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Kościół św. Krzyża.
Starai nue.82~ańcy lU . ..Ładzi pami~tajq,
Jak powoli, jak ci~żko p08~po .. a/a budowa
twi".yni, której konsekracyi dopełnił wczo·
raj J. E. Arcybiskup warszawski, ksiqdz
Wincenty Popiel. Było to żmudne dzielo,
prowad1.one z przerwami, rozpocz~te w ] 860
roku, a dopiero w r. b. ostatecznia wykoń.
czone. Zatem przeszło 27 lat trwało dzie·
lo budowy, a wymagało wiele pracy, sta·
ra6, zacbodó .. ,-cz~stokroć brako .. ało fun.
dU8Zów na dalsze prowadzenie robót, gdyż
w eiuu owych !.!7 ·miu lat miasto róźne
pnecbodzilo koleje, wstrz,saly niem przesi·
leoia finansowe, 8~d też i ofiarność nie·
zawsze odpowiadała potrzebom.
Przed 1860 r. Łódź miała jedeo tylko
kościółek maly, dre .. oiany, przeniesiony o·
becnie ze Starego Miasta na plac pocmeo·
tarny przy ulicy KonstantYDowskiej. W ów·
czas już, t. j. w 1860 r., potrzeba drugiego
kościoła stala sie tnk nagI,,,,,, że 7.awillzal
8i~ komitet odpowiedni i w tymże 1860
roku, przy końcu sierpnia, za/o:looo funda·
ment.y pod dzisiejszy kościół ś .. i~tokrzyski.
Było to za czasów ks. proboszcza Jakubo·
wicu, a świadkiem połoienia kamienia we'
gielnego pod no w, świl}tynie był dziekan
tlai8iejszy ks. D"browski. Aktu poświ 9Cenia
muró.. zaledwie po nad ziemie .. zoiesio·
nycb, dopeloil k8. biskup Plater, ÓWCZe80y
sufragan lo .. icki.
Budowa, zaled wie rozpoC%~ta, została
wkrótce zaniechan,. Dopiero po powrocie
ks. dziekana D"browskiego do Łodzi z 1'0·
lUaszowa .. 1872 roku, 'zaczęto si~ krzątać
okolo doprowadzenia dzieła do skutku.
Kase budowy kościoła nsilała boj nie ro·
dzina Scbeiblerów; jej głównie należy si~
podziOk .. za pomoc sknleczą i hoj n", gdyź
wydatki pnez ~ rodzin~ na budowfJ ko·
/iciola, od cbwili roz pocz~cin aż do dni 08ta·
tnich poniesione, przenoSZlł IlU m~ 40,000
rubli. Wiadomo nam dalej, że rodzinie
5cbeiblerów sekundował dtielnie, wedle mo ·
źnoAci, p. Juliusz Heintel, zaofiarował bo·
wiem ró~nemi czasy, b'ldt to w gotówce,
w naturze około kilkunastu tysiiec
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ludzie 8Zcz~\iwi, kMny ., życiu wi·
d~ saDle tecze i róźe. Z u'miechem
na ustacb, "eseli, przebiegah zgliszcza,
mogily - nawe' . widok konan~a .. " .. czy cia·
la, czy ducba, Ule zburzy dZlwoeJ harmonii ich uozuć.
Mnie poj~ie o ucz~ciu dały tylko sny,
marzeoia. Na jawie widzę taki bezmiar
nędzy i boleści, te cboćbym lam był do·
Ikonałym i uspokoić mógł wszystkie swe
Z'8cbcenia, szcz~liwyQl nie czułbym siO
je8%C%e. Smut.ek to~arzy8Zy mi wlZ~dlie,
oawet z ukuh. wyDlosłem lzV.
.

llandeJ i Komunikacre.
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Depart"ment cell1y zebra I dane,
dotyczqce handlu zewo~trznego w 1887 'r.
Z wiadomości tycb okaznje sili, że opłaty
celne na europejskich graoicacb pobierane
daly docbodu 64,170,464 r obli metaliczuycn
i 2,105,002 rubli kredytowych. D ochód ten
w porównanin z rokiem 1886 zmniejszył
sill o 6,605,003 rnbl i
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rubli. Res.t~ potrzeb zaspakaJllć mU81a,tlO
z ofiar drobnycb, - i w ten sposób, po·
woli dzielo budowy z08tało skończone.
Tymczasowego poświecenia nowo wzoie·
sionej św illtyoi dopełni ł w 1875 r. ksi'lu7.
dziekan n,browski, wówczas probosz parafii
Wniebowzil,lCia N. P . Maryi. Do ostatecz·
nego wykończenia kościoła, w6wczas lJardzo
wiele jeszcze brakowa lo; niedostatki uzu·
pelniano czV~ciowo pr?ez na st~pne lat dzie·
sieć, w miarl) rozporz:}dzalnycb fuoduszów,
posiłkuj:}c się kredytem .
W 1885 roku przy kościele św. Krzyża
utworzon'l zostala osobna parnfia, której
erekcyi dopelnil J. E. ksilldz biskup Rusz·
kiewicz, w dniu 25.yo, styczoia, I.a mocy
aktu erekayjllego, danego w Warszawie
dnia 24 styczni:\ 1885 r. przez J. E. księ·
dza Arcybiskupa Winceotego Popiela. Do
utworzonej w ten spos6b Ilowej parafii
świ~Łokrzyskiej w Łodz i , wli czone zostRIy
wioski okoliczne: Augnst6w, Karolew, P o·
ręby, Rokicie Stare i Nowe, Widzew i Z a·
new.
Wreszcie w r. 1887·ym, ,gOluch kościola
świ lltokrzy skiego z08tal rozszerzony przez
przybudowauie dwócb krużganków, z któ·
rycb jeden przeznaczony zostal na cbrzciel·
nicfJ, a drugi prowadzi do zakrystyi i sta·
nowi zarazem wejście do nawy kościelnej.
'V tymże samym roku, kosztem rodziny
pp. Herbst6w ukoń czone zostaly roboty
malarskie ;vewnątrz koś cio ła.
Przyjazd J. E. ks. Arcybiskupa Popiela
ua nroczystość konsekracyjną, oczekiwany
był juź 'IV roku zesdym , zosta ł jed. 'lue
odroczony at do chWIli zupelnego w}lkoń.
czenia budowy we wszystkicb stczególach.
Oby slowa pocitlcby i nauki, rozlegajqce
sili z ambooy uowOPO§willconego Domu Bo·
źego wzmacniały wiernycII w bojaZni Bożej
i miłości bliźniego, - oa cbw3 1~ Stwórcy
i dla dobra wszystkicb ludzi dobrej woli!
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mloMw, zaliczonych do kategoryl zapasów lrlbrunek l'Iczy %koleja mI łelaznem .. w 1'lżywności.
kie syberyjskIe drogi .. odne; tym IpOłObe
Drogi bite. W dniu 28.ym b. m ... nrze' komnnikaeya t przeno laby caly I d 'wi •
dzie gubernialnJm piotrkowsirim odbfJd\tie ta starego, ł"cqc oeeu pokojnJ s oee •
eie licytacya na wybudowanie 976 saieni nem Atlantyckiem. LiDia tej oń Ilriej dro·
bieżącycb szosy i czterecb mostów pomifJ' gi, nad któ.... obeeoie prew dq
luJya,
dzy Now3m Miastem i Skierniewiumi, .. ma pój6ć ~ Tonuka do
i
powiecie rawskim, od sumy 6,622 rubli.
neki Uaori do Wladywo toko. Po prze pro·
Drogi żelazne. Na jednem z 06te~nich po· wadzeniu tej ostatlliej
hnii,
siedze6 w ruskiem towarzy.twie tecblli~z- cała droga skróci .i~ o 2
Kolej
oem .. Petersburgu, iożynier Sytenko refe· ., kraju nadamonkim, p"yciWie ., tym
rowlIl o projektowanycb odnogacb .. ielkiej kierunku trsn!perty herbaty i ofywi te lu·
kolei żelaznej syberyjskiej. W referacie le na Amnrze. Stud,owana obecnie :101
swoim inżynier Syteoko przytoczyl motywJ, idzie na Tomsk, Mari6.k, Aezell.k, Kr
o·
któremi kierował si~ mioister komnnikacyj jarsk, _ iinendinsk do Irkocka,
dalej
w przedstawionym w tej kwest,i komiteto· I Posolslriego do Wercbnendioah, Czyty,
wi ministrów wniosku, a które dla świata Nerczy6Jka i riete6Jh (do tego oatatoiehandlowo· przemysłowego przedstawiaj" oie- go miejsca warunkowo), .. DUu;pnie od Bo .
maly interes. Rosya zajmuje wi~cej niż Be nad auri, przez NikolUoje do , Japołow~ l,du europejskiego, a roz"illllwSZY
si~ na Wschód do oceanu Spokojnego, ze·
Projektowana linia kolei, ł/l~ BOIJ~
tko~ła sill bezpośrednio z krajami krańco- z Chinami, ma doŁyebera kilka waryantó."
wego Wschodu. Mocarstwa europejskie od· a jako jedeo z Jeptnych "ymieniaj" nutA
dawna staraj, si~ wejść 11' bezpośrednie pujllCY Idernoelc od \ olgi przez Om k i
~tosunki bandlowe z temi krajami i .. o· Kalii k na Tom k, a d.leJ o. Mari k,
statoi.h czasach w tym kierunku ndało im Aczyń k, Klanoj .... k, ifn~dj lr, Irkock,
sie zuacznie posunąć naprzód -Całe floty <lkoło Bajblalriego je%;OI'1I, okolo W ~rcbne·
statków handlowych, rMnych towarz}'1lt." udinńa i NerczJńska do CbaJ1ara, omija.
docierają do najodleglejszego Wscbodu i przJ' j"c pustJnie Gobi do Pekin .
wo tą stamtqd do Europy róźne towary,
Kom1lllikscy.. z lodyami proj kŁDje ił
które nast~pnie przycbodz/ł do RoSJi przez w kierunku na ~puj"cyDt: z Orenburga
zacbodniq !:rnnicę, oraz porty morza Our. przez Tnrhaj. Turlt tao, Cumkent, T ... •
nego i Baltyckiego. Corocznie Rolsya placi kent, amukandę, li dalej pruz B le n
za te towary 80 mil. 1"8. Tym sposobem Pinewer, lob przez lerw do Heniu.
Rosya, kt6ra graniczy bezpośrednio % temi
Haadel.
krajami no. Wschodzie, otrzymuje icb pro·
- W qdzie oIn-uo.ym m
i w i
dukty 1I,e wprost ot! nich, lecz ta pośrednie- rozpoC%~ła ai-: prawa kapc(i., Popo.,6w,
twem kupców europejskich, IrMrzy kaq BO" oekartooJch o ~ wow.oie b... l I
rabie za to dobrze placić. 'l'hki stan rzeczy bianie etylcie oru wtoteian Boti
I
przypisać nalefy glównie brakowi odpowie· cblowa, o kArloDych o
pni<! .,&IIie Ira·
dnicb środków przewozowycb oa Jem te. pcom Popowom berb y jul lliyLeJ I tylko
rytoryum Syberyi. Niema tem dDt4d ani
oraz rót1lycb t.i61.
jednej wiorsty kolei, ani jednej wionty uo·
ICredyl
..
e
sy; wszystkie lrasporty prowadzone s, po że akcye 00"0 uloioue et lo_bud. Il
drogacb grnntowych lub .. odnych, których Dego, rozebrali jol utołyet e.
DrUidzenie jest bardzo pierwotne. Rc.zwój czet bl"tal
&kCYiD
ni'..,
życia ekonom iczn ~o, bud~cego ~ obecnie r . 125,000 jako piu
ra
2 proclen.
na Syberyi zale y jedJoie od przeprowa. to~ a całko.,i e pokrjeie akcYJ
•
dzenia kolei telaznej, .. i,ŹIlcej t~ WIeI"" i ~pić
• mi i
"DU", r. II.
bogatl} prowincy.., ze środ.kiem Rusyi. Pro· Pie.rwsze
ze raJli.
jekto .. an8. w tótnych cu ch komunikacye założycieli odby
.. doiu Itidla Syberyi, podzielić można na trzj' kale- r. b. wybrało Ó·eill aloDk6w za
gorye: do oceaou Spokojnego, do Ohi. i w znó .. oa
I&rS.\d.
kierunku Azyi środkowej, or % Indyj. Co
:tor·~
tranzytowej komnnikacyi, " ocea·
f.o
•
teD

at....

..,.. -

l-ce

z mogiły
w;:
o wiera, kog .,
grzebany, świeci tak j no. j k
lO lwia
tej dn..
rodd nny. Z pn. dó,. chorobli"y<:h oUq. być ty
śnij .i~... bo ~ylko jedoa sil
twi tem 1'%4Kto prawdf
poz I i ~lBru
du, ~ ail" jestem ja - a em o&n~.biem De wypl"lll & _ _
. . d t I....
plenl/l
" a scenie kwiatki dojrzewaj" rychło."
Jllk bły kawiu wszy tkie cZAry iyda aUDi.
ly wczelloie umyał podlotka.... a otoaenie
W~&%ało drog~. Od d niepok6j
.,ił j
taJemoy, rełeu łez
cb'Cb i .yb ch6w

Lata mir..ely n obraz "podlotka" poro·
stał niezatarty w ruej PRrui9Ci. Zuowu po.
tkałem Felę; była już w wieku, kiedy
ścieik~ życia neta ~ie, pie~zy i p.rzez na~.
zdradl.. wsze przepa§cre wlechle kobIetę· WId ziałem wówczas, jak l'Iłcsk, lab, cupia. świechu.
la siO gałou i Ikal przyległych, j kpier·
lill .zburzoo, cbwytała powietrze, ~QJer·
nadmiarem .. ysitku.... Prrrl....... st.ój •
konik spi,,1 siv, widIe i na poezyO IeJak ogni .. ! unikam tej paoL. ..wae·
Niewinność, boDor,
śnie j" pozna/~m. Zr~u~ moj.. bobater. to wszystko
klór
kto z poezy, Dle ma OIC wspólnego, przy • . tatalni. aa
wiala.
puuczam oawet, te "si~iJCl' nie l1,bi - a ideałów b uruŁ
'i ••,i.,
to wiem 'pewnołci", te nad wierllUmi jes ese uzdro ny
ziewa.
eotymen \izm bl~dnych
swycb prud .. ioci.
wyc
ognIków nie zatlił nigdy w Jej tren i
. d.ie awa uroik
Fel.. - to dzieciO scenJ. G,lzie je t, TIIm neczywi toić tany siO i P li - pra· &y(\y~ w "y tiu u~~
lub była, kogoi to obchodzi? Kto PI
gnieniem uciech ś wi
wyc.b, rouony...
nr
• ladai I"
gdzie przebywaj, p taki wodrown", cyganie?
go Illien; a
Dziś tu - jutro lam... Tam gdtie
lonko
·
•
pel je labie .. .
hołdy
d . . ...
cieplejsze i cieplejsze serca.
•
Jako .podlotka" .. idsi ..l em j, ki yll
'roWaD l T
w .Podró:!y po Warnawie.· D,ie"Cl:Q
J t cbwila w iyciu, kiecl te pragnilll1i bnai,w'J
spragnione inoego tycia, przeczuwanego ot CI: tfJC&ow. mgl
ni wi domoki. To bym ch dl
zaledwie, znal(U;lo .. oiej wyru p len okr rOJeU chiecllnDych, piOkoy, ale kr ' . wi,:
~
wdzi ~ku, bo Fela była neczywiścio podlot· ki. Niebawem pad s OCISU łuska dudz 6. cuJ
y
ie I tych roj' 'j ił. pu h
y ,I b .,
kiem i wyglqdała pi~knie. Brawo... bi! Odowiek
wolala pnbliczność zacbwycona maluŁkQ, I ca,
dać ... Ul
d c
I o dl_I,!
zaledwie kilku.,iel8Zowll roik... Mnie hl t ycie. Krew wtedy
bl ,unyll w
. T tyl"
og..rnl}1 erdeczny, bo w ruchach, w glo ie tylacb, buny I( kipi.
kro·
o
,)
ni demon dotyk plomieo
11 ty, do u
.1 w.
dsiewczecia zauważyl Ul wzburzeni. jaki
rozpaczliwe. ZapewDe dram t boleany po- ł1 pc:z: cbl po
I~ na fal ... ~
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po .kalie u!iczkowej na placu Waleckim, kiej przerwie w ruchu pociągów zarzlldy zloceil i posrebrzeli galwanicznycb; 3) do.bl był btirdlO mały, t.Ue na "yb!"ł81a wJC7.er4
PDj, lig .... PUf, gdyi po Clt •• reja. teglugi rOl po.
gdZl~ obeClll8 dopełniaj, siO ,t080wne prz8- 1kolejowe .. inny zawiadamiać jed~ocze§nie i w piekarniach i 4) w ue!niacb.
cql
"'1 .. ó.. Z Król.. tw, Poltki...., OItomi .. t
r6bkl na .karbiec i pomiellczeni8 biura'lsllsiednie okręgi pocztowe.
praybrly dOlyć obOle do.o<y drogł ...od0ł • także
I ..~mbard ot~orzo~y bedzie 13 lipca r. b.,
Przemysł.
Da kolejach rUIk ich pruwoitcych .bało ruoh jed
~PR!W OZD1NIA TARGOwe.
dosyć SOa.e&DJ. Na giełdcie berliiukiej notowania
a tdnocześnle 0\8J." być za~k~lł~te kaSYj _ "No·.. oje "remia" podaje nBst~pujllce
uległ,!' .iloym ".haoiom, lecz ostateor.nie notowano
ZB. icz~~we puy uhcy Wareeki~J . 1 Mazo· wiadomeki o kampanii cukrowniczej roku
GWdo. P ohu bor g. 16 m.j .. Wobocn • . pn8niog tylko o l Dl. wyiej nił pruJ ośmiu u.•ia.
wIecklej, .klld ZBstaw, przen!eslone be~1l ]887/ 8: Czynnych cokrowni w kampanii glei i bordłO <O'''''D.j .wytki berliOlkiego korn mi c. tyto lJes t:miaDJ.
d.o towarz,s.twa akcYJneg~ O Ile, r~zuml~ r. 1887/ 8 było" całem pań twie 218. Ro. ro blow.go na tot.jllym targo "ok.lowym OItal
WMw. A n t " 8 r p i a, 15 maja Aukopl .
d
SIO, z~stawl:J'cy bed, sobIe tego zyczyh. botników pracowało 84,211, a mianowicie: "peloie pepJi n. traly ..grooi .... poJcxu, g 1 Oaarowaoo n •• przedd: 1,94.6 bel Blleool A)' res
.Ma. ][101, um p. ro.centu., ustaw., zakoreślone, W.1 • no .... czyzn 72,260, kobiet 9.74H i nieletnich podd. o,,,,.JÓloiej oa raoli.nele .JwO&O..oow po. Ipl'l8d.... teJO 2.17a bel. Cet>y <.ytkow •.
1I
l 21 I
'i"
łodniowJeb, praybr.ła IU.CE08 wymiary_ TraŁy
Wełna. LI., e r p o I J6 maja. Au kora roz·
1
11011
• mlesl~z01e czyI
10. roczme. 2,208, przeci ~t Die wiOC no cukrowni~ wy pa- 100dJń.kie odda".no po 120.(0. nlllojpoie po poe.Ch w dniu d&itiejuJm lJyla odwiedUlD' u·
Zar~"d postauowlł przy rozpocz~clU czyo- da 387 robotoikó.... Przerobiooo buraków 1\lO.IO - 11lO. franki po 47.6!l - 47.(0. lees OIby. miarkowanie. Ceuy sŁala, Ronu g&Lunk_l odd"wa 4
noŚCI, pob iera~ ?d 80.10 więk8Zy.ch Dad !'I' w iloliei 26,068,419 berkowców (po 400 "ooW .. 0&:0 oio b,lo. Cen. dota oboiirl. ,i~ do DO azcsto taniej O 11. p. Wy,ta. jono oa 'przetlat
l mt lta
100 ! - 11
l 18 'I
9 r. 62 kop. a m.łe ilości kup nów celoych I a· 28,460 bel.
•
. e.s .Clole ,CZyI.
10 rOCZnIe, fuutów). Ogóloa wartość cukru wyrobione- b, .. ano po J»4" •• N, targu papieró" poblic&DJch
lVebIo. Antwerpi. l o maja. AokoJa. Wy.
od IDI.lyC~1 m01eJuych l l. az do dalszego ' go dosięga J00 milionów rubli.
p.nowolo dli. także u.pooobienio m..,.e. Bardzo .tawiono na , pru d,t 14.38 bet Bueoos Arras i GO-,?
\'~zwoJu Interes~ Budżet roczoy przedsi~' 1 _ Projekt ministra skarbu dutyczący lwaw. i "ielkie ' obrot, "JkooJwaoo poiyClkami bele Monterideo, .. . pn.ed aou 18.20 bel Boenoa Ay.
bleratwa wyoosl ~s. 34,000 (lokal, płnca za- ś r od ków podźwigni~cia gorzelni~twa rolne. p.... mio ... mi. kwrreb ko .. podoió I ,iO do ,}:70~, ret i 674 bele MonLeTideo, prócz. tego wJlta"iouo
'pued ..i: i . prudano 167 bel wowy aJgienkiej
r~l\du, . utr.zymaOle sluiby, f~t~nty, u bez- go, ma wcillgu tygodnia przyjść pod decy. I dG~~.'/\V a r a. a .. a, 18 m.j.. CsJtomr w in ..1"0
bel rOlulIiuj . Sprte,td n I .. bardzo żwawo;
pIeCzenIa I. t. p.). Wydat I Je~norazowe zfO rady państwa. Według brzmienia pro. "Gueeio baodlowoj". Podlog prJwatoJob wl.do pł~cooo o li - 10 et. droiej nit przy otwarcia !tuk;·
na urz"dzeDl? towarzystwa akCyjnego wy- jektu, niezal eż oie od superaty ma być wpro. mn"'i mial. przyjść do ak.Uco <n.o,o, 4". m.la CI'·
1I08Z"
f,0waznft.
SIlOJP' .rs • 66 "000 kt6re wa d zonem potraceoie pewoeJ' czpści wyra. li ~Q. pożyc,"" 'grap'~ Comptoir d E,compte ...
.
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Par)ł u, po kuraie 8S'I.. Jelit to w kddfłll ruie
m JIł . Je 2am~r .y- bianego spirytusu ze zwoloieniem go od "i.do",OŚó oi .. pra"dulO' j..,e._, a o.".t "odlog
Łódzka.
7.owaoe. Ogól~e .g!om~~zeOle upow~OIło akcyzy, a ilość ta m~ wiO zwuiejsz16 w mia nu"go d,i.i.j"'ęo telegramo oi.p....d.i ... i dl ••
zalZlld do otwlerama fi.1IJ, wedl~g projektu rv im gorzelnia w i~cej prodokuje. Na tego wplJw. jej n. koroJ waloty j...eze oi• • n,ó.
'lk '
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b ć
t·
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Duoiej ... poraooe ... cow.oia .. powiadaj, bo.
( -) Świ~lo dworskie. Z okazy i roczniprzez tarz"d przedstawlOoego; Jedoa. taka.
fil'
b ć t
t .
b
IWIe le gorze ole ma. y' na ozon a
o at· .m·,oy 169 • 'poo.,tku ..,braoia oopqoobi.oi.
d ' J C W N
,.
la. ~a y O war I(; Jeszcze w r." .
. kowa opłota od wiadrn. Za normo rocznej byl~ ..ec.y:'iAoi. ,I,bo bardzo. Oddaw.oo ... plaloj cy oro zln . •
• astipcy Tronu MiPientł dze • !,Agencya. północna . dono,sl, produkcyi średniej gorzeloi, dla gubernij n. ~rtin po 69.05. 'Ykrótce j.doak obj •. : I•• io kołaja Aleksaodrowicza~ odprawiono w pi'lże w końcu hpca lob oa pocz"tku BlerpOla, zacbodnich do których zaliczonemi także po".. oa cb~ kupna I knrl. nybko podUlosI. " O b>k soleooe nabożeństw&-' w świlłtyniacb tu ·
wypuszczone będ, bIlety kredytowe noweb
" K 61'
P I k'
. t do 6 .16 kroc.,o co... ",teJ du 69.20 - Jl! I 23. tejnych. Miasto przystrojooe było chorllZ d
h
t
t Ik b' ." gu erole r es.wa o S lego, przYJe Ił ..k ńCZl I oio moanł Indenon 2td,00 ..ś 6936
- "
'1\
go wzoru. I
awoye .poaos un." y ~ 1- został" ilość 20,000 wiader. Dl. małycb D.I.i odd .... oo nieco Loodyn~ po 1193 _ 98"; gWlaml, wlec~orem I ulllioowaoe.
leLy sturub OW? bez ~~IlI~oy. BllaLy 2o·ru· gorzelni (t. j. takicb, które prodtrkuj" pi.}. prz, tłd~nio. 12.01, _ Pary... po 47 ..1° ": żłd~oio
(-) J. E. ks. Arcybiskup Wincenty Popiel
~Iowe kolor blaly Zm!ellllł n8 uynamouo"y, IIł część ilości spirytusu wyrabianego pr7.ez 67.80 - I .Wlednl' ~o 90 ,96. w 'ł.l~Ul!, 90.20. przybył do Łodzi w .pilltek po południu ze
lune zaś zlIŚ zachowają zwykle kolory lecz
I' d .
'I . )
•
Obroty ogolo. śrad ol.. Na ryukn pap,.row pro· Zgierza. N,. spotkllUie Arcypasterza po.
• 'ć • b d
d' . "
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oorma ne .re ole gorze rue, procen. pro· ceotowycb trwa dalej ... wj. Malo matery.lo wo- d.' I' k d' k
D b
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Ó
'ł rows i i ks. pro·
r .01 110 e ., o cleDl~ml I gl.oszowaOlem. dukcyi zwalnianej od akcyzy moze dosiegae bi. o. Na byw,no likwid.cy. po 89.90 i 76 ... edlo ....y I S. zle an
N~ n~wycb biletach nie bedz~e por~retów, czŁerecb od sta.
wi.fko'.i od.inkó... Zi.m,ki. 1 .or. po 100.60. boszcz Siemiec.
8m nIektórych ozdobnych napllów, IstotnI)
p
.
.. .
.•
. tokicbż. 6 .er. po 00.76 i 80. Now, 4 I. potJczkO Arcypasterz, ,, asystencyi ducbowieństwa
zał r6żuico od dotychczasowycb stanowić
- .". etelsbursklJu wleuomo~tl. donOSZą.' ze kopo",oo po 89 i 830'. Wileó.ki. 6·1. P? 92.40. z obu parafij tutejszych i slłsiednich prob~dzie to że wyrabiaoe b~" z grubego z OPIUlIł ~yrażon,} prz~z IUlol.stra, skal bu, ~V.zy.lko .... ma/yob .om.o~. UI~..obl'OIe sta~ bostw udał sie wprost do kościoła św •
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Je wa IS ego papIeru.
rego po la laOle b k . la
K ól t ' P I k'
. Z powoda d"orski.go ~w iOta nie m. d.iś nrzVdo
rzyża.
wnijścia
o świ"tyni, ducho.
bedue oiepodobieństwem dla. fałszerzy, wy. ry ze z!, w . r ~s wIe . o s lem, a~1 wogo ooto.... ni..
" wieństwo utworzyło szpaler; dziewice w
rób bowiem takiego papieru wymaga wielu zaka.zu poslł~owao1~ SI.O w ~Icb pracowDl·
. Ta,,?i ~ Sprawo.d.ani. tygod."i~w.•. <do bieli słały kwiaty pod stopy Arcypasterz~.
specyalnych i bardzo drogich machio.
kaoll .zagraolczny.III~, Ole u~~za .DI~ teraz za dOI' la ":laja). Stau ......wow. o,cEegolUleJ
Po wprowadzeniu J. E. ks. Arc bisk
w
właŚCIwe, zgodzilI SIO l'6wOlez lIlIIlIster dóbr w Eoropl. po... I,,,,a doio do ' yc<eul.. I.c. b
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Nie,.pelo!e .~.c,do",ana poolow. wiV~' o d powIe
znaczny oapływ remes złotych, pochodzIl' ganera n JU .ao
u~ ~.
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"OŚCI. torg6\Y dowolb,. ze pellml.m D1e P:•• ·~'· pasterz zmÓWIł modhtw~ przed wielkim
eycb z wywozu zboża z Rosyi południowej.
- ,,NowoJe wremla donOSI, .ze z dmellJ knł l JO..O... . byl glVboko. Ioac~.J pro.d.tawl. '!V ołtarzem. Po skończonej modlitwie J E
Stopa Illocento..,a. podnosi się
13 czerwca. każda 1. istoiej"cych oraz no· ne •• wt Aodme~yc·'b;d·I'· cE~tel .' I·oac.olo w~b'D1'd zasiadł oa przygotowanym trooie wy'slu'
. .
.
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ce n w fi 010 U leg ym, za en y ""1 IClDle o
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- Wedlug depeszy Agencyl półoocoeJ "00 ~orzooyc .'a ry . ~apa e o oWll)zana .pra"o,dań ,tani. •.. i.wów ,imo"ycb. Oceny chał mowy powitalnej, wygłoszooej przez
z Berlina (18 maj a) .National Zeitung" b~d.Zle prowadzl4 .k~legl podług szentatów, b!?r." !oloic••~o. w W:O'r O~IOui. .c~odq cor.. ks. dziekana Dąbrowskiego, a. w odpowie.
ostatoicb doi przybyło .no· ulozonych przez IIl1nlUteryum skarbu: J) o nlZoJ I. do.. I, Ja' do 78'1, .blo~o .ś r.do ..go. W K,· d.i zwr6cił swe słowa. do parafia o i ducbo.
Pisze: " Wcilłgu
"z
e 2) o zapaIk IW!'b upa k owanych I. za- laki
hfo,...
o \I dll
••'0 0",u .. ,6 dotkl.." . brak deszczo
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. prze.
wu Z R oayl. 348 wagonów se zbofeul. Ok o· ,o'
lor,
Rosyi
polodoiowej docbodą ,kargi na on? wleustwa
mIeJscowego.
Po skończeOlu
li czność ta, tudzież zwyika kursu waluty ru- pałkacb ?ba.n d~rolowaoyclJ, 3) o ba~dero: o.~. IV miod'yoa,odowym haodlo ,boio... ym p" mowy, Arcypasterz udzielił błogoslawień.
ski.j nagieldziewczornjszej,objaśnianaż"da- lach •. KBI~gl "I~ny ~y~ przodstawlBn~lIJ~ D.oje wo~ól. olpolobieoi. mocoe, ,,!,01 podoiOlly .twa ,ebr.. nentu w kościele ludowi, poczem
uiont tratt (weksli) wobec trwającego do- z dOlem 13 mOJa mleJsowemu urz~dowl OIV w",d"e a przodow.ln w Iym kl.r.uoku ~me. W asystencyi duchowieństwa i komitetu ko.
d ' " 8kc yz który przesylać e bodzie do izb ryk.. Loo. 'pr.wo,daDla am.rykaolkle przYJ"'o, •. I
d I .
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wozu zboŻ a z R oayl, QaOC~D1e owo ZI, JZ
J
\I
wano w Ellropie c niedowiel'uniem &:wJ%k" Lam- ~C1e oego u a. Sl~ na pro osŁwo, gdZie za·
środki dotlł\1 przed8i~braDe dla obrony na- obrac uokowych. Nad ochod.m skarbu toj .., pUlpisJwa.o opokolacyi i ~ .. ,tpi."ono ° j,ł tymczasowe mieszkanie u ks. dziekana
&Zego (oiemieckiego) rolnictwa, b ynaj moiej I c~uwać ma urz'ld akcyzy. Nadto ?dd zleJ· jej trwaloŚci. .Targi .ngi.r..ki. ,"-obo." •.ly VOIt,wo Dllbrowskiego_
uie odoiosły skutku. Wkrótce tet przed- Ol kontrolerzy I dozorcy stale 'ledzlć b~'ł mooDł, . op. IOIo . • -e.. ~ u,prawlodhw.,.OO' wobo.
Wczoraj o godzinie 9 raoo rozpocz-ta
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b 'ed d l esl1 przebieg spraw fabrycznych i samego tego, h "Vlyw "aro& obcego ,10 AoglIl w tym ru· .
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IlolOZIe e O II
ol,. a y ~8pO I z u
ku byl burdEo moly A 'Rpa.• y ••• biorów wlaooycb SIl) cer~moOJa oose ra~yl. OŚCIola Ś.\~lętO'
azemu napłYWOWI zboza ruskIego oa nasze handlu zHpałek.
wycrerpal1 010 jut •• ac.D1o. llbroty Vf tygodniu krzyskIego. Po dopełOJeOlu cerem')nn kon.
ryoki i sprowadzić do rozsl\dnych graoic
- Czytamy w .Kuryerze warszawskim:" obi.glJm pOE .. taly w granicach okro,"uJ~b. Na sekracyjoej, J. E. ksi"dz Arcybiskup celew.pomniaue ż,danie tratt dla. Rosyi."
Komisarze cyrkułowi maj, dawać baczenie, . t.rg·lch f"oco,:lcb dll,·~owalo D,poaolbleol~ tmo- browal SOIllO pontyfikalnll, podczas któreJ'
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Poczty. Z aUli ~ rogu ~oczto~o-te egra· a Y c opey. Ule ~aJ~c~ a.t
t.u s o czo- ruch byl o,"iarko... ny. W. Fraocyi ZApa,y <iar. C rośClelny z towarzy~zeDlem orgaulI
ficzn.ego warsz .. w~klego tawla~onllł z~rz,dy nycb, zos~h USUDl~C! I m~ byh pod ~a .. na i mł.i o, tuk'e bard.o Vfyc... rpa~,e, co przy. wyk~oal OlSZO na glosy mIeszane. Po pokoleI że~azoych, li oa zasadZIe przepISów o Idoym pozorem przYJmow~OI do wszelkich ! C1.J:"" "O ".moomeulU .eeo.. W. Belgu, w Hol,o· ludnlU J. E: ks. Arcy~iskup udzielał Su.
przewozIe korespondeocyJ pocztowych oa I fabryk. Wogóle praca Dleletmcb stanow. ,' diYl colot po'do.:.ly . Pdrawl·tlllezml.nIUOte. 1. 0. rtooh krameulu Blerzmowama w kościele świ ••
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h r 0 1"1 lig, g JZ :l Je DeJ • rODy wara. . upo ue·
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ze aznyc '. lostytucye pocztowe, . czo Jes wz romonlł w :Jas OP~J'łcyc
,a- bowaoi. a • drogiej dowoEY uaplynj, obfici.j. to rz,sklm. . .
l~tllle}IlCO przy koleJacb, n~ wypadek -..:y- , ~ry~ach: 1) . w zakładacb,. gdZIe w,Yrabla- W Au.tr,i i Wwzec.h ceoy .bo,ta . pudnio, l~ oio
DZI' o godz!OIe 10 rano Arcypasterz ceUlkłeJ przerwy w r~chu POCIIł.gów, o~o.w~,,- J". Sl~ pr~edmloty te szczeCl~y! -..:łosl& k06- ~pr,,,d~,., lec. wy "0' po ... to'!',. CIągi. do .. do lebrow~ć będZie sumo w kościele AwifJto .
zane , .. stosować IOna środki umoillwla'ft. sklego pIerza trawy morskIej I t. p.' 2) zye.eol. Na torg~cb m.m,.ck,ch roch otrWlI .• ,~ krzyskIm a popołudoiu
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trocb~; r..pasy w plerwlt)'oh r~kfLCh Ił mU16J81C
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w t ym ż e k"
Oocte e
ce wys.yłk.~ korespoodencYI we wlaśclweJ w wa:sztatach, w któryc~ do oczyszczama oiż .wyklo w ~ej por... roku,
ua.1 udZIelać będZIe w ~alszylU cillgu Sakl'l"
I kIerunku. Z
o wszel- metali
rozmal
lO .kladów.
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urzliwy,
szalony - uwielbiaoy i
zarazem
światek zakulisowy, to
falazu
wypełniajftcego budow~ świata od podstaw do
szczytu. Chłopak, lub dziewczo, wstEJPujllc na
deski teatralne marz,. o poświeceniu dla sztuki, o stawie-a cóż znajdują... upadek i nędzę.
Wszyscy zachwycajllsiQ scen",jej przedsta.wi.
cielom oddają bołdy mali i wielcy,ludzie nauk,
monarchowie, - a jedoak oawet gwiazdy
sceny w życiu prywntnem spotykajl\ ch/ód
i wzgardo. Świat lIIieoi"cy si~ dumnie
.uczciwym· pot~pin ich w czambuł, bez.
wzglednie, ndpycha z niewyrozumiałości"
kastowlI a. zjawia siEJ po~ród nicb jako nBjpoteżniejszy czynnik rozktadu. Jeżeli spotka.cie aktorów ulegajlłcych oapadom obłO'
du, truj'lcych sili narkotykiem, lub w kiuliszku sznkaj"cych ukojeoia, aktorki doprowadzaj"ce do szaleństw i ruiny złot, mło·
azież, lub głupców starych... ni. dziwcie
siEJ - to naturaloy wyoik etyki światowej.
Z wiekiem u tych ludzi, zoosących wszyst·
kie dolegliwości wyodrEJbnienia. kasIowego.
mOIlł wytworzy ć siO pojecia. odrębne, lecz
te same wady, które nil nich 'ci",oj" po·
tl)pienie, Da szerokim świecie korzystaj"
z "szystkich praw towarzyskich. Natllra
ludzka jest tu tak" aamll, jllk wszędzi e,
stwarza karykatnry i postacie pi~koe. Je.
żeli CZI\3 skrzywi je, wypaczy, to już wina
zasad kt6rym hiat hołduje.
..

przez • moral.
łatwe! ten
być musi;
a to zadanie
ność· świata, oedza, uiebezpieczna ula
Potrzeba tylko zmienić system wychowa·
8) Nie mów fałszywego świadectwa. prze·
każdej kobiety a tem wiecej d,la aktorki,
nia, wprowadzić do tAoryi to, co praktyka. ciw bliźniemu twemu. otwarcie w rozdrd·
kt6rej zasłania przyszłość calt}, - wreszcie
u'wiociła od dawoa, przerobić etyko wy- oieniu; " cichości jedoak kształć siO w
dlugi szourek przedstawicieli uiata .uczchowawc,,, podług za.sl\d stosowaoych w tej sztuce, która. oddać ci może oleoce·
ciwego," mniej lub wi~cej dobranych. Oni
neOlywiścio w życiu. Zamiast zawracać nione usługi w życiu; z niewielkim trodem
wystepujl} tu bez maski. Cyoizm, zwier.~ 
dzieciom głowy .mrzookami idea.lnemi" możesz dojść do tego, że uawet pisane
cość i egoizm brudny ukryte zwykle pod
o poPVdach szlachetnych, cnotach etc. na- świadectwa fałszować bodziesz bezpiecznie;
formlł układlllł, jawilł ' siO tutaj " całej
uczyć ioh odra,u paLrzeć na życie trzeź·
9) Nie poflldaj żony bli*oicgo twego,
ohydzie. Widok cierpie(1 w ofierze, podniewo, zurowo. Niechaj wiOC z kIltechizmu gdyż wpllltać siO możesz W brzydkie awan·
ca ich tylko, I·ozpala. A ona... c6i j l}
np. zamiast d%iesi~ciorga przyka.zań czerpi" lury, lecz
wstrzymuje? ZlIsad moralności oikt jej Iliu
tak, nauko: Syoul jeieli chcesz wzbić aiO
10) POŻlldaj zawsze kasy ogoiotrwałej,
uczył, bo Fela jeet dzieckiem sceoy, świ".
~nad tłuwy i widzieć u st6p swoich świat klienteli, towaru, fabryki, wioski i każdej
tek zakulisowy był jej kolebk" I 8zkołq_
I jego skarbf' &łuchaj rad moich:
rzeczy któm jego jest a tobie przydać siO
Ojciec, matka, wesle óio na cuocie budo.
l) Nie b~ziesz mial bogów innych przed może. Siln8 wola góry przenosi, ludzie
wa.1i oadzieje w oiej pokładano.
Moin
~otelO;
w"drzy powiadają, że niema oic niemoiii.
opinia. świata? Achl ... czyi ta !noże jeszcze
2) Nię bfdzien tracił słów nadaremnie, wego na świec ie, przy checiach szczerych
skrzywdzić i, boleśniej. Ooa sama jest
tam gdzie nic zylka6 nie moina;
i wytrwałości.
jedyoym s~dzi" swych czynów. Jako kobie3) Pami~taj abyś 'wi~oił dzieu, w kt6Kochaj bliżniego twego, gdy Ola kieszeń
ta, aktorka, pragnie przedewszystkiem wrarylU zrobi.~ dobry interes;
pel n" lecz oadewszYlltko kochaj rubla
ień , hołdów i tycb wozystkich .droboostek
4) Czcij ojca i matko twoj", jeieli S" kt6rego trzymllSz w garści.
kosztowoych, z kt6rych splata si~ życie webogaci i lnaj, wylywy; w przeciwoym razie
..
..
sołe, błyskotliwe. Gdyby mogla pój ść Z8
uciekaj od nich za dziesi,te g6ry, przy·
*
głosam roznmu, uleglaby moźe, uM, kiedy
najmoiej do czuu, w k~rlm sam dojdziesz
Wy, kt6rzy ooote kochacie prawdziwie,
w chwili stanowczej przyjmuje j, trwoga
do pienIędzy;
oie potcpiajcie mnie za takie rady. Owszem,
jakaś, żal i wstr~t nieprzezwycil)żouy. Wśr6d
6) Nie kradoij, jeśli uważau, że ciO .ami m6wcie zawsze, wszędzie, że milość
nieustaonej wl\lki wewn~trznej upływaj ••
zlapać 1U0n, l~z pami.~t~j
te~, że ta~a .n ie ~a aoi grosza, aui .ZAszczytów o.a
lata . Poczlltkowo sq to zabawki dziecin.
cdowi k ID dry bierze dZl88leć rubh tam, ŚWIecIe, ze wystarczyć mUS1 sama sobIe
no, swawoloo igraoia z ogniem, lecz w ja kgdzie weiy siO jedeo a geoiusz to n wet i być równie wiero, w pałacu złoc<,>oym,
że straszne katune zmieoiah siO one z eZIlI niengo zrobi vieDilidze;
jak 0/\ poddaszu, gdzie ziat, "iatr 'wlszczy
sem, gdy siły oikn'lć, zacZBIł, gdy w naJpi \!.
6)
I t tuj gro II n kobietki, to oa- w pustym piecu i woda zamarza na stvle.
kniejszej wiośnie źycia krew ucieknie z twa·
I ty d IZ ku, u zt w teo spo 6b lat · . lówcie ~y. tak, bo cate piekło wystepków
rzy i kraso lica. l.abierze, wargi przysypie
wi ~ i b ie ClI k.ć D dobrli p rtn;
I zbrodO! ole Uloie tyle złego wylZlłdzlć. na
popIołem I
Nie wiem co stało siQ z Felll, odkąd
7) .t>he I bijaj oigdy, oawet w poj.et.lyn. świeci , ~ . wyrz!ldza fal~~ ob/uda. To Jest
Epilog chyba ... oiepotrtebny.
u. to n oz DJebe.pieC1nlj len lełh 010- owa truolzoa, ~tóra zabIja cb~ a wz.budza znikoEJła z D1yob oczu, lecz "iadomollt lO
ł
"'1"
'~ kogo I uuJuow
dla. wi· •• tret do iycla morderczy, oleprzehczone zbyteozDa. Zdj lł/em obrazek .sk06czooy."
I!uków wl uych nJe g rdi
dnlul 'rod- tłumy ogłu pia, zwyradoia, na trupy prze Ś ... iat 8zeroki i 6w mal euld światek zak u·
lisowy, tworz" w oim kontrast dosy~ .ma·
i Ul I oie rOlC& J łl
dy t.k, głupiec wlenia cbolb,ce.
lowoiczy." Ooa stoi nad przepnścilł, do
.1 II
II I UOI woj. Lepiej te
•
kl6rej J' .pycha cały cioiar stosu oków wy·
lu J
uli IUI lob, potkać ci8•
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DZIENNIK ŁODZ~

Nr, 111
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li

Julro, w drugi dzieCI Zielonych Swilltek, I bisty ~zie również niemieckim. Że to DOŚĆ do uwolmenill si~ od zobowi"zań bie·
TELEGRAMY GIE
przed południem odbedz ie 6i~ l?rzyj~e i bardzo łatwo może si~ zdarzyć, przekony. ~lIcych, co wywarło nacisk na kursy. Na
powitanie Arcypast~rza w .para~. WDlebo· wa historya rozwoju przemysłu niemiec' largu rent panowala dziś zupełna pr&wie
Giełda
wzil;cia N. P. Maryl, a mlanO'łnCle w dre· kiego liR naszym zachodzie i w Narwie, cisza. Kursy pożyczek raskich obniżyły liO
~","". . k
dy.
trocb~,
lecz
póhiej
wzmocniły
sili
znowa.
wnianym kościółku przeniesionym na plac gdzie w fabrykach Stieglitza i krenbolm·
la wWlo Wlk.I .......
po starym cmentarzu. Tutaj J. E. cele- skiej, kLóre poprzednio zatrudniały 16,000 K06cowe notowania rabli były nieco niższe na Berlin D 100 nt1".. • • •
!d.W
browsu b~dzi8 sum~ i udzielać Sakramentu robotuików i 100 oficyalistów ruskich, dziś niż wCloraj. Na targa zbożowym wyko. na Lo.dyn" 1 l.. . • .
!lO?
..
Bierz"lowauia. Po południu o godzinie 3 pracujll cudzoziemcy i łotysze i estowie nywano dziś bardzo znl\czne obroty żytem, na l'.rrt n 100 f . .
4 1
11&
W
Ibdeit
..
100
li.
•
•
•
610
odb~dzie sill uroczystość poświ~cenia ka· tj. flwangelicy co do wyznania, a niemcy które osill8neło w ko6cu 1 /. m. zwplci.
Z. ,.,IItY p.lill.....
•• rlln, 18 miJa.
Billi 1
b"o".
rUlk.ltgo
mienia wllgielnego pod budow~ nowej świq· co do ducba. Tej to okoliczoości obawia·
tyni, pod ')razwaniem Wn!e?owziIlCia N •. P. jll.sit .teraz robotuicy zakład~w. lII.alcow. 168 b~; r'l. li.ly _I.wn. 61.40, ~", liliI IJkwl,l. Liii, likwid. Kr. 1'01. dllłe . • 10.
46.00 . 6-/, polJ6&ka wlchod lua II en" 60.76, Ka.ka poi. w.cho<lui li·.
laryi. - Oprócz ducbo.uenstwR z ~kohct. sklcb I prosz/l rZ/ld o ucbroUlente Irh od C1jUtł
lil e.uilJ I 61.70, 4*1. pOijQr:'''' It llJ~O r.18.2O, i/'J., .. 4'1, poł ...... 0"""". r 1 ~7
u
nych parafij, towar~y~ZIl J. E. ~w."j kano· wszelkiej obcej cksploatacyi. •
Liaty EulkWD& raa klG -.-, kopolI' ~I .. -- 821.60, LitI, _to ziem. Seryi
I . 1.10 76
00
pqi: fO:tk a "rAmio". Y. J łł6 ' toka 141.60, tllle.... &
nicy warszawscy, ksl.'~Z'" Gaw.ockl. I ~ungo.
. "
.,
,.
V
"90 10006
lłStitlJo
128.80:
.lccytt
hauku
Illlud!oweeo
6710
dr'
LulJ
uat.
m
.
Ih,
a.
~.
1
100.I 1wski ks. DomagaIski z ŁSglewUlk l pro·
Ikontotli eg'O 66 ( OJ dr. tel. wan%- WiKd . IU.OO, .k •
977
•
tt
,.
1" .. V
~7
łat kollegiaty łowickiej ks. kauonik Ło·
eJe kltsdfluw.. ..u,Ut.cICle -.-, rant" kolejowa LiotJ zut. In, todzi MrJi I . ~ oJ
rUlkA 9J.!10. C'I, rouLa dota I 75, poły",
sicki.
,.."
r
tt
~
. k(_) Sprostowanie. Podan'ł w namerze
Pelersburg, 17 maja. (Ag. p.). "Nowoje kK raikI. "°l. wewnvtn:u (8.40, dJllrouw S',.
"
"
»
S
9116
pr
J ,..atue 111, 'I. ·
środowym wiadomość o ofie1'2e na ~o".o· wremija • donosi, iź pp. ministrom finansów
Giełda Berlillaka.
14
londyn. 18 maja. I'oi)csk. "uka a I S1~ r.
Baoknotl roaJjakie cal'U. • •
•
budajllcy si~ kościół na Startlm Mieście, i spraw wewn~trznych przedstawiała sill de· 94'" KODlOlo augiollki. !J!j'{".
"
łt
nad.
sprostować winniśmy w ten ~pos6b,. że su· putacya od rady miejskiej knza6skiej i ziem·
f'.lersbu,.., 17 maja. l..ój .. miejlCu 67.60.
Wokala .a WanD'" kro . •
I SO
u10 10,000 rubh ofia~ow8ła nlG pau~ Anna stwa, z p. Diacz6nko, prezydentem m. Ka· l'I"""",,, w m. 12.26. ~lto n. es. IV. 6.21>. Owi..
..
Pet.robarg kro .
167
Scheibler, jak podahśmy, lecz rodz1Da pp. unis. na czele. Deputacya przybyła, aby VI m. S.JiO. KODopie w tQ... 46.00. Siemie loiult .. m.
..
•
dl..
!fWUIIl
U,OO, ci,p~o.
Scheiblerów.
. prosić o połllczenie kolej" m. Kazania aerUn, 18 .,aJI. PuenicA 170 - 190. D' maj
..
Loud,u
lIT
:x..a7
..
..
d l . . . 2O.28'!.
'I.
(_) Og61ne ~ebranie. cz~onków .l6d~kiej z Ul. Muromem.
.
116, n. wn. pat. 17a'I•. Zyto 119 -129. na maj
..
Wiedeń
lcr.
•
1110.66
160.00
straży ognioweJ ochotmCZ9j odbtdzle Się w
Petersburg, 17 mSJa. (Ag. p.). "Peterab. CL 129, Q{\ wn. pat. 186 11.,
I 'It
1'/.
Londyn, 17 mIJ • . Cu,łr:lbr J .. "II. 00 proc. 16 1J, Dyakouto pry ...t..
poniedziałek dnia 28 milja. Na porz"dku wied.· dowiadajll się, że kontrola państwa
lpokojoie, calUfłt harakow1 ]1/,. lpokojoie.
dziennym: l) przedłużenie sprawozd~nia za pr.leciła izbom skarbowym sprawdzić listy Lh.,.:oof, 17 maja. t:\prawozuaDie kOIlItt..... Uh: ó1
Giełda Londyńska.
rok zeszły, 2) wybory kome~da~ta I. ZI••rz~. imienne osób, otrzymujących pensYIl dodat- 12,Oh(l h"I , c ltt"u U& IpekqJ&P.JtI I Wf.;"" 1.noo I,el. lVeka le lU Petenborg
•
11'/. I
Stale.
Middliog
ł.lIler"tań,1r..
Da
maj
6"j/~~-,
na
du, 3) wybory członków kOt';"Syl rewlzYjnel· kowe w miejscowościach, dajllcych przywi.
DylkonLo S'/."I.
u
U
(_) Towarzystwo strzeleckie. Tegoroczny leje służbowe. Rewizya ta lila zwil\zek maj CL b / k , oa es.. lp. 6 /u • 0& lp. ier. ba II na
"n. b"., na wrr. pat. 6'/111 D& pat. lilL
konkurs strzelecki o god~ość króla k.urko. z projektowanemi zluianami w etatach .ier.
6'{", na li,t. gr. 6'{ . n. gr.• t. 6'/0 p.
wego, rozgrywać. sill ~Ildzle. ~a strzelmey w urzednik6w administracyjnych w tych miej.
Hurl, 18 maja. Kawa good
~
dant.ol
ROZKŁAD JAZOY POCI~GOW
Da
maj
77.30,
ua
wrr..
71.50,
n&
gr.
68.00.
cillgu dwóch dm, mla~owlcle ~e wtorek scowościach.
od dni& l (J3) listopada r. b.
New·Yark. 11 maja. Mawehl. lO, VI N. Ordnia 22 i we środll dUla 23 maja. Człon·
Berlin, 17 maja. (Ag. pólo.). Cesarz
leaul. 9'{,. Kaw. (F.ir Rio) 16'/" Rio r 7 bw ------"7--::-::-:=-:::-:-::------kowie zamiejscowych towarzystw s.t,:,e1eo- szybko przychodzi do zdrowia. Spodziewa· ordiouf
ua. czer. 13.'7 oa .ier. 12.02.
• UwlW
kich mogll wzillć .udział. w tym popisie.. j" sill, te w niedlagim czasie ,iaż. ~~zie
14 ..··14:
(_) ~fiara n!eladzkleg~ post~powaDla mógł zejść ze schodów bez D1czYJej po·
OZIE.NNA STATYSTYKA LUDNOSCI.
swej córkI, KarolIDa Szper~ng, którą prz~ mocy.
•
M.Ueńalwa uwarte w unia 11 i 18 maja:
kilka tygodniami, w Mam pod ŁodZią,
Paryż, 17 maja. (Ag. pół n.). Ministerya
•
W parafii kalolickloJ znaleziono witzion/l w kom6rce, zmarla wojny i marynarki wypracowywujq wspólny
Ił Wenu",
.
W ,arafii Iwanglon.k1.j onegdaj w szpitaln św. Aleksandra.
projekt zażlldania od izb kredytu 30 milj.
" Alebtuulrow
Slar.zakonnych
łt C:echoeinkt. .
l Dlarli w doiu 17 i !8 maja:
(_) Podrzucone n!emowl~. We. środ~, fr. na organizlLcYIl obrony wybrzeży.
Katolicy: dzied do lat 15-tQ sruarło 9 • ttsj " k'iotrko.a .
w godzinach poobiedDlcb, młod~ dZIewczy'
Paryż, 17 maja. "Agencya Hansa" pro·
t,;cabie chłopeó", 3, (hiewt.lt 6; dorOlłych 2. w tej ., C,.. ~t.ocho., .
na podrzuciła 3.tygodniow~ U1emowl~. '! testuje energicznie przeciw p08lldzaniu jej licdJie JUOŻCZJSD-. kobiet 2, • milnowiciA:
" GranicJ • ..
..
ogrodzie Eldorado przy uhcy Zacho~meJ, o sympatye dla Boulangera.
JuliaDD. 8trychowsk •• lat 16. Balbina Stru.i'ó- ,., SOI uow
"To &SWwa ..
wśród krzewów. ~estauratorka,. wldzllC ' Czardżui, 17 maja. (Ag. półn.). Po przer· IkI, lat 69.
,. IhiD. .. ... .
EwoDgleliey : d<iool do lal 16-tu om rio 2, .. 'ej
dziewc.yn~ powracaJ'lCll bez za,!lDul-tka, wie świllLocznej rozpoczllU. została dals.a
• ltadomi& • •
które przyniosła z sobll, kazała .1'ł przr- I budowa kolei do Samar kandu. R'lboty po· licnbie ehłoJlCÓw-, dueweqł 2. doroejJoh . , " li j ł. Kielo . .. ..
liodu8 n'eł.m:.yz-n -, koLiet 1,. mianowicietrzymać. Pokazało si~ przy proto~ule, . ze suwajll si~ codziennie o 6 wiorst.
RotaHa Tbiem, Jat 65.
dziewczyn~ wyoajllła do podrzuceOla. dZlec·
d.o Lo/';
GODZlliY i .l(J. IJTY
Starozakonni t tI.iłw:i do lat ł~lll z.rnarło- ... tej
ka niejaka Maryanoa Kujat, u której mat·
lic,ble cltlopc6w - . tloi.wcqt -; dorotlJw l , w tr j
przy ....zt· 10 4' •
HANDLOWE.
OSTATNIE
WlAUOMOSCI
_
.
.:......:---1
Iicshie In ł,:im.y ~u l, kohiet - , • roi&DOW'it'i..:
ka niemowillcia mienka.
odch
(-) Wypadki. Pillcioletnia córka maj
.
. -N'
. >d
. d ń k' . hrtlel lcek Jakabowie., r.1 4•.
ł
7
7 łj
< liol....... . .
slra fabr czoe o. w domu Berklajda przy
Be~l,", .18 maja.
~ g~e. zfe wie e s lej
1
"Skierui8W'ic .
ulic
Diikie ' g zamieszkałe o spadła ze panaje. Ciągle ~sposoble~le słabe, knrs;r a~.
LIST A PRZYJEZDNYCH
6
., \;&nUwr
•
Ydó w d rugiego
J.
. tr'
arbitrażowych
HC h o
Plll
a. pgro'cz k'llku sl·n'. Istryacklch
.
k 'd papierów
d '
b d" obnliaJq
P
Hotel Polski. Tobi ....li. Rogo..a, Eryk . J Aten 4lruwa. 2)
rz!•• wO""''''T. TrompCI:ynlki z Kalii... Lonrotz • ~ Cieehuciaka •
ców, nie pooiosła zreszt!ł innego szwanku. Sl~ z a. >Yb~ .U1em cor8z .a r ~leJ'
s!JO
ł ł'iutrku
..
D1.i08i~ioletni syn robotnika fabrycznego czynił. OSłB leola Sił gl ó wDle ocz!lce Slll Wanuwy, Matwiej • T.mbolo.....
Ił $0
"
CZ')Jltocbow
Y
•
Kroll s adł we środ'il z topoli. na kLórll właśOle .rozprawy nad .. p:owadzoDl~m po.
lIoLel lIlanteall'el. Seboonlauk • Poz .... "6nwley. • •
,,' 45
10 ~O
wlad'
ł o oiazdo ptasie. Chłopak, datka. giełdowego, tud~lez pogłoski ? na· ~:kO!:~ro:iW&r~'::;:·~:;ci~'!.~Iti·. PW'::'::- Ił no. . .
• 45
oprócz !lejsz;eh ~brażeń. złamał sobie r~k~. , pr~ieUl? stos~nków politycznych P?ml~dzy WI. Ruc'Jmki , Par,.., Weill.r • Zorbriicke •. lł "fomanowa .
3Z5
(_) Ofiara. Zarzlld stowarzyszenia pie- ' R?sYll I Aoghll, z. przycz~ny kwes~yl afg~6.
Kotel Victor ia. Podkowinlki • Wan".,. " Bz.iaa - • I. ta
.. I oowania chor ch otrzymał od 8~dziego skle,! . G I.ełda berhn.ka. D1e przywl!,zuJe za· (Jrar.teiu z W...... "J. Z"am. z P ot;' Cobu • W.r· ttIł Ka-dama
IZ 40
' ec • • .
ęgk . IV
. Y Łodzi p Tllmskiego dneJ wagi do obaw politycznych U1epokojll' ."WY. aelm.l, z Tom ...o..... Lii, • R,gi.
po oJu
rewiru Ul.
,.
'h
.
I
.
t
żko c
Grand Hotel. Si.... puto ... ki • lVłocl.......
<
bl'
ł·
h
dZI'e
n"
rzecz
.towa·
cyc
zagranIcIl.
ecz
nHmo
o
zwy
w
y
'~de T r...o,.. z Ka"-.
. 2u ru .1 z ozonyc w Sil .
.
nie ogH dziś
rezultatów M.r.,.
-.., ADdro. Wiah"i.,
•
rzyszeol!" przez p. Benjam!na ~arkowlcz&
m
W
dziś skłon. r·~~.~~w;z Kielc, Le.~ ..
Lipoka, m_leo.
z okazYI pokOjowego zakollczenla "prawy.
• l
(_) Koncerty ogródkowe. .Pod zamecz·
kiem" .. ogrodzie przy nlic~ Milscba, grać
GIEŁDA. ' ' 'ilD8ZA. 'V8KA. d. n maja.
bedzie dziś i jutro w godzmacb rannych
i popolndnin od godziny 4, orkiestra woj.
ZA
D,.W oiłf1l gield,
skowa artyleryjska, pod dyrekcYIl kapel.
'"
I
konto 1-""."'td.-.D-o...=.I..:c.bC"'i..:.ll""O-ptT....
:-:-1
mistrza Kirszfinkla.
._- hn'dY"';-I"uo:;;-_-r-.-I--,u,-]!-==::....-.
d
d' Berlin • • , (- - ,• 'dl .~.
~
•
- J= ====j
W ogrodzie strzeleckim w oba wa
ni
n
. . , (197'1. I kro IM. li d
100 mr.
ł
69.115
• 69 !la
!,6 9 IS 11". 20_12'/,
Zielonych Swilltek, ran~ od 6 i po połu. Inn. Diem. n"uta bilon".
dl te,. ~ d.
100 mr.
5
_.'
I
dniu od 3 grać b~zie orkiestra. 37 pul~u
"
n
_ n"
kro ter. Y d.
100 DU'.
S
_.6 07'/.
piechoty, pod dyrekcYIl kapelmistrza Dle· Londyn : : : : : : : : : : : :::
:
trycha.
P:rri
•.•.•.
dl. tar. lO d.
10J o·r.
2'/.
- .-W Paradyzie, w ciljgu doi świlltecznych
n
. . .••
kro Iet lO d.
100 Fr.
2'/,
(7. 6
47 n
popisywać si~ b~dzie od godziny 7 wieczo· Wiodeń . .
• ..
dL tar. 8 d.
100 dor.
, ,/, I - .196 10 1$
rom orki es ra wojskowa z Piotrkowa.
oo'ienbnrg • :~ ~I~'~.)
~,:.
;~,I 9~:~
:.
,
(-) Dziś w teatrze letnim Sellina, nasze "
.
• .
towarzystwo dramatyczn.e przed~tll.wi :e80 ..... vl .. r ,. panatw. ł[ Do:u9...
gio/dJ
ł.ke,...
!.g Dopal.... ;.~~t-IJJ
ł'ł rars~ p. t. "Polowanie na ZI~16w, na. \
(sa 100 ....).
al
(za 100 no)
~ li. •• tnas.
pC
pisanIl przez W. Sardou i Decoarcells8.
Uatyt.,,, ... KT .·ob.
- .. Alr:or·D.~ W....·W. 1 r . "
- .- ,
Jutro odegra
b~dzie na letniej sceaiel"
" ""
6
!lU " . . W.·llyd.6OUr.
ł
- - -.Myszka" PaiIlerona.
tloo Pol. W•. l "".
6
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_ Warszawa. Rozporzqdzellie policyJlle.
Z powodu przytrafiajqcych si~ wypadków
oblewaaia .. od~ przechodoiów przoz stróżów, którzy polewaj'ł ulico, poleconem zoo
stało służbie policyjnej bacznie przestrzegać, aby czynność powyuza była awatnie
Ipelnianll. Strótti dopuszczajllcy si~ nadu·
żyć w ~1m .1I&1~dzie, wy~ikajllcych .z roz:
mysła lab nieuwagi, m&J" być pocllltg~nl
do odpowi,dzialności ~dowej. - Podobne
obostrzeoie przydałoby Sill i w Łodzi.
_ Ni,pokoj,ct wi.domoś~ o znieczuleniu
prawej ręki Henryka iemiradzkiego, przy·
nOli "Kurjer codzienny." Znakomity lir·
tyata.OIalan .tracił podobno wlad%~ w rlCO
do tego stopoia, że aoi malowa6, ani pisaó
nie moźe.
_ W kwelt)i cudzoziemc6w w fabrykach.
Koreapolld~nt .•Buskiego kwrera" z m
Orła dono I, It tam rozeszła Sl~ pogło kI.
jakoby kapitaliści niemieccy starali w Po
taraburgo o wzi~ci w dzierilLw umknie
tych niedawno zakładów malcowskich. Z
teSt' powoda k.onapoDdent piue: "ROlami,
.i~, iż wrui, utnymani
ai~ D1emców w
układach maloowskich, cały perlOnelolO'
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Nr. 11 1

DZIENNIK l.ODZKI

z

Teatr LETNI
SELLIN A.

TOWIlI'2JStwo

Ilrtyst~lI'

dramatJCZJIJcII.

pod kierunkiem _rtJ.tJunJm

Karola

-

.'ody

żonaty;

.E ,N

c='owiek

posiadajqcy polski, ruski
niemiecki jezyki,. a tak:!~
tkactwo Tf;lC tne I mechaOlczDe
szukuje zajeci" " kantorze lu b
biurze. Oferty pod lit. A.B. prz,
muje Administracya Dzie

D

u Złoiyel I

Medali U.

Etstralt miesny

VłJ]lllJ I stały

pod firmłl
przy ulicy

Obwie zczeme.
Drntcya towarzystwa tredytowC!o

Komeuya w 4 aktach, z francuzkiego, prnz W. Sardou i P. De·
miasta Łodzi.
courcelles.
W
t
.. d §
. d . ł k d
. 888
Zali osowaOlu SIO
o
'\V poule zla e
. lU maja 1
r. ustawy, podaje do powszechnej
domości, it zaż'ldane zostały
życzki nB nieruchomość pod
•
338·A, przy ulicy Północnej, przez
Zygfruda Manaberga, a) odnowi')·1
(LA SOURIS)
na rs. 5,500 i b) dodatkowa rs.
KOOledya w 3 n ktacll , Edwarda
~8zel~ie zarzuty przeciwko
Paillerona, przekład E. Dobrzań· lemu z:"Uldaoych potycze~, sto"a·1
Ikiei. Wy&tawiona po ru pierw.", rZ~SleDl zec.beli prze.datawl6
w PAryżu " .Comedie Fran«aiso', cyl " przeCl!l8 1l • ~n! 14 od
daia J8.go listopada 1887 roku. lYyd~l1kowanla ulm'Jszego ob

Teatr Variete
Pod dyrekcYI!

LEONII SYLVANDIER
OODZIENNIE

•

•

WIC I on~cr
i prsedstawienle.

OBIADY i KOLA.CYE

,.." oltu to.,.rzYlt" ..

Sr.

Poleca '" zelkie roboty z marmuru,
i !n'anitu, po cenach mozliwie niz

"Jaime Cibils Buxareo" Bue·
nos Ayres.
wieJe "POiY"D,. i ""sbo~owego Imaku,
blttlf"OtCZDJ i ekonomiczn,,) ako to·
••1 lub przypra"a 1/1 katdym domu

634-4-

niezbędny

ZARZĄD

_ _ Sklady aa Ud! i okoliCV u p.
l. Sprz4czkowlklego i p A. Llpl~·
skiego.
339-12 10

Stowarzyszenia Wzajemnej Porno·
cy
Subjektów
Handlowych
OBIADY gospodarskia~ smaczna~
miasta ŁODZI.
•

bonor zawiadomić Pp. Członk6w, na skutek
pytań, że lokal w domu p. Rozena przy ulicy P
Wiadomość w
l '
.
wraz z czyte nią i biblioteką otwarty zostame w
CZODUl.
..lipca roku bieżącego.
Z" PrelM8, Dyrektor R. Fiu ter.
.
uprasza Pp. Stowarzyszonycb, którzy
Dyrektor biura A. Ho leki.
meblami i osobnem
po.
się do urządzenia biblioteki darami w
651-1 Itn:ebllY dla kobiety. Ofertyy ~rs~~~I~
takowe do kaucelarvi
stow. w domu p. Bajbnsa
-----------wredakcyininiĘ Sl:e:o
,,_o
J'
Zawadzkiej, otwartej codziennie pomiędzy godz. 1
Niniejszem podajemy do
658-3-1
LETNIE MIESZKANI A południu.
wszechooj wiadomości, że

pan

moina VI każdym czasie.
Zawadzka, w domu

.toDZ" nad rzeką
o wi~~:;f:II:lib:I~~~~8~~:b, g6rzystll, otoczona
k
in r.
Lnbo~heńskiemi, położona

Henryk Darr

nil mocy
uia .i~, z dniem l
przestat by6 naszym wspólni

Łódzkie

od ~tacyi TOllaszów W

sPf~~wc;J.. nośQi

Ed. Eartelmu654-1-J
&

drugie

Towarzystwo Strzeleckie

to jest w poniedziałek dnia 21 maj
w lasu miejskim o godzinie G-ej zrana
święto

.
OOn~ CWł~ZCnla,
,

,.

po
D 001 kl' kn.
•
po cenach umiarkowanych. Z .. do. _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
..
b
. .
bk
ł
pielowe nad rzekli.
OIi,szka'l
re WI a I BZy II UB uge poręczam. R ekomendowany Iis~ pou,~~;~;o~I~~~ składa sie z dw6ch lub
_ _ _ _ _ _ _-=40::..;9:...-~2-_=2_ladreseOl, zawieraj,cy tJ
u.eblowRDycb, kuchni,
I
przez firmo C. A. Moe!! &
werendy. Blitsze warunki
Konłełłdałłt
.ł\
w Chorolzczy nl\ nalze
Przys. Bernarda Birenzweiga
659-1-1
w Łodzi, Zielona Nr. 265 A.
W l·BZY, ll.gi i 3-ci dzien Zielo·
Widoki letnich mleszkąń
nych tlwi'ltek
ł
obejrzeli można w oknie
płatny 15 czerwca r. b. na
•
Lewi w Warszawie, dostal si~' w
Schelblcr, uUea.
'ce niewłaściwe i pomimo
• • •
mntejszem ma honor zaprosić wszystkich członków
nego zawezwania. od
'W:"8ZC
cego zwrócony nam uiezostat
:D:I:.o.A.
swoich
na
W OGR.ODZIE
Ostrzegaj liC, aby
wykoua orkiestra
tobol· wekslu nikt nie nabyw.ł, nadmie·
NAGRODZONE
.tniamy, że kroki sqdowe
aa wa,uawsklel wysławi. hyglenlcznej
Skl ego pU... O
danej osobie ro%pocz~te.
listem pochwalo)'m I medaiem \V dzif\le
pod drrekcYłl Jcapelmistrza
D farmaCJi, hyg16UJ i p ie1ogoowaoia cho,
l'Jcb, na wyltawie Krakowskiej,
paua RAJlUN!.
653-1-1
ące odbyć się we WTOREK i SRODĘ,
jest dnia
analizowane UEU&06 i kance'roDowaoe
Pocz'ltek o godzinie V.ej wieczorem.
puel Rado LekarskIl
10
(22)
maja
i
11
(23)
maja
roku
bieżącego.
Wejście 20 kop., dzieci płacq 10 kop. Jeat do wynaj~ia w Bedóniu
....
Wymarsz
rozpocznie
się punktualnie o godzinie
przystanku dr. żeJ. fabryczno·lóuz.
1IIodowo·ZlololVo,s[odoIV6
Brylantowa IIInmlnacya ogrodu.
kiej Andrzejowa
'12
południe we wtorek z domu Stowarzyszenia cechu
IlRYKI
_____
~5_6-_)_-1__
miasta Łodzi.
Mam honor dOBieść Szanownej dla aw6cli oazin, składajłlce sit: Spr:!l_ż w aplekacil i .~.d.cb aptecz.
PulUiezności, te
każde z 3-ch pokoi, kochni, poko· Dych w Waruawie, KrólE"stwie i Ce636-3-3
laTltwie
tańsze i pewniejsze od
ju dla słuiqcej, schowanka, piwni.
W RESTAURACYI
ra;'i~~l! W Łodzi gtdwoa .prle·
cy i kurnika dla drobiu. Miejsco·
vt
W·go MUlIera (dawniej.
a t.Alde znajdują sit w Skłd
WOŚĆ cienista, w pośród drzew;
i Silberbauma.
komunikacya z miastem łatwa, co·
'1§§9 roku.
przez Zielone Świlltki odbIJdll siO dzienna. Cena bardzo przystepna.
nutopuj'lC8
638-3-2
Z zezwolenia rZlldu i na zasauzie zatwierdzenia przez admi"i •

ARAOYZ
P
.

onI.

.

k
I
500
we se na rs.

Łńdzkie

on~cr

•

l

. Romualda Greiilich,
321.

W niedzielo d. 20 maja l 88 r.

POLOiUIE NA ZI~GIÓi

A.

--

IASZUGlGH i OSŁABIONYCH

Towarzystwo 'Strzeleckie
•

s rze anIe

Ed. Bartelmuss &

to

Ekstrakt i Karmelki

LETNIE MIESZKANIE

LEL1WA"

ZARZĄc--D_.__

Paryska Wystawa Powszechna

Waldschlosschen
•

w

gaOlzacy~ oddZIału

w l·aze świeto
lraDa o godz. 6 ·ej

koncert orkielltry
pod dorek.c y.
kapelmistrza pana Klrsebllłkel.
.-

Po

południu

od godz. 4.tej

wleU,t pil4wóJny koncert
wykonany prses orkio trO lo.tej
artyleryjlkiej brygady i teatralu'ł
od:iestr,.

W g.gi.

świ~to

Z dniem 20 marca st.
biezącego roku do
~i:iniai~~~~, biulr~8~I~ot~~0~oz:::::s7r~8z;.tTI~h 5p~::~y:ł::!~:: ~~~
Warszawsko.Carycl'llsko-Kaspijskiego, włączonych
wych, życz~cych .sobie brać udzi~l s,,:ojemi ",y tworami n~ tejże wy·
t
'
ce
Kaml'e
l· poczatkowa stac a dro.
zaWIadomIĆ o tern I:zeczone blUr.o, przy oznaczeOlu rodzaju
·
kilk a przys am na rze.
wystawowych I prz"iltr"COl w Oletrach kwadratowych,
gi Uralsko-Syberyjskiej, mIasto Perm.
t; pomieszczeniach wystawy zsjllć pragn" ]loczem, binrO z;\ko·
d i I
... tnr drowi
8zcze",o.rowycl~ ta_ry
u z e .a ki",en
a
I!!ł
Grlazlo - Varycyns ej
B• WERNER
&
Co
W Warszawie.
_ .
.

f

---

NAJlVYŻEJ

Il'TWIERDZON"

hA.r..

Towarzystwo Wza.iemnego Ubezpieczenia. na. Życie
~

srana o godzinie 6·ej
~r• . będzie

rllsklego wystawy pow8zechne} w Paryzu, odbyć

JJ

woj

ZA.ŁO

..J

-YORK"
W

ONE w 1885 roku.

Warunki ubezpieczenia i kontroli ~ostały zatwierdzono przez
Po polndoiu o godz. 4·tej
Ministra Spraw 'Ve~D IJtrzn.ych 21 .p~zdzle~D1ka 1887 roku:
Kapitał gwarancYJny, naJzupelnleJ zreah10wany, wynOSIł w
pod",ojny koncert.
styCJ:nia 1887 r. l6I,lOO,2U rubli .. Towarzystwo z~oźył~ do
Wlenore. brrlutolI a
500,000 rubli tytule".' kau~yl, (w hstach . pOZYCZkl
Z uszaoowaniem
z roku 1 7 wartości nomlDalneJ 600,000 rnbil).
O.obny prawem przepisany fun~usz rezerwowy skła.da.
657-1-1
Pa6s~"n, jakI) gwarancya UbezpIeczeń w CesarstwIe I
- - - - - - - - - - 1"8w.
•
•
towarzystwa l nnormowaOle funduszu rezerwowego
. kontroli RZlldu
w War zawle,
objaśnień udziela Biuro

I.E

ż,daj,cym objaśnienia, ukazani .. i waronki.

a zas/l.dzie art. 12 przepisów paryskie' wywy, biurO jest jedy:uyrn przedstawicielem sekcyi rusldej, bez po~rednlcłwa które&"o zadue
exponllty na wystawie dopuszczane nie będ".

Biuro mieści si~ w Petersburgu, na Bolszoj Kouiuszennoj ulicy
!dom Nr. 6 (Fińskiej Cerkwi).
Czynuości bium odbYlYaj'l si~ codzioonU, OlI godz. l2.ej w po
Ilu, nie do 4 ej po południu.
.
Radca Tajny E. ll.ndreo",
St.·Petersburski l·ej gildyi kupiec.

.

H. War"nnin.
Radca Handlowy J. Poznański.
514

CE11J.ENT POBTLANBZNI

GRODZIEC (

maTka krajowa),

Cegła ogniotrwała i Glinka ogniotrwała, Gips sztukatorski zagrn•
lllCZlly

u Hugona
.eD~ant na Kr61e two Polskie

Ballldewfc=.
_ _ _W,: ..-._

A

10-7

ulica Piotrkow ka
dom Ludwika

aberga,
~

520,

I

,

