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wszystkie-cznsy- chitraliter--przemysłu-wy:---W-CcsarStwie:---::reśfi możeoyl: mowa;()""Zresztlh wręksio§(:-zakupów------OdfiY\vii.--s~
tw~rza~ ?ię odpowiednio do warunków' da- współzawodnictwie handlowem dwóch cz~- wekslami, które przemysłowcy łódzkiego oneJ mIeJscowości. Zmienić zaś tych wa- ści jednego państwa, to w Cesarstwie znaj- kr~gu nieraz w Moskwie zbywa.jth Ił. moŁÓDZKICH PRZEl\lYSŁOWCÓW runków nie można tak łatwo, bo one Sili dujemy wielo takich wytworów przemysłu, skiewskiego w Łodzi luh Warszawie - i
przyrodzone-i na nie cały rozum i praca których w Królestwie wyrabiać nie można, wynikiem tych stosunków jest zwykle zoDO
przeszłych pokoleń się składała. Z drugiej np. "sitiec" perkal drukowany, albo wel- bopólne zaufanie i wzajemna po moc w poJ. W. P. G U B E R N A T O R A
strony historya i ekonomia polityczna stwier· wety czyli aksamity bawełnia.ne i pomiędzy trzebie kredytu l).
piotrkowskiego.
dzajfb, że handel im ruchliwszy, tern lwrzyst-I tarni, które tu i tam si~ fabrykują, widziSpotykaliśmy równiei wiele deklamacyj
-rQlniejszy dla kraju - i dlatego też rządzące my, że jedne gatunki przeważają w pro- o koniecznych ciężarach przy obszernej adDowiedziawszy się z gazet, że pewna. gru- władze starajlJs się zwykle o jtLknajwiększy dukcyi Cesarstwa a drugie Królestwa. Pol. roinistraeyi wielkich zakładów fabrycznych
pa moskiewskich przemys!OWCÓW agitUje jego rozwój, o jaknajżwa.wsZI!I wymianę to- sltiego. Skoro Łódź ma być uważaną; jako w 1vloskwie. A czyż Lódź nie posiadl\ facelem wyrobienia przekonania w rZl1dzie i warów na jaknajwi~kszej przestrzeni. Zna- punkt, w którym IJrZemysl tej ostatniej bryk majq.cych własne domy robotnicze,
osobach na niego wpływających, jakoby nem j<Jst oddawna, że to co się w jedne; części pallstwa rosyjskiego najwięcej się szkoły, lazarety, warsztaty ślusarskie, kurozwinięty w guberni piotrkowskiej prze- miejscowości skutkiem klimatycznych wa- skupił, zauważmy w jakich warunkach to źllie, odlewnie i t, p. urzq.dzenia, które 0mysł uszczerbek przynosił przemys!owi 1'0, runków urodziło, nie udaje się w innej i miasto się znajduje, \Vzrastają.c od roku gromne pochłaniaj III kapitały? Nieraz sposyjskiemu, niżej podpisani przemysłowcy i naodwrót. Ztąd konieczna wymiana usług 1825 nie z naturalnych przyczyli, ale sku- tykamy przy bardza niewielkich zakładach
obywatele miasta Łodzi zwracaj:); się do i ogólny dobrobyt, który zawsze upada, tkiem usilnej protekcyi ówczesnego rządu, fabrycznych w Łodzi artezyjskie studnie,
JW. Pana. z uprzejmą prośblls o odparcie skoro jedna gałą,ź społecznego wytwórstwa poczynało to miasto od bardzo małego. których konieczna budowa około 25,000
niesłusznie czynionych nam zarzutów:
traci.
Budując się bez planu na przyszłość, nie rs. pochłonęła, a ten wydatek rzadko któWobec ogólnej &uropejskiej stagnacyi,
Z przyrostem ludności, z konkurencyą; a- zwracało uwagi na ogólny brak wody, któ- 1'ą, fabrykę moskiewską; spotyka.
kt?ra :arówno jak ;vszystkich, tak i m~-', mery~ailską i nienorm~lni~ podwy.ższ.anemi ry jednak obe~n~e, prz! ,,:iększJ:m rozwoju
(Dokończenie nastąpi).
sklewsklCh fabrykantow dotknęła, wyrodZIł cłamI przyszedł w panstwle rosY.lSklem u- fabryk, dotkliWIe CZUl: SIę daJe, a na co
się pomiędzy tymi ostatnimi jakiś dziwny' padek rolnictwa i rozwój przemysłu równo- Moskwa uskarżać się nie moie. Mając w
szowinizm w przypisywaniu trudnego poło. cześnie został wstrzymanym. Podnosząc okolicy obszerne poklady gliny, ma Łódź
ROZPORZĄDZENIA RZĄDOWE.
żenia pewnych przedsiębierstw w CeBar- rolnictwo w Cesa.rstwie, oddziaływa rząd na wprawdzie tanią cegłę (rs. 7,50 do rs. 20
stwie rozwiniętemu przemysłowi Królestwa szerszy zbyt produktów przemysłu Króle- za 1,000 sztuk), a dzięki egzystującej od O ohowia"kowe,ngalunkmoanin olejów do oŚ!Liellania.
Polskiego.l\ł"ówimy pewnych przedsiębierstw, stwa Polskiego i naodwrót, starając si~ o kilkunastu lat kolei żelaznej, posiada dość
•
llżYll:anycn. w lumdlu.
bo ogół .fabryk moskiewskich, pomimo polepszenie bytu naszych rolników, wy twa- tani opał - (pud węgli kamiennych 12 do
Na mocy uchwały komitetu ministrów z dnia
zmnielszonych skutkiem wspomnione; sta- rza. z nich nabywców towarów rosyjskich, 15 kopiejek). Cena cegły jednakże zależn~ 8 marca. 1886 r, postanowiono!
J
. t od stanu przemysł u w dunaj ch wili, a przepisać:
I. Sposobem próby do dnia. ,6 czerwc 1889 r.
Nie bo odd awna jest to znunem, że k-aż dy to- Jes
gnacyiJ zysków, nie jest VI złym stanie.
dziwią, nas czytane w gazetach chęci zasy- war najmuiej jest pokupny w miejscu jego taf.szy jak w Moskwie opal nie wyrównyl) Wszelkie oleje mineralne do oświetlania,
mi10wania przybyłychdQ Królestw~ ?oI- wyrobu.. Rolnictwo w Cesa:st~ie j.e~t bar- wa znll;cznie wi~ksr.ych .kosztów utrzymania wybuchajl}ce przy c:epłocie niższej od 2S a Cel (22,4
skiego obcokralowców Z ludnośei"- mleJsco- dzo zallledbane, ale stokroc WIęcej Jeszcze robotnIka. Mowa. tu Jest o opale węglem R.~ według aparatu Abla-Peuskiel?o, przy ciśnieniu
J
oz
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d d
760 mm., są nważane za niebezpIeczne i li te!to pową, bo to odpowiada godności każlIego na- widzi się jego upadek w Królestwie
ol- amIennym, a o ać należy, że 1vloskwa wodu ulegaję; szczególnym przepisom ostrożności
r~du, ale ~ie m<?żemy poją,ć tej d,ziwnej za- skiem, gdzie ziem~a ~ięcej wy~alowjona i posiada torf, który. jest owi~le ~ńszy~ podczas przewollu i przechowania..
wlści moskIewskICh przemysłowcow, która stan materyalny ZiemIan o WIele gorszy.• 'Opałem. Uwr.gl.~d.DlaJSłc wreszCl.e l to, ze _,2L::Q!IIc_c;i!m~ślenia..JmQ.k~.$!(lglpl.?ty przy wyh
d
t t
d
f
buchu l mn\'Ch~ósmOiejow-nuneralnycb, uim zapominać każe nawet
najprosts:.:ych OI:rócz tych ogól ny~ przyczyn staĘnacyl, o cza~u os a ,OleJ prawo a:vczeJ re orm!, rZl}dzić ohowię;zkowe ioh gatunkowanie na za.kłazasadach ekonomicznych.
~torl1 wszyscy •c~uJelIly, 'Ypłynęł;v Jeszcze fa~ryk~ w Krolestwle Pol~kleIll l? .gOdZlll dach w Baku, Ila podstawie przepisów o gatunkoMamy tu na myśli agitacye pp. Szarapo- mne na trudllleJ~ze polozellle kIlkunastu dz!enm; Sili czynn~, opłac!l'JIlIC .drozeJ robo- waniu towarów, zamieszczonycll w tomie XI~ym
wa Czetwierykowa i zagrzanych przez nich fabryk w CesarstwlO b~dących. Lecz sm u- tlllka. Jak fabrykI Dloskle. wskle, gdy.te o- zbioru przep.
,
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"
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3) :Szczegółowe. przepisy dotyez!lce próbowania
przemysłowców moskiewskich, którzy, już tny. s.tan tyc
l!' ry t przy~lsac
na: e.zy prz~- sta me ymcz~sem, pr~cuJą,c o go zmy,
i gatunkowania olejów mineralnych, tudzież ostroto oddzielenie Królestwa Polskiego od Ce- wa.zme ~rakowl rozumnej adnllU1s~racyl, rano do god.zmy, 10 wleczore~, prz.edłuzo- żnośni podczas przewozu i przechowywania tych
sarstwa granicą celnfJI proponują, - już tez ktom mezast?s?wana <lo d~chod?,l zbyt ną, pr~cll! .dzlenn~ wynagradz~JIJl sobie prze- _ _ _ _
obłożenie przemysłowców tutejszych wi~- sze.ro. k.o roz.wllllęta, pochłama mozl!we ~a :'w3', Ja.kle w Ich czynnośCla,ch znaczna
I) Stosnnki maj~tkowe firm przesiedlonych '1\
k
Z
t h f b k tl ść ś
t
l
l
d Niemiec SI} niElraz przyczyną istotnie taniego kreksr.emi podatkami, jak opłacane przez fa- d ZlSlll:J zys .1. ',J. !?ron.a yc, a . ry a,?- OW 1 o: WIą p~awos ~wnyc} moze s~owo 0- dytu, 1)0 mnóstwo weksli 7.agranicznycb napŁywabryki moskiewskie,-jako skuteczny środek wyszh nas} prz~cnyllJcy, ktorzy l~totme w ~a<-:, zmuszem b~~ZIe!lly przyzn~ć, ~e. poło- ją,c do }jodzi, obniża. proeent od kUl'sujl}cego i w
uważają do zniesienia ujemnego wpływu, gorszem S!j, połoz:D1u. od w~zy~tkICh pr~e- zeme Mosk.wy. me .1e~t przynaJmmeJ gOl'- ten sposób wypożyczonego kapitaln, lecz ten Bam
panstwle rosYJsk.lem, a. .me- sze od polozellla ŁOdzI..
..
stosunek llywa także i w Moskwie, gdy sil) tam
J'aki, ich zdaniem, Królestwo Polskie na mysłowców.w
C0 ,d o k re dy t u, t en k osz t u~e ~ Ł odZł od co
zuaczn
.. llość np, weksli na Londyn zgroma.dzi, a.
przemysf i handel CesarBtwa wywiera. Gdy- ty IItO, od OSJa dl yell "! K l'ól es t WIe P olsk l~m.
si~ pr7.ecież wydl\rzR.. Wówczas możoaby mówió
0
by znalll~ bylatym panom historya handlu
Ogolny st.an bo:VHl~n przemysłu Krole: 7-8 jOl p~dczas gd:>:" odpowledzlaln~ fir~y również o tanim k~fldyciezagrR.aicznym w MO'kwie,
i przemysłu, nie obcem byłoby i to, że po stwa PolskIego me Jest lepszym od tegoz moskIewskIe uzyskuJ~ takowy na 0-6 lo' tak jak to mówi sil) o }jodzi.
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Znałem angli'ka, który jeździł zawsze opa- Smiało utrzymuj~, że kupiec w Londynie John BuU na ~śllliertelne1l1 lożu mÓWI
trzony takim biletem.
uważałby sobie za ujm~ honoru dać ci nie syna:
- Zrób majątek, uczciwie, jeśli zdolasz,
_ Zawsze llzcz~śliwie dojeżdżam na miej- sfałszowanlł wagę; registrator na kolei gosce - mówił mi pewnego razu -_ i czy u- tów się powiesić, gdyby nie ukradł szylinga ale zawsze zrób mają,tek.
przez Max O'Rella,
wierzysz temu?.... doznaję pewnego rozcza- przy zmianie suwerena; konduktor omnibuTutaj więcej niż gdzieindziej jest prawPrzekład '"\7Viktory5. :E.osiokiej.
rowallia.
su po miesiącu zrzekłby się służby, któraby Idą, że:
_u:n- .
Na widok pogrzebu nikt nie uchyli czap- mU niedozwalala oszukiwać podróżnych lub
"Cnota bez pieni~dzy jest bezużytecznym
kij w tym kraju trzeba być 'po!-ytecznym, t?warzystwai żad~n dorożkarz ni~ powi!! sprzętem:"
.
.
VII.
,
aby wzbudzić szacunek lub unłosć, a umar- CI ceny oznaczoneJ taksą, a rzadko JIb przYJNIC me sprowadza takIego powodzema,
WilIe.- Zaezaro\yane buty. - ~on~yllscy knpcy.--:- ły pożytku zadnego dać nie może. "\V sa- miei żaden wreszcie żebrak nie powie "dzię- jak powodzenie - mówi angielskie przySzyldy.-Ogloszema. - FrancuzkI meoznaczouy Zl!.l- meJ' rzeczy nie widziałem nic smutnieisze- kuj~,"zanim si~ nie przekona, ie datek słowie. To znaczy w pOlAciu anglika, że
ml:lk ou.-Zmysł do i n t e r e s ó w . "
""
.
,r.'
go nad pogrzeby w Anglii; już weselszego by!; szczodry.
cel uświ~ca środki. Gdy zdobędziesz tnaj~(DaMzy Cl'Eg - patrz Ar. 11iJ).
wrażenia. doznaje się IV lrlandyi, gdtie pi·
Zona moja przyszła pewnego dnia bar- tek, nikt cię nie spyta jaką, drog~ dosze"Przysyłajllscy swój a?res n,a stemplowa- j~ni wszyscy postępują za trumulJJ przyja- dzo zmartwiona.
~łeś do niego. LOJ~atny i !el{alll!~ stanow!~
nej kopercie, .otrzym~c. moze fotografię mela. lub krew!1ego,
- Pomyśl tylko - mówiła - dałam Je?ną parę ,!y.ra,zow, mow1!L filologOWIe.
dziecka przed l po uzyclU pokarll/u d·ra
John Bull, Jako dobry p~tryota-przekla- konduktorowi dwa szylir.gi i trzy pensy! NIestety! takllUl Jesteśmy; IOJaln!l - to stada produkty własne~o l,raJu na.~ obce; .g~y biedak z własnej kieszeni musi zapłacie to- ra popularna forma l!lowy, legaltl.1/ - to
Ridge'a."
Ną.jz:;bawniejsze jednak Sili chodzące o- llabyw:: rzecz wątphwej wartoś~l, _C?rZCl J.ą, warzystwu - a może jest ojcem licznej 1'0- wy1'~z utworzony od llledawna" maj~c~ zna~
p;loszema. Spotkałem pewnego razu dwu- CudzozlemsklJl nazwą. SzczegolmeJ wyro- dziny.
czeme zastosowane do wymagau nowozytneJ
nastu chłop~ó~ ogolonJc~ "! ubiorze Ska-I i~iaj~ p~'o~ukty niel~lieckie - . przymiotnik
Zacząłem już ubolewać z mojl} żoną., gdy cywiliza~yi. ....
zanych, za nuUl .szedł stra~mk.
,
nzell/wek! Jest. u D:lch. sY';l0mmem zlega. obejrzawszy pielli~dze, zaśmiałem się.
ZO~t~ll w AngIn boga.~zem, a. nab~dz!esz
- Doprawdy Jest to hamebne, kazac tym, Sl'~bl'a l ~~dlmy lllenlleckIe są, t~ ~zeczy,
_ Pociesz się. moja droga _ zawoła. pr~ero~nych zalet,taICl~tow nawet. Moz~sz
biedakom iść pieszo - rzekłem oburzony ktory?h Ule~ax:ekolr:endowałbym naJwIększe- lem _ ten biedak nie skrzywdził siebie i bye oplekulle~n szt~k plę~nych, za~zlJJdza.J~do przyjaciela.
_. .
mu llIeprzYJ,aclel.o:"l.
.
','
dzieci.
cym szkołanl1 pubhc.zneml! czlon~lclll !lUlPrzyghl:dając si~ blIzflJ, dostrzegłem na
W AngIl1 wyJśc bez powIedzema "a dICU"
p' '''d b l f ł.
wersytetu oksford~~lego l członkIem Izby
plecach lcażdego cyfrę "14," dowiedziałem znaczy żegnać się po /,rallcuz!cu. Na tym
,~ell\l·ozdze
n·l?-aszywe..
t'
.
parów.
V ag
.
.
T'
l
.
k .
tk'
d
d b d
o waze
prOWllł.n ow Sil! naJC ~ .
b
.
SIę przytem, z: stanOWI l OUl. og ~sze~lle, p.u n . CIe wszys le naro y są po o ne O ierwszym prezentem, jakim mamy angiel'.' zfo';lek oga;ty stworzony Jest na dyuowo.p'rzedstawul.lle~g? w .t~atl'ze CnterlOn SIebIe.
~kie obdarzajll; swe córki po ś}ubie. Jest gmta:za' -.p0:Wledział jes~cze Pope.
.
VIII.
to rzecz niezbędua dla młodeJ gospodyni, . U~ostwo me Jest występkiem ~e Francyl
wodeWIlu "Czternm;cle. dm.
.
,
W ok?ach ~legancklcl1 magaz~n6w WISz1Js Inne czasy, inni lndzic, _ Rozpacz mej żony.-Nic która musi odwa:tać wszystkie produkty i Ił w mnych krajach; uwaźanem Jest za tao~łoszellla. kz .ou parle {1·ongll.ls,. lecz ten D~e sprow~tlza wi~ks:-ego powodzenia j~k p~wodze- zrnienia<: co chwila kupców, dla zbadania, kowe w Anglii.
:
meokreślony zal;nek ou,_ odnOSI SIę zazwy- me. - U:bl?stwo me Jest cnof,~. - N.arad dZlelnych który z nich posiada najmniej fałszywą . Lecz, niema zlego, coby na dobre nie
czaj do osoby meobecneJ w chwili, gdy ku- prR.cowr~llww.:- bzIIlCD-ht~ IIn glC]Sbka. l francul:ka. - w"gp. .
wyszło' to uganianie sip. za ma1!ltkiem to
.
kl' k
kl'
lU·"
t
ln,rwemnsze,- oorźe wy rany toast.
.. 'Ii'
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<1"1<
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plljeSZ COŚ O wIe w sepIe. .L"uow11d o z I
p.'. d
. t
' d h dl cześc dla złotego cielca wytworzyła z na
doświadczenia.
" Guizot opowiada, że król Alfred -dla WY-. owhyzszegło. slbAU n.l.e s. OStu'llk~ Od an. ~-, rodu angielskiego dzielnych pracQwnl'ko'wb· . . t
,..
d
.
-b
.
. ' ś'
I
dd
h Ją.cyc w co. ej
n"l 11 a. y o o mmeJ- 1
.
•
~mysl 1'0 len~a lU er~sow Jest . o na2- I pro. owanIa uCZCl~O ~1 swyc l po. anyc sz ch ku ców Lond" n~' na rowincyi ow-I Każdy .t!\ffi p~acuje; . b.ogacz milionowy nie
wy~szego stopma posumęty w krajU John zaWIeszał .zło:e bl.anso~ety w p?-blrcznych y
y '.
pomyślI O zycIU pl'ózmaczem: syn księcia.
Bulla Pewien ojciec, wJa~ciciel okI·~tów miejscach] mgdy ICh me skradZIono; gdy sze,ln,
z.nacz~J'Il;bs~~śl1;czClwo Clą, grzecznemlAl'gyle J'est Illl'lŻew. córki królowe' Wikto.
,. l .
t'
d '..
gUbl'~
drodze·
.} zac lOwamem
. 'Ii
•
•
"
J
spr.zedał synOWI zag otylec, a nas ypme ry- po /?::ny z.
i w:.
. S3;k'lew k ę, n~ogi
. .. 1 o eJ Clem. . •
.. I ryl,• a brat Jego
zajmUje
mleJ!:lCe
ku ca w
walizowa:ł: z nim, kuplWszy p:trOWlec za te wroclCpO. mą cp,ocby za mleSl'-LC, asak]~",:- W AngIn przedewszystklem 1111!-SISZ b;yć Liwerpoolu.
p
p iell iądze.
.
. ka nietkm~ta lezała na tern samem IDHlJ- znacznlł ~sob1Jl, aby zyska.ć uzn!1ll1e• Nle- i
Kupując bilet jazdy k~leją, za dop~atą, scu. . ,
.
.
powo~zellle ;Vzhudza. ś~lech 1 .wz~.ar?ę; I
trzech, pensów nabywasz bIlet.aseku;·acYJnYi
Talnnl1 l~yh. anglo-saksonowle w czasach czt0:Vle~a, ktoremu SIę mepowodzl w zyc~u"
(D. t. Ii.).
w razie wypadku, gdy zostaniesz. zabIty, t~oll Alfreda \~ lelk.lego, Qual!tu~t mulalus. ab nazy waJIłI g~uilc~m lub waryatem. BozY-1
spadkobiel'cy otrzymajlJl tySlq,C funtowo itlo! KoleJe zelazne zOllemły wszystkICh. szczem anghka Jest arystokrata,lub bo(?acz,
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olejó,w,}~dl!,wy;r.q~~Qzone.w oddzieJnej iilstl'U~{CS.i'lżeli

w ciągu siedmiu ,dniu nie ~ostaną ode-l nin. położ~nia kamienia węgielnego. " ~~ trzymały się na :'0ziomie pią.tkowymj sprze\~yd9,ne). pl:zez mln~8tras~a.l"bu; po pOl'OZUml'3mU brane kolej spt'zeda le przez lIcytacyę.
1 uroczystośc zn.prO.9zono bardzo :tn~cznQj.llDSC dano
jeden wagon z ROgow~L (110 korcy)
131~ z. mlll]str~m d?Qf panst\Va,sprawwewnę,trz.. Ob '.. 'e t· fY Towarzystwo popierania l osóh. prócz tego przybyło wielu clekH,wych~ po 4: rs. 60 kop., nahyli pieł~arz~ tutejBij
ll}ch l komumkacYl.
nlzem . ary .
".
..'
'kt' .'
.
l'" .
k'~ł· l\I'!
:l
JIl,
175
II. Poruczyć miniBtl'owi spraw wewn~t)'zny(}h, przemysłu I handlu stara SI~~ o ~mlzeme b'-l . OlZy pOZf\.Jl~lOWU: l n~leJsca na o v.. l ~. owsa Spl'Zeflano wagon, ZaWI(~nt -r-cy
aby z~ró~i~ u:'iagl} miejsc.owych.. wla~z ~nhel'llia!- ryf ch'óg żel::znych ou MOSkWy do Oren- i dZj: ObeC!leml byb ~ez. wszyscy 111ltyltrowle korcy z Sonociu, ładowano ten owies w
DYCh. l !1lIe.J.Sk,.lCh,' na ~{).' meczn.OSC.. Ulm;crna... Pl'~eP:l;.·l burO'a . dla t.owal'Ów idtlc ych au ,Azyi środ-I z fabrykI p. Pcznallslnego. plac pL'zezna· Babach, zapIacono za niego po 31'S. 60
~O\V, ktorych zach.owanlB ob.ow~ązk0'Y~ okazasl~ u- k' b.'" " l . " . " i dla. I}rzvchodz'lcych. czonv na śzpital znaiduJ'e się w bar,lzo do- kop., jako wyborow.v.
zytecz.nem1 :rrzy,' nwzgł\jdmeml1 mleJscow)'ch ,w.a- owej, ,la r IO\'iIUeZ ..
.r'~: • J
:.
"
~
~. h f,"lb" rk
N
k
l l'
runkow klmiatu, lub odq)bnego pr zeznaC:6eDlamleJSC ztamtąd.
..
~JleI~l. ,P0!ozemu, zdała o~ w~zptkl~ . l~
1: a Starym Ryn u na J)' 1 mączarze oko.
p~blicz~ych ~ spolecznyc,h, Vi celu ochror;ienia.!ld ,.. Zakupy zboża. Kupcy odescy zakupIll w 1 mIeJSC, mogących zanlec~yszczac pOWl~: lo 300 korcy pszenicy po 6 rs. 50 kop. do
D1~beZp1E~czenstwa z wybuchu. lub z~p~leIlla.oleJuwgubet'Uiaeh południowych pl'il.wiedwie trze- trze, tak wa%ne dla chorych. Na uroczysto~c 71's., żyta około 120 korcy po 4 rs. 35
~~meralnyoh;. ?b~k c[l;ego moze byc. z:))d~ne 3~cze: t.. ' b ' ·
. .
przybyli z Piotrkowa: .1. W. P. Naczelmk kop. do 4 rs. 60 kop" dowóz żyta był bargolne upowazmomerz:;!du do podW'J7-szemaogoln6J Cle z oza na pUlU. .
•
ł
k'lk f
normy wybuchu }laf~y;... '.' ," .
.' , .' ,Fa~~'yka kr.oc~malu.po:v~~ała w BrOnOW1-\ guherm.rz. r. st. ZmO~leW,l'z. r. sL Sz~ang:, dzo maty, owsa bytO na targu l a nr, a
. III.. p.Ol'uczy<: ~m;llstrowlskn.r~JU: 1~ po?ao cIo; cach, '~w powleCie kOZlemcln m.
. preze,s Izby 8k~l'boweJ, pułk. ~waum\ ~ n,:- na każdej znajdowało silJ po par~ korcy,
ogolneJ wll\domos, Cl, ze ozuac~o[Ja obe~ll1e clepiot.lł.j, Spółka udziałowa w celu eksploatacYI, czelmk gubermalnego zH.rz~du zandarmerYI, wszystek ten owies sprzedano po 3 1'8, 40
wybuchu nafty, .oznacza ,mtJnIzszl! gramcę, przy kto- . ' . 1 l
. h .l
d B b' . k'
I
1\,'['.
l."
kt· l l ""k' IJlll'Kow- }ro T) "'V ponied" ziałek pl,zYJ'echał do 'Podzl'
rej sprzedawane tm'az oleJe. nie wymagają szozegół-I WlelkLCll p antacYJ c m~e U po
O IUJS lem i P: l:1.lfWO\VS hoJ, .mspe or. e mI:;. [, }: , ; .
l'
\
<
•
,u
nej. (lgtr,?!i;n~ści,oho~~~zko,wHfdlainnych gatunk?w l w tych dni1J,ch się zaw11bzala.
I' mk K~ste?-eckl, na?z~l~lk str~zJ ~leII~:)kil:~J pewien kupiec z Torunia w celu nabycia
lI~fty"lecz Jest tJlko?2'.~sową:, ~oglbCą. ule~z zffila-l
I guberm plOtr~wwskleJ l p'. Llblc~n, .ladc~ dwóch wagonów otrąb pszennych,
do tychme. w na,stępstwl? .dOSwIadC~e!l:a 1 skutklez:n te~o IŁ"
lrzihdu gubermalnego, ZnaJdowalt Slę tez caas jednak nie mógł się zgodzić z nikim
moze byc pod:VJ'zszon::}j :dla wI!::kszego bezpIBczen-;
l na mieJ'seu przedstawiciele. różnych władz co do ceny .
t
( ) T f 11
t
.
. stwaj ,;3) w Clągu terml,Un . teraz. 9 zpaozonego spo-l
,sopęm próby, rozpoz!l~Ć wllzeąhsiro1]!lie, jakie pl'ze-j.
. . . • _.
WOjskowych 1 CYWIlnych na~zego llllas a,
ary a c a przewozu owarów pomlęp~sJ-: powinny !)yć wydane dla za~ew!1ien~a he~pie- \ (-:-) Licytacya .. W . ma~IstraCle łodz~Im pl'zedstaw~c~e~e prasy, kl~pcy 1 prze:nysl?w- dzy stacyą, Łódź' i stacyami kolei warszaw~
?z:,nstw~ pubhc~;nego J!fz.J wy~oble 1 Bprzeuazy 0- : w plątek oc1będzle :SIę lIcytacya na dZIer-! cy znrrczmeJsl, adwokaCI, lekarze ltd. ltd. sko-wiedeńskiej i warszawsko -bydgoskiej
r;JOw uzywanych d~ QS.Wletl~lllo.
.; żawę kilku budek dla przekupniów na Sta· Uroczystość rozpoczęta się odśpiewaniem przestaje obowil1iz,ywać z dniem l lipca l". b.
: rym i Nowym Rynku..
przez chór i kantora psalmu 41. Ohór
(-) Summa 1,500 rs. na' rzecz pogorzelSPRAWOZDA.NIA.T!RGOWE.
! (.:-) Licytacya. W bIUrze zarządu po- składał się z kilku śpiewaków miejscowych ców Rzgowa i Kamieńska w powiecie łódz~
.
; wiatn łódzkiego dnia 28 b. m. t, j ..w piQj" , i kilku sprowadzonych umyślnie z Warsza- kim, Mstowa ~v powie?ie częstochow~~im,
.. q;ieldaw~/·8za:W81ca,'Spl'.i\voz~anietygodniciwe (uo ,tek odbędzie się licytacya ustna l prz~z; wy. Dyrygował chórem p. Sznycel' z War- ora~ pogorzelcow z ulIcy WolborslneJ w
uma 241TIaJa).. Na .~ar3zawslnm. targu wa~ut ob:. deldaracye opieczętowane na trzechletDl& l szawy. 'Wszystkim podobal silil glos kan- Łodzi~zebrana pomiędzy gośćmi p. Poznań
cych w tygodnl11 nh1.egłym rnch b}l ogl'amczony. (1"zierźawA (od dnia l stycznia, 1886 r. do tora l). Weishofa, którego wielu z obecnych skieoO'o w niedzielA, wrAcz,ona została J. W.
Czynności ,ro.zpocz~to kursem 50.15 za marki a akoń~
'Ii
~
czono l/A % nizej w :6l};dalliu. Nazajutrz marki ata. dnia 1 stycznia 1889 r.) pl'opina~yj na jako chrześeianie, IJierwszy ra~ słysza~o·1 naczel~ikowi ~ubet'ni piotrko wskiej dla do.
nialy d~ "49,~5, chociaż z POWO(!U 'świ*ilta qWOl·g~ie- gruntach włościańskich w następuJąc!ch. Rabin E. H. Majzel wygłosił mowę ·w Hl- kanallla rozdZIału.
go kursowme notowano. ChWIlowo nla"kl zc1roza- ,majątkach .powiatu łóclzkiego: AndrzeJów! zyku rosyjskim kaznodzieja Kliiger lG'1zaOsoby chcące przyczynić się do pawięly do 50; 1ecz we czwartek pod wpJywem taksa-' d
• 311 rs. roczme"
. . ,. B"wJce- 200'IS., t·
.' l~u po
' l ~1n~n.
.
(ld'
'
k
'
..
h
d
'
,cyj dOBi~gajq,Yrch 20Jl/:h.ze~zly dó 4tł.8(). ,DrOżej o sumy
me w Języ
u.y przystąplOno
sZ~ll1a su~ny powyzszeJ, zec cą na sy.ktc
już placono w pi:JJtek a 'Iv sobotę podniesiono kur-, Gospodarz~147 1's., Kotlllly-399 1's., Ro- do polożema kamlema węgIelnego, p. pre- swoJe datkI na .ręce prezesa towarzystwa
sy do fJO.12ł/2":"'50.~21h·co jedn~k byl~ )es,zczcnie- manów - 20 r8., Starowa Góra - 27 1's.,! zydent miasta odczytał w Języku rosyjskim dobroczynności p . .T. Heinzel'a lub do redadostatBcz~en: wobec .z~ych lrul'SOW berlms~IC~. Na Czyżesz"n-32 rs. Babice-93 r':l., BeMów I akt nasteIJuJ·!.1.cy:
Izrael i Leona malżon- kcyj pism łódzkich.
targu papIerow. pubhcznychirwa' uSposobIenIe· bar- "D' ! ,
138
B"
Ił M ł
I
~ '. li
~
"
,..~
•
dl b'
·C)
50
'
.
.
dzo mocne, knrsy ,ci~żą. stanowczo,. ku zwyżce, .Po- ,llaerzanow-,
r~·t
ruzycz a .f. a a-; kowIe Poznanscy, przeJęc~ mliośClą a 1~--:,
funtow mIęsa cuchną;cega naJ kom,mim? ogl)l~niejBzego ~iż z~~.'kle. zachow~nia ~ilil 66 rs., Wola GrzYIlllkowa. - 48 1'8., ,i W ola II dnych wspólwyzu.awców l ~spółobyw?-teh, p~etUleJ, zabrał. weterynarz miejski p. Kwaś
pub~~cznosCJ. ,zazna~zyc, :nozn~ zu~:vu. kll~a w~'il~K?zubowa-23 r~" .Wod~m""751 rs., ~o: postanowili s~eml wlasnemI. środkamI wy- me,w~kl wczoraj na placu targowym obok
kszJ~h aw?,n.sow, ~lsty zIe~8kIe seryl pl:JJteJ w~mo~ : dzmek-3 rs; Gorln Duze-48 rs.", Gorkt budować szpItal dla starozakonnycb. U- kosClota nowego.
Bly SIli) wyzeJ99, pIerWSZeml czterema' seryamIwy- ;
l
' 'H "'J
d'
.'18 .
" ..
.,
'.
~
.,
•
konywańo, obroty po 100.50 i niżej, Listy tQwa~ j M~ e - 30 rs.,
uta ago, mea - . IS., szCZęsl.lwlem NaJwyzszem ze.zwolemem .el. 8(-:-). Na .stacyJ telegraficznej w \Var$zawie
rzystwa kredytowegoI?' W!I;rszaw'y se1'j'i pierw,s~ej •DZlerzihzna -:- 36 rS~l D~browka Wlelka,
sierp~m 1885 1'. na nazwame tego sZ[Jltal~ znaJdu:J~ lnę ~eleg~'a,my niecloręczone, nadeno.[,~wano. po 98:50 ~ząd~n1u;. Dl~ wykonu.nollle~ 1081's., Jedhcze A. prJ;.watne.-~9 rs., G~a-, nSzpItalem dla starozakonnych m. ŁodZI sIane z ŁodZI dma 22 b. m. dla Jana Ge~l ::.dneJ, t 8.?ZIl.9k7c{lO" pod1bme ~l~k 936~'r7Y5ą. dTru.glll, . bina \Vola - 48 rs., Zeromlll l RzepkI-I imienia Izraela i Leony małżonków Po-, bethnera, Romana i dla Aleksandra Beina.
za
or~ zą aj:))
•.,
a. pOlWal'ta
aCfb t } o
. . lze- , 68 rs., 'Zd'
Zgniłe Błoto
'k'1<:h"
"1'l ob
' przysttEPIC
"
.
.
P 0 d czaS
cią, nabv\Vatlo
po 96J)5.
po chwIlmvem:
Zlech"ow- 61'~
1:S.,
'
..
-Ił znans
1
post anoWl
ecme
. (- ) Echo z ost at mego
pozaru.
. ...
osła.b.ieńm ~o~i\lgla k?rsu 96.35. Najwyżej wzuio,: 8! rs.,. :I{alska Wolfl:-14 rs., Kały l Gra- I do wystawienia go, Położenie kamienia ostatniego pożaru przy ulicy vVolborskiej,
Ilty _SIl} ?bhgl kanalIza.cYJne, z.ą- k;tóre zapla~on_o r bleniec-85 rs., Kucmy-8 rs., Kl'USZeW-\1 wegielnego odbyło si<2 d. 11 (23) maja 1886 straży udało się ocalić jedno z mieszkań
;ti~O pao:z'llu~il:a~:wet ~{J{ b·Llsty~z~d3tawfe \;lledn. \ 130 rs., Lucmierz-183 rs., Malanów-34 r ," za panowania Cesarza Aleksandra III, położonych na pierwszem pietrze, o cze~
,
po z. rl} enl gH)~ ~', (oSZ~V o:·
lU"
l"" e 23 s Ig aców 16 rs
G
ł G· l
t
t
d
'1"
M' k . t
. k
102. Z paPie.rów. rZ.ą.dOW.YCh ,n." aJ))"wa,ną listi li-. i rs., :yJ.lr?S aWIC - . ..1':' . n.
- . . 'l przy
en. era· li Jerna orze wars. ~awsKlm zresz ~ .onosl I,s.my .
le.sz ame o, Ja
kw~tl~cyjne. duż~ lJo 92.25!za nia~e płacono 1/2 "/o Nakle~ll1Ca .-...:56 rs., PlaskowlCC -:- 14 rs., Józefie Rurce i Gubernatorze plotrko:v" wiadomo, stało siEJ jednak później pastwQj
mmeJ. ~ozynzkl v;sohod~le. nabywa~o . p~ .1.00.65, Puczmew - 207 1'8., Radogoszcz- 293 1'8., skim rzeczywistym radcy stanu :iYIikoIaJu plomienj
które wybuchnęły z gruzów.
z~ .3zczpeg?lneł~1 uwzg~~dl1lenfilemSel'YI (lrug~e4J_l trz·~-l Remiszewice-19 ts:, Ruda Pabianicka- Żino~iewie Budowa odbywa sie według Otóź w ~hwili powtórnego wv'hrichu og·nia
OleJ. ozycz u premIOwe o arowano po ~ n za e- • 5 . S k' 6 : . S
'
46' S'
"
'.
"
J
•
misyę piel'wsz:)) i' po 227za.dl'iigl!!.· Akcyami zaj-: 9, rs., to 1 - 8. rs., arnaw~
rs." ar· planow, zatWIerdzonych przez rzą;d guber- w lokalu tym znajdował Się chłopIec stamowano sil} wil}cej uiż zwykle. DQPytywauO się! nowek-16 r~., SlbLwa-55 rs.,. Soko~ow- nialny piotrkowski, przesłanych przez pre- rozakonny, który skutkiem zawalenia si~
b~rdzo o drskontowepu ~H! haUl~low.e l~yry poszu- I 36 rs., TrupIanka - 8 rs., Tibzewy I Leo- zydenta m. Łodzi Władysława Pieńkow- podłogi wpadł w płomienie gdzie sip har~
kIwane k'
po 342
strachoWlclue
maJa
Clą.dły popytl po :i pO1dó w- 20 r. S.,
. Ch ar'b'lOe Dol ne - .23 I'n:s" sklego
•
d o wy k onanta
. .l po d na d zorem a k a- cl zo SI'1 me
'. poparzył. Nleszcz
. " pshwa
.
·h 'dl'
t', i . .
. ~b' , " .
ta't' ofia65 1 "'d
!lO Z le· an owe l'z~maJ% SI!) ez zmmTIy mr· lO'
79' S dl' .. Oh b'
G"
.
.
' l · 1\,1"'
k'
' ..' t ' .
BU 325, bardzoposzukiwaIle były bydgoskie po; losny - . rs.,. zy ow 1 . ar, lce ?I- demlka archItektury Hl arego J.vJ.aJews 1e· r~ wYVadku zmarła w pomedzIałek o gopo 82 112 z~ m~le i po; 8~ za· duże. Z monet ofia"'; ~e-l05 rs., Szynm,:yce --:- 83 rs., .J agodUlca go."
dzinie 10 rano.
.
rowa:,-o glowmk l~arkt. 'E:upony 50JQ'. .. .1 t;totna-27 1'S., OzarnOClll ma.Jol'at - 280
Ten sam akt spisany na srebrnej tabli(-) Nieostrożność. Pan S. zamieszkały
Giełda peter,Lbw'ika... Sprawozl1!.!.me t.rg{)dmowe '1'S Kazimierz poduchowny 23 rs Tuszy.
.
.
do dnia 22-cniija.}. Na giełdach zagran 1cznych'?
.
.,.
-,., .
ey, włożono
do, malej .skrzynki marmuro- przy u l'lCy a'
egIel"
maneJ, przeb u d Zlwszy
Sl~
na~y.w?-no ogr?mne:i~ości pap!erówrosyjskicI:~ BZi;t-, nek. poduc;hown y:-21 rs.. , ~.zgo\'~ ~oduCho·1 wej, gdzie znajdowały silil także. wszystkie w nocy, zażgną,ł zapałkę, ~hcąc spojrzeć na
kaJ'll?,.,lCh ~a~ze. tutaJ .. Sk~tlw~m tego. mt.'gleld~le. wnJ-:-28. IS., ZgIerz ~ 19 rs., .liodz ~4 rs., numery wszystkich pism łódzkich z tego zegarek, poczem zasnął nIebawem. Po nierozwl~%l sl~ogromny ~~opyt na metaltczne. papl~-I Oh~Jny---600. WadJ:un: do ,hcytacYl WY- dnia i różne monety. P. Naczelnik guberni jakim czasie rozbudziła go wrzawa żony i
ry pu.ustwowe, za k"ore placono bardżo wysokie nOSi połowę sumy dZlerzawne1 za Jeden rok
.
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'h'
Z
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ceny. Nahywa.nos?8ścioproceńtow~ rentt;lzlot~ ..p o : . , .. ..
".
. ~ '. ,J
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'
własnoręczllle dopelmł zamurowama teJ s ug, gaszącyc
pozar.
apai a me agalS4-18~Jl,(2rlto/()'~roiej), pi~(liop1'oceut?,~ąr~n- od ktoreJ rozJ?ocz!na. Slę b~ytacya,. osoby skrzynki,. poczem gośde obecni także przy- szona padła na parę skarpetek leż!ilcych
t~zrotą. po15t-I.56 1/1' ,rs. (2 J/t ,Ofo ·1'S. a1'o·r.eJ),~'pllil- ntrzymuJąc~ SI~ pIZy l~?ytacyl, .Obowl~zane stą,pili do wmurowania pewnej ilości ee- tuż przy łóżku, prąd powietrza ocl okna
Cl~pr,'ocento.we . pOZYCZkl konso,hdowa~e p. ;) 100 1.)2' s~ natychmIast dopełmc wadyum do WYSO-II • ł
otwartego ' d
h 1-. ł . , .. ,
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156:'/2 nawe~· 'po 157 1/' (poZvczkp. komiolidowan". k" ,'" d"
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Poznanskl
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c o d spo d·
u, 1 a ch'l
WI
Kred,. yt~we papi~1'y pl1ńs.twowe mi~,l~ wielki P, op~t lCy(ta, ~YIO' '1.. ' . b . ;
t
k'
dd·). podejmował u siehie w domu bardzo go- jeszcze, a łóżko, na którem p. S. leżał,
na potrze).1y ; kraJowe, Placo~o za.' bl~ety ba-r:kow!3! , -'. go ne ze rame cZ:l.~n o~
ZlaiU ,. . l'
'b '
h B' _ stanęłoby w płomieniach.
IO!,· za plI}CIOpr?CH?toWą. . pozyczk§' plerwszeJ eml- lodzklego towarzystwa poplerama przemy- sc.mUle .lCzne grono oso z<tprosz~,nye. a l _
.
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t WlOno SlP. bardzo ochoczo do pozna w no-l! . ( ) utrata oka. W lasku ffile]skun w
.
.
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.
•
. k'.' "h d'
o
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SiU
l
an
n
o
ę
zIe
SHj}
ma.
.
m.
o
't'.
• • nted7.lelę
Ił'
d
'
h
·t·
1
mlsyl O:u ,za pOZyCZl'WSC o me l. O'r-lO , za'. t
. :t'l . .' d"
.. , d . .
. cy. Podczas obIadu ~TW. N aezelmk guberm I
" zna az o SIę woc awar ut fil'k'ow,
5 J/ 2 pro,c:. r~nt.~kl'edytow~ lO?; ,za. ~,wiQ.de.ctwa ban-' Je,s w pl~ .l~ {" o go ZIme SIO dllleJ Wleczo- wzniósł: toast Z'1 zdrowie Najiaśniejszycb. którzy bez danej racyi zaczepiali rozrnaiku wlosclansłnego 1G4 J/ 2 .'Wszystkte papIery hypo- rem, w sa l towarzystwa kr€l ytowego m.
,
.
c
" , ., ch s acerowicz' \
S k · · · · · h d' T
teczne eieszl!ysię ta_k~e ?iezwyldympo}?ytem.Na-! Łodzi. Porz~dek dzienny zehrania jest na~ Panstwa l ,I. C. ...V . .W. Ks. Następcy tl'O- ~y . pc .. '
. o ,v.. po oJmeJ~l se o ~l L
bywano o~l~gll.cye 1~leJslnep.e.ter.8burskl~ po 93-:-J st 'u'<c : l)'s l'aw bież c 2) odcz tanie nu, toast ten przYJIilto głośnem "hura."lllll cle~p.ln~Ie z dIOgI" ale dwaj robotmcy
93J~;. •. odeSine po 9~-9f)3/ś, tyfhslne pl~ 8o l / t -86 3/i, r· ęp Ją ~.. p . 18~5 . ' ą
!d"
Następnie p. Sztange wzniósł toast za zc1ro'll postawlh Sl\l. ostro, WSKutek czego przyszło
szeSOloprocentowe lIsty zastawne bankow ziemskioh; sprawoz anIa za .
r.,·. sprawoz aUle . Gl'
N
l'k k .
do kłótni a wreszcie do zniewaO" czynn ch
po ID~::102~/8' pi~(}iopl1ocentowe listy, zastawne· dęlegatana zjazd przedstawicieli przemysł:u WIe
0;vn~g~ J: acz e Ul a raJ~" pocz~m .T l
<
.. ,
. o,
y:
3
tychźe banków po 94 /,....,.95 3/t •. Kapitaliśoi.aopy~.i żelaznego w Petersburgu 4) wniosek od- p. Poznanskl, Jako gospodarz, wzmos! w Ję- ee en ~ z awantur~lłww ~l~ł przy sobIe
tywal~ sięszczególn.iej·o ~kcye bankó\!, któ're'byiy'i działu warszawskiego codo przyjmowania zyku pob-kim zdrowie p. Naczelnika guber- bat, .ktorylU, tak ~leszczęśhwle ~~erzył ~o·
Bkutiuem tego .w llleu3taHoym popyCJe Nabywa: i . kt k t'
...'.
.t
'
t t· ni a p. Jakób Hertz zdrowie p. Sztangego botmka (z fabryki p. Ml11kera), lZ przeCIą.ł
no akcye prywatnego banku haudlowego po '315 pra Y an OW przoz przernys!LOWCOW U eJ~ " . .
. k
l k'
P
nu ol
R b t '1 . r'ł . l l k
316'/2 r~. (V/2 1'8. drozej), . akcye bauku ąyskout-; I szy~h, 5) wniosek co do otworzenia w Ło- r?~n~ez w J~zy u po s 1m. , óźn!~j ~zno. l
w.
o o Ul r zg OSI SIę. (O e. arza,
wego po 755-770 1'3. (15'1's. drożej), banku. ,mi\}.! dzi stacyi mete0rologioznej .6) wniosek o SIlI Jeszcze toasty za pomyslnosc l po- ale ,wszelka pomoc okazała Slę da.remntl:,
dzynarodoweg~ ~)o. 497-:-500 1'9., bank~ róśyjskiego! ci potrzebie statYstyki' r;em słnJódzkie- wodz.enie g?spodar~a, w~rażajflJc :pI~. u- gdy z oko wypłynęło..
.
dla hll~d.lu ~a,~ramcznęgo po 326-/2-329 r.s. (2 Jf2!·
. 7' ' . ' k
t P . Y.
p t . znanIe za Jego dZlałalnosć filantrop1Jna.
(-) Na plantacyach przy ulwy Spacerowej
rs. dro:r.eJ).l akcve. banku wolzko,kalhsklerto POigO,
) WnIOSe O US anoWleme. W
e elS- ' "
" .
. vI
b t
k ł
d .
.
po 525~527 1'8. (2 rs. ;droicj). Altcye hauków"ziem- I burgu stałego delegata, 8) wybór wice~ pp.Plątko:~ysk~I dr LeWlll?kl z PoznanIa, w s~. o .~, o o o go Z,lnY 10 wleczorem,
skich nabywa!a, prz.edewsilystki~m spekuhl?ya,' pła-! prezesa, 9) wybór nowych członków.
p. F. Le~l!lS~l, le~arz SZl~ntala ,czasoweg.o łot: ,)aklS sk~leczył nozem. w plecy staroC::}jC za ,akcye banku char~owsklego. 2'J7 129? rB., 1 . ( __) Szesnaste walne zebranIe akcyonaryu- p. yohn l l~m, ktorych me mozemy. \~yh- lak~)llnłl panI~ Y., spaCel'UJą,cl~ w towar~yza akCJe banku petersbursko-tulsk18g? SOS' l 3,o71 ' 1-'d k' . t
. t
'
'd czac l!lzczecto!owo z powodu braku mle1sca stwle męzczyzny poczem umknaI bezkarllle.
rB., zaakcye banku besarabskQ~tulskiego 40fl rs.," szow <1.0 Z lego owarzys wa gazowego, o - N· .
o.
"
.
1 • • At k k ' b ,.
l . b ~"
.
z~ a~oye ba,nkn moskiewskiego 462-47U 1'6. Z pa- i będzie się dnia 8 czerwca~r.b . .Q godzinie azazna:ze~le zasmguJe ofiara p~acown.lkow
a wy ~nany y1 n~g~, ez .~mdne~ pr~J:.
pIe:o~v ko16jo~vych p0l?:yt. n:ia.łya.kcyeg~?wne~o to- '12w południe, w Łodzi, w lokalu zarzą;du p. Poznanskl~go PP',Edwarda Helplalla l ~a- c~y~y -:- 11 dla spelQl~nHt mego~zlwOSC1.
warzjs~wa po 2?5-26l)ll~ p., kurs~o'~lJOwsklB po Igazowni. N,a. porządku dziennym' 1) Odczy- Jera Rundstema, kto1'zy przy toaŚCIe ZObOWlih- Wszelbe tego rodzajU wypadki, coraz
369-316 1'3. (1151'S. drozeJ) carJcynskle po 142'/! .'. .. .•. .... .
.
.'
..
, r i d' f d
t
.. d
eZAstsze wykaz'!1,
l
t b
-143 1'9. j.poludDiO'wo-za~hodnie~p01l3-1131/itame sprawozdama dy.rekcyi i bilansu z~ Z~.l s ę ae un uszna. u rzymameJe .uego
.~
'..
.uh ~ag.ąc~ po rze ~ p.o~
l'~,; W (l.z~al~ tym.ru9h.ztLczvna :ustawać,. DO.. ja-Iro. k ubiegły. 2) Obra.dl' nad rozdzieleniem łozka w przyszłym s~pltalu. Ws.zystkle te wI.~kszema strazy polICyjnej w naszem mle~
k;ch v.:ymlal:ow dOJdz~e Jeszcz~ ogo~na lI:wyz.~~. ~,!l: . czystego zysku. 3) W ybol'y członków do t~a.st:f wznoszo~o w J§zyku polsk1m. Po 0- ŚCle.
B~W, me mo~na nara~le p~zewl~zle~. Ob~~?SCPle.-·rady nadzorczej. 4) Wybory dwóch człon- biedZIe zebram .go§cie przeszli do ogrodu
(....:..) Towarzystwo dramatyczne p. Grahiń·
lll~dzy t rW!1JcszczeClMle, a· w medaleklej przy~ k"
. . . ' . .. . . . . .
. d' ł 'b
· t · l '.
.
l ' ki .
'
.. d t "
t t
l'lzlości Bpód~iewan1g jesLnowD. ,obniżka 'pl'oc~ntów . OW do'k?~lSYI r.ewIzYJneJ. A..~cyoh,aryusze, gZie s· UZ ~ roz.nos! a Clą~ ~ nap~Je ?h ~- s ego 7ozpo~znte prze s aWlellla w e~ ~'zyod rachu~kow bie~!.bc1ch i ~wk;t~dQ~.:Wkolach ,chcl1cy. WZląC lldzla..Ł wzebra,nlU,Wlpni zło- dz~ce. Następm~ o godZInIe dZIeWIąteJ, ku.letmm przy UlICY Kon~tantynows~leJ w
k?mp~te~Lnych u~rzylm~.j~, że ,l:ów!l?c~~śniez O?~ ; ż.yć swoje al.rcye~ ~aJpózniejdo dnia' 4 czerw- p~da..no w, ogroązae k?htcY<2! po kt~rej ze- dnm 3 czerwca. ~cen~ Jest obecme renlzehlem Plrodc~Dlt~{~obt1 l~chu~k0:-V l)le~}~cyc~c. Qsql.> ea: w ŁodZI w blUL'Ze zarządu' w \Varsza~ bram wktotce SIę rOZJechali, zegnalil przez staurowaną., zostame tez zaop&.trzonQj w no~
prywa tnyc l O" o,} ana paus.twa ztllzy procenty···
S tan~ L.
. , ,.',
. gościnne ~o ~ospo d arza.
t
.:I
b
od
wkładów z 3f'lo do 2%.
,,_WIe u:p.
.. .
~ronenpergalub L.
.
we. Cl ek ol'acy~. P '.zy t eaurze
.urz~~zon::v ęW.eł~. ~ n t we l' ~).a,22Iuąja:, Aukcya. St~rkmann'aj w BerlIme up. Cezar~ WollPo~bledzle, .gc1y,. towarzystwo baWIło w dZIe przy~wolta restauracya. l Guk;erma.
WystaWl.onOl1asprze~\'z 1,52,.2 b.,el, Sl?,r.~eaan.01,.4,31 he,Ima; w Hamburgu 11 p.P. L; Behl'ensa i .ogrpc1z1e, p. Hemzel zaproponowal Skład-I (-) Ofiary." Na rzecz pogorzelcow Rzgo ...
bil. Ceny ti'zjmll.jl1.s}§ .. ,b~~d'~omoouo: ZaM?~te~ synów."
...,.
k~,na P?g~l'zelców Rzgowa, ,l'vIstowa,.Ka. w~ złożyli .w. redakcyi t:J?z. Łódzk.". pp,
v ueo p~acą; 30 C.dlOZ6J llllr. na ankcYI lutoweJ.. ., ( ___ y Glm. nazY,um z.enskle. Zebrana pOrnię" m~nska l rnedn~C!l pogorzelcow łódzklch z CUIIllU10wskl l F. Soboekl z Łęczycll:lego,
dzy obywatelami suma 3,000 rs. na cele U!lCY Wol?ors~leJ, która to składka prze- po l 1'8., ra.zem 21's.
PRZEMYSŁ I HANDEL.·
wcześniejsz~g~ otwarcia gimnazymn .żeńskie~ nIosla s. ląC pl~6<;et rubli. ,M,iędzy ofiaro-j
----. ~-go,'została JUZ oddaną do dysPOZYCYI władzy. dawca.nll fi~uruJe p. Poznanskl z SUfit,!: 300
I~RONII{:'A
Taryfa obniżona dla przewozu cementu w
(--) Położenie kamienia węgielnego pod bu- rs.
~ak Wl~C zabawa przyniosł~l. zarazem I
pel-nych ładunkach 'ze stacyj kolei wiedeń- <.lowę no~ego ~zpit.ala dla starozal{onnych ulgę meszczęśli wym pog)rZelcolU.
IKRĄ j OW Al Z AGR AN I C Z NA.
skiejdosta'cyi Brześć, drogi' terespolskiej, odby!o.Slę w nIedZIelę. Pogoda sprzyjaŁa
(-) Targi łódzkie N . t
. t
·1
N
d k
.
k
.
wprowadzon~; już zos.ta.ta w wykommie .... , liroc t"
d k . t lk
ki·'
l
.'
a s aCyl owaroweJ
owora oms, nllastecz o pOWIatowe
~Ule~k" y o u a.zady. SI ę ~prze( ano wczoraJ trzy w.agon y pszenic v to w guberni piotrkowskiej stoi w oO"niu. Do
Przewóz roślin. . Koleje ,·połuduiowo-za- n'a z~\~8Cl,
chodnie :zawarly z· dr'ogll!żelazną: terespol.: desz~~e l~~ ma e c· ~n~l 1, zarPow.la akJą~e Jest 31 O korcy pq 6 1'8. 75 kop., pszo"nica II godziny 8 rano dnia wc~orajszego bspłonęro
k
.
'<.
U"l' . z n,a sZlCt~ęs~le rozesz y S!§ w ~ót- ta:: poch oclziła z Zychlina (dwa wactony') i 25 c10mów mieszkalnych. Bliższvch szczeloa, pIZy t o1'e1 . ma stanne szpItal Pl!ltku ladowan ~
, P' . b
,
I
'l' b k
. .
.. J
s 11 umowę w spraWIe . przewozu tiwieżjch .ce.
roślin. Na podstawie umowy rośliny"będ!l.· '. . d b'
b } . b" d
,'1i.'
-r-. J.'
o J~ zas w nIeWIe nabyw-j go ow rn.· w ostatmeJ chWIlI;
1- b"
, - r - pr~y?;z. o l?ną y:la, ar zo gust.owUIe,. l'Ó- camlbyh handlarze łódzc
rócz 'te o o- "
.
.
mogq ye wysyłane nu koszt oClbiorcy. wmeZ)~kl d~ogaprowadząca przez plac zostało jeszcze kilka w }, p
. g" p I . - Pozar Mstowa. Z Czę~t~chowslnego
onow
lllesp,lZecla- j plS~ą do "Ga~ety .WarszawskIeJ C? nast~:
Po przybyciu na stacYę przeznaczenia, je. do }ll16Jsca, 'gą.zie .Olią.la.odbyć się ceremo- nych' popyt na ż t b
,
y o y epszy, choo ce11y pUJe: Przed sledmlU laty nawledzlt wielkl
n
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Zmarli w dniu 24 maja:
pożar osadę .1!stów, o dwie mile od Cz~sto· wybory do bułgarskiego Bobrania narodo. angiąlakiej 3,319, obcej 34,738, jgczmiellia angiel.
lIkiegl) 1,479, obce"o 4,805, jt)czmiellia slodowego
Kalolicy: Ih;ieci dt) lat. 15-tu zmarto 4, w tej
chowy odległ~; oprócz kościoła i kilku do- wego.
augiDlskiegt) 17,6.10, owsa angielskiego 314, ob- liezhie Ilhłopeów l, ,lziewczl,\t 3; doroslych l, w t.>j
lllÓW,. cała osa~la spłonęła •. Od tego, czasu
Konstantynopol 24 maja. W 'dan • woza- cego 62,177 liwr. Milki angielskiej 18,727, obcej licy;l,:e JU',:~,·v.yzn l, kohiet-, a nuanO\vicie:
praWIe coroczme gorzało klIka domow, to
.
,.
. '
.! J . 16,4;(lO worków.
.
' . Franciszek Szewcl'lyk, lat 18.
też tnieszka.ńcy Mstowa niegdyś zamożni, raj okolntk,W. Porty omawlaJQ,cprzebleg ,·J;óldyn, 22 maj!>. Na wybrzeżu ofiaroWllJlo dzia Ewallgoricy: c1v.jł!(jj do IRt lii·in zmarło 8, w ti>j
• .
\1!CZh~e cbtopCÓ\'f 1, ,Iz;"w~z!}t 2; dorosłych-" li! tej
dziś biedni, zaledwie zdobyli Bi~ na odbu-' ostatnich wypadk6w nad granicą, powia- 2 la!lunki pszenioy; ciepło.
Glazgów, 24 mała. ::SurOWleo. Ahxed nurulJcra hczhl!~ mil7.Czyzn -, ~lIlllnt - , a mlanO'N\(",w:dowanie skromnych domków gontami kry~ da, że jeżeli grecy zaatakują; ponownie, warrant.~ 38 R~. 6 p.
starozakonni: (hi{.lci tiu lat 15·tu zmarło l, VI tt'j
tjch. Na domiar ich nieszt'zęścia w d. 18 wojska tureckie TOZpOCZIllh działanie za.~
~Ia~gów 22 mała. Surowca na akło.?aeh znaj- I~6Zhie ,~btopców l, dzie:... c?:~t-; d~rO!lt\"~I! 2, w tej
iluJe SIę obecnie 761,ó29 t., wobec 53(;,508 t. w ro· hozlno m('~cz"'lm 1, k<I!JJet l, a lluanOWlClC:
maja r. b. o godzinie l-ej po polndniu z cz~ n.e
ku przeszrym. Pieców wielkich czynnyehjest. 00, Wili S:\lamn;Jat 16, GrYllbcrg&tera Mariem, lat 1;0
·niewiadomej przyczyny powstał znowu gwałp.
przed rokiem b~·l'o 92.
. __
. _
.... _
_
_
towny pożar. W dniu tym wielu mężczyzn
LiVerpool 22 mala. ')praWt)zaanie llOCZ:At.kowe. l
T AR GI Ł ÓD Z KI E
WIADOMOSCI HANDLOWE.
wyjechało na targ doCz~stochowy, inni
Pr':ypu9z"z... lll)' ohrót S,IIIJ{) bel: $tale .. D<licnuy
rtowoz 16,000 hp.1.
Wtorek, dnia, 25 m(~i(J, 1886 r.
byli w polu; ci którzy pozostali w domu,
Berlin, 24 maja. GieJ'd;t była dziś dosyć l..iv()er PO~I, 22 maja Sprawozdanie KO~eoWi'O'( Oll/rult
S p l' Z e d a n o:
ledwie zdołali wynieść potrzebniejsze sprz~·
.' .
'. " . k' J .,.
.,
Spo 1""I, l\ I.fl1(" na RpeimlacY\l I 'yywlJz ~, II! ){l,
ty, a pożar. z nieopisaną szybkością. ogar· ozywl~U9:,
pra\~le ~~!:;Zjst 10 rUl"S ?s~:!gnQ- Aruerykailska stule. Suraty bez ;mllany, Mlddlm'gastacya towarowa.
niał sąsiednie domy. Nie licząc zabudowań ly mUlej luh wll~ceJ znaczne pod Wpltl. N~t merykailska na dost11.w~ stale. Dalsze doniegienie:
l'&zf,uica:
1g
gospodarczych, splon~ro 80 domów miesz- giełdzie zboiowej przy usposobieniu ospa- ~gyptian brown fair 6, good fair 6 / , good
Ino
kOT: po (},75 ro
tl
kalnych, a blizko 300 ludzi pozostało bez lem obniżono notowa.nia pszenicy O l m., 6 .'N16 P.y k 22
j
B
•
911
N (.) _
l.yt.o!
.
ł'
l "
. ew- or ,
ma a.
awelna
l' w ~.
r
lIO kor po 460 1'3
chleba. i dachu. Sp:.\1iło się także dwóch zyto
trzyma o SlfJ clneJ.
lOOtllO lF/.:/ 010; .kalllY rs.fiuowau" 700/0 Ahel Test
('J."
' l uy (; l Is· Cferoy•
wws!
chłopców starozakonnych, którzy z przeraBerIIII. 24 maja.
Hilet.y banlm ro"yjskiego 7W, w Fila<.telfii 7'h. gurowy olej sks.
175 km'. po 3.0;) Ta.
M~ka. S d. 25 c. Czer·
żenia uciekli do piwnicy. ~ąsiednje dwory, 199.g0; [;0j, lisi.y zustawne 62.(,0, 4% JiRtr iilrwida- Ilkat,y pipe lino 67'1. c.
56.90, 50!} pożycz!", wschudmn. II {lm 62.20, wona \I~r.Hlli<la ozimI!. w· miej3cu 87-'8 e., na mj. noNa St!lrym Rynku.
oraz miejscowi Lluehowmpospieszyli chętnie cJ'jne
III cmiRsi 62.!lO, ·1~lo I'0i;y',zlru. z Hl80 r. 8::/.10, 50}0 minalnie na cz. 87 c., na lp. 873/ C. jKukuTY- I'szfluica :NO od r~. 6.5D do rs. 7.00 za kor.
z pomOC/b' pogorzelcom, aby ich uchronić lis!'J ~ast.R\Vlle fmyja!:ie 101.10. k"Jl()uy ""l .. '! 321.90, dz... (Ilowa) 46 3/ • GukiQT (f••irroflningS MU8covad3~) Żyto
120"" 4.35 .. " 4.06"
"
ł
od głodu, lecz nie sI}: w możności porato- 6% po7.}'czku P"(Hlliowa z lf.!fi4 roku 151.90, taka'i; lo! J..871/~, l'"wn. (tair Rh» 9 1h. f.!'>j (Wil!!flx) 6.45. Owies po 3.40.
7
1
~~-~~~~.!!.~~~~~~_~~~~~~~~~~~
wać ich skutecznie. Godo!ll też jest uwagi 18tiłj r. 141.00; IIlu·.)., hallku JU\TH1:'Jwego 8-1.0r" uy- 'dtollina 5 /S' Fracht Ehoiowy 4 /ł •
LISTA PRZYJEZDNYCH
i zaznaczenia ta okoliczność, źe natychmiast e!rouLoweg,) 77.00, dr. i;el "'Ił.""'r.. wi"d. 253.00; akkmt!yh".". ll.uBt,l'}'ac!wl461.00, IIp.jaow.,,,, poJ.yczlm
·.l'l~I.lil''''Jł. l'łn~ GIELUO lVJ~.
.
po pożarl.:e: bez żadnej inicyatywy, jeden z cye
rosyjska 100.20, I)0Jo renta rosyj.1kaI14.90, dyskonto
•• ,.,. ....
Ilotel Victoria. I. ~bel·t z Hanoweru, Krugs
włościan, Józef Pichliński, przywiózł (~wa SOJo. prywatn .. l3/ł
li Stcglitz, Burudu r. TarnowR, MIlgllrta z Puznania.
Londyn, 24. maja w I'oluilnio. !,,,nB,,I,, 101"/16,
Z dJlla24iZ dllill 25
Hotel Hambnrski • .'.1anitUI\V ze Słollim,
korce kartofli i ćwierć grochu, a żydZI z
pruskie łOJu kumo II! 104, !.urM. kQllW. 15, rnsyJGiełda WarłZawska.
.._-.-._
..
PHlgel z Brześcia Litewskiego, SW!lker z Ch rzauoPrzyrowa przywieźli !lazB:j~trz 8.8 b.ochen: Bk,~ po~. ~ Hm~ ... 100'/8; .jUln runt .. data WilI!.
Z=l<l,mogl,olwem giełdy.
i
w~, Alter z e&ę~t{}chowy, 055er z Wnr~zawy, Szpilków chleba, którym Jak l mneml ofiaramI 84 1/ • el,(lpRka 6!F/16 • hauku ottumailsklHgo 11 5/ 16 ,
Za wekllo krótkoterminowe
rem z Wal Bzawy .
ł
wszyscy l}Otl'orzelcy bez wzgl«;:du na. różność InmlJarcly !J3/g, akuY'l kUUłI.l1l gUl!zkillgo
l:Si:, na Bel'lin :1.11. lBU ml'.
óO.20
ÓO.25
wyznań po;ówno obdzieleni zostali; więks.za mocno.
WYKAZ DEPESZ
lotHlyn
l l'
10 18
IO.1S
24 maja. Targ na pla.m~ Witkowskie- I>
"lOf) f~
.,
40.GO
tylko nędza pojedyńczych usób uwzględnIa go.Warszawa,
Pszenica 8m. i l)1·d. - - - , pstrlJ. l tlohra. - - " , . y... » '
•...
,iU.oS
81nit·tlorcczIJIl!/f·h pru: tul/:ir::,!: slili'llt: fele·
nl} była. W pięknem położeniu blizko rze- 630 hiała 645-675, wyborowa 6&0--; żyto " WU"IIlU" lUf) 11. . . ,
i:!080
!'lllicZ/UI z powodu niedoklw/lllJdt mlresólO
ki Watty nędzne domki osady Mstowa i wyborowa 435 - 465, średnie 400-420, wadli-j
Za pllpięry państwowe:
i bwydt jJrz!/l'zy/l.
n2.75
03.Rosenhlnm z Warszawy-BOl'ustoin -l\Iorgellstern z
przeszło sto stercZl};cych kominów, jakby we ---; j\lcli-mip.v 2i4·orz\l!1. 420-480, owies 1115 Lisl.y l,ikwit!. !{l·. Pul. dulia .
-375,
gryka
,
rzepik
letni
-,---,
zimowy
ROR •. 1',,;'. WHelw'!uia . . . .\. 101./)1)
!OUt;
B' { .
wyciągały· spragnione swe szyje żebrzące
__ o, rzepakraps zim. --, gl'ooh polny - - - - , ' I,i~ty ZM. Ziem. " mI,·. ::)01' I, . 1011.70
100.75
..
_~~~~~~~~·~m~e;}~.~~~~~~~~
litości!
aukr. - - - - , fasola - - - - za korzec; kasza. ja-I",
" ., Ser. II do IV . 10".70 100.75
-;,;
- Pożar. W piątek powstał w Karnifl- glana -=-, j\:ozmieuna. --~ gry cz. gruba:- ~a pud. \ List; Z"sL. j)t WarRz..!)łlr i ,HS.98.-.
Nr. 20 "Ga~ety Rzemieślniczej" wyszedł z
"
.. II
H7.25
97.25
druku i ZMVIera: Treśu N. 20. Urywki
sku pożar w jednej ze sŁodó,{ z przyc'Gyny Dowie:r.lOno pszenIcy 400, >:yt'1. 600, Jllczmlollla -,. . . "
, .
,,!l!
96.9:)
96.9il
obrazkowe, wiersz Adama ',vawelczyka.niewiadomej. Ogień szerzył sit;; z na.dz:vJ.:- ows,1ł2oo, grochu p.?lnego - .korcy~
Warszawa, 2,1 m~Ja. Okowita, 78 lo z alt!.J'zq, po k. I " "
"
"l \ .
00.60
96.75
K
dl
d 'k'
L Z
czajną szybkością, środki ratunkowe mIeJ- 'J0/,. Stosunek garnca do wia.dra 100-307 1/ 2, Hnrt. /,inLy Z!l"~. M. l.o(l1.i HfJl"~ l
9;;.!lÓ.asa pOllloey a ogro nI OW, przez • •
,,"
"
"II
94. _
04 -Pogadanki z pp. majstrami, przcz .J.
scowe byly za słabe, za.żądano więc pomo- skład za wiadro kOJ:o 8026 - - . za garn. 261"
"lI!
93.!l3 Łuhieilskiego, inżYlliol'a. List z Łodzi,
cy z Piotrkowa od tamtejszej straży ocho~ _. Szynki za wiadro kop. 814s- - za g!Ll'Ci~(l1 " "
Giełda Berlińika.
przez St. U. Nowo k3iążki: U wartotniczoj, która jeszcże przed godzilllJl siód mt1 kopiejek 265-- (z dod. na wyschn. 2%). . I
Berlin, 24. maja. "J arg .::ho!:oIVY. . i'a'Wnlc,,! Ba.nkn!)' y rosyjskie z"taz..
199 SO
200.ści pożywnej chleb~.r., wobec nowoczesncj
wieczorem wyruszyła na miejsce wypadku
\7
mIeJSCU 148 - 1(,1::1, na m;. - , na
n:< (h~t.
1U9.i5
19!1.!łO
techniki piekarskiej. _ Odkrycia i wyna~
umyślllyul pociągiem. Dzi~ki tej pomocy ospale,
mj. cz. --, 11lL cz. lp. l5P/ł, no. lp. Billr. lą3~/ł' Wetc~le Ill\ W~~s?a.w~ kl"..
199.60
I!Jlt75
l
lJ
zdołano pożar umiejscowić, choć i tak spa- na sier. wrz.-, na wrz. paź. 1M3/,. ZY6t~ spOkoj D1 e,
..
l;etefshurg kro
19~.5() 19!J.50
azki: bTsuwaNnie rdśzy dZ kPl'zchdmiotów nik~o.
dl.
19925
199.1:'
wanyc. owy 1'0 e oc ronny przeCIW
liło się 28 domów mieszkalnych i 65 zabu- w m.129-138, na mj. l3GI/l ,ua mj. cz. 13 ,2' na C7~ Jp ' . .
1
"
l,rHlllyn
kl'.
20.41
2llAl
gnilcowi i grzybkowi drzewnemu. - Papie·
dowań gospodarczych. Straty wynosz:~ 0- 136 /2' na lp. sieI'. 137, na sier.wl'z.-, na wrz.~a~.
f
13S I / uapai.list.-..nalist.gr.:-,uagr.st.-..I\lllz,ml l U "
dl.
20.33
90 32 1{
t
·k·
J k
ć· d .
kolo 15,000 rs. Pożal' ugaszono dopiero w m. łl115-180. OWIł;~ llez zmIany, wrn. 126-162, na
.,
Wi~;leii
kro
16(190
1oo·io
2 rowe
rzewI l. a oczyszcza Ime zw1
3
1
mj, -, na mj: cz. 127 / 2 , Uf!. cz. lp. 127 / 4, nłł. l~. Dyskonto prywatml
P/4
i3!
Iryty i drzeworyty. - Wiadomości krajowe
o godzinie 4 rano w sobotę.
sier. 12S, lIa S18l'. wrz.-,ua wrz. paz, 1285/4 , na pllZ.
t
zagraniczne: Cechy w guberniach polu~
list, -. lirach warzeJ.ló5-2oo, pastewny 130-142,
dniowo·zachodnich.- Ttlrminatorki.- ZnaOlei lniany w m.-, rzepakowy W 111, b. hecz. 43.
Giełda londyńska.
. fi
NIk'
W t
()k~wlta w m, be. hecz. 37.3.
,
\Velt!Jle na l'oterslłll!'g
23'/16
23S!t6 czna O ara.- asze wyna az 1.ys awa
SZC:locin, 24
maja. PNZt:niml spokojnie, w m., lJyskollLo S
ogrodnicza....... Ubezpieczenia robotników. 146-156,na mi· cz. 157.50, na y;l'r.. paź, 160.50. Żyto
IPytania i Odpowiedzi. - Rozmaitości. spokojnic,w m.127-130 , na mJ! ,:z, 132.50~ no. ,wra. •
Listy do czytelników. _ Ogłoszenia. - W
paź. 135. Olej ry.!lJlako~J: sPokoJI?-le, IIIlmJ. cz.43.50"
OZIENNA SIATY. STYKA lUDNOSCI.
odcinku: "~tracooa pudya," przez Józefa
Illt wrz. paź. 44.00.
::;plryt:uR ClC~O, w J~. 37.00, I .
.. .
li łd
.
n ... mj. cz. 37.20, no. lp. Biel'. 3S.30, na SlOl". wrz. j Wlałzelislwa 7.!l.Wlir~" \V dnlU 24 maja:
O y{l~k~ej5o.
.
aCl.20. Olp.j sklLluy oc!ony\v m. 11.20.
' w parafii \tałoi. ,J., a mianowicie: Robert Lech z
Do nInIejszego numeru "Gazety Rzenne• Lo~lIy~, 22 ,m~la. ~ukier H~r~ua Nr. .!~ nomi- j ~mi~ilł 1:in:luer, Stanisła.w Wa~enbi?hter .. z~ran- i ślniczej" dołQ:czony jest arkusz 17 -ty dziełka
nalme l3 1{2' cukler bUlakowy lu Ił, mOCnIeJ, Cen- ł Cl.8Zkfł PlOtrows~ą, 1I1atB?-s;; P~wa19kl. z ,!\larjann:a, p. t. Arytmetyczka praktyczna" w opracotryfugalny Cnua 14.
';
. l Plk, Wacl~w WIktor 5mblOrskl z Juh% ·Wagner. .\
." li
. ...
. k d d k
Londyn 2,1, maja. Targ zbozowy. W tygo!1mu
W paralI! ewang. _
wamu . • Zwlezlllsklego, Ja o
o ate
0<1 dnia '15 dQ 21 maja <1owieziono: pszonicy I starozonnych.·bezpłatny.
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I

.,.,.. PRZEDSTAWIENIE dllnem będzie
we czwartek to jest dnia 27' b. m.

Cy,n;eClHH:lt: IIpIICTaB1:. IIeTpa.
IWBCRaro ORpyllmaro Cy,ll;a PRtIap,n;'li By,JJ;KeBIItI1:., Ha oenOBaRia
1030 eT. YeT. rpaiR,n;. OY,ll;orrp. 06'6.
. llBJIlleT'1i,tITO 19 (31) MalI 1886 1',
B'1i 10 QaCOB'1i yTpa 6y.n:eT'h rrpo.n;a.
BaT:&Cll ,IJ,BIIaillMOe IIMyTqecTBO rrplI.
Ha,iI;JIeiRamee <PpaHIJ,y IIllmaRIte.
BIIlI'1i :81:. ,n;ep. BH.n;3eB'1i' .JI0.n;31IHCRa.
1'0 Y:Bs.n;a, Ha y,n:OB.JJeTBOpeme rrpe.
Tensiu Ioe·Ka P03eH6epr'1i, COCTOlImee 113'1i ,n:BlDKlIYOCTeH, IWpOBLI II
II1y6bI, OD;:BHeHHOe .n;.lH TOpI'OB'.ó B'1
152 py6. 90 Kon.
r. JIO,lI,3b :MalI 9 .n.HH1886 r.
584-1-1
BY)J;KEBRTI'1.

w teatrzę THALIA

przezpowszechni~ znanego profesora

St_ ROMAN'A,ces. Kr. nadwornego

ZARZL\D
"
towarzystwa ubezpiefl~6ń IJ~O~STA

MAGIKA

i wirtuoza wielu europejskich dworów.
vVSPÓŁ UDZIAŁ PRZY J~L,\ PANNY:

IZABELA ROMAN,

ma zaszczyt nimejszem podac do ogolneJ wmdomości, że

DYWIDEXDl dla UBEZPIECZOJ\YCH

jedna z naj znakomitszych teraźniej-

w uziale żYciowym wyno3i na rok lb86

dWlmnście

szych wiolinistek i MELIT A ROMAN.
Ces. Kr. dyplomy Szanowna Publiczność oglądać może woknie księ!rarni \V -go Richter'a.

z r, cznej premii i

jącym prawo

u,o

ir:

procent (12 0 10)
wyplata

t~ji;e os,~bom

ma-

UdZI!lt~ w ~ywldendzle r;a za·

sadzie warunkow u be:r:pI6cl!;en,. za.cz.vna 814i! od
d 1 czerwca r. h. i uskutecwlll. !ll§ pr~ez potrą.
cenie tejże z wptrwanych przez u~ezpleczonych

Początek 'przedstawieniu o 8 1/z godz., k(Jni~c o 1?1/')..
,
~ Bilety nabyć moźnn. w cukie~ni p. W1istecbube l w kaSIe teatralnej.
Bliższe szczegóły w afiszu.
588-2-1

OO'hHBJI8Hie.

Oy,ll;eOR~H rrplIcTan rrpH O'.ó'lm.n;t

nlł-3-2

premij

l\flIpOBI:U'.ó Ce,n;efr I-ro TIeTpoKoBCImro OKpypa C. łIs.n;eomdrr, rrpoiInrnaIOm.iił: B1:. rop. JIOA3II 110 )J;3lI.
IWH yJIłfD;t N. 1109-A, O(j'.óHBJIHeT'I:.
lITO 1886 ro,n;a 19 (31) MalI lIa }rIt.

Prezydyum łódzkiegoo~działu towarzyst~a
·popierania przelnysłu ,I handlu w panstwI8
.
_ ~~ )l:y:&a~:~~tB~o;~p'N~rfo~t 6;~
Rosy~k~~
~l~,n;~~~uaT~~~~e~~
.
.
~
OGŁOSZENIE. __
., IueC'l'BO rrplIHa,n;JIemaIqee MomRy

)

członków teg'oz na X.IF ~'wyt?~a.!J'I'łe - M~
:rebran.ie mające się odbyć w dniu 28 (16 b. m. ,0 go- -~ ~
zaprasza

~~~~~o. 7

wieczorem w sali towarzystwa

kredy~~~e~~~ej- ~

dł

.,

.

Ol t ry.kl
I

141
r.~~

I

.

.,

wystawione

będą

.

3aft,n;e, coc'rOHm;ee li3'.ó CHrap'1iJ nallHpOC'h IIB'.óTaóaKY,
on:tHeHHoe
TOprOB'I.
525 py6.
_ KOll.,.n;JIH
Ha

~ ~!~~~!~!~~R;: i:.'1~~~~.!~lli!

na sprzedaz przez okolicznyCh. obywa tell r~
Omwb, llMyIqecTBO II no.n;o6Hyro
1Ii\.alis~n ~nia7 29, 30 l 31 maja r. b. ~J oD;'lmKy OHaro MO.lKnO pa3C?!IaTpJiIŁódzki Oddział Banku Pań- .. w byłym c'yrku~ naprzecIw cukleml '\\ ehnera~
78.5 :?-:~., BaTb B'L ,lI,eHb rrpo,n;axm Ha lITICTt
)10,q31UICHOe OT)\tneHie rocystwa
(~!z~!"z-:!%'!!z...J!2:=-~:.:E!",ZA..!ER.%~ oHoił.
.qapCTseHHaro 6aHHa
.'.,. .
--.-.------r. JIO,n;3b, MaH 9 ,Jl;HlI 1886 ro,n;a.
C1iM'L 061JHBJIHe'l''.ó, lITO 28 Mau ~9 po~aJe do wHl.do,TIlosm, . ze w d. 28
Cy,n;e6m,di IIp:rrcTaB'.ó 1I3,lI,EBCKIK.
IlOHH) (llT. nepBO'MT. OO'I.HllJIeHlH maja (~ czerwc~), '=' plel"\~szym ?580-1-1
D'J:: N. 111 CpOI>T. H;JIH TOprOB'I. 30 głoszemu termm lIcytaCYI .mylme
OÓbRBJleHie
OÓ'hHBJIeHie.
.
EHI
MalI (11 lIOHH) c. r. 03HatIeH'h OIIlłl- był oznaczony na 30 maJa (11
.,
. C 'Ir t[ C eÓm.Ilf rr KC'raB'b rrpJiI C'l>ts.n;:B
OB"bABfl E.
60 1IHO) 11 B'b CJI1>.n;yro m.ie ).I;HII, kwietnia roku bieżącego i nast~- Cy,n;e6HhIII IIpu.?Ta1B'h nPrrH 'I.~,n: J,r y,n: . C ~e*' I-ro rre'l'pOKOB- Cy,lJ;eORbIH IIpliCTaB'I. rrpll O'h1m.n;t
.,
.
l·
.
d
d'
12 l\fłlpoBblx'I> Cy,n;eu -1'0
wrpORon- n JiIpOBhlX'JJ y A
M
C" 1
II
nCl'IlUHUI C'b 12 qaCOB'b .n;ml, .óy,n;Y'r'I> pnrcdl, .PoczYllIlanc 0. gbodz~ny
W CRa1'O Orpyra C'reiPan'l> Hs,n:eocKifJ: )cl~aro OKpyra CTe<lJaH1:. H3,.l(eOCKiii,
n:POBOblX'I. y,n:Ceu -1'0 n~TPgKO."!JPJ0113BO.n;UTI,CH B'I> .JI1In;I1Tan;lOHHOM1> pOi u Ule, O( )ywa Sl~ ~ Złe w sa~
J .,~..
J I . ' . , . '10 Hi: B'I> rop JIo.n;,m no CImro l~pyra, 'l'e<llaH'li ..tl3.n;e CKlJiI,
3~~~rI; OlIaro O'l',n;'B.JIeniH r.JIaCHble rry-li licytacyjnej tegoż oddziału głoś- iKI1'reJI~C'l'BYIOm;N Bl~~~~ ~.n;SIf no ~POiI\il:dT I~ 1> B'.ó .ll.O~TI no.n;'h N. iRI1TeJlbC'rBylow;ift ET. rop. JIo)~3K no
U;nl'IHble Topru Ha rrpOAa;Ky pas-na publiczna licytacya na sprzedaż ,Il;3łlIWH yJIUD;'l> • 1 rro- ,)0 l~:~JIH- 1i1~;~ l~~D; lIHeT'.ó 'lIro 19 (dl) ,I!;31HWit yJI. N.ll09-A,oo'MIBJIHeT'b,
IIbIX'L 'l'OBapOB'I., Sll.rrO<KeRHUX'1i B'I> ró~~ych towarów, za~tawionych, w e~'1i, tIT,~ .20 MaH.C
Hfi
r~ ~IalI -lŚ8~ r~B~ Ha y'tCT'l> x aHeHiH qTO 19 (31) MaH 1886 ro,n;a Ha Mt:lIrnCl'HQ;\i'b Murasunt, CBoe BpeMeH- mleJ.sco~ym ma:gazyme~ w SWOIm IM, M'l>(Ht, xparreHl II~39~e~eJlb:TH'I> B'I. 1'0. SrejK~ no HOBOM'.ó~PhlHKt C'l"ll xpaHe.\?lu B'.ó rop. 3repiKt rro
HO UCBbTI\yU.JIeHHhlx.'L.
czaSIe lllewyknplOnych.
. Holl yJll1D;1l HOĄ'I.·
,y~
'l> N 118 Ó )~eT'L n 0- IIJ;eHCJIIIBOJiI yJIJiI~t rro,n;'.ó N. 63,
lIoI~yllI:u.UIm oÓlI3aHhl BIIOClITb He- Kupujący obowią.zani bezzwłocz- upo,n;aBaTMll .n;BHiKJiIMOenłrly:ecrBo, yJlHD; ~,n;,n; ~IIMO~ ~YIIIecT~o 6y.n:eT'b npo,n;aBaTbcH )~BlliKHMoe rufyl\re,n;JICHIIO npeAJI01Kelmylo D;ilHy li nie zapłacić zaofiarowaną sUmę i rrpnHa)~JIemam;ee MapKycy óaHTlIH-I.n;ana:bC e a~=e rycTaBy IIopaH~ w;eC'rBo, npllHa.n;JIe1Kam;ee IOJIiycy
HaunpaTb I\yrrJIeHHhlH 'l'OBap'.ó.
zabierać kupiony towar.
6aH)~y, "cocTonrn;ce HS: ~Ie eJIlif JiI ~~HHc~.n;~o~~OlIlTTee li3'I. MeóeJm II TI;eplI,llTy, COCTOlIm.ee lI3'.ó IwpTa li
'
.~
55 3 2 umellHOll MUIIIłIHbl OD;'.bReHROe AJIH I\JKOM~,
.....
t
oe 113 y6
YnpaBJIHIDrlJ.lit: 6eJlltHHOBOHIR.
0- ToprOB'.ó B'I. 106 p~ Ha y,n;OBJI6TBO-'rap,n;epo6hl OIJ,'l>HeHRoe 103 py6. - BepCTaROB'I., on, ~eHH.
, PX .
KOHTpoJ.ep'b raMplIX'h.
.
, AJ.:vpaMa panepa.
.
ron Ha y,n:OBJIe'l'BOpeHie npe'l'eR3ill Ha y,n;OBJreTBOpenle llpeTeH3UI
II------.
peRle
npeTeH31H.
, .
MO MOHIIIeihIy.
OmWb oD;imKy li caMoe llpO)I,a- XHJIH 1vIomneHHa.
O:li
'
Bae1we ~Myu~ecTBO :!Imamo pa3CMO- OrIHCb, O~tHI\y H ca"lloe npo.n;allHCb, OU: 'HI(Y H caMoe rrpO,lĘa·
T'P'l>TL B'b ;TeHL
BaeMoe HMym.eCTBO MOiRHO
BaeMoe Hhlym;ecTBo MOiKRO pa3CMO•
. .
.
A.
" ,
•
Tp'l>TI, B'.ó ,n;eHb npo.n;a1KII.
desu'e
clollller cles lecons cle Con. r. Jlo,n;~b
MaR 9 .n;nn 1886 !', _. rptTb B'.ó ,n;eHL npo,n;a.lKII.
r. JIO.n;3I" MalI 9 .n;HlI 1886 r. ..
versation S'adresser chez Mon·
b ' t W ,.
K 'k
Cy.n;et'lHLIH nplIc'raB~ M~~EB2I\pI. C r'e!I~:biI:;~~a:'1i l~~~~~'b1.Ifi Cy,n:e6HbIll: IIpncTaB'I. HS)J;EBCKlli.
~ieur Orzechowski N. 4 Place ~~i:~Pr::Cl~~:icie ~~z;~v~ow;~ d~:;
",
- y,n; OH
(581-1-1 .
582-1-1
Neuve.
544-3-2 Rezlera.
535-2-2
---06'hHBJIeHie.
b

~
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NAJWYŻEJ zatwierdzone towarzystwo

FABRYKI TABACZNEJ

A. N. BOGDANOW & Co
W PETERSBURCU.
ma zaszczyt podać do wiadomości P.P. Konsumentów wyrobów tabacznych, ze wskutek wielkiego zapotrzebowania wyrobów towarzystwa, będących ze względu na swą. jakość

wyżej

wszelkiej konkurencyi

579-1-1

llojawily . się w handlu wyroby podrobione (tytoń i papierosy) podobne do wyrobów towarzystwa,
tyll(~ z nazw i z zewnętrznego opakowania.
Poniewaz wszelka kOllkafakcya ma na celu jedynie korzystanie z niezwracania uwagi P.P. Konsumentów przy .1labywaniuivyrobów tabacznych w małych paczkach i w zamian za dobry towar firm solidnych, ze się tak wyrazimy, pod obcą flagą oddawać wszelką lichotę, przeto towarzystwo najuprzejmiej uprasza P.P.· palących, aby przy nabywaniu wyrobów tabacznych,. zwracali uwagę, by kazda paczka z tytoni mu , papierosami lub cygarami, była zaopatrzona N'AJWYZEJ zatwierdzonym towa . .
,fZystwu nadanym Herbem Państwa, oraz firlllt! towarzystwa

. A. N.Bogdanow &

U~,

Petersburg.

Jakkolwiek zarząd towarzystwa przedsięwziął juz dochodzenie przeciwko fabrykantom podrabiają.
cynlwyroby fabr. A.. N. Bogdanow et C-o i nie zaniedba skierować je równiez przeciwko handlującym
temi .falsyfikatami,. to je.dnakz~ wobec okoliczności, ze w. drobnych dystrybucyach w )Varszawie i n.a
p~·O.W11lCyl mogą ~lę zllaJdowac w handlu podrobione nasze wyroby, zarząd uwaza za obowiązek. nl.nwJszmll ogłoszenlem ostrzedz P.P. palących przed oszustwem i wyt.lomaczyć się przed tymi z pomiędzy
Szan. Konsumentów naszych wyrobów, którzy ;stawszy się ofiarą oszustwa, uskarzali się na naszą firmę.

Zarząd fabryki

tabacznej A. N. BOGDANOW &

515.-3-3 .

.. ydawca Stet'n,n li08snth - Rt\da.ktor

.wPETEBSBUBG'IJ.

.H.OBIlOJJ:CHU l(eH&YP01O.

BapmaB3., 13 Maa 1886
~

CY)l;e6HJ,Ifł rrpHcTaB'.ó IlPR C'bt3.n;t
MHpOB:blX'b CY,1J;eti: I-ro IIeTpoKoB.
CImro Ol{pyra C. r. 113,n;eocKiił,
iKłlTeJII,C'l'ByI01D;ill B'I. rop. JIO)I,3łl llO
,)1;S1iKOH y.nI~t :N. 1109-A, 06'.óHtITO 16 (28) ~faH 1886 ro.n;a
Ha ]'i'BCTt xpaRe~iR no IIeTpoKoBCKoił yJIIID;'l> no,n:'.ó N. 784, 6y,n;eT'b
npo.n;aBaTl>CH .n;BHmliMoe łJ.Mym.ecTBo, c
rrpHBu,n;JIeiKarn;ee 8,1f.Myn,n;y C'ryrrHlID;- .
IWMy,coCTOHIIJ,ee II3'.ó Me6eJIJiI II pyiRJ.JI
19l1,imeHIlOe 307 pyo. - lWU. Ha
rrpeTeH3in OTaRli-.
CJIaBa 3emnKa.
OIlJiICb, OD;tHKy li eaMoe npo,n;aIBaeM()e lI:uyrn;ecTBo MomHO pascmoB'.ó .n;eHb rrpo,n;amlI.
r. JIO,n:3:& Mail 8 1886 r.
,l\e6HbIH: IIplIcTaB'.ó H3)J;EBCruił.

1'.

ag
w

-Zarząd-dr. zel.

Fabryczno .. Łódzkiej

podaje do wiadomości, że od
dnia 11 (23) maja .1'. b. zaliczenia
achnahmen), mogą być
Illi:l,1\.1iMli:t.UIJ na towary wysyłane
ao wszystkich stacyj dróg że
laznych· cesarstwa i królestwa.
587-3-1

?~~p~:!~!~ą
M
.

fabrykę i zarazem skra,I artykułów spożywczych, mających

odbyt i dobrze procentująt:lych. Ofer~klada6 można w redakcyi nieJszego pisma pod literami V. S.
586-3-1

Tłómaczeuia do weksli
są do nabycia w kantorze
drukarni "Dziennika
Łódzkiego" .

