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nin SWCIIl oraz w imieniu i IlII rze I sp6 1ki
00' IV lIlie·
tyczące się stosunku magistratu m. Łodzi pod 6rml\ "\V. K. Holmes
lo/cczllem Londynie, Ilnil twie WieI·
• e m g. III o W c m. ście
s t o • " r " ,. • ~ 11'
kiej Brytanii iJtl1iejllctj <Iti /aj/ley t lilio
-W>stale zlImiesakoly, tu ZRH w ",ieście Łodzi
jedlno,kroluie clawnły sit; słyueć na. za pauportem eza 0"0 prtobywajl!cy-stro.
nebaill na tutejsze towl\rzys~wo gazQwe, nil druga; wszyscy stfll\'lIjł1 cy 1-amie zknlli~
poSlluzaue juf. to o złe o§wietllluie miasta, prł\wne do skutków ~ tego nltLu IV) uiknll{:
już to o .byt wygórowane ceny, liczone mogł\ C l ch w mieścio powiato w III Ledzi,
aporywcom prywnto)'!". Z brzmienin kon- gub rni piotrkowskiej, .obie obi raj'lcy traktn dewiedzll 8i~ czytelnicy, jakieoli za. z os6b hlvy b i zdolno'ci do dzialafl urzl7
8aullmi kierowano si~ przy zawieraniu tej dowych; mni Q, rejen towi znani, znwIIl'1i po·
umowy. 'Vszelkie 1.an.u~y więc zarówno mięlhy sobl' kontrakt, czyli UłUOWfJ tej
co uo wadliw ego oh.-ieUania ulic i placów, osnowy:
•
.
jakotet dom6w prywatnych,-czynić moioa
§ l. Ws~ 1 tawnJący, Edmun.d PohlsllS,
jedynie po dok/Ildnem zbadaniu warunków proz.r dent 11I1~ ~a fJ? dzl, w~(16101e z oz łonum owy. Dłll u/atwi euia kontroli J)ubli c~ .. kllllll. r~dy O\~eJ s kl~J, \Vy~eJ ~ kOlllpul'ycyi
nej nad townnystwem gazowenI, ającem w~mle01onynll! o~wIsdcZIIJq, ta. ~r, podata:
tIIk C7estO Jlowody do ni~zndowoleni!l, _ wIe postauoWle11l!l ra<ly 8.dIl1l.UI tmoYJ'!o)
by/oby pol'l anem, aby 0\8gist""t ogłaszał Królestwa, z d~11\ 21 l~w! etllJa (8 l\laJ B)
lIa początku każdego 1l1iesillCa kiedy latar- r .. b.. r. 28l1.' Jak rÓwlll p. re kryptu k?
nie lU Aj II być zapalane i ga~zone. Prze. mISJI rZl\d.oweJ aprllw wew,u~trzfl):ch z ?łl1/\
uewszystkiem jednttk radzimy stronom in. 9 (21) wUJa r. b. Nr. ] 3137/4866., ~"zlolo·
teresow,\oy", u1Yn~llie przeczytać poniższo nil .zostn!n kOllcesyu: dp przedslęlHerstwn
<ioku/lIpn ty, kt6rych dokładna znajomość OŚ1Yletlelllll gazem u.hc I placów, or6~ d?
jest niezbetlnll w razio sporu spożywców m6w. \)1·ywntnJ:ch I glllacb6~ IV IIIl eŚC le
z tOlvarzystwcm
ŁodZI na przeCI~ lat czterdZIestu, gdy znś
spółka handlowa pod lirmIl W. K. H ol·
.
mes et O' przez w8p61dzitllajlleego WillinI.
mil Cllrtw~ig"t .EIOlIUPS, . w drodze konkur.
Dzialo sit; w mieAeie powintowem .Łodzi, su najkorzystniejsz~ dla miasta LpMi uozyguIJerni piotrkowskiej, w mngistrncie tegoż ni/II ueklllracye, pr?eto zeznnj'lcy, jnlco u·
miasta, dnia ]3 (25) czerwca ]867 roku, mocowauy w imięnitl i nn. rzec? miasta
Prze'["ntną,.lłll 11m
~ fi , j t . r7.) :';c, SI.G ! ~ I: .. ';"f.,o; ,. :: ;i,,,,:. W. K.
kancelaryi w mieście powiatowem Łodzi Holmes et C', podejllluj"cej ai~ przedsi~.
zamieszkalym i urt~dujllcym, w obecności bierstw3 zaprowadzcuit\ oświetlenia gazo.
świadk6w niiej na tym akcie wyratonycb, wego w mieście Łodzi, II mianowicie ulic
wszelkie przymioty prllweUl wymagane ma- i płaców, omz dom6w prywatnych i gOlajqcycb, stawili si~ osobiście: Edmund Poh· chów, przedsi~bierstwo rzeczone zapewuiaj!),
lens, prezydent miastll l.odzi, oraz Edward nil przecillg lat c:/tl'r!z;e8Iu, który to okres
Ludwig, Fraucilzek Sima. Andrzej Jezior· czasu, liczyć się zacznie od daty s(1orzlldze·
ski, Izydor Kempiński, Herman KOllstadt, nia protokulu, poś wiadczającego o zupeł.
Fryderyk Hilleruann czlonkowie rAdy miej. nem uk06ezeniu robót okolo zaprowadzenia
.kiej, tu w mie~cie powiatowem Łodzi. gu- potrzebllych przyrzlldów do o§wieUel1ia ulic
bproi piotrkowskiej mieszkajllcy, z inoey i placów miejskich w eałem mie~cie.
upoważnienia reslcryptem piotrkowskie,,!o
§ 2. Pod budolYę zaklaull guzowego
gubernatora, z dnia ] 7 (29) majo. r. b. miasto Ł6dź uostarcza i oddaje pl'zed si~.
Nr. 9693 u~zi~lo~ego. i do aktu ~kładaj'l- bierstwu, to
sp6łce pod firrnl), W. K.
w Imlenm I lIa rzecz IllIasta Ło· Holmes et
dwa
do

0H'on.ouiA. prr.rjllluwl\łl8 sq: w .A~,~ini8trRoyi nOzienuik":1ł
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H~kQpily IIĄuMla1l8 bu J'lliLIlrr.ełunia-nie hgll, lIwraca.n6.

~.~iTO

przez strolly i
w l,liskości sta-i sporz'ldzonaj
PrzystllpUj1lcym
CTi drogi Ileln.nej w bochi letllce, prze-I do o~wietlenla awych. d.om6w gazem. przed:
tr7.~n.i d\\'~ch mo~gów mi!l~'y Il~w~polski?j, I si.\lbi ?I'cy I~inni udzIOM bezpl~tll:1 ustlIII I
clyh Jodno) dZIU latyny plcĆdzleSlllt dZlo, plśmlcnnlł IDrorUl~oY\l o. spos.oble obchodze·
"ięć IIteni kwadrn.tolYych, : Ńluryr/l tO riq. : tli" sie z ll"zol1\ I ostro~no~C1~ch przeatrzegu / /'IN/II;rt tnll/rak/II :adlle fJodalki skal'. gl\6 S!1l wlll.nych ~1l11 umkmemll wypadk6w.
!JOII'~ i opla/li TII;~J81r; od prmJaicólaculD ' Nnd&jllcy SIIl nlO~eJszem sp6łce W. K..HolIC.IJIIIU rruu liiI' !Jer/q; gdyby znś pl.teds i~· l me8 et C· przy"lleJ na .zap~owaclze!lle ?bicrcy uwużnli din siebie korzy tlliejszem ślVietlenill gazowego IV UlleŚCIC ŁodzI-Ole
IV iunom mi jsou zok/nd guzowy urzlldlić, I 111010 mmownć os?bolll prywlltnym lub też
II IV miejscowości tej kas" mia t:~ Łoclzi I whubom możnoŚCI produko~ania gazu wo
albo nin po indII/o. wlasnego placu, alllo wlasnych posGayacu, dlll swojego własnego
też mkowego, jako na inny utytek potrze. użytku lub też używać gaz? przenośnego,
buego, oduać przedsicbiercolll nie lIlogtnl produkowanego przez kog~ mnego w obr~w t.kim razie ci1. obowi/lzani bydl), s'~l1li bie lub po Zll ?b~llbelll utlas~a. .
w odpowiedniem miejsou plt<e pod znklad
§ 4. Przedslęblercy obowlqzn~1 ~Il cały
gazowy z wlnsnyoh fundusz6w zakupić.
Z/lkład włllsnym ~osztem u;zll.dzlĆ l tako·
§ 3. Podej,o uj/lcym si~ pl'zed8i~bierstwa wy VI ciągu trwanl[~ przedslęblerstIVII swo:
urzlld zellia ośw ietlen ia gazowego w mi eście ion kosztem utl'zymywać w szczególoo~cl
.Lod.i, s lu tyć b~d ti o Ill'r.er. czas trwllnia zaś (1) wz~ieś~ za~udowllllill u~n. .zak/adu
I,?nccsj'i wyl:lczny przywiloj przepr01Yau?o. guzo1Ye{lo l urzą~zlć aj)araty, Ja~le w po·
ala 'Ul' gaz rozJlrowndzl\j'loyclt w cnła,,' czątku I nust~pllle w CI'lgll trwllma przed·
mioście, II. nadto dostllrczll"i ~ guu do "no· Ri~biel'st":lI tego ?kl\~. si~. potrzebne do
tl'Z1J. gmaehOIY publiowych i domów pry· produkcyl gazu I oŚWleLlaOlI\ gazowego;
watnych oruz IY tym celu dostlu'czauill po · b) urzf\dzić gl61Yne i poboczn~ rury komu·
tnebnJch do guzo l<ego oświetlenia Ilrty· nilmcyjno w.uhcach, tArgach l placach dlll
rzquów Z wyjt!tkiolll ozdób i knndelnbrów, doprowadzenia gazu do dwu,tu latarń puktóra ,,/ndze lub osoby prywatno salUo Zl\- blicznych, na poczlltku przedsitbierstl1a
kU(lJwnć i sp rowllt!zać sobio mog~. Przy· urzll ,l7.ić si9 Illajflcycb, orllz do tych, któro
l'Z!ldy Ilotrze!Jnc din dOllrowndzcnin do gml\- póżuieJ' IIl\d to IiczhO urz~dzone zostan",
cMw publi cznych i domów prywntnyoh gIL· jILk niemniej dlll dO[~I'owadzenill gazu do
111, przodsiebicrcy obowillzl\ni są dostl\l'czlIć gmach6w rZ/ldowych I dOlU6w prywatnych,
po cenucu uie wyższych od tych, jalcie Celi' 7. tem przeoież nadmienieniem, iź obowi,,IlIkiem przy podpiaaniu tego kontruktu zek ten Ci/łżyó b~dzie wtolly, !Idy na kaUJe
przez obydwie stroay kontraktuj/lce IIloźo. sto st6p angiel.~ich odległOŚCI od ror .konym i ptldpisanYIII ozoaczone zostały. GI\Z OIunikncyjoycll do dwustu latar(\ publtcz.
do gmach6w publicznych i domów prywa- nycb gilz prowaru.llcyoh, konsum~ya gazu
tuych przedsi~bicrcy dostarczać obolYił\zllni przynajmniej nil trzydzieści płomieni z"depo cenio stillej, obecnie tym kontr11ktom klarowanIl i por~o%onł\ im %os.tllhio; o) "pm·
ustanllwiaj'lcej ai9, mianol.icie zt\ knżdy wić latnrnio, sztyce laterDlowe żelllzn~,
tysill" stóp kubicznych angielskich po rubli slupy latarniowe. żelazne, zgola .ws~elkla
srebrem trzy oznaczonej-cena tn przecie? potrzebne do OŚWietlenIa gazem u.hc l plaulegać będzio według zadeklarowania się o6w przyrzlldy; d) ponosić wszelklll wydatprzedsi~bierc6w, Rtosunkowemu lin kol'1.yŚć ki w ciągu calego okresu przed~iębi.eratwa
konsuloentów obniżaniu, oraz gdy konsum. na wyłamania bruku pray zakt~daulu rur,
cyl\ g:LZU w jadnym gmachu lub domu doj- 111\ roboty grabarskie i ułoźllme. p~ruązodzio do dwudziestu picciu
&t6p ku- nycb bruków dla pr~1prowa(lzema IC& do
bicznyeh, n drugi l'az
e do pięć. pierwotnego stanuj e) nakoniec utn:ymywać
dziesięciu tysięcy
nastę· i reperowali wBzollcie do oświetleolII «"ZOie stosownie do
mierze

pomocy
prtyznaję
O wcale
auto~stwa w wyl,la:
skiej, zamiast cz ekać no. zawodnIl, wobec d
silnej konkurencyi, k8l'yerc w więk szy ch o·
No jak tu majll co zarabiać nil pod o- lazieniu niżej opisa.nego 01\ zło środka aDl
gniskacb społecznego "ycin. WszyR~ko się boyeh receptach małomiasteczkowe aptekil też czuję sill zdolnym do propagatorskiej
•• ,
rozbijll z jednej strony o ciemnotę i prze· A o wiejskich aptekach próźno i marzyć w tym kierunku działalności. Cala ZlIsiuAlagul" .d,o .. i •..- ZOA.ho,", i apl.ki wipj.ki •.- s/łdnośó włościan, z d~ugiej -:- o nieumie· przy takim stanie rzeozy. Nie zwróciła gil niecb przYJllldnie w udziale OlIder pol'raktycE." ro,.""".noo kw.. tyi. - ZrOdlo oho· Jętność p08 t~pOWaD111 I Dl e znaJoUlość ludu uwagi nl\ tę okelicZllość "Gazem lubeIskn" mysIowemu farmaceucie, memu puygo~nemu
rób. "'; l'rr.odmlot ~o n~wjll i. - l!r• • p~dl he. '."ie. lekarzy naszycb, którzy oajmniejszycb nie w swym ·artykuliku p. t.: .Dlaczego mamy znajomemu. W w~drówce po pewn~J ~a.pa·
i.,.- lor1r" ,.śród
uem,.".tw~.-;,u'ezc,woś6 tI ..en· okazujll th~ci do zaszczytnej piouerskiej mało aptek wiejskich?" W odpowiedzi nil dlej okolioy kraju, zawillzateOl z nJm znaDrk.rok. "Kolco...
dZla,a
. • /no.CI
,,' na d'
"
. k'lO mu S(e
. wym k nil Ih
.
zlewlozeJ
a zacbwaszczo· to pytanio gazeto. za przyczyny brnku ap· jomość i oto, Ja
u zw~~nej przes,dallli, niwie stosunków wiej- tek wiejskich, uważa. przcdews::ystkiem to, rzenie, po kilku wsp61nie wychylonych. kle·
skicu.
iź lekarstwa obecnie przez medyc'llll stoso· liszeczkacb "aptekarki.' Wydziol'z.a.Wlwszy
W na •• ym "magazynie zdrowia i ait fi.
Nil niwie tej tymczasem grnaujll sobie wnno s, zadl'ogio, a wiIJC odstr~czają od aptek~ w miasteczku, kt6rego okohca woazycznych,· jak lud OtIzywać lubi" niek~ó. w najlepsze znac,horzy z którymi kanIm. liptak ubog'! kli~ntelę. Wyoika .. to naj- lo Di~ obfi~owata: w !,wy.isze ~arat ...!' społe·
~zy swojscy socyologowie, wyczerpuj'ł bi~ renCyll lIIusi być nieraz be1.skuteeznll, ślco. fJI'~ód z now.ogo ~Ierunku w te~apJ\, w kt6- czne,
gdyż mlljątkl zlemB~le w nIeJ rpiJednak nagromadzone zapasy, jeżeli wie· ro nawet nieco oświeceńsza miatomiastecz. "~j dawne ZIoła. I .korz.enle kraJQwe zastll' parcelowano lub .. rolkolonLZOl'ano! spo·
rzyć należy niektórym mnoi'lcym się wci~ż kowll ludność obdarza ich bezgraniczneol plon o pl'ze~ alkalOIdy I ekstrakty, potem z s~rzegł wkrótce, IZ. dochody z \Utere~u
ozoakom. A moie też w nAede.wllo prze. zaufaniem. Umieją ooi doskonale wyzyski. pod,,~z!zenta od .llIt cztel'~ch taksy a~te. na skromne nawet lego potrzeby poczynaJIl
prowadzonej z inicyatywy Prusa polemice wać nieświadomość i skłonnolić do fan ta' kn~skl.aJ. Z~u~uzyć nnlezy, ~.e ponll,?o DI.e wystaroz~ć•. J~dyny . ratu~ek przed~t~.
w kwestyi ,zwyrodnienia" fizycznegl> 1Iasze- styczności prostaczków. W/aści wie zatem ZrlJle~lon~go kIerunku w te~lIp\l,. pl'ZOplsy "lałO przyClłlgnl~cle kh.entelt chlo~sk~eJ.
go plemlen!lI, .mieli. duio racyi publicyści, lekaTzy i pomocy lekarskiej ludowi nasze. obowlązuJł\ aptekarzy po dZIś dZle6 do u· Ale Jak, wtem Sllk, lecz nIe dla "takloJ .Jak
któray, opierając al~ na tJch oznakach i mu nie brakuje. Szczeg610ie ubłogoslawio. trzymywllnin różny~ wyszlych z uźycia ? mego zllnjoOlello" Irepele.' (Pełen s~rytu
danycu statystycznycb, uderzyli DO. nlarm. nil jest nimi okolico. miasteć~a Skat w medY.'k~,uent6w, co Icb naraża nu. straty. Z mte.rlokutor mÓJ w t~o apos.ób .0kreślLł t~
To zapasy &iI i zdrowia mocno tokże kwe. Olknskiem. Miejscowy bowiem nauk~wo drulpeJ znów stron.!' taksa aptekuska ~ó- sw6J. prtyrzqd myślenIa, gd>:z nual zwyczaj
sLyonuje korespondencya z Kieleckiego, za· wykwalifikowany medyk posiada' '~k dano- wna) Jest wysokOŚCI tak din aptek, otWle· krailć rOZIDOW\) ustllPstwaml na r~ooz drumieszczona w • Kraju." .Niedobre cza. SZli .Gazecie Kielecki~j,' dwu' ~ okolicy ~anych po w8ia~Lt, gelzie. kieroIVnikie,:" mo· giogo ~rajoweg~ jllzlka). Powzllll myśl
sy - pisze korespondent - śmiertelność kolegów, szczyc1lcych si~ daleko wf~kszcl1l ze być pomoclllk P:'OWlzora, obOWIązany prawdZIWIe geD1olnll.. Trocbę,. coprawda,
mi~dzy ludności/ł wiejską, stron naszycb zaufaniem i co zlItem idzio powodzeniem IV utrzymywać,! aptece tylko !l00 medyk~- oppnowalo aptekarskIe sumIenie, środe~ .
wielka, tyfus i ospa zabieraj" liczne ofia· swej praktyce. Jeden z nicb rezyduje Ive Ulelltów, Jak I dla aptek IV mlastacb, gdZie tez zastosowywany bywał poczlltk~wu
ry.· Nast~puje dalej posQpny obraz n~zy wsi Zawada ad Olkuszem dru i n:l ko. liczba tych medykamentó~ musi wynosić dozacb hemeol?atycznych, wkrótce Jednak
wśród ludu, do którego powrócimy niżej, morze celnej ~ Michałowic~cb ~zy też IV 1200. Rezultatem tego Jest drogoś6 le· wskutku nabyola wprawy, .poszto w8zystk?,
zwracając tymczasem uwag~ czytelniku na pobliżu. Cierpiący odbywa'ą do nich w • karstw, od~trnszaj llCl\ wŁości.an, II nieslu- ja~ z p~atka .. Zasa~zal HIll 00 na to~, IŻ
to zeamwienie śmiertelności i n~dzy.
dr6wki jak wierui do Mekki. A róźniq, 8~~ szole jlrzyplsywana skłonnOŚCI do wyzysku Olles~ancy WSI okol~eznyo~ .znajdo,!a1L ?~.
Gdy. 8i~ potr'lca o kwestye POlVyższe oa doktorzy tylko metod:} stlIwiania dylIgnozy. u ap.tekarzy. .Gazeta" domaga się. spraw- tlld w .aptece wszelklo. mozll\,!e I wen,ozh:
plan pIerwszy wy6t~puje potrzeba taniej i Jeden bada wzrokiem, czy teź innym od- dzeDla pr~episów farmaceutyc~nyoh.l taksy we .I~kl, obJę~e IV dZlwaczQe~ f~rmakopet
?ostę~nej pODlOCy lek~rskiej dla ludu. Du· powiedniejszym r.myslcm wydzielioy chore. apteka~skloJ . . Kwestya . ta, Jak wladomo~ ~yzeJ wspomnlOnycb."lek~rzy ludll~ R6.
w JU~ W tym przednllocie zepsuto papieru go, drugi ogranicza sill na ścislem zbada. stanoWI właśme ~rzedl1110t nara~ odnośnej zne ,kom8r~e sad~a, .pSl.e Wlltroby, "w~~
~ drukarskiego czernidla, a dyskusya do niu ... wlosów. NastllPstwem dyagnozy Sil w.l~dzy centralnej. Do wypOWIedzenia w ż?we g/owy, pOOlIOtx r~znycb. znllnye~ l
zadnycb praktyoznych nie doprowadziła re· porady w tlIkim np. guś<:ie:
?",eJ ~wego zdania nie czujemy sill kompe. mezD1lnyeh '! zoologl\ zWlerZllt I t. p •. IllezuJt-at6w.
.
.entnl, przytoczymy tu jeduak przykŁad zliczone lekl, sfabrykown.ne z cZYDnlk~.,
~dwol,w~no .się do poc~ucill obywatel"urwać trzy .gllrści~ trawy J~k.a pod Pa- wielce praktycznego jej rozwillzania.
zupelnie pod "zgl~dem medycznym DlO·
skIego Zlemlall I własnego IDtere8u aż na. dnie pc.d ręce I zrobIWSZY z nIej odwar,
Praktyczna filozofiII życia i sprytne korzy- wl~nyoh,. ap.tek~ e~spe~yo"ała ., coraz
zbyt mnożącycu sill syn6w Eskulapa. Pier- pić przez dni trzYj"
stall\~ ze słabości ludzkicb, wszystko jak zWI~kszajllceJ SIę IloścI. PoczQly oawet
wsi mieli działać rad" i opieką Illorlllną,
.kawlllek stali rozpalać rano i wieczór, wiadomo zwyciężyć zdo/aj'l no. drodze doj· napływać i recepty ludowycb .le~arly,·
drudzy - szukać chleba. i zl\s/ug .. nie- hartować w kwaterce mleka, poczem co śclll do celu - zabotpieczenia sobie mniej. nieco więcej od wyliczonycb ekomphkowa-
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i .t. p.• tudzież ut!zymywa~ ludzi do ?bSłu'j s~rzętuie zebrane pruz au~iellkiego ioly., . W. lymie <luchu prumawiał członek ko· p 6 twowy. IODemi slo wy, Ulanopol pro.
gl przy produkcY.1 l16Zu, do znpnlnr.u\ la· mera, Edward M rteD' \ uotycząca wy· 10\ yl p. Ko i i z.r6<-il
zgrowa· wadu
kt6re 'ui o nie i~
tarli, d.o o.adzoru 1 kierunkIl ~akłnd'lII I t. )l,; padków z kotłami
fubrykach Ilngi.lskich dzonych, iż t" tam kw ty" u
i to rozpoclyD
mych tylko przyg')'
przed.l~blercy. J~ urZlldzeOle zak luuo ga· a notowaD . Jlnez w'adzo
z cal wany 'fU p"piCraJJia! lu i ha"dlow j • . ..ań do wpro ...dlODio. t~ko ..ego, jnlc to
rzlldów, dok/adoo I od 1876 do
roku.
Po t Ilowiuno :rnteJl\
ka
te o, wybr Ć j i wid ć z tego, ii wiekua cz • fibry.
lowego, 6praw.,emo potrzebny~h
rozprowadzeDl ę rur j Zl\ ohrJN enie IlItuń
OŁói ~ 81~ wypadków, w kutek których z 10D 7.gt m ,.\zenia oroi 1~ j (><1'4 2YĆj" ka Łów w tl%Yl11uje si~ ter z s l kopt'm
towany twa
pi fll!;i .. uglu. tytanio i powoli "Oiel
prodDkey~ w o.
publicznych nie bęc1". mieli prawu i/ld.ć Itr i/o ~yci8 ~,O 1 lodzi, - 1;33 wypadki z
• ólnych ob d n tym prz • ez leiWIIDiu tak Uienli/fgO dla nich (aktu
wytazego .... ynagrodzoma Dad ozu czone p • pochoUZIl :t uie i jęto go obchodzeni .~ gl, dl
r~grarem dwuna. tym i trzynastyll\ .n!nJ .j: z kotlarni, Ibni tw Il>luzyni Łów - j dn. III miolenl.
j kim je!' ów t lny 1110copol ').
'
lIej u~owy.. Ze Itr~1 y. ładzy IIIlej klej e/owell\~. z po~odu br".ku ollpowiedniego
Z ul!jeciem ~e i Dl! / I rJAln ~ prl":' ,.
Na po ie<!~eDiu towan}atw popierania
zape"n~a Ile przedsl~blercom poili oc do w,~ alllLkowllnlB rob.otnlków.. . . .
Wy tOlchrad.kl go, IDny dn litlIP l w przemyału I. b ndlu pootacowioDo opracousuwnn1~ przeukód, gdyby tako.\HI ze atro·
'1y'" łJlO'I: be t'll' ludZI glll!_ IlIeraz erca tuleJ lIy~L 'prl ly lo. ców, o,ld wn
.ć ~~wtyel~ ta ret raty i prz
tawi je
ny trzecIch osób przy urzlldzenlD z.akładu, rOC2nJe z wIny tych, którym poWlllrlll [~ pokład. O wl.lkl8 nailll'Je w mez .. ykle p. mIDI łrowl finall ów.
00 jednak znaczy ten stracb
rab.y.
zaprowadzeniu rur I rozprowadzanIU gazu muz1ny. \V U1cuotlniej Europie d wno trlolno6ci finanso II obeclltgo lulni.tra;
były uynione. Gdyby t powodu wypad • • ",r6eono uw li
na I o fakt i jul
pnyp ACUII", iż
bardzo kró Id CZII ie kantów
b cznyell, wobec
~ ktu
ków wojennych zabudowl\nia zakladu g zoo w roku 1856, z iniryat,wy J du go z iniy. poprawi on finanle ROIyi. Dlił zapał tro· jakim j~st no Y wynalazek
po~
wego, a~ raŁy, P!zYr&lldy, rury i i. y. zo- ni rów,. :z.lIloiono toworzy two .0ebro!Jy. nad elle o tYSI.. Z projektow,:ny monopol ta· zW81 jll~y '% ~itm; i l/'oJU przygotowr"ać
sia ły znJsz~olle , uszk~d~ol~e~ przedsl~bler. kot-ła~1 I III uyna.mi, . znaJduJllc. mI "0 " baczny, . [,ler"łZY OllU~%lł go~.ce nc "II %yltkle kOOlfflDe do odly"iania cz/o"i •
"y otrzywaJ' Z Irasy IIIlcJsklej odpowlednl'l obr~ble ddnłalnoścl t J in,tltucy',
brn- z"ołenn.ków p. Wy zn"hrafl "leIto. Rte· ka produkty. Wynal z Z p ni, ii nie
bo.nifikacyv .na naprawcy,zkodzonycb pr~ed . nl\ ta po~eg
Da Ilozor~e ez lonków .1J d czywl.śclo, przemy 1 tab ~ny dO~lero w: o: dal!j, j k za lat 20, III "yn!.; ! zy Je..
1I1101ów, w Innych atoh .azaeh do udZiału maszynalnl, a tO główo.eJ n 11 I/IOłlUn/41u· tato Ich cz. ch zaczIII '0 rozwijać; dZJekl lobie powlI%8Cbne pmwo ob)"w lei tli' .
booifikacyi z kasy ruiejd:iej nie będl\ mieli ~ni. Wkr~t~o. ~ rdzo p~z!koll no .11l O u· k.<>okurcncyi, !iczb pl ntatorów po~uio la W jakim wówcz s stracho bed" (liek~rz~,
prawa.
(IJ. r. II.)
'/.y CZIlokl J ID tylu 'JI I W obt<:DJm za- 10 do 200 traleCJ, ( bryk cya tytonIU ZDa· rułyDllrze,
hodQwcy bylll i 1000
le liczba iel. podnio ła i~ do pokwl j cz.nie iO ul puyla, ,. niektóre !ratunki "indywidua,
por2lltlne umy 111\
cyfry 60 ciu; liczba zu kot/ów i UII\lZyo, tak dn.kon,,/ , ie 'mi lo konkuro.al: mon Dluzych lo/l
SPRA łOZD!NI! TARGOIE.
/••.
pQdlEgaj,cyeh opiece towanyltw ,obracho· z zngrl\oirzn mi. Wprowadz nie zu mo.
• '&n" ~oltała na 25 tylier,. W tych mioj nnpolu t:lł.annego odrazu uhlje caly pno·
.- Gi<łdo t...wl1fłŃ1oo. Srraw,,",!.nl. 1,.... lnlo",. &cowokiaeh, gdzio iatui ~'l podobne lowa· III) I, znllZczy wIzylIkich f"brykant6w i
(do doia 2ij nl .~a). N. ,irl,I,I. IUt.j"~J _lko .
Łódzka.
wypodków zlUni Jl7.yla .io pOlbawi cbleba 25) ty ięey o ób, ujmuj".
uJ •• oo w t."odDia uhiegllm (lOlly4\ In tnl ofJro~ • ty.tw. liczb
Illb tei fabrykacYlI'
tJ, pnJUint Ilony tnlm i1, liO nlt~ą·J· ZłJ_}_ I!V trzy razy, co jut je t n j.ymQwniejnym cych .iO Iprzedo1
tego. n4,1 betlzle musial wydlć
(-) Kwesta wlel~anoc~a. W roka ze~dD Ie, te od pOP".J ,t40uuktl .. puhtltu1.h t ... dowod'''1 u1,tęczności l kowych. Fabryki, Oprócz
_t .. jol o<,.k.wać Mlw' ni .",'dl. te pOtn•. u
w podobn1ch to rzy. okolo 100 milionów n wykup calego przed· I zły."" w l)(jrz~ Ś~I t wlelkn.~ocnycb, Iy.
b. l..,u&le jaki ·jkolw.. " ,ow'J ""hadkl ,)0 w1"0 lwa~b,
i , rnięc1z)' innomi WI1. iOl..ieI"1Lwn, a i /I stępoio I lema lo upłyoie szell~my o JlroJe~cl~ urzlldzema kwe ty w
I.. i. OW1tkl. Ta., pOh,,~k. ",oto b}ć alho .. la·
wydahć rouotoiktt. cz lU, t .uilll niezliczona liczbo nrzedoików kOśClołac!1 ka.tohc~lch, ~II cele dobroczyo.
Iwle.ie k.... LJi \)algIH,IriOJ, ,lb.Mi po~n. i n•• runknmi,
• d z (%11(17. jllc uznał to doprow dzl e I~
do należytego po. ne. PomewBl prOjekt ole Ilrzysz~dł ów·
handl.. lJtoi.l r, ...,wl"i.. wne ud.1 l', to ,. ruie
ha.. ,iO .....ot••• n_woL L,louJ Lo Jut na,I,. ~I\ konlecID
przyjll6 z drugi j atrooy in· I'ZlIdku; do tego Jaj CZIUIO rtlld b.:tJzie )Jo, c~as do ~kutku. zuteul przypolulUa/lly o
pilo. adr"y ni. ub.", polit).... t)II"'t.ich ,1 .. 00& nego robotnik, w k "ywan go Jcz~ścjej no.il • roll 'lmly. ,Jeleli rz"d, zamilll 01111 paniom naszym, przYl?u8ZC~njIłC, to
.. ieeieey. N.. rule ~trnak ,pekuhG)'. ni. rnoie
proJb.. 6 .. lelkich wymiarU.., th,b' io 1..1 II •. prl z RUlO tuwarzy.two. nobotuik taki 20 .nilion6" rocznego dochodu. j ki mil Ułoże w tY!,1 ~oku z~chClł .zajllĆ SIO kwest'l
ui,'l. wr'\tpi Ja. podnl la. K.pllol "kl.·'Owl odpowiada włZyatkim waruokom, koni :z. obncllio z tytolliu, życzy aobi lIIie660-70 podczas WIelkiego tygOd~IR. Celu do~rn
dlł.ta w "OI,aQleWłl) '" •• łrr.. i I ad,! UW-lO J Ił "Y"I do r cyoo In
o prowadzenia roboty. milion6w, to moina d j do tego a mego ~1nnego nukać cbyb Ule potrzeb, Je&t
uJnltłje .ł6-wui. h,QflOD\6 nu_yth fl......("i~lm·r.Lw.
W o t tlIich czllltlch rllllly ni których c lu innlł drog/l-nll[,rzykłau podnie ieni In Ich mnóstwo. 01.0. n przyk~ad spr W1t ęu·
Skulki,m ".r..laj,""J ta •• oJei pl •• " dl • kun.ol.
popra"ill. .it powoli. ukoo""yly t)il.!ril .w,ik, ry ~h pllil tw uropeJskicb. witlz"c .kuteez- banderoli i podlltkó" ak~yzowyeh. Ten do wy "o/ugo ~o tllJla pO~lnDnby zDtlle~ć
'/,_ "1. '. PapIery k lonloln obJ.g.ly łw ... itj 0066 dzilll li tych towarzyue(" okalały 'rod k zl1propooow ny zo tał pnez fi bry. cz~nno pop.Melo w gr?lIl? pn(1 lIa'~rcb.
I podui.,t, .10 laku. N. lor,. pap! rów ",IOd,y. ilU pon.oe przez wydtlOie oupowieduich kanta !aogubi't'go, który doda I j~!Zcze, Wiadomo, 1.0 prze~8tawl.eDla amatorsklo 1..\
narodowych ~ach uyl l101)6 ""I ki, a karol pop ...• pri'W, II za dzio których nil wlej.ea mA' ił podobn podni ienio baod~roli powinno rzocz builowy k?AClołll 1110 pr~Jszly do 8.k~.
wił! li, Ir.\OWD, rhoeial P'JtIOU1 k:OfleO\f1 1.la [})t
zyniltÓ. dOfJu'leun bye mOIlI} tylko te b)'6 .topniowe"" w przoriwnlm bowiem ra' tku,- byloby WI~C do źyczeUla, uby z 1U1·
.ajw1ł,,) m .. tygodniu
"'.... LObdr', 2 mor ••. Aak 'o. U'p.. olOby, kŁóre dużyly odpowiedni egzamin i z,e mogłohy ,lI.niet nieb81pi c%nie odbić ~yatlwy pobożnych parafiuaek ?tworzylo SIO
aobi..ie moeae, etl'D,! nieł.tń enloUL
których Ilrowadz nio .iV daje gw ranc1~ siQ lIa przem1'le.
tępnie wprowadzonie lono fr6dło, z któregoby kOl1utet butl~wy
Wolno. B r a tł fo r d, 2lj marca. W,·I •• '''0, lumicno~go wyp Iniania Prtyj~t1ch Ilbowiqz· 11I01l000lu ro.winqlolJy If naj.yiszy", ato. zaczerpo/lĆ mógł. troch~ .gr08za. Takl~1Il
cno, be& "mi,o!, Pr&ł,1la .pokolnls.
WtIno. Je, e r, 28 tOarca. Wtłn. n',. ~20 ków. MIOdly illIlem! punktami •. zwrócono pniu kOlltraband~, uudno bowiem by loby fród lOIl\ bylaby. Illez~wodOJe .kwesta. "leI.
uwago glówni na wi k ro:"otmk6w, guyż urz/ldzić nal żyty n dzór na cołej linii ka?ocna, kt6reJ proJekt. panlo powmoyby
-!lłO ftl ... 100 kC'.
Iln/lo .taty tyczno wyi j w8(Jomoiollfgo In.1 gl'4ni~1nej.-znłlilooy kompletnie przemysł WW1~ do serca, 'poroz~ l nl~"szy .SIO z zarz,,·
Mllrt.ll' wsknui·lI. ii 118jwl~kl1.y gdyż swobodna up.awa tytoniu by/aoy zu~ dU1I1! o.bu parafij .. \Vle!kl tydz~e(1 tuż. prze·
Przemysl, Handel i Komullikneyc. tyoiera
proc nt wyp dk6w przypll( 1\ n te fabryki, p łnio wzbronion'l, _ podolo łoby to ceuO d6;drzwlam,! - Jeaeh Wlec Il,lOCle pallle 2~.
gdzie przy kotlacb i III 9t1n ch pracuj" wyrobów, (t k, jak jut bylo w innych pań. 1I~lal' uczyn~ć coś do~rego, w t"kun raZIe
PeleraburlI· (Korespondoncya .. Ot. t.ód~.») lIi/pd:i robotni y. MiaDowiclO na 100 wy. latwacb europejskieJJ, po wllrowadzeniu mo. Ole POz08toJe wam .w.lele czasu do DR.Oly~lu.
Oetatuie poliedteoie komisyi teclmiczn j, padków, wyoikło przy
lIopolu) i wreucie zlIIniejszy/oby z powodu
(--;) D.zli o godzlDle 3. po poludOlo od·
Cldbyte w dniu 7 nlarca, odzna zylQ ai lIie·
d~ieciach do 15 lat
4.1 proc.
dro:tyzl\y kon!UlnCn, 1\ znrazem I doch6U b~dzle 510 ogóloe zebra Ole czlo~k6w town·
IWy kle Ol otywieniem rozpraw, 1\ UCZCIl61.
mlodych IUllziacb
Jll-1l6 116,4."
_
'.
I.
'.
,,",)'st .. a .!!redyt?wego 10. Łouzl, o czem
niej lajmuj"cym "foratłm 1 krela...,'! ko·
roboLnikaoh od
25-40 Hl.I..
"I 111003 d,iwlII, te odu1waJ4cy nuady w I'e. przyponunllUly lotorc80 ~anyDl.
mia,i, p. A.belewa, .0 'rodkaeb przeciwko
"
"
40-60
9,6"
t ~Ihnr,~ del'io,ci. pO,,~la:1 .io n. v~.ce. auglel.
(-) Sł~. okr~gowy ~Iotrko~.kl ~OllCZY ~
lei nin wypadków w f.. brykach pal'o
11"a umuJ'1I0 to włZy.tko p. Azbelew I,k le. a nIe ,.. mlank?w.h Igola o vruJ'~Oł. UlI.· dlllem dZISIejszym swoJe posledzeOla w f,o·
b l .. ,
. k .. 16'
.. d wy dl, ,to""'ln Ola celem dUlo.uwaul. kollów "zi' w ci.gu trzech dni ubi egłych rozpa.
zmo
."
.
.
w,ch. Refer t .wój p. A. rozpocz I przy. pnyc oc %I. uO wnl?S u, IZ ~ wnym ~ J.e y./ parowy.h, wypracowanym pn....111....0 ....ego '"
toczeniom daoych ItatyltyCZ\lycb, wykuu· u101 prawIe 6rodklom pneclwko zmnlOjSzo. pilnla, p Ko... ł.bo. Prolekt t.', J.ko reIerat od. trzono 30 spraw, nl\ dZIś pozoltało Jeszcze
j,c, i1 znaczoy procent wyp"dków poobo· DIU "'ypadków z kot/a mi, j t ~aloiellio dd.lu lódakl go toworaJ.t~a povi.r~Di ~ne,,\y, sześć.
. .
dzi z nleurniejętD go obchodzouia siO z ko· odpowiedniej ukoly IHB8z nistóIY i palaczy Illu, pncala.oo ll~ o,,<gltl' Iłnla komlteto".' w h·
(-) Deputat handłowy m. Zgierza, WII·
'la-,'
l' 111··z.Dllm,
· parOW"IIII', a •• telll ~a.
opr"cowa
Km'Oltet n. aIL.. 1mlul'
.wruruk""""le
łI" ąo
w helm KUlltze J NaJ' .. oilościwieJ· obd&rzony zo°
"Ul
_
J
~
~
n '10 pra-'Id
"' e l co o zacho wa nl'(\ 8"I t,roburgu.
l'racach" tOWAU),tWIl'
ttrlU Tn utUAlo
łdy od przyczyn, u.uni~cie których znllj· icb 1111 alutble i t. p. Dla oadltllia zaś ~. tak pOłytec<ul, t.' ... lnlmolu •• t"lerll'.DIO
doje li~ w możności człowieka i l l a j . tOnlU wuystki IIIU onletytej doniosłości, oLowany... "I. dl. okr.u u lód.kie~o,. tnotY~' ui~" to
') Od ch",i1i od.l,ranlo Eor.,pondenoyi ... ,d.
zope}QieJ' wykonaiDe.
A. propoauje aieby przed tltwić wazyst. pot..ohQ ... pro~.d.c",a pod~b.,eJ on.t)'t~or' dl~ ja. ,mi." •. z.."l'łpilo bowiem nrt~dowo "p".'
I . 'II'aiIDyc,h d
.
.'.
całego paaltwa. O '1lnch tpJ . t.ltawJ' I JDJ (rdcl cumie o r.o.prowadwulU monopolu tytulIiowego, O
J,ko jeden li Dajbardz PJ
owo- le te przepiły .adzlo pa(lstwlI do urzędo. puar kille.krotnie U,ie"nik L6<I,ki.'·
c•• m pital u... 'I"awoldawca .kODOmio.nr ' Wat.
A.
dano
icb zatwierdzeDia.
"
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WICO IIIU Zlł
pro·
ruocno
na
m.u"
ne.
o ieh doktorekie dyplomy,
pedyowat je cy w dolnych okolicacb. 1\ tem tle posO'
bie'"cych wielu poważnych i postulut,
instytucyi spoczlłl w rQ'
równiei, u8pakajBjllc sumienie, że zreszt!} peem zllfysowywUjll8i~ epizody uerazp, dra·
poważnycb ojc6w i SyDów cicbego ' kach energiczniejszych i wiecej w obecnej
na zabobon i cieUlnot~ nicmo rady i cho· IlIatyczoc. Wyrobnik Maciej Bialow'l8, zo 1111
Oczekiwauie tych wrużań odbiło ' ci~żkiej chwili przesilenia rolniozego o;;y·
ry lawsze znajdJ:ie 'rodek i liei pośradlli. w i AntolIowa, około Chmiolnika. [lowCdro· ai~ i w organie kioleckilll Z pewDym otlcio. : wionych pragnieniem uoura StOWftl'ZYSZO'
ctw. apteki do zastosowaniu liO do pole. wał na zarobek do lasu, odleg ł ego o mil 4. niom zawodu w jednym z Dlutepnych za· nycb oraz pouniesienia przoz czynn'l pOIOOC
cenia zoachora. Nie trzeba dodawać, że Pracowal trzy tygodnie, żywille .iQ 8uchym raz oumer6w zazullczajllcym, iż bałet w "dro. ich dobrobytu ekonom iczuego. Dałoby si\:
wkrótce wszyscy byli nader z .iebie zado· i~z lui onnylll chlebom, nie ogl/ldllj'lc oawet dza prz epad ł bez wie§ci," pomimo rozwio· nieco % powodu tych ~tronoictw i agitaoyj
wolenl: zOAchorzy, klientela i aptekarz, 1\ cieplej strawy. Przed 8amemi zapustami szonych już po ulicacu Kielc szumoych afi· powiedzieć, ale boimy siO, ul' uas znów nie
przyoajmniej pierwsi i ostatoi. Na tom wracał do żooy i ośmiorga dzieci. W dro· nów i rozprzedania bilet6w.
zgromiono za "moralizatorstwo," takie nas
8iO jedol\k działaloość mego znujoruogo oie uze zaskoczyla go uoo z silnym wi 'itrem i
Godni pożałowania kielozaoie I Alo zre· bowiem nnpoDlnienie spotkalo od zoanego
ogrlloiczyla. Doazedt on, wkrótce do tn· za miocilł , był ju:! ulisko domu, lecz wido· sd'l zwlokl1 w znspokojonill wrażet'l tylko Ijui czytelnikolll koruspondenta "Kolców"
kiej znajomoAci metody sa morodnej medy. ozni sil mu zab rakło.
aiad l wiec pod ich nateżenie zwiek!l1:l\, [lowinuiby siO telll pana "Lali." Na zarzut nasz, iż otwiemjQo
cyoy wiejskiej, że nawet uiejednokrotoio gruszll w polu i zasnllL. Śnieg zasypal bie· pocieszne i nie tracić nl\dziei, to zostanlł I szpalty dla niskich insynuacyj, "Kolce" od.
w "ypadkach nmiej obci"żajllcych su mie· !lilka tak szczelnie, że led '110 na trzeCI dzień, pocieszeni, bo skrzydluta drużyoa je!lzcze powiedziały, otwierajllc ja mz jeszcze dla
ich autora "Lali." Ty'" razellI wszakie ten
Die aam ordyuował z powodzeniem rozma· po śoisłych po zukiwauiach odgrzebano je· si~ odnajdzie.
Jui sie ounalnzła! - W tej chwili otrzy. ostatni za cały argument IV odpnrciu ua·
lte we w8porooionym rodzaju »medyka· go cia lo. Sied.int sko tuiały z pilll przy·
menta. w Nalaty zaznaczy~ wszakże, że syt "'illzon" do mmienia i aiekier/l w r~ku ... maoy numer wspomniouego organu ogłasza szego zarzutu przytoczył tylko 11I1SZ0 "mo·
w końcu sławy i mamooy pocx/ll siO w [lieni~dzy zarobionych mid przy sobie pól· to ze sllIutkiem swym czytelnikom. Ze SIOut· ralitatorstwo" i odslldzit uiżej podpisanego
wlltpliwych wypadkach oiooo skroputami czwarta rubla." -'l'emat goduy pi6rn Pru811 kiem - bo zbuntowuna przeci wko władzy ou samoistnego bytGwnnia, utoż sam i ajlic go
rX4dzi6 i atywat swego wpływo w kioruo· lub Sienkicwicza. luny znów w/o~cianin dyrektorskiej "iuternaoyjna" trupa z całe· z Silflllaticusem. Kończ, Qn sw,! elukubra·
mrozU so bio lak ręce po łokci, wyua- go bogactwa wdzi~k6w lIudounycb swych 0Y\l pełnym gryz"ccj irooii wykrzyknikiem:
ku tJap~dzenil\ pacyeotów miejscowemu
siO do trzymania lauouoha przy geo- /Jrty.Y/dr pokaznla Krahwowi i Kielcom, "O rozumie ..• łódzkiego wyrobu!" Co za
pnedltawieie/owi rnoyonalnej medycyny.
CZl nie zadziwiaj/lca pomysłowość? Oto wetrzo, ii oieml\ nadziei utrzymania go tylko... pięty, i zelllknę la UO - Lwowu. szkoda, ie strzal cby bił zn6w i to najzu.
rozwi"zaoie kwestyi aptek wiejslrich i po· przy życiu . Cbleb żyLni pojawia 8i~ w chu· Zimnjerkol również .ioternl1cyjna." divo, pełniej. Mog~ bowiem zapewnić godnego
mocy lekarskiej. Od aptekarza bliżej przo· tach tylkQ w duie wielki ch uroczystości; zlituj 8i~, zawadź z p. Puchoiewskim o strll' Lalę, źe istni ejll rzeczywiście i to zupeluie
niezależoie ocl Sarmatiousa, dalej, że ro·
cie do dyplomowauego doktora, nit od zwykłe zaś coc1zieDoe pożywi enie stan owili pion e Kielce!
Zreszt'l, majll one pmwo do kOI'zystan ia ZUIll mój, jakikolwiek jest, nie 1II0że uyć
Itnacborów do lekarza. Zawszeć to krok kartofle i pieczywo. $klltuajllco s i ~ w polo·
wio z milki j~ezlllielloej, w polowie z zie· z rozryw ek, umiejll sig bowiem znjqć i po- pochodzenia lIidLkiego, skoro ol na tutejszym
Daprzód.
Na nic wszakie leczyć chol'obę, guy j~j mniak6w. Ludność wzrnlta, źr6dła zaś zn- wnincmi sprnwami . "Gazeta ki elecka" do· bruku prawdziwy flamo /lODUS, jako świeżo
~ródło pozostaje niotkoiete. Niezn przeczo· robkowe zamiast sili zwiQkszaó, jeszcze wy· uosi. ŻO w ostatuich cZl\Sncb mOcIlO miasto osiadły, 1\ l'rawd~ słów moich /atwoby lIlOnem tr6dłem wi~k9ZPj cz~ci cbor6b jeat sychaj". Rozdrabnianie ~emi przyhiera co· i okolic~ zelektryzowalI' od roku otw~l·ta i gl" redakoya "Kolców" 8prawdzić, gdybym
i wszystkich inleresujllcn kwestya wyboru odsłonit tylko przylbicę; redaktor orgaml
brak 6rodków do zados1ćuczynieoia poirze· raz wieksze wymiury.
W "magazynie" wi~c "zdrowia i sil :ty. nowego pisarza dllt tamtejszej dyrekcyi nie wstydzllcego sili szykan i illSyouucyj,
bom oanego liz1czDego organiKmu- niedo·
ILIltek. nęclza. Przejmujllcy .10 gl~bi, choe wotnych" narodu, złowrodzy gospodaroj,, / szczegółowej kred Ytu ziemskiego. Wytwo. poznałby nawet wtelly znujome sobie oblipełeo prostoty obraz tej D~dzy, grasujlJ,cej niszczyciele - nędza. i cboroby. Powioo>lby nyly sili pnrtye 7.Ilciecie z sobll walczllce, cze. Dziwna rzecz! Organ, pozujlłcy lIa sa·
_łr6d ludo, daje uam uutor wzmiankowa· nieco o tem pami~tać inteligencya kielecka, która i wśr6d ogółu inteligencyi walazly tyryo1.uy, nie moto znaleść korespolldenta,
Dej już korespondenoyi. »Zima prawdziwlI- kt6rej kieszenie na srog" wkr6tce nardo· atronnik6w i agit"torów. W og61e sprawa kt6ryby czerpał pełnIł garści'l materyał 7piaze on w dalszym cil\gu-zacz~ła 8i~ uo· ne b~dlł pokUlę, gdyż juk miejsco wy organ powyż sza wzburzyła okolice i miasto i prze· życia tak ludn ego i interesuj~cego miasta
piero w pierwszej połowie lotego, lecz już oglasza, lila tam zjechać pośpiesznym po· szla lIa pole og61niejsze obsRrllllllia wszyst· jak... Łód~. Ktoby si~ spodziewał, że w
lrodae dała 8il/ uczuć biedoiejszej ludności cilłgiem 150 rubli dziennie kosztujllCY nie· kich w ogóle urzędów w instytucyi. Z oiu· naszem ",ieście brak muteryalu do satyry.
w/ejekiej, bo cbociai w okolicy jest dosyć miecko . rumullsko . czesko· węgi erski balet. jasnych napomknień gazety wywuioskować cznej kroniki. A może temu winoa bystra
lalÓw I opał niezbyt drogi, to jeduak wie· Wobec nudów prowincyonalnego życia. 'lIożlln, iż walka sili loczyła lIli~dzy przod· zdolność obserwacyjoa "Lali" i uczciwoŚĆ
ła niestać j na tanie drzewo. W skutek zoo znanej naszej krewkości i... lekkości cór !tawicielami prywaty i osobistych jedynie dzieuoikarska ... kolcowego wyrobu.
UOI/IOnOvu8.
,dorocznego nwurodzajll, robót po dworach Terpsycłlory, spodziewać 8i~ n.. leiy, 7.0 tak interesów, a zwol ennikami dobra ogółu tie·
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I med I Ul rebrnTIll n
l~dz6 hr. ai balam; b6jce połoiyło tamo kilku prze· ko pewDa, ł.e lUf nio potrafilibyśmy uczy' (nb)lo 3019,1~4),iDne raohouki bieżłce 71,5 /8,60&
(pnyh.I.9GI,138J; .... ta"1 oprocentowali. a~.881>,347
I' ni I U,
gorliw .pelni nie obowi,z:· chooZłCh robotnikó....
nić czego~ podobnego.
(pnyb. 16~.U9),
116... "uLilowJch.
(-)
owo li' o Lodzer Zeilung." W je.
- Piotrków. lirylarye (olCorzy81lDa krt·
P.tot.b..... 28 m.rea' W.ltole n. f,ondYII ~II/...
(-)
Jan Augo t Kunt, dnrm I (' tatoi h numeró" w no tępuj~cy tlytoU~tgo. \ 61h Prusicka w pow. nowo· II DO~, w.ch, ~n'I•• lU poło ... oh. 9~IJ.. 6'1, r •• t- &lota
lUi lkaniec w i Kalin8, gmioy \Vi kitno i
felietoni3tn gaz:. "Nowo ti" chara. rndomskowskill1, włók 36, kupioOIł zosta· 192'/,. ~'/o Ii.ty ztUt.wne kred • .,em.k. 109'/.. ak.
OJA banka. t"oel'vj3106llo dla. he.ndlo. u.graUiO&DłutO
.T II Lud ik I n6, mi
i
i Ol
lIaullgo wsp6łbrata po piórze. "M. la za rs. 29,903 prze~ pp. A ntonipgo Eit· 308,
banku dr.konto""", ""terobaraklellO 748,
chów t~Ji.e gOJiny, pu ledl j,. si~ z rodzi· dur
lIio ,kollcxy lak j k "Glos." n r
i \Viktora ludzióskiego. Dobra p ote raburakifłiCo bank. miv,lr;rUiLrodowego 4a(.
::ami s mi do (Je nt....
~Lodzer
cslkielll poważna i po Wrusk w pow. hrze~iil8kim, wł6k 15, nn· ~8.,,1I1I, 29 marca. Hilef., ll&nk. rc.HItJ.lrlłllO
180,25: f'l. Ii.t, ... t ...... 66 70, ~'I, Ii.t, Ii~,,"l. ,
(- W l6dzkim urztdzie powiatowym od· fabryk neku
na gazeta. • czelo jej bY,1 j'. Jan Gnoi6ski, zo. rs. 13,200.
62.26, 5"' , I)ulr~,.ks ""'Iohol!n;a 11 Ą,.,. 64.00,
b~dzie i~ dnill (S) 2\l hiet j r. b. Iicy· stoi człowiek stołrrb l slld i or)'giunlny. ;L Bi~liografi~. Wkrótce uknże si~ na .p61· orloo
II emi.!i 66,811.
puły •• k, • 1880 r, 80,75. 1'1,
tacya l p' ~ dnIeIw lU deki r cyj opie. R 1\ tor "Lodzer Zeituog' pru Ik z pno. kaeh kSI~g~rsklch prl\~ p. K.orzybskle~o li.lI zaltl.wn8 rO!lIjlllcie 8930, knpony MI",,,! SlO.8U,
C%l;:tow 1I1cb. Da oddanie w przedsi bi r· k nania, pru ak % narodowości, Il pruski p. t •.• !\f_homry rolne, k,t6ra Jcdno~ześtlle 5", poł:yn'llllra O"6Uliowa I lNlj( roku 138.0 l, t"tr-.. 1\
two pr1w8 ne rob6t budowla n ch przy zn· olic r z pow%nia. W jednej r~NI trzyma bydz"o I~kto wy.danll w LIp ku. w J~zyku UWIi r. 129.60: &\tCJ8 "Rukll halI tlIowego -.-. dy6860, tir. ł:ijl. wuu uridtl. 280.00, akbuclowa .
lmy le nej
snch sgier· pióro, w drugiej-pi kf,l ułańską. Ma"z)' leI ~lIenlleckl,nt. PIerwsza c~~ść dZI~la, p. K;. IkollLłJW'ego
o)ta lcrol1yŁo.'~ - I1ILrI'-uIrIB - .-, n.. jOl)w .... P01.101k.
ski h. Licyt ey rozpocznie li~ od Bumy pruski przygotowal Jui zopewno h'l\nspl\. Je t pOWlęCon,} ~peoyalme OSUSZ~lHU roll, toIyj.k" 94.łO 8'1. rent .. ru .. ,j.lu 107.20, .]r.k01lło
j ,215 r8. ill millus.
W dyum wym galne renty, ogoie beng I Ido i kolom.. Intarki ?rug~ !oaś II', k~uJ~ o gos.p0(!.lrstwlo IVog~le 6 0l" prrw"tUQ 2'/. '/.,
londyn. 20 marca, Pótyo... rosyj_k. o 1879
do Iicytacyi WyrlO i 1'10 cześć sumy licyta- nn lon dzi ń I'nmi~lny. gdy Łódl o~t te. 1.0 zlIllanl\ch, Jnkle zdll:l!em autorn, pOWlO'
93'1., !Con.olo 101'/•.
cyjn~j.
.'
. cznie stMie it~ l,gd~'u!... 'fylllcznsem zaś nt~Y.. (lOZl\p~ow~c.lzać r?lnlcy. Rektor aka· r. WarulwI,
29 marca. Targ n .. pIana WłtkGw.kłłł
. \\ ~rmie urz~2!e P!lWl ~OWT~OI odb~z~e strategik pruski uchwycn. patron6w mieJ' domu rollllczeJ IV Lip ku . dr. Blomayer, go. P.E.cnioa ,nt.
i 'U·ll. - - _ , p.lrłL i Ilohr.
alt dm (9) 11 kWI~tnt r. b. heyt ~ya ,III seo Teb sWIi rlAlCSy"i cia bez(lrl)'klodme wy'luł o Jl~fLCy p. KortybsklPgo nader po· -, bi.l~ --78~, "1 borowa 7~6-800: lIto
JtlillU#, 7.8 pośrt'dOlctwe!" deklllrac)'~ ople· u~C1nli dyplomacIą .. , Udaje on, ;;~ w)'unje chlebne śWIMlect",~.
wlborowe
--600,
śreunie
--'-, W'adli·
czetowanycb. n odds1lI8 w przedsl~?le~. lI echt ru ische ZeiŁung" .,.,. j~%yku niemiec·
- Nekrologia. ,. p. Stul/isla/o Pi/owski, "'. - - - ; j~•• mi.il 2 I {-o ..~ol. '00 - ł2O, owi .. :nO
-816. grska - - - -, rseplk 18Loi - - t ,imow, at!"o pr~watne lIaprawy ~ruk6W' n~ pIęCIU kiln. W dziale zagranicznym u niego na l knrz, zmllrl IV iotllcacb w d. 8 b. 10.
-. Tlepak rap.lim. - - - , ,rooił poloy - - --,
uhcnch l. pl .cu \Y Ol. Zglenu. Lloytt\~Y,a pit\l'w8.lym pho.oie polityka rosyjaka i nio-I
ollk.r. - - - -, (uola - - - -, ~Iemuiaki - - - al. koTl.8CI; .u..a Jaglana
- - -, jO<Kr~zpoczDlO In~ od sumy 726 rs., 3 .. kople~. zlOordo"ano tIIbi~gi o noleżyŁo podtrzymaROZMAITOŚOI
mleuD .. - J{rr0r.aJlA. gruba - - - - kl. \Vadyam wymagalne - J.ak wfżPJ. nie w Europie lIulolyletn rosyjskiego i pre-I
•
2& pud.
DOW16r.itlllh puen.io1 000, i:1~1l
O szczegó/ach dotyczllcych obu lUlytacYJ do· stige·u. Dlial W8 n Łnny bozustallUie prze·
,
. '
Jooemieui" 16, o.... 260. grl10hu PUlIld;('.
wirdzieć iA mo Da w oddziale ad ministral
'
d
b
.
.
d
§'n I'
)(
Ostatnie
parowce
z JaponII przywlOz/y SOO.
"
re mony na er za wneull wla 01110 Clili. I I I
I •
'k"
t - koro!.
cyjn)'lD un~u powiotoweg.:>
god~innch
/
li kt
('
.
dl
en cO( arz u o.ooy w ccsars Ilu ulllwersy e·
W.rs .. "., 29 lIIarca, Okowit.78'I, .akuy', po
.1
b
'
~n.:e n .o~ Ule Z/llIJI}Cy, we o znp&: cie IV 'l'okio. Uoh.crsytet ten załotony w
urzęuowyc .
wnleOla llueJscowego kor I)ondcula, ani
' ' , 'I'
k'
, ~. 9'~.Sto"tnok ~.r"oo ~o wi.ar. 100-307'/•. nurl.
( ) Ferye wielkanocne w szkołach 16dz- I
.k
l k)'
r. I 67, zlIJm uJo s'O pl nlO nau anUl POSili' sklAII. za w;,ułro kop. 80~'-8Ot)ł, Ea (Iltu. 261kich
i~ w sobot~ dnill 2 k"ie. 8
d p~ rosY,lsh Ul l śgo po s. Ul' '110 Zt·lł.· dn obscl'watoryum astronomiczne, lanorato. 262. ~.rłlki za .,i.,lro kop. 81(1_817', n g&ruiuo
przez 3 tygodnie mianowi. c~ a. u~J na lC r~ u~8gl, ecz "!Y .l}cz· 1rya, ogród uotnniczny. Student6w jest o· kopioj"k 206-266 lo dud, na wy.ohll, 2'1.),
tnin' trwać
SerIIn, 29 marel.
Puenio" 160-J70~ nil
cie ;10 23 k
ia Ił. to ~ pow~du iż w ' IlfilO Sl~ lrosz~zyś' o o,, at)y, "k ga~edclO J~~~! be nic 540. Of~/y .aklad zostnje pod kon· mar.ou
-. "a wre, p.t. IG~I/•. Zyto 118 - Uli,
'gurowo y WI~ CI Z mln ' Ja nOJr zromPJ t I
.' l
t
'b'
b d
,
tydzień po świ~lach katolickich przypadoh rosyj kieh: z Moskwy, Orlu, Tuly, Kaługi, 1'0 Ił mlD18 fa s, allU I hO lem 6U ay ya na lnt\rteo -, na WfI'. pat. J 2M.
londyn,2Y ,..rei, Cukier Jł" !ją proc. 18'/••
prawosławne.
Kostromy i innyoh. W rozultncio, otrzy. roczne z cesarsklcgo aktu' u,
mODDo, cukier burakow,: 11, spokojnie.
(-) Z pocdy. Urz,:duioy do segre~o ..a. mujo si~ oajzupełniojszy galimatyllS nikomu
liverpool 28 marca . . ~pr"wOK,I.ui+t poo~.Ł1c(łw ••
nin korespondencyi pp. Boleslaw MIchal· niopotrzebnych i uikogo w Łodzi nie
Prr.lpulxcr.alny ohrót 12,000 hol;f ata lo. Ddenny
dowóz 40,000 bel.
ki z Kahsza i Feliks Żelachowski z Mln- interesujlloych. alo za to przejętych "ten·
Lln,p.,' 28 marCI. ~vrR"or.dBnie ':O,'IOOWH. Ohr6ł
wy, przcniesieni zostali " tym samym cha· doocYll pall'yotyczną," faktów i wydurzeil.
l4.,O()() hol, li tAflO na .pękulao1~ IWIwór; ],000 h .. l.
raklorie do urztdu pocztow~go IV Łodzi.
Dla Niemiec przpciwnio wyznaozono nnder
Petersburg, 29 marca. (Ag. północno). Zwył.k.owo.
Middling anlerykarilkA na. mr. 6 U t...
(_) Z powodu braku świalla na schodach. skromny i nic zIVraCl\!llcy uwagi k~cik ... Gubel'Olltor enl'8towski Zuwow mionow/,ny 110 Ii.t. gr. ~"/.. p.
pan L. ,ulelIł w t~ob dniacl.1 pl"l\~kremu wy· R.edaktor "Lodzer, ~eltung" gra nader .IV!'! zostl\1 gl6wnozlIl'zqclzojl}oym wltlsulł .Togo Ne,,·Y.rk, 28 lIIarca, 1I.,,0In& WOI .. .. N, Ot.
pudko'". Na uhcT KamlellneJ w domu bltull 1'.01, wśr6d mleJscowych fa~ry~nut?w (?) Cesnrski J Mości kancelnrYIl w wydzinle lo,n,. lO,
Ja",no "p.sy pn.uioy 62,412,000 b.OIli, kuh.
aua B . w sieni • przy samom weJ'lici u l u· /ngodzl
Ich
znp~dy, wf.budu, I kleruJQ od· I
d
'
C
.
"
f
'
"
d'
,
, I"
, h
".
d' urz'l zon
eSnl'zoweJ Jo' aryl, z "o nleSl9- f,dcy 1~,S69,OOO b.nli.
iey. wajduje si stól, przymocowany do pOWIel. OlamI w UIC . Ucz~Cl.nllll l po, aJe ,
.
.
e
ściany, na zawiasach, do czyszczeni4 rle· "dowclpne rt\~y .." Z J go lO~c)'aty~y. Ul m· n~om do .godnośol tUJoego rallcy. ~(lCz}.
ODPOWIEDZI OD REDAKCYI.
czy. Stól ten IV TKzie nieużywania go. a cy zaopatrzyli Sl~ IV zoprz~gl rosYJsl<l p, 1'0- nIk odd.m/u głównego ~arzlldu wOJenno·
B.,oim/""ntyD 4"""'4 litl.. oodo.r.nogo pod d_ut
lelllbardziej wieczore01, powinien być do- syjskie "prelotki," rosyjs~ich "rysaków,", a I sqdowcgo, Bykow, mianowauy zosŁol po24 marca r. b. do p. Zdti.l.... Kalako ... ki&ą<>
louym. 'l'ymcu.seOl rzecz si~ ma zupełnie naw,o~ kuczerów "Gnnz ~te in 'fula." Z Je· mocnikiem głównego prokuratol'!\ wojen. pr08imy o pO{Rtygowanie .iQ do redakOJi, w Ole:
iuaczej, gdyż stół zawsze bywo. rozstnwio· go 10lcyaty~y fabrykanCI cor~z t~ z u~we· ne o
dci.IV' pomi~d.y goddn. 12-, • l ..., prced pola.
dnie", lub którogo1colwi.kb,d' dlli. o god.i.i.
ny. Pan L., OIajqc do jednego z lokato· 1111 wy6t~PU}q pntryotł;cZllen~l ofiarallll ,g.
rów tego domu interes, wszedŁ wieoz.orem !,~nnz wie lO ~oskllu. Z Jego nak~Olec
Sofia,. 29. m~rcn. (Ag. p6ło,) lto~encya i-ej Vt ieocorem.
do sielli nieoświetlooej, wpadł wlnśm8 na lDlcyatywy-:to JU,ź szc~yt .P?myslowoścl hu· znpowUla, zo zaduych rue,h6w powstanczych
·.l'ELEUIU .... UUlł.l)01ł'ł:.
rozstawio~y stół, pokalecz,ył sobi? .twnrz, mor~styczneJ, naJkonllc~n~~Js'Y 1(?~lo/c~ \~ i IU'c$zŁOlVa(l w ostatnim cZllsie nie było.
uderzył SIIl przytem tak Dle8zcz~śhwle w o' g~ścle "Kladdera?atscb n, - naJzawzIJts~ Aresztowano tylko komendnnta widdyi1.
Z dni' 29 7. uni.Sa
ko, że doktór przypuszczał nawet wyply. memcy.russofobowlo całlJo gromad,} zapIsali k'
t
k'
B d
.
II'
Gleldl W.razlwlkL
.I~_Ili~cie oka. Ohllrakterystycznli byłn odpo. si\) na członków - po.pio~·l\jllcych ... ~OWII' s, lego z~ S OSUU I z
en ?rowem l pu I I·
2,do.ot końee'R ,I.hly.
wiedź jednego z lokatorów, który na uczy- rzy~twa 1'0ZpOWS,zechOlllnla prawosławIlI IV czne grozby regentom czymone.
• Z. ",kil, .r'I ••I.' .. I••••
niony zarzut co do nieoświetlauia scho· kraJU zakaukaskIm."
Londyn, 29 marcn. (Ag. p.). Do izby na
Berllu r.a 100 rnr. . • •
66,10
jj~,60
d6w, odpowiedzia~: nto dobra naucz~1I
gmin wniesiono projekt. o procedurze kar. u Lond'lll łI l L. . . . . 11 81
11.2d
46.25
4U5
17' ['ONurA
nej w Irlandyi. Włndzom 61ldowym dozwa. Ił Pary n Ino fr. . • .
dla tych" którzy SIIl pO. nococh włócz, ~l?
II Wiedeń n 100
O. • • • . ijO,S6
>o. \ . . . .
" .
8d 90
potrzebme. n A stało SIO to po godzJnle
8,ej wieczorem.
KRA J O WA J Z AGRANI CZ NA,
In Sl~ przcsluclllwa6 ŚWIadków no ,vet IV
Za ,.pIOt, '.AII .....:
(_) Niedbalstwo dorożkarzy przechodzi
nieobec nośoi osknrżonego.
W niektórych Li,ty Lik ... "I, lIr. Pol.. • • , 9łAO
Ot 25
ROI. Poi:. \Vlchotlni. . . • • 100.26
wszelkie pojęcie. Nieraz wYJ'e:!dżajlł oni z
wypadkach udzinł przysięgłycu się znosi. [..iat, Zu. Zie .... I 69 r Sar L , 101.75 100,15
10\.75
'd
- Warszawa. Jubilellsz. W towarzystwie
I
.,
n
łl
Sor.
II
tlo
IV'
•
101.36
domu, nie opatrzywszy nawet ua eŻyCle o- muzycznem w d. 26 b. lII. czozono 60.le. Procedura moio być przyspieszolllJo. Dozwa·
101.76
Lili1 Z.. I. M, War.., I:Ior 1
9~ , 70
99.76
•
rożek, co bywa powodem ,wypnd~ów. Tak tollł dzialalność kompozytorskll p. J6zefa la sill na rozsh'zyganio nicktórych spraw w
,
ll
D~.25
99J!6
nu"
n
np. we wtorek kolo godzlO)' 2,oJ po połu· B
k'
kOk
I"
I
...
~9,~8 , 90
n
'I
lU
duiu na Piotrkowskiej ulicy wprost sklepu rzows lego, znanego muzy a. zlon owie Ang 11 • • ,W? ność pracy me og~'IlDlCll~ SI'J, Ił"
99,10
98,90
u
'I
J.'
u IV
.
Sprzllczkowskiego, dorożkarzowi N. 18, komiletu przyjmowali go uroczyście śród w nauzlel, ze s[\mo prawo usunie lUozność Lilty
Zut,
M
,
T.oOdtl
8er.
1
9~ . 26
U0.26
P
muzyki
i
wręczyli IIIU dyplom nn członkIl d' ł
h
g~,",iozllceulU pana Lat., spadło kolo z do· h
u zla u prasy IV przestllpstwac .
nil
II
uU
04.onorolVego, Il uczniowie instytutu muzycz,.
U
U
UJ
9ł. ' 9',!'ożk! '!' . chwili, ~dy, skr~al z ulicy Piotr· nego, kt6rego jubilat jest inspektorem,
Wiedeń, 29 marca. (Ag. pól n). TwierdzIl,
GI.lda BerliĄ.kl.
,
JlowskleJ na <?egl~lnl!\ną, .•.Wskutek nagle- wrllczyli UlU wieniec laurowy.
że wieść o WCZol'ajszem powstaoiu przeciw UankDO~1
rO.J J.k.ie laras. •
18021>
170.90
go przechylenia Slll dorozkl, pnn Lat. wy·
l
'
" 't'
IV
k' . t
.
,
l' t' ' • '
_
li
,.
nA
dolt.
180,pndł z niej wprost i10 rynsztoka, przepeł.
,eczelll~ ItSrlCif IM!!.
arszaws l lOS y. reg~oc~l g(\rlllzon~ sy IS lYJs~le~o, rozpow
130. Weble
o.
W&ruawO
kro
.
180,17'-66
nionego nieczystościami. Oprócz kompletne. tut szczepio'lia wścielllizny miał dotychczas szechnlt peszteńskl ., Revue d'Onenl n na za·
n
ittł.er.lull"l ~.
• , 180, '119.~6
go zninczenia ubrani., p. L. poniósł jesz. 180 pacyentów, z którycll jeden tylko umarr sauzie odebranej jedynie z Kalaraszu wia.
..
j'
dl.. • 179.60
17'.16
, ,
k'
i to ua gor'lczk~. Obecnie leozy się w nim
.,
Lon t rB
kro .
20,34
20 8"1,
cze I !Dną s~rate, mi~ł bowiem '!' les~eni ośm osób, przybywajllcycu w szpitalu za domości, że IV położonej na przeciwnym
dl.
.
,
20,20
20,26
od palta dWie bute~kl dość, drogleg~ '."Ina, rogatkllmi wolskiemi.
./
brzegu Dunaju SylisŁryi slychnć było przez
kr, •
•
Wied.ń
15930
169.40
któro na ten raz ml!HJly Się oczywIście ze
b
D
"
01.kouto prJ".tae
g'l,
!i 'I.
Na !!eie.
owiadujemy się z nKuryera czas pewIen gęste strzały.
swojelll przeznaozeniem.
codziennel(o," iż no. odbytej IV tych <lniacu
Gi,łdl LondyĄ.kl.
(-) PrzejeChanie. Wóz młynarza pana w slldzie handlowym licytacyi czasopismo
Wtll"le nR Pot.erlhurg. •
OS'l'A'PNIE WIAOOlrlOSCI HANDLOW E.
Abla t oaladowany nlllką,. przejechał starca nGłos" nabył p. J6zef Potocki za rs. 209
O,,~onlo 9%
przecllOdz'lcego w poprzek urogi. nil rogu w gotowitnie, przyjmujllo na siebie pasywa,
ulic Dzielnej i Dzikiej; przejechany poniósł któremi to wydawnictwo jest obcią,źone . Do
Berlin, 29 marca. Na usposobienie giel. -~.~~~~~~~~~~~ ~~~~~!!,O
ciężkie uszkodzenra na piersiocQ.
licytaoyi przy stil pili pp. St. Beha adwokat dy wiedeilskiej oddzinłała korzystnie windoDZIENNA STATYSrYKA LUDNOŚCI.
(-) Kradzieże. W szynku Schulza na przysięgły, Michał Wolowski, Jan Poplaw- 'ilOŚĆ, zo w~gierski bauk l<redytowy, jako
MaUeńłłwa zawa.rt.e vr daiu 29 marCa!
przedstllwiciel grupy rotszyldowskiej, zawar1
Zielonej ulicy Nr. 787 w czasie traktamen- ski i Józef Potocki.
W p.ra~1 kaloIleklej tu, jnki sobie wyprnwiało Ji:ilku stolarzy,
Jak si, I'obi'l interes!!. Ozy tamy w "Ku. umowę z r,zlldem w~gierski m co do przyję'
W par.fiI e,,"nglellcklel cia
wi~kszej
partyi
5·cio
procentowej
renjtueo z nich ukraM drugiemu zegarek. ryerze codziennym" jakoby glośna firmo.
StarozakonnYCh 4, & mianowicie: J.kób Rabia ..
Zrewidowano wszystkiob biesiadujllcycb. Georgo Goulet, posiadnjlloo. w Rheims wieI. ty papierowej, i ie porozuzuiano ai'J także ileM. Handl, Dobranie.t, lIand.1 Kir.. tem s P..,·
jednakże zegarka uie odnaleziono.
kil f&bryk~ i skład will szampn(lskich, chc'lc co do dalszego zaspokojenia potrze!) skar- Sił Rachh~ RybA.k, Lip:n&tl IJajz,.r Urrnuteiu ...
Kocbmao , Dawid Z.tm&u Z11beruac I M.·
Podczas targu we wtorek wyciągnięto z Królestwa i Oesarstwa wyrugowllć wina bu w~giel'skiego. Poprawiły się szczegól. l:iur,
rjem 'Vioer.
niej
kursy
akcyj
kredytowych
i
rent.
Tukźe
pani R. z kieszeni portmonetko z kilkoma innych firm sZRmpnńskich, a natomil\st
Zmarli w doiu 29 marCB:
Kllollcy, d,ieei do 1.1 lii·tu <marlo 4." tej
rublami; panu M. IV czasie tłoku kolo je. wprowadzić swojo, chwyciłl\ sill sposobu, na innych giełdaoh zaszt.. pomyślna zmia
dDego z kramów, jakiś zr~czny rzezimieszek rzadko dotą,d praktykowanego. Oto wie. na w usposobicniu. Wobec tego giel- IicJbi, chłopców 3 d&iewclQt l; doro!llrch S, W' tej
licr;bie rrll;)żoz:yr:u l, kobiet 2,. mi .. uo ..... icie:
przecil\l nożem surdut i zeskamotował pu· dZl1c, że kupcy nasi i w Oesarstwie potrzo. da tutejsza 1'0Zpoczęt.~ dzień dzisiejszy w Noro"rt KrawoJ.yk, lat <c6, JÓz .. f" Anos W,wiol'Ow'
gilares, w którym jednakie znajdowaly sili hujll kredytu, rozesłała po miastach Kró. usposobieniu mocnem. Popyt przewa. aka, b,t 70, Antonina Sta.,ińak"J lat 62.
tylko bilety wizytowe i inne papiery bez lestwa i Oesarstwa znaczne partye swego żal pmwie we. wszystkich działach. Po- Ew,,"gleUcy, dzieol <In l.t 16-t~ 'IDlU'lo 2. w tej
wykonywane z powodu regnla- lio~bie ohłopuów 2, ur;iowcąt -; lll>follych l, ,. lej
wartości i wroszcie pani K. jakiś ch/opak wina z ~asŁrze.źeniem, że odbieraj~cy zap/o. kl'ycia
wyciągnllł z koszyka par~ drobnych spra- Cli za Ole dopIero po sprzedaży wszYijtldch cyi kOllcoflliesi~cznej wspiel'aly zwyżkę kur· Li~!l>ia mgio1.y ..n -, kobiet I,. mi.nowie:
Matyldo Adlor, lat 51
wunków.
bute!ek. Rozumie, się. że tak '!' Królestwie, s6w. Ruch był chwilowo bardzo ożywio. Starozakonni: dzieci do Il.t l.s.lu zmarło l, w te.i
(-) Dwaj rzezimieszkowie stanęli we wto· Jak I w Oetarstwle znalazło Rl~ wielu, kt6. ny, szczególniej w dziale akcyj bankowych liczbl. chlopcó ... l. d.ie .. oc,t-; dorosły"b 11 ... tej
rek wieczorem obok wejścia do teatrzyku rzy ' propozycyę tll przyj~li chlltnie. Do i rent. Wiadomość o postanowieniu drogi lietbie nt\:%O&)'EU - . kobiet l, fi, mianowiole:
»Variele," oczekujllc na wychodzą,cycb z Warszawy przysłala finlla l'beimska także żelaznej lozowsko·sewllstopolskiej, potrllca. E,tero Z.g.l. lat 43.
przedstawienia, w celu latwym do zrozu· znaczlIlIo pnrtn win swoich, " niekt6rzy nia podatku od kupon6w w dotychczaso·
mienia. Jednemu ze spektatorów skradli kupoy otrzymali w ten sposób nawet po wej wysokości. oddzia~a/a bardzo korzy·
LISTA PRZYJEZDNYCH
na
usposobienie
dla
pożyczek
rosyj.
stnie
zloty zegarek. kt5ry jednnkże policya nn· 500 i więcej butelek wina. Co więcej, fil'!ł~tel M;,:,uteurrel. E.. A,ch •. c Berlia.,
skich
i
rubli,
kt61'e
osią,gn~/y
znaczne
tychmiast odebrała.
ma George Goulet cbc'lC wyrobić sobie u
J. Frohnel E K1SZyDlOw&} F. KlelO" K1jowa.
(-) Pobicie. W pobliżu fabTyki Federa nas pole zbytu dla swego fabrykatu _ na. zwyżki. Na gieldzie zbożowej zwyżka zrona Wulczańskiej ulicy przejeżdial maly v.:et clo 1. g6r~ opłaciła, tak, że kupcy Oli' bila dzi§ dalsze postępy.
WYKAZ DEPESZ
chłopak, starozakonny, i zawadziŁ kołem o SI potrzebowah t,lko ponieść koszt tran.
PeterSburg 28 lIIirca, Wyka. banku paóstwo • d, niedoręrzollyc/l przez tuteJsz'ł atflclI' tekstojący tam lekki powozik prywatny. Znaj. sportu wina z kolei do swoich składów. 2H marca. Stan kn$Y 13J,688,454: (przyh. S,IJ17,077j.
!:l'a!iczlJf] z powodu 71U:tk!t:ładnllch odr16ów
dujqcy sill wpobliżu stróż dognni! uciekają,. Jak na takiom ryzyku, przenoszl1cem po. weksle zdyskonto ... "o 2' ,U2.006 (abylo ó~.65") . . . .
i i/mych przyczylI.
Helki Da papiery publicwo :.1,275,384 (pnyb. 613),
eego woźnicE.: i niemiłosiernie go pobił. dobDo przeszło milion rubli, firma George zaliozki
na a.koye i oblig. 11, 1~ ",~36 (ubyło 4,116" ra- /do.-rohw.ki • :lh.ab .. ter.-O.mbiti.ki • Rypi ...
Oblopak, nie chcąc być dłllżnym, bronił Goulet wyjdzie, przesqdzać trudno, to tyl. chanok bież~oy "oUlisteryum O.au,ńw 7d.G62,07Ó
Zima.rer .. BerHo.
~
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DOKTÓR MEDYCYNY

.. . .

A. Elzenberg,
oddzialu dl. chorych

•HONOBA. TA. •

i Ikórtlyc!. w upił.lu
" WIIr za"le, i"" .. I.
w mi~ zkaniu .wojem przy
Mafl7ałkow kieJ Nr. 132, od '-7
polutln/u.
283-0-1

BJlVJlJ1LE"' 8JUVII

SELLIN

llrze:!ywuy lat 59, po krótkich cierpieniuh przenio la .i~ do
"ieclnoki dnia 29 nJarc. o godzinie 7 i pól wieczorem.
Pochowanie zwlok naal4pi wo czwartek o godzinie 'po
ludoiu z domu pod Nr. 320, Przl ulicy Koolt ntyoow ki l, n
kt6re pozo tały IIIl\i '!HOZ z dzie~mi krewnycb, przyjaciół I z •
jODlyeh zaprana, jak równie! na ialobne n.bożeń ,two odbyć liO
mnjl\ce nazajutrz, to
w
o godzini 10 z raD
330-J

żulazna

!I

o., •

A. G.

~1o~~r~:tir:otUkUJe

Henryk Neugebauer & C~

MŁODSZA

kt6ra jelt . tan io wyl cgitJ':I1 01fftĆ
odpowiednle'ili , ,,ind ctW&.lIi.
.
w r tlltKe,i nini j ze·
327-3-2
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li
"lOOr.
-Jt
Terelp. 100 r.
JI
,,"obr.·Ud,kicj
fł
..
Nad.i' hullk:.
'ł n'Dka Uantl lowelO
w Waruawi, 260 r.
11 "~.r. n,a Dll. !Wr.
" lIoo. H. wl.od,i ~50-.
" War.Tow. Ub. od ugoi.
• wpl. Tł. I~'\ ~W r.
" War.Tow.'" Cakru 600
'I Cukr. Dubrdl. 600 r.
" , J óteCów 2C>O r.
-.-1 u h elen" 260 r.
_.
" " Uerm'Qó\l~60 r.
" " 1.Iukowio.260 r.
n Jt Leonów 260 r.
u " Cf;~tocioe ~GO r.
• T. W. }o'. St.ali 10 Or.
IOI·~·1
II
Tow. Lilpop, l~Q i
1.ooweDlteio 1000 r.
» Tow, Z.kl M.t.al. II.
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Staroohowickioh 100 r.
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4% Listy LIkwidacyjne Królestwa Polskiego.
Ciqgoienio z dni 1 li i 3 rnllrCII 1887 roku.
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'fk. w Zawie"cllI 260 r.
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O. Koullaua,. 600
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Pod~jmuje się całkowitego urządzenia
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Warlośo
LilL likwid. • 12'.6
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sunki, wrazie zamówienia, osobno nie likwiduje.
_ _ Bliższych wiadomości udziela T. VOUWERK,

- -
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Tow. Z"k.. }lu. Ba"".
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średuicy

browarow, gorzelni, tartaków etc., za kosztorysy i ry-
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-.- !I(.--.-1-._._1
kupoou. polr.6'1.
-.Li.t..... nowyoh
• 128 O
-.--.--1" "m.W"",, liII 23'.9
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pra y filtrowe.
kotły parowe najnow zych konBtruk 'yj,
armatury do kollów,
rury żelazne murowe stojące, laoe do wody i gllzu
od 38 do 900 '",..

--.- -- -.-.- .-.- .- -..-- -- - .- -. - -.-

-.- .- .-.-.-.-

" Wart. T. Kop. w01llo i
Z.kl.l!utoicI10h260r.
łt

systemów o sile 4 do 1000 koui,
lokomobile o sile 6 (10 20 koru,
pompy parowe I ceolryrugalne,
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77' 86C 988 790DD 186 g5~ ~76 8S. 080 6S4 711 1G8 770 849 866 885
80018 O'JS 194 287 80'J ~4 619 676 681 60S 767 ti78 81181 189 28S 491 7l~
as~ 896 8U 961 oab WG ~:i03~ !Ibl' (u6 (u6 89~ 894 96lI 89 US 149 878 789
21 84140 9,0 52. 966 617 676 621 698 927 938 ł!>074 076 12lI 221 397 467
661 7S~ ~)90 ~JO 166 218 820 a~~ 899 423 .66 .16 49' 612 663 679 631 6116
1160 913 9~' 87027 187 17. 34~ 81 682 688 i7l 806 H28 882 891 919 88041
177 188 200 :!ll4 8O'J 43~ 438 4G6 623 81l 828 903 ~~ S'1018 UIO 226 828 946 319
97 1 378 4S8 •• 9 62~ 685 671 697 967 9OJ~8 107 202 248 298 316 468 698 794
I ~~ 878 9100~ !/Ol llH łIOO 366 866 640 66~ 766 919 911 92171 176 819 34~ 8A~
lo ;44840 860 907 93008 140 lI80 S09 934 41S 71ł 746 96G 94006 116 161 207
7 260 ~09 ~91 6US 6~ 688 718 819 06027 119 12228' SOS 601 618 667 019 888
Id6~ lita 96006 870 4.6 .66 786 785 960116 060 460 740 98168 SI5 G9l 698 888 Ol{
V21 9i6 flll()78 091 143 166 166 >Id Jł~ 201 :;67 6'6 746 9~9 IWllO 116 187
'"
20lI 446 ~87 666 700 7.7 850 909 101000 0<11 1'18 IS6 269 276 r.oo ().lO 627
769 10~ 016 124212 820 ~IS 4(8 466 471 679606 61S 711728935 IOSI51
1247 ~H ~61 620 6:l~ 679 728 782 771 869 9W 990 UU038 061 H3 :104 !l28 239
t06 460 027 677 64(i 711 8!4 96~ 105048 OM 163 197 214
241 811 313 582
t$f.~ 61~ 6~9 666 6.J 694 797 OH 106027 066 126 ~16 218 818 Ha 606 636 Gl!O G7S
801
8 911 107072 084 10] lIil3 lIil7 260 263 291 S66 S64 37S 40ti 490 GI(
1~6 796 dl6 d60 9lS 962 I
961 680 62~ 616 669 7S1 786 90J 961 973 10901.
161 l!O6 ~la 2!t1 2a~ 291 a la 876 SllS 650 6'J2 7.6 763 HO. 9!J6 Il OOCD 066 IW
~3 29~ S7a 6o1S bOO 818 836 9bl 066 111015 025 III ~6A 2GS 281 S~6 839 67)
lo~! G.7 7m 112101 IGU soa 4lU nld 668 6aS 6~9 78G 961 992 USI78 266 4&~ 606
lu 72 • • DI l1ł096 I!!j :!'21 SIO 812 8dl 964 IIWH lO' 118 1:16 261) 373 '9ó 54U
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