S.1ł
В.!! ~am
~aт Jeszcze WIadome.
WJadolDe.
WIdzów.
wldz6\V. Hi~~paOle
Нiч~раDlе stanowczo Ole
nle .'nleh
.'nIBII u
lal"l' pieczęć
18]"1'
piecz\jc miejsk/l
miejsklł spokoj
spokojnie
nie wYl'zek
wyrzek :
s10wy
slowy 1I dllzllcego
dążącego do tego, ieby
żeby stac
stać si\j
się uо(-) NIeWIelu
N.ewlelu przemysłowcóN
przemysfowc6N f6dzkich
ł6dzkich Ыеbie- nas
пав роwоdzещаj
powodzemai zato na
па korzyść
kЙ1'ZУ§С Ich
1СЬ pro·
_ Prawu stal
staloo si~ zado§c.
zadość.
przywilejowanym
pl,zywilejowanym dosta"'cq
dostawc~ wyrobów
wYI'ob6w prze- rz~
'·z~ !,dZlal
!ldZlał IV
\у tegorocznej wystawie warszaw- dukcyi artystycznej notujemy, ii
iź jak na
па
Imyslu nll;
п~ ~argi ~osyjskie. .Oboj\jtootc
.Obojętność naп а- II skleJ.
sklej. Pr6cz ki~ku firm pierwszorz~dnych, 1I pier~szy~ koncercie.. tak
t ... k i tym razem
razeD1 z!"u:
K
к O
О N 1l E
Е C.
С.
111lzeJ
1!Z8J adlDlDlstracyl
аdШlDlstгаСуl skarbowej
BkarboweJ na
па rozwój
rozw6j Czy_l
Czy_1llle
ilie znajdUjemy
zn&JdIlJeD1Y lDnych
10ОУСЬ przedstawicieli prze- 8zem
8ze01 bylI
byl. okllUlkaml
oklaskam1 wykonywa6
wykonywać ро
po kazdeJ

Kromka IJ6dzka.
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рiйщ
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ce.
се.
iouk,
żouk.
pozo'
ZIj,C/l,
ŻIj,CIł,
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Ьу
jl
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Pl'óc:
Р"6с:
ciw
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kl'ad:
kradl
wyc!J
wyclI
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ta §Śll\\
sama
вата
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8ql
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3
rz ~ !ici numery
rz~ści
питегу nadprogramowe. Na zakOn.
zakOń.// sllSiad6w
slłSiadów ich Gurowicza i Moj chę.
ch~. o
о sp6lspólMoskwa, 14 maja. .Mosk.
. Mosk. wied.· powia- I w m. 141. Groch w m.1I0.
m.BO. Spir)'tll!
Sрirуiш 10,000 litr '/,
rozdZwi~k{a, r6wniei
również nad
пад program, udzial
udział w zbrodni obwinionych uniewin- daj:},
czenie rozdźwi~kła,
Sl1dще z mowy
molvy Gladstone'a i ko- w
w m.
т. 41.00.
dają, iz
iż slłdZlłC
·k·"
.•
n
Londyn 13 maja. Cokier
Cukier Hawana N. 12 naminomi·
w !pustej
хпапа arya
атуа "gdyby nil. Bronil
Bronił podsądnych
pod~dnych adwokat petersburg!puslej prawie sali znana
mUD!
тоПl atu . Praw. wlest.
w1est. uwll.źać
uwй.:!аС nalezy
należy za
ха oa!nie
nalDi. 16'/.. Cukier burakowy 14'/., zwyikowo.
zwyżkowo.
I·annem
sIonkiem ..."
Urus6w.
l·аппеlU slonkiem
ski ks. Urus6,v.
rzecz
pewlllł,
że
slłd
rozjemczy
w
sporze
londyn.
18
maja.
Pszenic.
apokojnie.
niżkowo,
pewnll, "е slld
вропе
LOndJn,
P..enic. apoko)nio. nizkowo,
W niedzielę
p. Te---niedziel~ popołudniu
popoludniu urzt}dza р.
Теangielsko-rosvJ·skim
апgiеlskо-гоsvJ·skim posłnżyć
postozyc ma
та tylko An.
Ап. przyb~le
pr.yb~le l.adnnJa
I,adnnlo b~rd.o apokoJ01e.
apokoJ010. knknryd
kokoryd ..
xel w teatrze Selliua
Sellina przedstawienie dla
.•
1,
ł,
spokOJnie,
зроkОJП1е, lnoe
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w.rranto 4Isz.9'/,p.
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t
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przedstawienie w teatrze TbaТЬа- nie ustt}pi ani jednej pi~zi zajętej
zaj~tej już
juz przez J·est eе wen t ua
иа o
о." za arg w
ng 1 z
~1.zg6~ 12 maja.
~lazg6~
ma)a. Surowca wywiezi?no w
W tytlgodmu ub,eglym 11,800 t.. w
lia: .Córka
.C6rka jerozolimska·. Czy towarzystwo rosyjskie wojska i krwit}
krwilł l·osyjskt}
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AfganistanD.
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rokn
p
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.....
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R d . d
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.
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zl~m1.. zt}
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••
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W.Ier
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wo-kankanowe przedstawienia w LubIinie
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М.уо1l S-/.,
8-/., Medio 40 Wilkiuaon
Wilkiu80n
scie
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Роgготсzуш wchodzllc
wchodzlłc do klatki, od- wyruszyli do
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r.jiyc.~a rch'ts::o
'fch~O 11 :от. 60.10.
Llv,rpool,
Liverpool,
13
maja.
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1/, c.,
Czet'woua pSZ80ina
p8zвnj,..a ozima w m.
т. 1
l d. 3
31/,
С. , na
па mj.
~oastlllPlla smd
lere ?zleck~. dCzy poloiyc
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RZlłd rosyjski wyslal
wysłał ,redme
____ , w.dl,we
w.dhwe __ ; JQczmi.1i
1zeJ
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żni być
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ini
Ьус powinni w powierzaniu szczepienia ra CIJ
~Jne~o
из ryl,
ГУ1, gryka 200 (I.
(J. ____ , rzepik
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овру osobom
оsоЬош niekompetentnym.
пiеkОlllреtепtпуш.
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nast~pnie jagl.Da
jagl.oa - ----, j\jCzmienn.
j\ICzmienn. __ ; olej
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Jest rzecz~ wl~lkJeJ
wI~lkJeJ wagI,
należy .szcze- w tym samym
• lniany
,
n
Londyn
1ł
1
1l l..
10.9.96
рlС oSPfJ
pIĆ
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рог~сzеща za neutralnosc
neutralność Dardaneli.
o.lp
n.lp .• ier. lól'/
lб1 '/•• D.
о ••,i«.
i«. wrt.wrt.-,, n. wr
wrz.
•• p.ź.
p.z. 1M,
1М,
93.00
93.60
93.liO
"
n
n
"Ul
"11
"
"Ш
ezuym pomieszczolllł
czuym
рошiеszczоц była
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n••ior.wr.. - , Lilltl
88.8S.n"
n
H
11
,.
"n
н
la fabryka, zZ wYJlltkiem
wYJll tkiem CZęŚ~1
CZ~§~I farblarm.
farblarnl. wypadek wojny byłaby
bylaby przez traktat ber- n.
о. wrz. paź.
рзi. 137'/,. Groch
итось warzelny 147-205, pasleWDI
pa,tewol
11
tt
,,111
87.Jt
U
łt
"tli
zgorzala doszcz~tme.
doszcz~tn1e.
Budynkl fabryczne
BudynkI
СаЬгусхпе 1."
I . ń ki
..
d
. .
128-139. Olej lni.ny
loi.ny w m,
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o. ó 6 k u рp oо n n·
_.
Li.t..lilorid.
Li,t
Iikwid. . 180 ,y
,у OYAe6a81'0
СудеБВR.I'О Upnc'raBa
Прuс'.гава n Bb
вь ACHb
день
goż samego
.spólnika zostala
została ntopionll.
utopionlł.
L~Ly '::.t. R.'l~"V.Кr.f.
R.'l~'W.Kr.f. u
ij7.Li.t..... nowych
ł(1;cTt oHoii.
goi
sашеgо .sp6lnika
L~LY
~7.nOWJch . . 196'/,.
196'/" Obligow.karb.
Obligow lkarb. 46'/.. npo,ll;llJIill
про,ll;aжn na
па ы1;ст1>
овоп.
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clZ~:i~ ~~jY:~;.!~:'mITżo~~I:~d~~::
dZ~:i~
~~jY:~;.~~:'m~o~~I:~d~~:: 0::~1 Li:~z6.;~W~ftk~·ru'.':t.
Li:~z6.;~w~ftk~eru'.':t.
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::::~~ •..li~
H~ l~;(;;.
1~;(;;. P:i.pr:m.J~~ l::,i.~' l~~t
l~~~. 30
30 ,ll;Ma.4EicK~i~.
,l ; Иэ.4ЕiсК~i~.

OB'bABIiEHIE.
ОВЪЯВIiЕНlЕ.
ll.
П. A.
д. Cr;\e()HarO
Су;\ебпаго llpRcnBa
Пристава OLłNlAa
Оь1Ща MH·II'II'~"'"
Ми·II'II'~"'" "!!\":!!!I1
pOBЬnЪ
pOBIn.. CI';J.ea
С)' ;J.еИ 1I·ro
·го lle-rpoKOllCXaro
ПетрокоJICКaro O'PY·I~~'-la;;;::.t
O'PY·I~~'-1a;;;::.!t='-'I~;:1
t=~~;:Ie:;;~~~I!!!!!!'.:fJ~!!!II:S'.:J\!;;:sl
e:;;~~~ 1!!!!!!'.:fJ~!!!II:S'.:J\;;:sJ
га CTC:tRtrb
CTc:tauъ I18;1;eGcliih,
I18дебсli.ih, lKJITe.nCTBf1Dm,iJł
ЖJIТeJ:-ЬСТВpDщiй
ra
B'J.
В'Ь rГ • .iIO,l,3
.iIОДЗII
11 B'I>
ВЪ .l;ox1;
.1;0)11; no,i\'Io
ПОДЪ

N.

l109-А, Ba
U09-A,
на

OCHOBauiu
OCH08alliu 1048
1Q4Sп
11 1049 eT.
ст. Ycrasa
Устава rpalE,A.
ГРаж.д.
Суд.
объЯВ' и"",, <TO
ЧТО 3 (16) IloHJI
lloни cero 1886
Cr
.... O(h"BU"",,
года Co
rOĄa
С'ь 10
JO qac.
час. yrpa
утра B'J.
В'Ь sań
оа.rli 8ae~auilł
васцaнiй
Ct.'f)a.i\a
Съ1шда iUHponux"J,
Мирових"Ь GYAcJi
Судей 1-1'0
l-ro lleTpOKOBПетраков
е.кпо Ol.pyra
Ol;:pyra B'b
В'Ь r.
Г. UerpoJton1;
Петроков'!; Ba
на MaМа
CRaro

SK~AD
SKŁAD

рiuнсхой U..t01U,aAB
piUHCKołł
п..tощци BD
В'Ь ,ll,OMi
ДОМ' Аз.еJi.Сан,цро
A.!.eli.CaH,lJ.poBIf'Ia
BIf'la Gy,lCT'L
будС1"Ь HPOAaM.TLCa
npo,lдватъса rоро,цскu
ropo)\CKaB. ueП&
ADREfillOCT.&,
ДDПЖП:ИОСТь, UpOU3.l..1e.m.aLI.\U
ПРПВa.l,.1ежащаа Ha
на npuax1.
правах'Ь

llO.YU3ro
ПО'уIlЗГО B.ila;r.tHi.ll
В.ilадtиi.и Hpcll1>
ИРСJI1>

Ypcym
Урсут

ZYRARDOW
ŻYRARDÓW

DeSTПент

ROB6KOft,
XOB6Koll, ypO.B)f,eKHoA
урож;r,екной. CO,lJ,lIBBCKott,
СОДIIИВСКОЙ, pacnoраспо
.10ЖСlfваа
.łOatCUnaa
lleTpOltOSCKolt
Петро1tовекоlt
ry6epuiB
ГубернiВ
:8'Ь
lł1>
rop.
гор. lIo
Лодои
...
no
ПО CpeAH
СреАН II
й y.Dll{1!
У.пщ1! no;\",
по;\'Ь N.

"u

438-a
438-а n

СОСТОJDЦая B3'I.
COCTo~aa
иЗ'Ь llAvrepoBaro
JJAJYI'epoBaro AeА&
JЮВИlшаго ,ll;О.lllа
pesalłuaro
A0.llla C'b
с'ь Tpc6BTe.Iell'L,
трсбитe.:rе:иъ, xpU'raro
xpыrгo

папою, ,lf,CpeBBRUaI'O
naDOlO,
,Jf,сревSIШаго capu
capu .pHTaro
.в:рытaro )lOCдос

XaIOl, OTXOlKaro
ОТХQ Жaro xf;era
_'f;eтa
XaKlI,
п
n

Rо.'Iод ца ,
Ro.'lOA~aJ

жрытaro ronTOll'Ia
roВТО)('Ь
Kp.LITaro

tor.UCHO
еоГJlаснй OUCII
ОПИСИ

w Lodzi,
Łodzi, Piotrkowska Nr. 249.

j

Cy;te()uaro
Судебнаго

llpRCTana
llри стаnа Jc.sauc.xaro
ЗtЗаис.хаго on.
orь 19 (31) Ha]>Ta
Марта
1886 J'{I,la
J'{I;l3.. .Hxym.oo:rao
ИхущОО"fВО 9TO
8ТО ue
не BaxOABTCS.
ваХОАВТСВ
:81>
:въ BaCTQ.BltOll'Il
вaCТQВHOX'Ь B.l:a;l.1miu,
ВЗ:Ц1Шiв, BO
во HM1ie'rJ.
им:1ютъ Ol'ог

ODEBRAL NOWY ZNACZNY TRANSPORT,

paRuqcuis yRaaau.
BWJI B'&
nno'lcą:sol
раИ1lЧСJlis
YKaaaн.ВЬUI
В'Ь
nnотечвоl
xlIRl'łl, XOTopa.a:
хIШr.lJ,
которая :r.panJfTCS:
:r.ранИТСЯ B'I>
в'ъ JIO,l;3IlRC":OX'ł>
.lIО,l;зиисжох'Ь
lIttoTelClIOJl1>
ИttoтеЧ1IО.къ oT)l.ueniH
отДueniи H
и HJIOTeUJilO
ипотечные ,1;0.1"AO.1"-

ru
rи UpOCTl\paJOTCS.
uрост.иРa.lOтса AO
до

1).
:1.).

c)'HllY
суииы 6000 py6.,
руб.,

XaxOBU
XaкOB8JJ. cyMlIla
сумма o(iPCHCU86T'Jo
обреМ:СU8ет'J, H
и BeAB.IlZJIвеАВШltи
HasnaQCBO
Навпачево B'J.
в'ь llPOA8.lK.Y
продажу
Ha
на llOIlO.l.HOllie
UОIIО.'ШClUе BaLlCaamJl
взыскаЮя C'It
с'Ь Hpe:1lH
Ире:иы YpУр
eyJllt
СУJШ JlCTPOROllCBOłł
J!СТРОRО.вскоЙ B'b
в'ь no~.l>3y
по.lЬЗУ CTaBlICJlaСтаниCJ1а

P#ócienek
Р#отenеА: Da
оа . 'u knie letnie w pa6ki
pa.ki i w krntec:dri.
krntec=ki.
1,
f, w tle6enie.
de6enie.

2).
"
nf,ebielonycl~ g#atlkich
nfebielonyclł
gładkich
3).
Э).
OxfortlOw na
па .uknie.
.uknf,e.
Oxfordów

KOCTl>
КОСТЬ N.
~. 779-a.
779-8.

:sa
:ва Maxa.ucxaro
Ма.ха.uсжаго no
по lIcnoDlHTe.n.uOHj
ПСПОПlите.ц.воиу mо
сту lleTpoKoBcsaro
lleтpoKOBcs:aro OKPY_Haro
Окру_наго CYAa
СУАа on
оп
CTY
6 (18) Hosapa
Ноибри 1885, aa
за ~. 2905 H
и OI\1;H"
оц1;н ..

4).

HateryMOw I~
Haterya#ów
,~ a ub,"ania mę=kie,
ШfJ=kie, wielki wybo,·
wybÓJ-

tegorocznych

swiezych
świeżych deseni w paski i kratki.

HO
но Bo
В'Ь 460
4fЮ py6.,
Р)~б'l C'l>
с'Ъ .аковоЙ
_uOBol CyłDlH
cy)(](ы H
и
пачвс1'СИ 'I'opn.
'I'oprь. &1; 6y.łllar.u
бумага II
п докухен
A,oxyxeuna'lllCl'CJl
T1il
ты OTnOCJllllioos
ОТПОСJlщiвса AO
до DpO:,AUaClIaI'O
ПJЮдаваС1laro Bll1>ais:
JDl1>иis:
OTJl'phlTLl,iJ,.llB.
oTBpblTыiJ,.!8. uy6n1.KJ1
uуб.I.JIЮl Bl>
В1> Kanu.e.upi.u
Кавцe.Jврi.и

5). Breli6=1Ww
gładkich w
w kilk'
kilku
Вrеli6=1Юw lnianych g#atlkich
u odcieniacli.
otlcieniacll.
6). Tella Bu
••a szarej na
ВП6.а
па ubrania męzkie.
m~zkie.
7).
Z). Buk.
Jh.k6 (Rogozy)
(Rogoży) szarej na
па ubrania męzkie.
m~zkie.
§). Buk.
Buk6 (Rogozy)
(Rogoży) białej
bialej na
па ubrania męzkie.
m~zkie.

Clots,.l.a
Съt8,.l.а MnpooLIX1:o
Мировы:хъ CYAeJi
Судей. I-ro I1eTpoXOBПетРОКОВ

cxaro Oxpyra.
Окрута.
1589-1-1

WYROBOW FABRYKI

RSi\EBCNIA
RВДЕВСblЙ.

OS'bABI1EHIE.
ОБЪЯВJ1ЕНIЕ.

и. A.
u.
,ц . Cy,ll,e6uaro
СУ,ll,ебuаго UpUCTaBa
ирпетава C'L1i3,J,a
СЪ1iЗ,J,а MII:ми
pOBl>II'It
poBыIь Cy,l;ełł.
СУ,1;е й 1-1'0
l-ro llOTpoEoBCKaro
Петроковс:каго OKPYОхру

ra
га CTC4Iaut.
СтсФauъ HSAe6cxw
118дебскii1 lKure.ncTBpow,iJt
жuте.IЪCтвующiJ1
B':b
В'Ь r.
г. llOA31I
Лодзя U'L
В'Ь )l.OM.1ł
дом.1J no)J,'It
под'Ь N. !109-A,
1109-А , na
па
OCHOB3rriJi.
основапi.а. 1048 11
II 10-19 eT.
СТ. YCTaBa
УСТава rpaEA_
ГРCiжд.
CYI\. o&J,JllUaeT'b",o
CYII.
объиии етъ что 3,(16)110.18
3,( 16)lю>в ccro
С6ГО 188ó
188б
года C'L
rOJla
съ 10 'Iac.
час. yTpa
утра Bo
В'Ь 38..11J
зu'h 3ae'tAauiJt
аас'tдa.нiЙ
C'hW,II,a
Съ'Бзда M.uPOBLlX1:o
м.upOBЫXЪ CY,J,elt
Судей 1-1'0
I-ro lIeTpOJi:osПетРОJi:ОВ
CEaro
скаго OKpyra
Округа n
lrЬ r. lleTpoxon
llетрокоп Ba
па MaМа-

Kt6re sprzedaje ро
Które
po cenach bardzo

przyst~pnych.
przystępnych.

____
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plJ1HCKOn UOll\8AU
pIJlHCKO"
п~ощадu B"
въ AOIl1;
до ..'!; A.IeIcaR.l\VO·lf1I,~""'=iil
A.IеIсаИДРО·lf1I,~""'=iil il:~~~:I
iI:~~~:I ir::~rr~~
::~rг~H:~~~:l
r.~~~:II'iii."~~il
I'iii."~~iJ C:llI::v.;:::;;:ilIi;::<:'N)l
a:~:v.;:::;;:ilIi;::<:'N)! "'Vi:;::::>!
"'Vi:;::::;H;~~~rr,~~~f;~}
r.~~~rr.~~~f;~} ~;r~o;;}
~~~П;;} 1r;~f1,~ r-~rr.iil
foii~fГ:iii
6YACT'l>
буд61"'Ь
npo,ll,aBaTl>CB. ropo,l.CK.U
продаваться
ropo,].cKu

BlIqa
впча

BeABHlKJllIOCTl>
пеА81UК.JD10СТЬ npn:naA.lleE~as:
прn:паД.J(6Жащаи Ba
на Bt1iHO
вtчно
QHHlD6BOX'&
чишпевохъ npaB'Ji
прa.в1i <PJlopiasy
ФJl.орiаву II
и HpeD
Иреп

Ypcy.!u
Урсу.!«
cyupyru1:o
супругuъ
ПС-ПТКО8СIПИъ,
nC-HTKo.eIIUl~
раСПО-I
pacno-I
",,~!ii!i!ii~~!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~
JlOEeUUall
Jlож.Сllкаи lleTPOROBClCOit
ПетРОКОВС1СОЙ ry6epuin.
Гу6ерuiи B'Jo
в'ъ г.р
llOA311
Лодан no
по DpolleHaAHOI
llрокенцпой y.Illll;1i
у.nщ1l .aO)ł,1:o
.аодъ N.
779-A
779-А II
n COCTOJll.Q,aa
состоящая lln
изъ IUCBnaro
:кuс.виaro
napпар7eposaro
А,ха O'b
о'ь TpClU1UClI'L
трexnЫСll'ъ xpIn'aro
хрытаго
Teposaro ,1.'1(3
1lepcURl{6
черепице 10, lipa
при XOTOpoll1>
KOТOP01l.D npHCTpoen&
пристроепа
XalI&HJJU
ХО&НJJаи xy:xua
кухна XpHTa.K
хры:та.и nanolO,
папою,
xueHкиеи

r.p

STAN RACHUNKOW

Niniej5zem mam
Niniejszem
тат za5zczyt
zaszczyt polecić
poleci6 publiczności
publiczno§ci

Banku Handlowego
Hantllowego w Jiotld
Jiodlri

aro
наго Ilavrepona.ro
Ilартеровa.ro .Ul'e.zJl
ф.t.Иl'UJ1 KphlTarO
КРЫТаго qepe.
чере.
nИЦCJO, TaKOBal'O
~CJO,
Taxoвaro JEe
же
,ll,ВУХЪ
ABY11> 8t'8.Z.llarO
81'ажвarо

ро
po dzlen
dzień

Ф.iUU'CЗJI XPLlTlU'O
хрытаго lIanolO,
папою, 6o~Lmaro
бо.жьшaro ,I.epe,I.ереa..iUU'c.1łI

miasta f.odzi
Łodzi i okolicy moj~
шоj~

30 kwietnia
kwietlli", 1885 r.

ВЯВJl8ГО
Jł.HBllarO
capa1l
сарая JC.phlT8.1'O
к,рыт8.1'О
nanolO,
папою,
ltu(enaa-I
Ka!l(enaa-I
ro
го ADУХЭ"f3.ЖНаго
ADyx.:rfaatHarO
.ure.u.
ФJ.ИГе.аа.
KllblTarO
Х1>ытио
na-I".....~""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""~""""""""""""""""""""~~""""""""""""""'7~
UOIO
пою li
и KO.'lOAlI,a,
.и:оаОАца, cor.l.acuo
СОГ.l.асоо onUCll
описи CYAe<lBaСудебна
lUryJ..LI.CCTBO
lUryщсство 8'1'0
8'1'0 Be
не H.UO.1.llTн.ахО).1lТ-

Ta
та 1886 rг..

]

~;р::n~~~~~Н;::зanВ:Ы~1>~i ~O:=
~;p::n!~~~~H;::aan~~1>~i

l\HU
}шu I"t,
l"t,

К-ОТОРа.и :r.paBJ1TCB
łtOTOpaa
:r.ран.птса B'J.
в'ь

l
JIO,l.3lIBJ!одзJIВ- 2

eKOM'},
схокъ llnOT81f1l0}['b
ЛпотеЧ1l0}[Ъ OT,lrli.J.eBiu
отдыенiи B
и B.UOTeQ.
и.uотеч~

3
CJlIJ(hI
Cf1O(Ы 4

,Il0.UH
доз.ги lIPOCT.Jfp8.IO'rCJI
l1Рост.ир8.IO'rСЯ ,1(0
AO
17461 py6.
руб. 93 KOD.,
коп., 1faCTL
часть XOTOpol.
;которой 06pe06ре-

.lLEile
JLEil8

U
u ll~Bn3illll.OCTL
U~ВПЖJUl.ость N. 438-A.
438-А. HaBПав
Ha'leBO
начenо 0'1»
ВЪ Dpo,llB.lE.y
продажу ua
ца nono.1lueuie
ПОПО.1lиенiе 03Hваы
cKauiJl
cKaнiJl C'lt
с'Ь wJlopiaHa
ФJlорiаиа 11
и
llpelI'Ll
Иреи:ы Ypcy;rn
eynp.
супр. DellTJEOOCKX':h
DеllТJEОВСКХЪJJ B'b
въ nO.lLay
no.lLaJ CTilH1IСтани
C.ilaBa
C.ilaвa Ma:r.ubCKaro
Maxa.tьcxaro no
по nCnO.Dl.DTen.BoKy
ПСПО.nштец.воку
пстуПстроковсхаго Oxpyarnaro
Окружна.го CY;J;a
Су;ца on
оп
:mcTyDCTpoKoBcltaro
6 (18)
( 18) lloaOp
Поибря
.. 1884
N. 290"n
2900И OI\1;n_HO
оцfшено
"..
"aKOllOo
"ъ 9600 prO.
руб. C'b
съ "
.. овоО .y)(](!,l
cY)(](bl 11
И
Ha'llleTCB
начнется 'ropno
TOprъ. Be1;
Вс1; AGyllaru
Абука.ги li
и AOE
дох y
уиenТЫ OTHocaw.ieCs,110
uenThl
отвосащiеся ДО lIpo)l,aoaełlaro
продаваеиaro 1Ufj)lU(j)u:llr
u:i.и OTKp:blThl
открыты ,!I,U
ДВ UyG.l.JlKB
пуб.!.JlКИ B'Io
В'Ь K~e.t..K
Ка.нцe.t.И
pin C1>1;a
Съ1;вда
...a MuPOBbU1>
мJtpoBыхъ CYlleO
CYl\eO l·ro
l·го lleTpoПетро
XOBCKaI'O
ховсхато Oxpyra.
Округа.

lIcuaeT'b
1IСUИет'Ъ

1'.,

kasa,
Киа, gotowizna w biletach bankowych i biloni
bilowe8
Rachunki prz.ka.ow.
przekazowe w bankach
Rachunkl
bank&ch prywatnych. .
Skup
5kup wekSll
wekSli opatrzonych najmmej 2 podpisami
podpi.ami .
Zaslawy ubezpleczone:
Zastawy
ubezpieczone:
a)
а) papierów
papier6w państwowych
p'n'twowych . . • . • • 1845.1845. Ь) listów
b)
list6w ...
z.. tawnych • • • . • • • • ~994.5l
~994.бl
Papiery warlotciowe
wartościowe wlasDo§6
własnoś ć. banku atanowiQ:ce.
a)
а) państwowe
pan'twowe i przez
prze. rząd
rцd porll"wne
por\j<)zone
• 25&37.16
26&37.16
Ь) przez r z,d
b)
Z'łd ruepor~czone
mepor~czone
1.
l. listy _tawne .
. .. 1001.80
2. udzialy.
udzi&ly. . • . . 3000.4001.80
Papiery war!oiclow.
wartołclowe k&pitala
kapitalu zapaso':'w-=.c'::go:':::::""'--"'::==Papl.ry
Korespondenci:
korespondenci:
a)
а) Ich rachunkl
rachunki (loro)
(lого)

1,
l.

ИВДЕВСКIЙ.
HSi\EBCK!lł.

Komitet budowy synagogi

g

ulica PiotTkow,ka
оВса
PiolTkowlka Ti.-a~l'i.
Ti."a~1'i8 cukierni
cnkjerni
Wii,lebubego.
\V ii,Lebubego.
304-40
3!n-40

W
w

Z uuszanowa1l~т
szanowa1liem

Jan
J"'II

KalłlID.erer,
К"'ШПlеrеr.

ulica Spacerowa Nr. 780.

,,1:
"F
1180680.73

1
2

Wyda"r" SteCan H08soth.
Kossoth. Redaktor Zdzisl:aw
Zdzls1:",w Hol:akowskl.
Ио1:",kОW8kl.

«

1,354,826
1,Зб4,82644
231,16994
231, 16994
41,000 1,69079
1,59079
6,13283
136,93763
186,93763
11,05166
11,0бl 56

1,500,000230,920 41
6,796 34
21,25650

S
3
4
óб

Weksle do Inkasy • • •
Weksl.
[)epo.yty
• przechowaniu
prz.chowaniu
Depozyty.

..,.
".
,

273,90717
27з,90717
371>446.78
37Ь446.78
17139.73

BORIDN,
ВОRШN, SZWEDE
SZWHDH &TEMLER
THМLBH

pll

ty:
tY:
ch
сЬ

PllnY,
Pilny, kataloglllustrowan.
kalalogllluslrowane maszyn
та•• уn wysytamy
wysyłamy na
па i.dan
i.danl.le
~ajDowl!lze
Najoowl!IZe aparaty,
apsl·aty, dzwajłce
шШlаЭ4се bez przerwy z re·
gnlatorem do pary
sy,temu
Bormanna.
рагу 'y,temu Вогтаnn • .

I

.KWIATY PO
РО Z.NlZONYCH CENACH.
СЕНАСН, , KŁAD
кtЛD MATERYllOW
MATERYAŁÓW APTECZNYC
i
i Z powodu wyjazdu odbywa ~
WOD
WÓD
CII
ClI

~

392,66661
392,586 бl

si~

przy uIicy
ulicy KonstantynowKonsłanlynow- ..
skiej Nr. 321,
~
'<I!
PO
РО ZNIZONYCH
ZNIŻONYCH CENACH "::I
"::1

~ ZUPEŁNA
ZПРША WYPRZEDAż
WПRШЛi

577262.62

•.

wi
од
od

Przesz}o
Przeszło 100 gorzelni urz,!dzi}a
urzlłdziła POWYZSZB
powyższa
firma
ciągu 10 ostatnich lat.
Бхта w cillgu
-::lłIE!---....""'-'-....
-::lJIE!---.....
'''''-'----

~ф

HEPIB

J

87,10407
58,29202
38,29202
48,63645
3577
8,237,17768

ф
~

elegancko wykoiiczonych
wykończ onych i
w doborowych gatunkach

Przyjmuje

101,120,65
101,1 20,65
1,828,970.36

1588-1-1

i

Korzeniowska. ~
1555-6-4

~

::: KWIA TIPO
ТУРО ZNIZONYCH
ZNIZONYCН CENACH.
СЕНАСН, !'

WE

nil
Ьа
ba
na
па
lej
łej
3\\
a\\

pC!
1)Г!

B. KniehoWJ1:obu aptekarza В.
wieckiego.
]483-6-5 _
1483-5-5

i'ł

no
по
le(
sa
ва

A.
А. LIPINSKIEGO
LIPIŃSKIEGO

KWIATOW SZTU~ZNY~H,
KWIATÓW
SZТП~ZNУ~Н,

=-

CZI

Coc1ziennie
§wieiy
Codziennie otrzymuje świeży

'5
N
S

sz'
tei
1n:
lU:

stl
st\
ze
go

637,743(44
637'743(44

ф
~

no
по

obecnie pod firmiJ
lirmlł

pelecaJ.••sl~
pelecaJ
I~ do kompletnych un.dzeń
urz.d.en lub przebudowań
przebudowan
BRO\VAR6\V,
BROWARÓW, GORZELNI i DYBTYLARNJ.
DYSTYLARNI.

i
89616.'6
. 2512.38

ZAKtADY
ZAKŁADY MECHANICZNE
8rebrna Nr. 14,
w Warszawie, Srebrna

~

60480.82

IstnieiiJce
Istnieilłce od r.
г. 1818,
1818•

.

2692593,237,177 &"-

Ig

Iwauo~

29,838 96
29,888
230,558 64

re
ге

"E
"Е

b) На
Nasze
Ь)
••• rachunki (nostro)
(no.tro)
14e92.71
a)
naloż,ce do banku
а) Bumy
вату nal",ce
159463.- • 174145.71
Ь) weksle do inkaay
b)
inka.y
W.ksl. I traty
Weksle
!га!у na
па obce
оЬсе miejsca
mi.Jsca
Nleruch.moicl
NI.ruch ... oicl •
Ruchomoicl
Ruchomośc i
Koszty urz~dzenia
Sumy przechodnie
p",chodni.
Koszty
Kosz!y handlowe •

Kapl!at
Kapitał .aktadowy
zakładowy., • •
Kapi!at
npasowy
Kapitał zapasowy
Rachunkl
Rachunki .ysk6w
zysk6w I strat
.!га!
Niewypłacona
Niewyphcona dywldenda
dywidenda
Rachunki przekazowe:
do
до wydzier:!awienia,
wydzierżawienia, od 40 do
до 50
a)
а) za
,а okau.mem . . . • . • 10M22.59
10Ы22.59
Ь)
b) za
.а 7dmowem wypowiedzeniem 1'8484.58
garncy
Wiadomość w
ga1'ncy dziennie.
dzienni~.
WiadomoM
Wkłady procentowe:
procen!ow.:
Redakcyi tego рisша.
pisma.
6 Wktady
a)
а) tenninowe
.• .• .•
1577-3-3
Ъ)
b) bezterminowe
beztenninowe •
Korespondencl:
Korespondenci:
a)
а) Ich
IсЬ rachunki
rachunkl (101'0)
а) sumy
вату do dy.pozycyi
kоrезa)
dyapozycyi korespondent6w (on
pondentów
(оп cali)
call)
. 484254.62
4M2ó4.62
b) weksle do inkasy
Ь)
9300!'.93OOl'.Ь) Nasze
b)
NaS18 rachunki (nOltro)
В ат у n_lez,ce
Ь_nku
Sumy
należ,ce do banku
8 Procent i prowizya: za 1884 r.
J a) pobrano rB.
<В. - -, -. .•
Ь) wypJacono"
wyplacono" --,-о
w r6inycJ1
różnych deseniach
dеsешасh poleca
роlеса
)) b)
- . - . .•
Sumy
5оту przekazowe
p... ka.owe . . . • . .
аЮаа ŻYRARDOWSKI
skład
ZYRARDOWSКl w Lodzi.
Łodzi.
Kapitat
Kapitał .apomogl
zapomogi dla u
urz@dnik6w.
..,dnik6w.
podleglJ,ce .wr.lowl
zwr.lowl
Rozchody podleglJłCe
1580-3-2
11 Ro.chody

DENTYST&
DENТУSТЛ &.
Л.

Posadzki z najrozmaitszych gatunk6w
gatunków drzewa, do
до
najgustowniejszych
wszelkie roboty
uajgustowniejszych deseni, oraz ,,'szelkie
stoJarskie wykonywam szybko i najakuratniej po
stojarskie
ро
cenach bardzo przyst~pnych. - Rysunki, jak róх6wnież
tafle
próbne
wysyłam
na
źlłdanie
bezpłatnie.
wniez
pr6bne wуsуlаш па ',!даniе bezptatnie.

6,83951
6,839 51

fii
В!
Ol
01
go

przy uIicy
ulicy Proruenadowej
Promenadowej ma. zaszczyt donieść,
dоniе§б, ze
źe celem powzi~cia 8
decyzyi, co
со do dalszej budowy Sy8у- 9
nagogi odb~z i e sili
si\} w dniu 17 b.
Ь. 10
m.
Iw 10lo- ~~
ш , oО godz. 5-ej z południa
poludnia 'w
kaiu Kokoczyóskiego,
Kokoczy6skiego, dawniej Ry- 13
8zaka,
szaka, og61ne
ogólne zebranie cz}onk6w
członków 14
8ynagogi, na
Synagogi,
па które
ktбrе to zebranie I~
1~ Weksl.
Weksle pro!.s!owan.
protestowane
tychZe
tychże рр.
pp. czlonk6w
członków zaprasza.
1l
1693-2-1
1593-2-1
STAN
SТЛN DIERNY.
BIERNY.

MLEKO

J

i

Kredyty ubezpieczone papierami.

Z. Sumy
5оту do dysp. banku (on
(оп caU)
с_Н) 213944.80

Pot1'zebne jest
Potrzebne

WYROBÓW
'УНОВО' ~ BunOWL!NO-STOLARSKI~H
ВПnОWL!NО-SТОLАRSКI~Н

4&,37266
4&,37256
1,533 49
1,144,066 33

a)
а) papiery pan.t,,·owe
państwowe
2432.01
Ь)
b) listy ZMtawne
zыtawne i akcye . 104769.53
c)
с) weksle.
weksle . 2. podpisami
podpis_mi . 869634.39
859634.39

rГ op.
ор. 1I0A"",
ЛОД8Ь, Aupfi.Ia
Апры" 10 AHK
АН" 1885 r.
г.
1690-1-1
1590-1-1

FABRYKĘ
FABRYK~ PAROWĄ
PAROW~

ЛN (JZYNNY
ST AN
CZYNNY.•

.1'0
ro Dpnc'laB&
ПРnС'lава .'lOBllUCKaro
ДОВlШскaro on
оп 19 (81) M.apМар

si~ do
się
до

Stojące
Stоjэ.се

S
е 3
plisowania

Falbany
Fa.lba.ny

do
до sukien
впюеп damskich podług
podlug ż~·
Z~
nali fra.ncuzkich
francuzkich r6znej
różnej 8zeroko§c1.
szerokOŚCI.
Ulica KOn8tantynow8ka
Konsłanlynowska Nr. 317.

1447--5-5

ДО8ВОJ1ево ~eli8ypoIO
Ą08BOJleBO
Цензурою BapmaBa
Варшава 3 M1lll1885
Маи 1885 f.
Е. W drukarni L. Hrukow8kle
ИrukОW8klе..oо w f.odzi.
Łodzi.

5t\
st\

po
ро
wz
"'z
je,
je!
wi
rz!

we
lIil
uil

co
со
wo

wo
wc
011
°11

