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Dane urzędowe, dotyczące finausowych
rezultatów gospodarstwa kolejowego, wykazują ciągły tegoż rozwój i stan dość pomyślny. Zaznaczyło się to zwłaszeza w
r. Z., W którym wzrósł znacznie tak przewóz osób, jak i towarów.
DocM!! ogólny dróg żel. w państwie wyni ós ł w 1888 r . 279,258,289 rs., przeciętnie zatem od wiorsty długości przypada
10,912 r8.. w roku zaś 1887 dochód teu
wyuosił tylko 10,076 rs. Cyfry porównawcz ~ za lIięci01ecie 1883 - 1888 wykazują,
mimo pewnych wahali. stopniowy rozwój
kolei żel. Długość sieci 22.215 wiorst
w r. 1883 wzrosła do 26.113 w r. 1888,
dochód brutto - od 228,559,8'79 rs. w r.
1883 do 279,258,289 w r. Z., dochód przeciętny na wiorstę - od 10,392 rs . w r.
1833-do 10,912 rs. w r . Z.
W roku ~prawozdawczym otWaJ'to ruch
na kolejach: moskiewsko - jarosławskiej
(wiorst 91), na przestrzeni od Jarosławia
do Kostromy, władykaukaskiej od Jekaterinodaru dv Nuworosyjska (126 w.), samarskG-ufimski.ej (cala linia 454 w.), na linii
romelisko-kremieńczuskiej od stacyi LochoWSlfY do Romuy (50 w:) i rżewskowiaziemskiej (116 w.).
Ruch przewozowy osobowy i towarowy
w roku sprawozdawczym wykazuje następujące cyfry. W roku 1888 przewieziono
36,773,818 osób (o 2,015,895 więcej niż
w r. 1887). 2,844,933 żołnierzy (o 418,083
więcej niż w r. 1887). Towarów przewieziono: za f1":).Chtami pośpiesznemi 12,069,986
pudów (o ~,211,261 p. więcej) i za zwyczajnemi 3.334,01l,092 p. (o 327,42L, 85
p. więcej).
Do naJbog,atszych kole4 których dochód
na wiorstę d/ugości przenosi przeciętny
dochód na willrstę wszystkich kolei 10,902
rs., należą: petersbursko-moskiewska (miko.
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Wyjcigi cyklistów.-Knrz łódzkL-Podrói: do p&.
D" 'Welocyped"ie.-Umiejący ezytu .. niecz,t~jący.-Powie!<! p. Snieżko-Z.polskiej w p",ktyc..
Gdy pisma warszawskie pełne są opisów
ryża

wyścigów cyklistów łódzkich, które były
ważuym wypadkiem dnia, "Dziennik łódzki" ogranicza się skromną wzmianką o zwycięscach
zostawiaJąc czytelników sw01ch

1
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w oczekiwaniu szerszegd opisn igrzysk koaż do tygodniowego felietonu.
Wszystko to stało się z powodu uprzejmości i grzeczuoścl kolegi kronikarza, który wiedząc o lJriori, że felietonista jest
gadulą, oddal mu pole działania, ukrywszy
się, jako sla'omny 'fiolek w trawee, poza
s u~hą wzmianką dziennikarską. Zwykle
tak się dziE\je, że sprawozdawca tygodniowy musi fakty już oJlisane i opracowa.ne
przez swoich kolegów nicować i przenicowywać na wszystkie strony, aby z nich
coś nowegó wycisnąć. 'l'ym razem zostałem panem placu i mogę się nim r ozkoszować, jak pies w studni, lub jak niedzielni
gości e cyklistów w tumanach kurzu łódzkiego. Oj l ten kurz łódzki, co to za wspaniały Wynalazekl Jesteś głodny-oszczędza
ci wydatku na kolacyę, bo niedosy6, ze
gardlo, płuca i żołądek masz nim nap ełnlone aż do sytości, że i oddychać ci trudno, ale nawet wszystkie pory twego ciala nasyciły sie znakomicie. Jeżeli ubranie
swe miałeś zamiar dać do fa.rby, kurz 0szczędzi ci 'Wydatku na farbi&rza, z czllr
nego l'obiąc 'popielate, z biał ego szare a
czerwonemu nadaj ąc kolor zgniłych poziomek. Widzialem sukienki różowe łódzkich
pięknogci, zamienione w ciągu kilku godzin
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laJewska), ma,ląca W roku sprawozdawczym
wiorst 609, dochodu ogólnego 22,539,111
ra. - na wiorstę 37,315 rs.; moskie il'skoriazańska, w. 243, doch. ogól. 7,381,787 na wiorstę 30,373; !ubryrzllo-Iódzlra, w.26,
doch. ogóln. 759.794 - na wiorstę 29,223;
warszawllko-wiedeńska, w. 325, doch. ogóln.
8,871,322-na W. 27,296; południowo-zachodnie, W. 2,297, doch. ogóln. 33,745,028-na
wiorstę 14,691, warszawskG-terespolska, w.
200, doch. ogóln. 2,271,843 - na wiorstę
11,343.
Dochody innych kolei, przecinających Królestwo, nie przenosiły na. wiorstę, przeciętnej dla wszystkich kolei cyfry 10,912.
W szczególności zaś długość ich i dochody
w r. 1888 wyuosiły:
,d o c h ó d
wiorst ogólny
na W.
peterbursko. _ 1.10.
warszawska ...
1,207 12,747,328
12,147,3i!8 10,561
nadwiślańska.. 5(1;
507 -1,640
4,6~ . 174
9,152
lH
warsz.-bydgoska 138
969,261 7,024
iwaugrodzkol ,8ij(), 080 4,093
dąbrowska.. .. .."
452
1,850,080
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1.107); nRdw~j - 1,2$3,142 1"8., na
wiorstę - 2,551 H·15,2"/o niż w r. 1888.
w którym było - 2,215 rs.); wreszcie fabryczno-lódzkiej-258,274, na wiorstę 9,934
rs. (+12,40;. niż W)'. 1888; w którym było 8,842 rs.). Kolej siell1ecko-malkińska
' miala stosunkowo llJI.jmniejszy dochód w roku ubiegłym i bieżącym ze wszystkich
kolei w państwie.
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w pasy pople!ate:=:Tanio~ć
A co to za figlaJ'z z tego
i biale twarzyczki rysuje
sposl)bem kredkowym luh gwaszowym w
naj rozmaitsze cienie; włosom cza.rnym na.daje odcień popielatoblond. jasne zamienia
na ciemne-. Istuy czarodziej, Widocznie
te wszystkie wyż WYlnienio.ne cudy mając na względzie, towa.rzystwo cyklistów
nie postaJ'ało się o usunięcie pyłu z drogi
gościom, tłumnie na \\ryścig i śpieszącym;
ani też rozkazało zlać wodą toru dla pie·
szych przed trybunami. Bo i pocM, JlYtam. Parasolki damskie nie byłyby przybrały tego ~licznego odcieuia sZaJ'obrudnego. który warstwa kurzu, zdolua zastąpić a.trament · i papier , jednocześnie (ZIL
pióro starczyłby w tym razie palec), tak
śliczuie umalowała, a ja, felietonist&, nie
miałblm o czem pisać. Ale że w tym l'azie Jlanowie cykliści nieco się przerachowali , dowiodę zaraz. dając ogólny obraz
wyścigów w pełni ich i świetności, o ile
nieudolne pióro zdoła wspaniałość tę nchwycić. (Pnste, niezamieszkałe place trudno polewać, bo jest to obowiązkiem wlaśoicieli domów. Przyp. r~d. ). A za.tem
przystępuj ę do rzeczy. P rzedewszystkiem,
zaprzepaszczony wielbiciel płci pięknej,
muszę hołd oddać lożom i poklonić się
trybunie, gdzie urocze twal'Zyczki, gustowne stroje, kwiaty więdną ce pod sloilcem
Iipcowem, składają się na całość, godną
W)'brednego pędzla.. I powiadają, że Łódź
uie posiada piękności Gadaj zdrów. ~a
widok tylu, w nlewielę zgromad~nyoh,
myślałem, że dusza mi wyskoczy. (JQ za
szezęśliwi ojcowie, bracia, narzeczeni-mlt
żowie (oj, czy nie przesadziłeml) tych bogiiiI
Minuta przed zaczęciem wyścigów. Na
tryb unie i w lożach cisza uroczysta.; główkl pochylają ię czasami w jeduę lub c:lrugą stronę, jak u poważnych maudArynek
I
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Drogi żelazne.
- Dochody kolei żelaznych w Rosyi w
kwietniu r. b. wynosiły 16,718,997 r8., t. j.
o 1,777,722 rs. mniej, niż w tymże miesiącu r. 1888. Koleje państwowe miały W J..-wietniu l'. b. 1,51:;,476 r8. dochodu (w roku
1888-1,680,762 rs.). Dochody były mniejsze, wskutek znacznego zmniejszenia się
przewozu tO')'aJ·Ó\"\,. Różnica ta w porównaniu 2j r . 1888 wynosi 24,180,557 pudów.
W pierwszych czterech miesiącach roku biebrzesko-chełmżącego, koleje w Rosyi miały 80,211,778
ska. . . . . . .. 107
82,219
769 rs. dochodn, w r. 1888 tylko 77,551,636 rs.,
siedlecko-mała zatem w roku bieżącym o 2,66Ó,142 rs.
kińsk& .. . . . .
62
42,572
687 więcej. Na jednę wiorstę dochód przecięDochody dróg żel. przecinających Króle- tny w r. b. wyuosił 3,127 rs., w r. 1888stwo Polskie w roku bieżącym za okres 3,066 rs.
czasu od dnia 1 stycznia (st. st.) do dnia
- W sprawie kolei wa,rsza,wsko-wiedeil30 kwietnia. wynosiły: warszawsko-bygdo- skiej .Berl. Bprsen Courrier" pisze pod daskiej - ogólnego 280,581 rs.-na WiOl'stę tą 1Ó, b. m.: ,Na giełdzie dzi$iejszej akcye
2,033 (-1,1% niż w rokG 1888, w którym kolei warszawsko-wiedeńskiej były w najza tenże okres czasu były 2,056); warszawsko- ż;)Iwszym ruchu. Podniosly się one, przy
wiedeilskiej - 2.794,743 rs., ua WiOI'stę znacznych obrotach, z 209 na 215. Otrzy8,599 (+7,3% nit w r. 1888. w którym mauą z Warszawy wiadomość, że na wczobylo 8.014 rs.); warszawsko-terespolskiej- rajsze1\l posiedzeniu rady zarządzającej
744,477 rs., na wiorstę 3,722 (+34,6% niż przedsiębierstwa generał Palicyn nil przew r. 1888, w którym było 2,765 rs.); brze- wodniczącego, a pp. Krpnenberg i Górski
sko-chelmskiej - 21,193, na wiorstę 199 na wice prezesÓw wybrani zostali, podczas
(tak samo w roku ubiegłym); siedlecko- gdy dotychczasowi czlonkQwi~ rady zar7.ąmałkhiskiej-13,528, na wiorstę 218 (+16% dzają(lej, pp. Gołowiu l Luboradzki dyminiż
r. 1 S', iI' którym było 1 ; pe- rs.veswoje ztożylL-tłómaczono tu obiew ten
tersbw'sll:o - warszawskiej - 3,76Q,249, na sposób, że kompromis pomiędzy belgijskI}
wio)'stę - 3,'115 (+310;. niż IW r. 1888, grupą akcyonarynszów i miejscowymi pow którym było 3,020); iwangrodzko - dą- siadaczami akcyj pl·zy.szedt do skutku.
browsk!~j - 632,647, na wiorstę - 1,399 Przypuszczenie takis ma z tego powodu
(+26,4°,. niż w r. 1888, w którym bylo , cechy słuszności. że p. Bernard Lysen ba-
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wi obecnie w Warszawie, a dwaj panowie,
którzy wystąpili z rady zarządzającej, zostali wYlu'ani przez akcyonaryuszów belgijskich na ogólnem zgromadzeniu w dnin
24 maja r. b. "Wybór tych panów, których
'przy ukonstytuowaniu się l'ady zarządzają
c~ powołano na prezesów, a którzy p6iniej jednak nie otJ-~ymali zatwierdzenia
rzadn cesarsko-ruskiego, rozjątrzył specy8Jrue akcyonaryuszów miejscowych i w
układach, które się toczyły między dwiema
grupami, celem doprowadzllnia do porozumienia, zawsze powracała na pierwszy plan
sprawa rezygnacyi z tych dwóch miejsc
członków rady. Jeżeli więc żądaniu akcyouaryuszów miejscowych stało się obec~e
zado~ć, nie może to mieć innego znaczerua.
jak tylko, że pllrpznmienie nastąpiło. O tem
również każe wnioskować silne bardzo zakupywanie akcyj wiedeilskich, którego dokonano w ostatnich dniach na rachunek
tak miejscowych, jak i belgijskich kapitalistów. Wybór generała Palicyna na przewodnicząeego zdaje się być również korzyr
stnym dla interesów przedsiębierstwa,
gdyż
generał nchodzi za pe1"801/1/ grata miarGdajnych kół ruskich. Fakt wybrania p.
Kronenberga na wice prezesa potwierdza
również prawdopodobieństwo kompromisu.
<Myby porozumienie rzeczywiście nastąpiło,
powitalibyśmy je chętnie w interesie spokojnego i prawidłowego rozwinięcia się w
dalszym ciągu tak świetnego przedsiębier
stwa. W ten sposób usuuiętoby ten niezdrowy stan, który wywolał w ostatnich
czasach tyle pożałowania godnych żawiklań".

..

Handel.
- . Nowoje wremia" (!owiaduje się, że
wśród maklerów zbożowych podniesiono
kwestyę usnnięcia z giełdy tych kupców
2-ej gildyi. którzy, prowadząc operacye na
wrn.'ffiy rachuuek, są rodzajem pośredników
w tranzakcyach zbożowych. Dziennik petersbw'ski zwraca pczytem uwagę, że kwestya ta. była wielokrotnie 1'0dnoszona., lecz
bez rezultatu; sama ta. sprawa dowodzi, że
ustawa meklerów zbożowzch posiada braki
które domagają się uznpełnieli.
- Z guberni lubelskiE\i wysiano w osta-

na tWaJozac!i(fys.fyng?- szczęScia l powodzenia, a ręce drobne
wany spokÓJ, - wachlaJoze poruszają Się chętnie oklaskiwały każde ich zwycięstwo.
miarowo. Karaz dzwonek daje sygna.ł.Co to za straszny jeduak wysiłek towaNiby wichrem miotaue kłosy, tłum różno- rzyszy wyścigom podobJiym gdy re odbybaJ'wuy zaczyna się kolysać. 1'0 bieg wają się na olbrzymi dystaus 6,750 m.,
pierwszy. Szaliy różnych, kolorów suną jak miało miejsce dwa razy w zeszłą niepo torze zrazu w porządku, później mie- dzielę. Widzimy jak krew uderza do gloszając się i ścigając w rozmaitych kombi- wy i farbuje policzki, które nabrzmiewają
nacyach. .Tuż blisko meta. Publiczność od ilzycznej pracy; żyły zdają się pękać
zainteresowana grą, zrywa się z miejs~ pod naciskiem zdwojonego krążenia ich sos,,!oich i ,żywemi gestami i oklaskam i do- ków. a płucom braknie oddechu. Ręce, 0daje ducha walczącym. Wiecie już ze spra- pierające się ua kierowniku, drżą nerwowo;
wozd ania,.iż zwycięscą bll p. Hiller z' m. zdaje się, że za chwilę znużouy śmiertel
Łodzi a przegon.ltby go ,Lipeck~ cyklista. nie jeździec padnie u kół swego rnmaka.
z WarszawY, gdyby nie to, że w samym
Ciekawiśmy bardzo, jak się też udala popoczą~ku wywróci! Się nieborak . Niedarmo dróż do Paryia pewnemu lnie zkańcowi
nazwą.uo ich ,,p:·zewrotnymi". W drugim Łodzi lIa welocypedzie. Już niegdyś jedno
Iwyścig u znowu Łódz górą i publiczuo§ć z pism warszawskich poda.wało obt'mową
Igotowa już była przepowiadać jej tryumf humoreskę podobuej podróży, - widocznie
WIia, gdy w biegu trzecim wystąpił szer- nlJ.sz sprężysty stamtąd wziął pobudkę do
mierz uowy, p. Piige z Chemuitz. Ubrany swego czynu. Może być, że stalowe rnmalekko z obnażonemi ramionami i kolanami, ki pobiją kiedy~ na głowę arabe.zyków j
co w wy:lcigu było wielką szausą, nie ta- anglezów, a kto wie, czy uie zrobią Z&lllB.mowało howiem ruc4ów muskułów. dobiegł chu ua koleje żelazne. l'emb&rdziej to UlGpierwszy do m ty, ze zręcznością i SPOKO- żliwe, że i płeć piękna smakuje w sporcie,
jem, cechującym wytrawuego jeźdźca i są- czego dowodem nadobna cyklistka., popIsudzouem mu było widać że zostanie panem jąca się na niedzielnym torze. Zę wspaniadnia, bo w główuym bięgn na. przestrzeni lą miną przejechala. parę razy przed oczy6,750 m. odniósł zuowu walne zwycię two ma widzów, którzy wprawdzie podziewali
i to w chwili, gdy to zda walo się chy).ić się njrzeć popis i zwycięstwo płci łab zej
na stronę Zgierza. Zgielozowi. wtem miej- nad mocniejszą, a ujrzeli... strój wykwintscu należy się wzmianka pochlebna: pan uy i więcej nic. 1 tak b&rdzo zczęśliwie.
B,ind r dzielnie sekundowal p. Poge i gdy- ~zanowua i miła publiczności, mam do cieby nie zręczny mauewr, którym ten 0- cie prośbę we wlasnem i koleżanki mej
statni puści! rywala naprzód, aby go następ- imieniu. Wstaw się za nami łaskawie do
nie przed DIetą przegonić, dzwonek obwo- redakcyi i administracyi . Dziennika", aby
jalby może Zgierz tryumfatorem. War- SJll·a.wiła nam bicykl, jak się patt-zy. Po c&szawa uozymała się dobrze w tej walce llJI. lodziennem schylaniu karku nad biurkiem,
zręczność i siłę, a choć nie przegonila zupeł- milo nam będzie przejechać ię na welocyIlill Łodzi, która dzieln'ł w tej dziedzinie kon- pedzie; zwłaszcza., te redakcyę nie t&ć Da
kureucyę robi syreniemu. grodowi, powinna \ trz~m.&nie kOl~i dlll. w. p~p~a()o~uikó~ Z&
być zadowoloną, gdyż Wiele brylantów 6cz co JllZ czytełrucy powinniAcIe lę rUlIuenit.
goniło za jej plozedstawicielami, łrcąt'
życząc hn
im "Oz mu nie chodzisz ple6hot~ ?"-Z&pytacle

'"

2

•

tllich cza ach do GdaflskA . tratew bud ul'~u sosnowego wartości 8,000 r~. i 3,000
murłatów wartoHci (;,000 TS. Drz6wo to porho<lzi z powiatu Inbartowskiegu.
- Stowarzy szenia spożywcze, jak wyj a,nila ra,la palistwa, podlegają opiatom hantlll1wym na 'lgóln)'ch zasadach: IV stosunku
tl.. " natm'y handlu, jaki prowadzą. ilości
~klatl"'\\- i ich I·ozmiarów. Inne opIaty, obowiązujljce pl'ze!lsiębier, twa hllntlJowego, do
t ~go rodzaju lltowarzyszeli nie .< to~ują . il).

"

"

" ,...
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Wykształcenie przemysłowe.

-

O szkole

ztygarów .

Z

Dąbrowy

Gńrniczej piszą do "Kl\r. Warszaw skiego:"

,,~ipktól'e dzienniki war. zawskie w ostatnieh tygodniach zamieszczaly ~pl'Zeczue, a
nieprawdziwe wialłomo'ci o szkole sztygarów, skutki m czego wielu kandydat ów
lJaraziło sill na niel/nlrzebne wydatki na
jaz.lł1 do Dąbrowy, skąd powracal i, nic nie
w~k"ralVszy, gdyż zal'Zą!l szkoly nie jest
jf'l!ZC7.e millllO any i niewiadol11o, czy zkola w tym roku-jak zapowiad ano, z dniem
l wI'zegnia-będzie otww·tą. Wszystki e
prośby i podania, nadsyłane tu pod aclresem nieistniejącego zarządu szkoly, łeżą
nierozpieczętowane w zarządzie gÓl'D ictwa
rządowego. Dla uspokojenia kandYllatów,
mających zamiar wstąpić do tej szkoly,
dodamy, że zw'Ząd szkoly, po zamianowa1 IInl ch
nin go, nie omieszka oglosif- I\' tlziennika
terminu otwarcia szkoly."

zjadła lpłwalerską kodatnie wrażenie i robią z Hełenowa miejsce, wesoła kompanijka butelk~ i póroiJewal
w którem wielu spacerowiczów z przyjem- lacyę, p. :'\. otwor7.yl
jej zawarto 0_ AIlDdziellcy
nością odpocząll i odef.Chnąć może zdroweJD. Vi kieliszki
o do- wni i toast na C7.eŚĆ gospo(larza. i duszi świeżem powietrzem. Gdy dCl
jeden tylko, prodamy roztaczający się piękny widok 11& kiem wychylili kielis~;

"

wizor aptekarsk i, po podniesieniu kieliszka do ust, wstrzymał się od piciu..., i )10
I I~)
przypatrz eniu się plynowi pl'awll2il, żeteto[o!
najp~awdziwsze... raharbaru m. Po zwróI"..
cenlu'ę po objaśnienie do p. X. okazalo
"WoI.
'ę, ia Inżąca pomyliła butelki ...
l - Z teatru. Dziś w teatr'Ze letllim
Przemysł.
przedstawioną będzl~ piel·w~7..l' raz
Hellina
- W I'oku zeszłym departam ent rolnico córkę", melollramat IV fi ;Lktaclt,
Walka
•
twa pl'zeclsięiVziął próby uprawy baweluy
Z'- kupletam i i śpiewami, oryginaln ie lIa),iguj
w kijowskiej, chersOliskiej i tauryckie
sany przez Pawła KośmillSkiego, z muzyką
],prniach, ol'az dOJiskim, k..u.l>allskim i terKoruela ~QwllCkiego, ztuka ta. otlzn&Czorozesłano
czasie
swoim
W
~kim okr~acll.
na na konknrsie .Echa muzycznego ", gratnwarzy twom rolniczym, wlai!eiwym zakła
ną. byla w \\Tw zawie IV teatrze Alhambm
elom naukowym i rolllikom uiektórym na-lO I'azy z rzędu; nale:i.y tę więc sJ'od1.ie~ionl\, a obecuie .lepartam ent otrzymal już
że i w teatrze łóazkim niepr,r:rlko z~j
przechodząc ulicą Długą , uległa porażeniu. wać,
wiadomo';'! /) r zltltacie tycll. prób. Dosko112ie 11 repel·tom·o.
od
zostala
pomocy
ej
energiczn
dzięki
iecz
nale I'ezwtaty otrzymano IV gub. chersOlIR.obotnik flWi'Yczu '
śmierci uratowaną.
~ ki ej, w doli~kim, l-ubalil!kiUl 1 terskim otakiegoż wypadku, zapacU cięż
skutkiem
D.,
zouznane
bawełny
Wiadomości
bielące,
kręgu; nndeslane próby
Wiadomości bielące.
ko na silne zapalenie mózgu.
staly IV tkalniach pet~rllbw'skich jako bar'iejaki Józef Ajzelt,
(-) Zbrodnia .
niebanłzo
był
z.
1'.
że
pomimo,
dobre,
.Iw
żył w niepra, 1
(-) KaznodzieJa. PI'Zyjechał onegdaj do mieszkaniec naszego miasta, JUŻ' od lat 25.
a.L
~przyjajljcym dla wzrostu bawelny. W 1'. b.
- Warszaw
Warui W
zwią.zJ..-u z ~Iaryanną B.
na południn Rosyi w wielu bardzo miej- Łodzi kaznoclzie ja chlossber g z Odesy. wym
prz~Jlildlljacego w dniu 13
powodu
~Iiezu)leł
Z
cza
caly
przez
było
ich
Pożycie
tlni
naszem
mieście
scach, rozpoczęto dOllwiaclczenia nad Ułwa Kaznodzieja 7~'Lbawi w
"małżonkowie " \l. m. Odl'U3/" ID Cr.cstorltOlPiP, zarz~tł kolpi
kilka, w których udzielać będzie rad i nie dobre. Czę to oboje l'ozjemcy - ki- warszawsko-wiedellskiej WYllrfLwi w tlUiu
Wi} bl.welny.
się używali
ia
pogodzen
,
dla
Dom
.
izraelitom
h
była
1l!88
religijnyc
1'.
k
w
w~kazńwe
bp?- Produkcy a jpdwabiu
pozostawial na ciele wojowników Iii Iipc~ J1QCiąg $.Ilecyalny z Il IHOfelll
mniej zą, niż w rokn Jloprzecl2ającym. \\' po- w którym knznodzieja zamipszkat. komplet- ja, J..'i6ryI·any. Wszystko to jednak oboje \llatnym. ~ I'rWi-1t/ '91}1«I',// kOJl!."".,,,),.,')
i
shice
oblegany.
jego
(lwl\
przybycia
w
chwili
Ollll
la
od
jr.st
lVynio
nie
krajach
cb
. zczególny
się , <19wiadl\jemy z r Kn ~
"
, aż przy;zla chwila ollta- filotl~odr.on(ł\v, Jak
latach ostatnich , wp.dle zestawil'nia, <loko- Wczoraj Oli sam~8'0 rana tłumy prze)/el- znosili cierpliwie
~odziennego". pqwziąl.feuell z Io"r!()\\'Ajryera
lci
cierpliwof
miarka
której
w
teczna,
dolIanego ,1'rZI\Z łomlYllską "Union Ile, mar- nialy 1 Ollwtirze, wflj~ci e i chodnik \)I'Zed
przyszedł QlI ców Ill>azr,IV f1llry, P I W. Wla~cicjpl 11:\1mem. Do slawnego kaznodziei interf'sowani zelta przebrała się. Onegdaj
~hl\lI!l~ tlI' oie-, jak nastęlll\jp:
stole MJ/.- piękniej~zego okazn otl'Zl'mfL nagrody' l'..
Przy
pijany.
<lomu
do
obiad
z
na
dochód
p1atnemi,
1888
dQstają się za biletami
1887
\f roku
b~ą'ł o~loszone
zaczęla mu wymytłlać, z czego 150. -SzczęgółQwe wal'l1uki
B.
na
ryanna.
S.
p.
yi
kilograułów
przeznacz
któl'ych
spl'Zedaży
miss Ró798,000 rzecz tutejsz.Yrh ubogich w.Yznani'a mojże powstała kłótnia i .A., rozgniewauy, rzu- zapomocą dzienników. - Auglellri,
717,000
w~, Fl'Ilncyi .
b. ucząnnic~
ciwszy się na B. jak szaleniec, zacz~ł j~ ża i miss Elizl\ WardlpwilY,
:l,ol76,000 ~,5fiti,OOO ~zowego.
" "'IQszecll
",.~
Rozwścieczony, glly UlU szkol y malaJ,' twa Davies·,., baw':} W
83,000
78000
" Jli~zpanii.
(~) Nowy zakład. Pani ::l., \ydowa po bić krzesełkiem.
się ' specyatniil
:)07,000 szewcu, wpI'owadza w pozostalj'm po mężu krzeselko z rąk wypadło, p1'Zewróc il B. na szawie. Pa11lc te zajmują
26-l,00()
~ustl'yi .
r,\'.
architektu
539,000 warsztacie pierwszą w naszem mieście no- zielnię i zacząl ją kopać nogami .!I.o tego odtwarzaniem zabytkóIl;
88:),000
" Lewancill
IJlllulorÓID "}Iort" lI~liUgo IV łll'zyszlą
Pl'?.&"'';Iko
umarła.
godzin
kilka
w
B.
że
30,000
stopnia,
55,000
szewcDa Knukazie.
wość. Oto ua llraktyka ntów knnsztu
straszneg o tego niedzie.lę nrządza drugi po(ląa.ą bieżącego
l\inacll:
IV
kiego przyjmowane bądą... same kobiety. straszony następ twem policya ~a go lata wyścig konkursowy. j\[jejscr m zebra- "
lecz
się,
ukryj
A.
czynu,
lalowydóskol
już
jeśt
'.
p.
al z c hangljlli wyJellna. z córek
uia będzie rogatk!l- jjlrozolilllska ~o(lzina :;
2,459 2,2;;6,000 ną w tym fachu i obecnie pelni fuukcyę na wszystkie strouy.
wieziono . . .
syngalęz6w
(-) Nagła śmierć. Zamieszkała w do- rl\no, metą-Sę kociu. - Tl'u}JfJ'lI Oli dnia 2
695,000 staJ'szęgo czelaclnika w zakładzie. Zaklad
hl z Kantonu . . I,-H1,OOO
::W-łetnia ma zuów gościć w Zwierzyńc
w .Japonii. . . 2,217,000 2..100,000 wyrabia wyłącznie obuwie damskie. Pierw- mu X2 5J przy ulicy Zachodniej,
w piątek o sierpnia. - I'oio,' mootu. Onegdaj o go" 1nrjyach (wyszy ten krok u nas w sprawie równoupra- Maryalm a Lock , schorowana,
ąc ulicą dzinie 4 Pll pohldniu zaczęly się pali(; plQprzechodz
Ill)ludniu,
po
-l
godzinie
go1,011,000
W(lZ z Italkutt"r). . 791,000
wnienia kobiet, w dziedzinie I'zenliosł,
uatYllh- 11lieniem deski na moście kolej OW,l' "l pol1
pomimo
i
upadła
ynowską,
Konstant
Ogp!PIll. 1:?,171,00ó 11,705,000 dzien jest naśladowania.
lekar- Warszawą. Pożal' zauważyl llla~zy((I~f~
pomocy
jej
a
u(lzieleni
go
miastowe
tutejszych
w
ztanowe
ka
(-) Drzewa
- "Birt.ew. wierlomosti " donoszą, że w
lokollloty)vy, jacląGej z Pragi do Wa)·~~aw)f.
zakOliczyła życie.
miuut
kilka
w
skiej,
skutkiem
,
nych
etlo
oświ
gazem
h
pow~ta l on zauorgrlllizowalo się stowarzyszen,ie ogródkac
Brukseli
,;
kradzież rzeczy, wartości rs. 'leJ, Ogieil wkró4'e ugaszowJ;
Za
(-)
opadają.
li~ci
z
znpelnie
fazl1
!
.
wyziew6w
pociąg u ,
kapitalistil\v, cdem zakupn kopalni tow.
FurDl allskiemu zootał are ztowa, pewue od iskry z ląk o lllotyw.)'
Rochowi
jszym
wydatnie
:-la
.
l1elenowa
Z
(-)
von
i
francusko-wło kiego, lu'. Renllrda
który kilkanaście minnl. pYZedt~m 'szedl
wzniesioną ny ni~aki J. L.
kiego
helenows
parku
punkcie
spólki
D()
.
l\'ielkiegiJ
t~at/'lt
Kl'am~ty w D'!l>l'owie gómic7A\j
(-) Komiczne zajście. W tyell rlniach przez most. - O~Uliętlrlli"
a
została wspaniała hall a restarac,v.;na.
nością wkrótce nastą.pi. :\;\ ostatwchodzi Epb:ru si, zięć, RotszyW/w.
tawiono stoliki, którycli p. E. X. przegrał IV zaklacl z p. ~. -butel- elektrycz
hallFozs
przed
placu
utwowy ptlstl\ll!lszenie
przebudo
stowarzy
-ruskie
kOlllitjltu
- Angielsko
i z zamiarem niej se/lyi
okrąglą setkę. Eleganck a kę wina. Kupil więc tilkowlf
rzyli przemysIowcy złota uralskiego, miesz- liczba wynosi
domu. Żo wionp prz,f.iąć p~·ojek.t oświetlenia elektrydo
powrócił
;-i.
p.
jej
odesłania
lniłe
sprawia
ana,
udekorow
sała~ z gustem
kąjący w Petersbur gu.
do ~piżal1li i na cznego 14'my Scllucker t z ~orylllbel'gii, I'pdla oka wrażenie; bufet nr~ądzony z naj- na p. X. wstawila butelkę sl.llżą~j odnieść pl"1zentowanej pl'zez li. Zeitsche.
Taryfy.
kazała
rano
dzieli
drugi
gastroami
wynalazk
polu
tem
na
nowszemi
l!. Wład!lsław ZamfJl'fljtW, al'tX"ta m",- Ministeryum finansów przesiało w tycb
N. jest
obiecującej całości. jlf uo miejsca przeznacz enia, P.
dniach głównemu komitetowi towarzys twa nomicznemi, dopełnia hallę, cztery lampy kawalerem. Odebrawszy wino, chciał niem Iw·1. .tu~jszy, wymalował ua. zamiljVienir.
okalający
park
Gęsty
dotyczące
,
szaclla. perskiego, sieihn ekrąnó w , ktoi:
przemy~łn i handlu materyaly
niej, staw dość znaczuy, w'aczyć kolegów i w tym celu zapro ił kił mają zdobić pał,a.c cesar ki w Teheranie .
l'e\vizyi ogólnej taryfY celnej (lIa. wYliania elektryczue dokola
kiedy
m,
WieClIore
karty.
ua
siebie
do
ku
donadej'
a na nin! łódki-skladą; sie na
opinii.
ojrzewają. II' tym łfra,;u, połoźonym w
hyb;l na (OOelue kobiety,
o jec a a.
ma
'OI'1lPgo
po
zego
wa
liną
gr01iiąll
gorącej, wszystkie właściwe takiepewnie
strefie
ży
wypadku
radzić sobie w każdym
. mu klimatowi t śliny: pomal'l\iICZe, ignamy,
~ługi. Aj! I.logi mnie bolą; nie mog~. );0, zdolne
mamisię
e
trzymając
lIa iatoty,
-0trzcina cukrowa, kUknrydza, różmi gatunk i
cÓŻ, wstawicie się za n(lIni? ~racie tak do- cia, a nie
nej spódniczki, wychować je pragną iclll'oIli'" serca ...
naszych cz>,teln1ków, zboża, bawełna, inaygo, tytUJi, ceraSuso
krewkich
z
Jecleu
obrazów,
żywych
owych
do
zaś
Co
propo clobrych rc musz~ Z1'obić u- dzice?
a oxyglyc~ (l·odza.j kawy) i t. p. Królestw
zasadzie nic pl'Zeciw nim, je- obnrzony zapatryw aniem się kronikal'Z zwierzęce również bogate. Są n lG'owy;'
maj ąc
wagę, że idl wenIe nie posiadaJą panowie nie
7.9.mkniętem naszego świątecznego na dahomejczyków,
na
się
ją
ogranicza
tylko
śłi
barktórzy
,
drób i l'asa drobnych
IikttlnOSze i llczeui od t.elegrafu
nazwał "dziczyzną, " J)l~e bawoły, kozy, owce,
odznaczają srę skromno~ cią. stroju, których tenże
dzikie, zwierzęta (lrapieżne,
slonie
koni,
tłzo rano buclzą .JllieszkMloow IllLszego 1l1ia- kólku i
Winzny.
geografic
elaborat
caly
nam
sIał
ze
niewybieraniem IlłIjpiękniejszych,
ręże. Rok dzieli się n\ 2 pory:
stl~ z listami i telegrama mi, nie do nich a- oraz
h - musimy niśmy uspokoić tego pana co do naszych olbrzymie l posuohY. • P dczai; Jlręrwszej
rlresow3nemi. :'\ie p!>~ill(lajlJc dobrego er- świadomośc ią tych wybranyc
zapewnić go, że deszczów
i
poln
tem
na
i
wiadomośc
tww'zy,
e
malowani
t:a, ale jeszcze mniej uwagi, hoć przecie zwrócić uwagę, że 'owo iwe dla Ilłci mlo- redakoya , nie wyłączając nawet owego panują. wielkie burze, podczas drugiej dukarty lIa drzwiach jasJlO, a raczej ciemIlo choćby nawet nieszkodlznie dobl'Ze wpły- kronikarz a, znpehue taksamo, jak· i autol' szący wiatr t. zw. lIarmat/all. Glówne zapo- jęcie mieszkańców stauowi rolnictwo. Polla bialem, przed oczy ich stawiają nazwi- dziutkicJI istot, niekoniec
nie jest środkiem peda- elaboratu , zapatruje się na pożytek z
ej ciemnocie;
ska lokatorów . Przebaczyć mOini\ komu:!, wa ua ich umysl i
widowisk, czego dowiedliśmy pod- grążeni są oni w najgrubsz
dobnych
.
do
gogicznJ'm
i
gdzie
wie,
ą liz~ukl czytania i pisania; z tm
zp.aj
nij;
eo czyta(j nie lllIlie, że nie
poków,
syugalczy
Łodzi
w
'Pobytu
czas
Po co o(łziewać, choćby IV chwilową makogo dzwoni, ale ci panow~e piMlnienni
pogadan- dycyi jedynie ezel'pią szczupły zapaS wiabyć szczerością mieszczając całą obszerną. o nich
cllyba i czytający . ~J'ochę uwag) nie za- skę, i stotę, która powinna winny malować, kę geograficzno-etnograficzną. Kronikarz o- domości praktyczn ych i )nąsll zabobonów i
samą, i na któ\'ej obliczu
wadziłoby.
stylowego przesądów. ' Malże)istwo opiera sil) na najwszelkie z ruchomością f/loli, wi potl'Zeba było poprostu celem
Przebiegając kilka dni temu laSek Mil- się wrażeni~
przeciwst awienia prostszym targu i lsl.nillie w formie ,wielopewnego
dla
i
zwrotu
jednym
a
ogarnięci
do
łatwą
ścią
żon,
~ch.., natraliłen~ na charakterystyczną sQe- a wlTazistó
ą\" w czem żeństwa. Krół posiada kilka tysi~cy
;oka. Po co uczJ'ć je lue być so- nazwać dahomejczyków "dziczyzn
częliłl \lzbrojona i wyćwiczou.a
IJę, jakby żywCeTIl wyjętą z powiegci paui rzutem
się źresztą nie omylił, jak to czytelnicy z );:wrych
powieku
m
dzisiejszy
w
wła.lnie
gdy
bą,
prz,rbronią, tworzy jego str:l.ż
:;nieżko-Zapolskiej p011 tyto "Przedpie kle".
poniżej oba?zą;. nie .wynika st!łd przecie, w robieniu
IV lnne fOI1n>"
GrollO pensyonal'ek rozsypało się po lasku, z~! maski i. oblekania się byłoby rzeczą by oglądaUle tE\1 "dziczyzny" m~ało by!!. bez bQ!lZIIą. Włallza królewsk a jest absolutllą,
pożądaną
ste,
rzeCZYWi
UlZ
ży
przerwał
tor~UJ'y j kal;a śmięrci Sił rzeczą najzwycząj
~łlloszoue jlrzez deszcz, który
nie tak, aby w naj- pożytku; twierdzen ie podobne bJ'łoby śmie uiej.~zą i szeroko Pl·akty,k:owaną. Po śmiel'
\\'e obrazy w lasku układane. Spojrzawszy skieruwać wychowa
ia
stosowan
szerszego
naj
epoce
w
sznem
paczyło
nie
ci każdego z pannjących n tępca jegO zana twarzycz kI w dziwaczuy sposób uczer- drobni~szym nawet szczególe
charaktel'l1 i In- metody nauczania póglądowego. Dziękuje
lli(/IIe, zapytałem, coby to Zllj!.Czyć mialo. i nie maskowało istotnego
uiepotrzebnie i rzą!l.z~ straszną. I'zeż, celem uwiadomielua
za
panu
owemu
więc
my
bą.!lźcożycie,
i
Świat
ości.
nieboszczyka za pośrednictwem zamOr(JoObjaśniono mnie, że przedmiotem żywych dywiduaJn
dusze zamykać się naiwnie udzieloue Jlam iuformacye, a sko- wanych, o swem ua tron wstąpieniu. Rzeż
obrazów był obóz cygaIiski, zatem u'Zęba bą!lż, nauczy te młode
wiadomości.
wlasnych
z
rzystamy
do
się
owywać
przystos
fałszem
i
sobie
W
się przy różnych okazyach.
bylo ucharakteryzować się za cyganki mlQ'
Państwo mnl'zyńskie Dahomey leźy pod taka powtarza
nich ~amych lepiej, aby
wstąpieniu na tron Pf\uuprzy
1Ś36,
1'.
W
zem
tle, stare i najatar ze. Dot/łll b;I.!·(lzo pię jego falszu . Dla
Kiewolnic
wybrzeżu
na
póln.
najp6i uiE\j. Owo ma- 6° szer.
knie; ale Jlllniellki i to po kilkana.lcie lat stalo się to możebne zwraca przytęm u- wyższej Gwinei w Afryce. 'ieg!lyś potę:ir jącego teraz króla, zamordowano UOO Qfiar;
twarzycz ek
liczące, zalewaly się gorą,cemi Izami, którE) 10waluP
przestrzeli 180 IV 1'. l8(;1, na podziękowanie bo~kowi za
lHl z wnęu'Zną .. tr·onę icll ma- ne, obecnie obejmuje ono
ową czilruą fal'bę IV dziw&cv.ny po. bb 1'0'1.- wagę
piotr- urodzajjl, str;wono 1,~00 1udłt I Palac krr.~
guberlua
co
tyle,
(prawie
kwadr.
mil.
h
rozmaityc
uczy
mazy,waly, z ważnyclI nader powodów: je- Iych osóbek; zawczasu wiecznie pozostać kowska) i liczy do dwukroć,stutysięcy mie- lew, ki, ap'}l·tamenty i trOll ~m 'tego prapowinny
wdzi wie krwiożerczego kl'óla pl'zylll'ane s'l
Ilnycl! mamy odjechały, zost.Lwii\jąc córki tajemuic, które
ym, Inh buduarowym szkańc6w. Granice stanowią na zach,ó!l
porl opiek.:~ nanczycielki, dru!l;im nie chci,,- l\' cieniu zakulisow
ZOil. (Lagos); na w rpiękne feątouy i ornament acye z c,zl\Rzek
rzeka
i
aszantów
kraj
kokietki.
sir!
j
lo się IV żaden żywy SIJQsób wmca" 110 tlo- hrbujljcf
Kongo, króle twa Ejo i Zo- llUlzkich.
Jesteśmy p\'zekoua ni, że kierowniczki wschód góry
Jedn'ł z najoryginalniejszych wlaści\Vo§~i
mu i pI'zerywa\! rozpoczętej zabawy. -,alllII'obić je ruh; od poludnia i zachodu rzekaDah omey
chcialyby
lIIuyslów
mlodych
tych
które
je:;b to, że kobiety tam pe\nll!
Dai)o)l1eju
rz.\,cif'lki uspakaja lr dziewczynki,
pobrzeża.
Wdłuż
Beniu.
niezastanowienie się oraz królestwo
Pl'Zyboczua gwal'ilY\l.
wojskową
służbę
g'l·Jllla. iJy i tupaly uogami, nip w_tydząc najdo kOlli\lej i tylko
tego
ami
protekto.r
jakby
będą.cy
angliey,
prze(lmiotem, blahym z pozoru, nie
króla składa się z 5,000 żołnierzy - kobiet.
h!<i~ gości, zebranyc h II lUlllcha. ~nll\owoli nad
Ppwierze
faktorye.
swe
tu
mają
kraiku,
bnym
iclo przed zupełnie niel'otrze
,
nRSUIVłl si~ nam pytnuie, jak r1LOw<\ml i IIsf\'zegl.9
warstwą KOrpl1.~ik ten podzielony jeąt na iU'tylery~
zabawy. A jednak petlagug po- nia kraju pagórkow atal pokl'yta, AIJome li- strzelcqw , kQsyni jlrki i łuczniczki. Ę:obieca
IJPI'OW:1116 są te dzieci, które już )I' tak mło Ilodalkiem
kraju
tolica
.
rodzajnej
glinki
ostroi
w'Szy~tko
l\a
\\'inien QYc bacznym
lł,m wieku ostro stawiają się przewudniczkom
Drugie po niej ta armia odznacza się ~rogości~ i okrulII olll~nci e RWpgro z dziećmi czy 30,000 mieszkailCÓw.
królowi
i rzem się to l!zieje, że owe \łrzl\\Vodniczki żnym w każe]l'm
liczące .i!5,000 mieszk., leży cieli$tlvem, C1U8Zą i ciałem będą~
Wydba,
miasto
.
a.
olJl'ownni
Armia regularna Dahomeju liczy
nil" potl'l\lily wyrobid sobie tnkiej pll wiLgi i
wybrz6ŻulV pobliżu faktoryj , angielllkicb od(laną.
tia
p)'oli
W
ch':
około 30,OQO ludzi, uZ)lI'ojony
wplywu, żl'by słowo ich stanowilo r07J:az
i w obrębie icb bezpolil'edluego wpływu.
ten i krwiożerczy
lIipntłwolalllY i oporu nieZnOH7.ą cy. ladU-,
rzeki obficie krn,j skrapiaj,!. Ro- palną i pałasze. Dziki
Liczne
wyznaje gruby fetyszyzm, czci bał lI' 7.1It)\\,lI byly 1l1I'~ Jlanienki, żeby im moślinność tu bogata i wspaniala . RnRną i naró,1
xna wybaczy.! nmzalli .. ~i~ dlalł'go, źe ma-
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"

"
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"

,.

ogród helenowski, z którego zapach kwiatów i drzew mile nęci powonie nie,- to lepszego miejsca spacerowego w Łodzi nie
znajdziemy.
Juu'o nastąpi otwarcie rjlBtauracyi.
'a grodzi ogrodzie grać. bęslzie orki
skiego pulku lejb-gwardyi, konsystujące~.o
IV Warszaw ie. Orkiestra ta jak Iyszeliśmy, ma koncertować IV Helendwie trzy
razy tygodniowo. W halli pomieŚCić si~
może 1,500 osób, gdyż Opl'ÓCZ plaeu, 50
stolików Ul tawiono w sali i na wereu!lzie...
(-) Porażenia słoneczne. Podcza 3-cb
ubieglych dni dwoje ludzi ucierpiało 0(1
porażenia słonecznego. 'Panna Wanda X.,
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Bawi w Ojcowie njljwięcej rodzin z
~zawy, kilka z miast okolicznych i
~.M.\elmn
- pnykT6-

War· uporze, l ' ększość orzekła usunięcie go".J:łe: liCJ!bie m~żc'yzn
kobiet 2. a mi_. ,,dwie Z izby.
,.,lattl.24, )[ary.nn.f'ą.IJ"IL
••
V · •• ;"16.kl\,
.
I.Lufolk
Coy"yńsk •.
w~
Konstantynopol, 12 I e:l. g. p.). . P61'I .. '~I
padkf z ogniem, jedeu 1V sąsiedlliem t.... · .J tolV\'\"3. notę d(j w1~lkich mocarstw,
Ewa ogellcy : <lxi.ci do lot 16-ln zmulo II," trj
,2y5 O
'
·~
lic1.bie eblopców -u, dziewCJ!'!t 5. doroslych - .
mll\Steczku , ka.le, gdzie pożal' zniszczył
miejscowemu aptekarzowi wszystkill rUllho; , !' (rej \ ' lI;azuje na. . 'Qkl rząllu \Ju ar-- .. tej lit,bie męzcr.y1.n - , kobi.'· - , a .. illU,~
ki
witie:
~uQ 'oi, a. rugi 1V samym Qicowie, IV r ui- ~ . ego J,llaj~e na celu ogłoszenie niepodleSta rozako.n i: dzieci do l_t 15·tn zmarlo 'l,
nach z-amku, zwanej!;o' Kazimierowskim gilzie glollCi nlgaryi l na grożące..?: tego P0II'O- w tej liczbie cblopcó.. 2, dzi.w.. ~t -; tlorolłyrll
krzaki i trawa, okalające zamek, zaczęły dl1 l-OIpl'l~:\eye mięltzynaro~owe.
w';;';e~ toj liubie IHę"'·y·n -, kobIet - ... loiauopalić ię łomieuiem., ogień w zakże w ciliAteny, 12 r
(Ag. pófu.. Prasa tu--= - - gu kilku ilIiJlllt ugaszono_
'.
TELElfłl\
.. CIElilItWf..
tejRZ3. wzywa . 'eteńczyków do zau iechaTELEGUUlf
ClEI/DOWE,
nia beznadziejnyOlI akit.'I.Cyj, poui waż GI'e• *Iotd 'l
cya w (~j chwili potrzebuje koniecznie
GiirłU
Git hlaWan1ł.\hItL
Warsza'wska.
Ilokoju.
ł..,u...
Żąd.no & z "*"'"
końcem lfIehII
gie/dy

}I..,.......

z

._.

r

O tatuill

will'do~no,' i

na Berlin za
mr.
~e'tl.'.'
• l.•
!Loo,tju L
... ł'.
l&100~ . . ,.
ll~~

...lWarazaw~. 12 IiRca. Weksle ~r. tllfIlI. nil: Uerliu
(2 d.) ~8.3Ó ząd" 48.15, I!o kliP.; LQIJjlr.n kro t<!r. l3

m.)

. ....".-:t .........,...

weksle kró tkoler.i.owl
laZ."k""lri~::t,,,,.,

banlllQw ,

ftl\

7_'\

IŁ..

48.30

ł

9.8'2

na. Pary~ za lOO (r:
••n_\\'l000i''
Wiedeu..z!\ UlI)
100l •l . • • •

39.2;'

83.-

Z. ,,,1...,. '...,......

~
Listytlkwlda.erjloo
likwidacyjne Kr.
Kr. "'..1.
Pol. .
I .....
~ . . .wsehUł\uia.
-..tal. . .
Ruska
Iw:i.yezka.
Polsk.. d..e 88.40 ląd., 88.15 kliP.; 111 le .10 żąd~ , I:.
~,.L
5% pOlyC...1i1l wlldlOchlia II em. W.W żąd·; 4"0 poż. I.~
., 4°1.
wewnz.
r. 1887
_ .poi.
Ci __
~1'
I ..
Luty ... t • •ielO. Sery i I .
wO)V1lętrZU8 ~ 1887. r. 84.00 ',!,-\.; 6"f.. listy '.""wue

d.) 83.00 .żąd., 8t.70 Imp.; 4~", ;.~ Ii\<wm. Xról.

.i~D

Ż.d ; Ul .er. lit. A 97.15
Irnp.; ~'Io listy .ast." Dl •• WarsZIlW]
9B.OO .. ąd.; fL 00.60 ląd., HI 5./0 11)<1; IV 95.35
i:ątl., gu.20 kup" V 9b.20 żą(1.i óa/q . obligi m. 'Varl'Z&1'1 du*e 91.50 Żą.ll., 9l k'ltp.;
listy za t. m.
Ł<>dzl ser. I n5.00 żą{l. , II '93.76 ż'IIi., Ul 93.25 tsd.,
IV 92.76 "'!II. Dy_konto: Berlin 3°'.. Loudyn 2'1;'/"
RalJ'ż 3°~, Wied";l 4," .. Peten~.rg ,,11,"'1,<._ WarUlIiC
Impoun z 11 tTl)Cl fiut.: liśty 1'A.'Jf. ~ien1 In. 1!tt4. wa~
I i II 133':~t Łodzi 93.7, li"y likwid. <\.3.3, pok.
premiowa r 236.2, II 157.
Petersburg, 12-gd lipea. Weksle ul\,Lomlyn 97.85,
II' poży••kK wl!Ilhodni,k 99,
pożyczka wscbodnia 9 11.. Itf,.yqzb z 1884 r. ~ -, łol,."I. li~y
....t;&w e .krWy .ieljll!loie 149, a\(cy. bAnkU ruskiogo dla haudlu zagranilmlego 2~.00, petel1lbllr~iego bau!;!l oIl'.kou
ego 6'iO, blUlku mię<lzy 
uaro,lowego ii~3, w.rsZł\....kiego bRuku dnkouUl'

żąd.,

ki. I·ej seT. 98.30

!.

!!I.Oó

5.,.

nr

"~ (+-.

I

Berlin,

12-go lipca. Banknoty ruskie zara,
nb.ta\Yę 207.00, wekzle ua Warszawę
ua Petersburg kro 207,3\!, }la Peter.bug
dl. ~.51i', ..a tondYI\ ' kro W.ts. na Londyu dł.
50.M'I/" Ul\ Wiedeli lp. ;5, kupony celu. 3~4.80,
"to It,ty zastawne 6'2-/10, ł% lisly likwidacyjne
'l\i,llP, pożyc zka rusk. ło"lo z 1880 r. 9.30, 5% z
1884 -r. 10'~. IO, 4'1, z 188; r. ~.óO, a°A. rOBIa złota
112.26) poiy\lw wschodnia fL ..m. 63.90, ru .mi8yi .63.óO, .5'/, listy ~astawn~ l'U8kie 102.00, 5'1. pozy.~ks_ pre~ow. z 1864, roku 185.50, ULkai: z 1861>
r. f58W, atuye drogi tel. warszo.w.sl.:o-wiedeilskiej
2'!4.00, ak. e krodytQw. 'U8/ł'1aeki~ -.~, ~ye
",ars.awAkie.,!o 'bIlukIl 'aJl(UolVe~o - .-, {lyskouto·
wego 75.70, dyBkOllW niemieel"ego banku I'"' twa
p'l. llrywflwell/,o/,·
Londyn, 12 lipca.. Pożyczka Ska .. 18891'1'1o:u n
em. 89,' 20/0 Konsole Angielski
115Wa raz.w., 12-go lip\",. Targ na Vi",," ~itkow 
kiego. ł'zzeuiu.. om. ord. - - , p tra i d bra - r"-, b.ia)a., - - - wyborowa - -~, KIW
wyboro\ve 460-4801' ' .redwe - r -\ .' wadliwe
- . -, jęcz ieó 2 i q...o rzęd . - - -, owies 300345, gryJl& - ~ -, !rzepik letni -, oiniO\Y1 - , rzepak X"PS ~im. ~ - '- , grOrJl pollly - f-,
cukrowy - - -1 fagola - - - za. kou8e,
k~z& jaglanlł. - ol'ej rzepakowy - :--- -ł
208.10,
207.05,

na

bmmy - - -

1.a.

-i,

88.30

99.25
84.98.30
\Ji.16
9;.16
98.00
~
95.20
95.50
93.76

..,
n
..
V.
.,..
1t
,.
V.
l ..Listy
", IW'
...
"st.
lU.W.IU,~.
Warsr.. Ser. I T• •
~
~
V.
""
t. ' J
IUJUOI'... """dllo!ą/ łV.
.
••

M

Listy U$t. lO. 'ŁOII.i Seryj l .
~~Mn_ llII.
.
~
".
_ _ "III .

.

~

9~.2~

~,

U
IlulU
208.10

l!iIr..1&
t07.75
11

na. dl):U.aw.
'"~

• .-IM •
Dyskonto I'I'J
llfywalo..

-9:1.!.'

. ... .,',"1... ..,-

II...!;
.... ' ""~.....
Banknoty
fI~skie 7.4.11\" • • • •
t_

9850
95.2;;
95óU
93.7
,,~

..'" ""

III.

Głełda
.
Giełda kUbu
Berliitaka.

- .. I)y.-"",

88.40

99.2r.
83.90
98.W
II'/:Ml
97.2(1

. . ...

.......... llm.

M

9.&1

ij.'t l U

......
..,.
.....
""
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Za papiery , ahlwow •.

9.80 źąd.; Paryt (lO d.) 39.25 ŻAl.; Wi edeil (

48.łO

39.30
1I.i.11I

. .

.

'Mi'"
207.;10
207.I 'Ił'/.
1 1/,'1.

lIooety I ba nkooly :
:0/01.. ItrzP,\. :\ot. nienn.
ImperIaly i j6lim~.fat,
III.
(Emisyi 17 gmdOla 1885 Mkn)'
Pólimperyałr . IMe
d"
:\larki niemieckie . •
13'1.
AWltryaekie .ankno~y .
:tli".
Franki • . . . . . . .
WO.rtOŚĆ rubla kred. w .Iocie
Kupony ~e1ne. . . . . .

i.a.·

,.

LISTA PRZYJEZDNYCH
lIotel Polski. J. Klempn.r z Dorl,atn, E.

7. My.łowie, Steneel ~
U08zwal'C z SmoleńR.k.a.

SclleCer

W ..... awy, 11. t'lOr-

Hote l Vic torIa, )1. Limonik z Kijo..... il.

hsersohn z Białegostoku, A. ~rnnge z WilTił1.awJ·.
A. BromUe z Mo_kwy, Hoguu .. Lipsb.
lIole l Manle.fI'el. W. Kapaliu.ki • PoUJ ia. Lewinsou z Kiszyniow &, KODowało,.. 2. I\remi czuga, K. Bi~ terfela z Gladbaehu.
t .run.1 ..
' V. Cohn z ',fomanowa. · ar.
chwartz • Smoleńsk", P. /l.bwsb. W. Lel).r~ •
W .... zawy, J. Baje\.i.~ Al. Trllj'nlilr.. z OdMy, S.
Gl"".er ,Moskwy, E. Boebm z RemocbeW. Wil ·
ezyński, O~weill. J . UII ...kat o WatllZawy. A. C.. bn
z Lip.ka, J KuoU. . . Berlin., N. Naehmanu z Libawy, L. Obry 'l'ourcoing, H. Grjlllg • Reirb.tadl,
J. Tillouberg , Rh"',.

f.' .....

pup.

nowieilon a pszeniey op, .żyta 1.;0, ~~zmienil\
- , owsa 200, gl'ocbn polnego - korcy.
War8zawa, 12-g0 .. 1i}~. tlkowita 7S'/p • ak<;iZl\
Z llowo<lu na~zego zupeluego
po k. 9~"/Q' SUlsunek arnca do wi..ura 100-::01 11.:
wyjazdu t10 Bedina 7.iL~ylllmy
Hnrt, 8kła«. ZI\ wiadr kop. 83.~'-838', za goU'll. 2;2
-273. Szynki ' zI\ wiadro kop. 848-851 1, za g.~niee naszym pl'zyjaciololl1 i r.yczliwYlll ~t:J'dprzIl8
'1:16-277 kOlI. (z dod. na wysch. '3"10).
pozdrowienia.
. Pete(sburg, L·goli!>... Łój w nliej .." 44.60.
Ps.eni •• IV 111. 11.50. Żl'to 7.11); Owie~ .. lU. 4.t~,
:t,
Konopie w m. l5.00. Siemie Iwaue w m. 1 ~.7~.
lHi7-!
Olept•.
s .. __
Berlin, J2 lipea. P_zeniea 177-19'2 ua lip. 186.7ó,
-, ;:s
ua I!st. Il"IlII. 186.75. Ż~W 14:l-1_~2l ua ti~. 151.50,
na hp. sler. -.-, 11~ list. !{l. 156.50.
Londyn, li-go lipca. CUIU.T J ..W& 96 pro<:. 25
Ol' ,
oip.ue, cukier burako.,y 25'/~ sl&1e.
Liverpool , .L1·go lipca. Sprawozlll\nie końcowe.
IIr"kLyknje
0<1
19 M'j. 110 20 WI·raui.. w a.,ku ·
O~rót 10\000 bel, z tegi> ua 81ltlkulMyę i wywóz J ,UOO
b.t. 8tale. lliiliłlJug aUleryk&ńska: III' lit~ - - - ,
UĄ ~l). ierJl. Gy6ł sprzed&wcy, Uli. Iłier. 61'l ł~ena.,
ną. :uerp. wrz. 6"/~ u&blwCY, na ''IUe.lł. 6~/'4 l\abyw·
ey, lll.\ wrz. pa.:idz. 5;1, eeu:L1 u.a. 11S,Źtl. lisr;. 5"~
spr~ęda.w~y, ua list. gr. ::)3$'" ns.byuy, 11l\ gr. styc.
as.\'~. Uniwersytetu Warszl\w. kiego
5"1.. naąywuy, n~ sl,)lez. luty :)lil .. sbyw.y.
Ha.v re, ~t·go till~" Kawa &,003' AVer&g6 S.u~~ lekarz zllrojflwy ,,, BUlikII.
851 -G·?'
na liV. &;,011, )11\ frz. 87.00, Ul\ grl1\t. 87.13
8tale.
I
New·York, li-go lipca. B:L\velna 111Ju w ~. Or-

S. Oeutschlll:Ln ŻOllą.
Majkowski

........
• •

Ul', Gl'ab wski

le&uie 10 15

ti .

NeW. Y_r .t ' U~... Kawa (Eair-Rio) 17, Rio
;'4}7. low · ~",.r:f & .",rpieil U.07, na pa2d ..

.'

t

'II

L.: E GR A,M Y. , '
g. p.).

\ nigdy {:9 nie poduosi~.

I

<:>

--

- Panu. War.e..'"JI6ławotvi. Pisze sz. pan: .. CZ8.!eUl
cbcialbym JI!. ttłoiyh ~oś wielkiego, ""Ilanial • .vo"ll&łej .•,Lecz Jni się ~ nie udaje. Ciągl1! paonę ja
plHl1lrO - wf'tzy8,tko Uli sie zlem ,vytlaje i n&re~z·
~l e l'zlIUa11l piót.\." OS4h.iłe' si~ S1.. I,all doskonale.
H",I .. iIUY )111 z calego seros rzuri4 pwr,) jakn.j·
w~ciuicj

12 tipca.

<=>

<:>

ODPOWIEDZI REDAKCYJ.
I.

1

<:>

I

•

.

.....

""
ci;
~

KORESPONDENCYE, PRYWATNE.
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Kopenslet erowl. Anonimowy Ust pański b.~wilby
Il'Mby. był n"/lej !dyoI.!I":sny. Zyjąe w Łodzi
lat $PQl"O, mo . byłem mgdy posądzony o llouŻ"usue
ryę, dll kl,lr")
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A.

()Wr~ci.łeln z zl\Krlluicy i ~rzyjmuję )'l mym zl\"-łl\d~ie lecznicz<ym chory~h wen .,rrcznrc~ J. M'l\rdlanycll od 9 - 11 _zra~a, z chorobami zaś
k.oblecemi od 3 - 5 po poŁudniu. I!ito"nJ~ na88lłKc I apparat prof. Charcota bierna extensla w clerpleruach mleczn. w oslablenll\",h męz"-lch
(Impotentia) i 'v chorobach nerwowy"h. Ulica l'lotrkowl!lka Nr, 16 , (10m Rosena, 2 piętro.
1l3()-3-3
Br. M. nłriewic~, Specralista chorób moczoptciowych i kobiecych.

T
eatr
Teatr

Nauczycielka polka

Łódzki.

W

SZKOLE REHNEJ
U~IL:EJ~:ł~ln

Promenada, róg ulicy Zielonej.

RI O1l48-3-~ Nauczyciel ~r:/.~~'.'ab}~\~~:'t

MUZEUM BaZWA
BOlWA

poszukuje na godziny lekcyj języJ. niEJERA
ka . polski~o, francnskie~o. oraz
przy Illic! Wschodniej ~ 80.
\\7
udzielać moze korepetycyj Języka
Lekcye wakacyjne 1'>lzpoc.ynaj~
n
ruskiego. Cena przy&tępna. Ofer- .i~ we czwartek, dnia 4 lipoa.
W
dnia 14
"Dziennika Łód.z1067-3-3
W niedzielę
niedzJelę dnia
a lipca 1889 ty w redakcyi
t
kiego" M
POd lid· . PJ'
do eguminów apecyalnle z ary tli_tyki,
• .
• .. •
.
:~,::~:' geom_tryl, oraz Języka roayJ-••

d'
IV ogro
ogl'odzie
SelJill!l.
Zle S
e11'lna.

Walka
Co ~,!'tl:'~'';;.!::''dl:1=
W
aąa Oo~;~:_~
'rt~

Dr e

packi

U

pozostaje w mleSCle
mieście Łodzi tylko jeszcze do
niedzieli, dnia 2 (14) lipca, nieodwołalnie,

Melodramat w 5 aktaclI, z kuple- ~7 (5) .lIpca w)~ez~za. z , ŁO~I na
A. Wyszkowskl.
tami i śpiewami oryginalnie napi- 2 miesiące dla kuracyl v;1a.sn3eJ.
ol. P~z.•ja~d N~. 1336 .do!" W. Trąbczyń·
sany prze7. PawIa Kośmió kiego
1146- . -1
okleJ VlB·t·V10 katohckiego kołclol •.
z Il~rn;yką. KorneJ.a ł\o~~ckiego.
CHŁOPCY
1065-1-1
Od.zJmczon) na konkUlsle ,,Ech a .
.
~ Z powodu renowacyi
synow~e pOl'Ządnyeh rod~lców, po- ~
lokaln i I'zestawienia
Muzycznego" w roku 1888.
Grany w teatrze Alhambra 40 I'a- trzebI,U są zar~z na UCznl~W "! za- kuehni tenże lokal na ~i1ka dni zamzy z rzędu.
~a~le ze \~ckim . ZagralllcZU1 ma- kniety' został
ą plerwszenstwo.
'
7IT7
Bliższa wiadomość w admJnistl'a• .IV . . . . .' ·u kow.
cyi "Dzierulika".
1115-3-2
1160-1
lli\j w
Ił U~
Dziś
w ukdzielę,
uiedzielę, dnia
dnia 14
lipca
Ładne

.,

PARADYZ.
PARADYZ.
1889 1'.
odhywać
r, odbY'l",at

.

C:..,

,

P.iek. a
. rnia Warszawska

się będ4
będą.
.;ę

CODZIENNIE
COllZlENlI1E

UMTAWTUIII!
IT lRAW I vy
lUlI)
llll1 IAB!w.
111
4,l1
PRZ
PBZEDS!!WIB81!
m
•
,
1.

UahOIll~] CZYKOW
uahom~iczytów.

•

W
\\' muzeum
muzenIU pokazuje
pokazuje się cud optyczny
je
..cze nie widzia.ny
widziany w mieście Łodzi. '....
__
jeszcze
1117-5-5

A,łlgie'.kf,e

m,'eszkanl'e

nrz~!ził8Jn

trze-

••

(wspaniale desenie).

C H O D NI K I

'ra"!ach

i bia,łe.
S Z T OR Y i Z A S Ł ON Y (Vitrage).

be • . ram', kon·

KUd~K'I
rn:t 8' l' bliczllVU tak ~.k dotad, ....CZ! mnie za. 80 ek z marmuroweml płytam i I bez, nad. g ., dllia będx1e
ę
Ulinu,
d, 8 I l U !Zczyca<5 "..eml ".gl~dainL Przy••em nad' ozedł do .'ludu galanteryjnego
STA \\ lEN: ...O god.&.
g~dz. 2, 4.
4, 8,

WIQ.czorem.
wieczort!IJI,
na pierwsze trzYlIJ'zedsta,
. . Ii.
3· O
.:"
wlerua
Ol"
nit ~ąs,,\,p~epodezas których. gl'ać będzlę ol'ki&stra 37 pnlku pieohoty pod dyrek.cyą kapelmajstra
DIETRICHA 40 kop. Dzieci plaWej~cie

I

JUi! na meble i portyery pasowane, franouskie I ruskie.

mieni~m, te piekarme na nlicy D~ielnej 921-0
Ludwik" Henie·
pod Nr. 1371 w domu p. Bn... I P?d
Nr. 1377 w domu p. Vogla nosząca takoe
OB'1H RJIEBIE.
nuw ... Warazawlkloh" ni. ,~ mojemi.
w. Gelłert.
CY,leÓHYli IIpHc'~"R'Io C'Io1l3l\l1 :\IM '
H34-3-2
poBYX~. Cy)leli 3 ro lle" poKonoklłro

KRETONY i KREP A na meble.
SERWETY i KOŁDRY pluszowe, jutowe i rypsowe

mm

k·

KOŁDRY kaszmirowe
eleganokie.
kassmirowe i aUasowe nadzwyozaj
na~IiJClaj elclanakie.
BBEL:'-CH
DBELICH na rolety ii materace.

O'd l-go października 1'. b. poszu- OKPFII .lI, C. Ąy;l9HOOKill. $Ht'M~
kuje się obszernego
cToylOml1l 0'10 rop. JIo;l80 B'Io ,llOYll
~. 614 D, 06'1oHUHC'M., 'ITO IlOn.
1121-2
12 AHR cero 188\1 ro,1\8 C'Io 10 qao.
)'Tpa Dl. rop. JI Oil8 11 li t> lIeTpoKoB
W niedzielę, dnia 14 lipca 1'. b.
cRoli yJIH <,1\ nO;l'lo N. 749. 6yAen
UPOillłUlI 'l'qUiI AUUlllHl!OI! ByymeoTBo,
npHR8,ł.J1elGaUlee l{);llycy Saneo. saUIO''''lO)ll\eecR B'b We~eJl H, mep·
przy. fa~ii. <?~erty pod lit . .Z. ~. CTLH ROK npal.:U II !URoHl/oi! MOIUHj
prZYJmnJe admllllstl'acya "DZlenlll-"t Ił oL\,fmeuBoe 143 pyO. - KOli. ,
\
ka".
·
1136-3-0 Iła y,ł.OBJl e.'I'Bopelł ie opeT'JIlaiJi [la
_
.
.
.'
o.a PnACuma H .Ilpyryxl..
Qrkiestry Grv!b:ltl}llklero
Grodzieńskiego petlt8
pulku
Ilro~a 7.t'1. F.ahryc!-lIo- ~odzk ".
OUU Cb II Ol\lIUKY np0,ll.uaewYX'b
(U"He.~trl'
leJbgwardyi
huzarów
Z
powodn
o~wl
.•
<1ezen~a
odbierającego
npe,i(lIe'rOB'L
MOlKłlO pU:leM3TpH~aTL
Je bg,,'anlyl buaro ..'
Borst&, o lIagublemo dllplikatn lI,tu frach·
I
Poczatek
O pIL
godz. 5r. po
Pocąttk (I
pll poludniu
pol~lni, to .. go JW 1992 110 pr~yby ły dni" 6 Y CY;leOllllI'O l plfcTaBa Ił B'Io ,i(ellb
..
czerwu r. b. towar z Łowia.a dQ 'Łodzi. UpOAalK" Ha WtOTt OKoli.
\\'.jkie
':"!l~ŚCle. k<ll'.
kop. 20,
20.
Z.n~d drogi źP.l"nei F,.brycz~o ~6dzklej JIO;l3b, lIOA" 30 AAR 1889 r.
Dmci pŁacą
plaą poklwt,
DZIeCI
połowę·
p~d aJe do wI8domo~el, ze .!'omlemon! un· H. ;I. ey,ll.. IIpUCTllB8 )~y)l,a"H c.iH .
Wieczorem ogród oświetlony pllknt' li 1392 nwa ••• 0 Dle~~~i::.3-1
11 58- ł
cą połowę.

KONCE R'f
KONCER'
,

'
UB~nuor~a
O[rO
O[róU B~nuorfa.

.
.
1l1elWel", dJ!l
14 lipca
Upca 1889
188Q
W medzlelę,
drua.. 14-

Łódzkiej podaje do wladomoACI . • e pqmle·
. . .
niony duplikat li 2014 ow"a sa nle- W3 W lIła~lstlaC1e.
ważny.
1153-3-1

l'.

Droga żel, FabrYIl.zDf),~ód~ka.
p~wod u oś""adcz!'llIa od~leraJą":,,go
Gehlig, o zagubiemIl dllplikatu li,tu
frachtowego li 1 ua przy~yły dui" 22
pod dm'ekcya kapelmai- ozerwca ,. b. towar z Berlina do Łodd
Y
J.:.
, Zarz,d droii :iel.~neJ F.bryczn o-Ł6dzkiej
sw'a

S. KRZYSZKOWSKIEGO.
Początek o godz. 8 wieczorem.

Wej~e 20 kop.

Dzieci płacą po-

łowę·

1123-2-2

estauracvę
L!etma
L
etnI'ą rrestauracve

-

najbarrlziej rtDomOWUJ'eb
renomowanych f.bryk,
fabryk.
lz nljbardtl.J
Również
Równlet

PŁÓTNO W 'RESZTKAOH.
RESZTKACH.

Jąe Ce~y

23 Piotrkowska 23.

V-,,""----..y
.......
JÓZEFA
BERGA !
JÓZEF':t'RRUTEN'
UTENBERGA
+
'łIAV,vvv

ZakItul JubUer..'d
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+
+

•
++

+

+ ",,_,_,

3401

O·

1105-3-1

....~ ~

P.: ....................... II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~
~

mieszczący ~ift
się dot4d
dotąd IIIV
przy ulicy
(łomu Blawata.
m1~'
Illli:y Piotrkowskiej
Notrkll ...,killl w
.... domD
Bla.... ta. •
Hl.IlIbUltiI), lz druem
UJlC&a _"",,tar
pr.culelilloll1
Droga żel •. ~abry~zno-,~ód~ka. • (Hotel
(Hotel Hambru'ski),
dniem 88 lipc.
zOlilta.ł przeuielllODY
. Z p~wodn o, wladc~e~la odbleraJ ąc.ego • do domo
domu Rosena
naprzeciw składu
towarów
•
ROI!enl ,I,!
,~ 16
10 nowy
h01l'1, Dapruelw
.kładu tow.rliw
Zlebene,,·hen o z"gnblenlU dUp~lkatll hstu
'
.
fra~hto.wego li 3401 na p.~zybyly dnia 2~
1151-6-1
Hertzenbergą
lrwletllla r. b. towar z hlJ owa do ŁodZI, ~
~
Zarząd drogi żalaznej ~'abryczno-Ł6dzkieJ 1A . . . . . . . . . . . . . . + ......ł1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A11
pliJ,a~ iii

'

nizkie lecz stałe ••

HERZENBHRG
&IZRAELSON·
23 Piotrkowska 23.

podR.Je do wi&domolCl, ;;e pomienioDl du- podaje do wiadomości, że pomieniany du- ~

plikat X. 1 nwata za oiew&tny,

113
III wsypy.
I\'S,',,',

PŁÓTNO i mate"ylłty
matet·Ylłly B~A,ŁIi1'
BIAŁE

\

f;"c~~:~g~g: .a~~le:\r~~t~~tdni~"~ wydaną z tut~szego magisti'atu, na

'~CZ'Oll muzyczny o z
WI
Wi~CZOl'
su'
'ki
Ol e

z GUBIONO
k'J'I·t~ pobyt...

d'J~"z~r~q:' ~:;r ~e1~~~~b~~:b:;.~~ ~:~M~~j:zn!a ~a~~;~~ż~ć
tat~
1150 l

I

•

..

żel. Fabryllzllo, Mdzka.
Z p~wodu oświa!łcz.enia od.bieraj~ •.ego

Droga

elektrycznie.

_ _ _ _ _ _ _ _1_1_4_5_- 2_- _2_

ruski JNLET
"AngielskI
"Iliski Ii rusIiI

PO OJ U

'e
HelenOWI
W
w Helenowie

wielkim wyborze

FIRANKI kremowe

,

w

W

llllgielskie i ruskie

~~~~Ianl:~~! ~i:'Yl~ti·I~Jbt~d~: ~se;t. . WlelIn
WybOI: 1Ilste~.
y

Każde o dnia b <łzie PI~Ć pnZE~ Clene. Spodziewam oi,. że szanowna pn· krr;8ztałow ch

różnej wielkości

DY WANY

ISt!llejąca od lat 2-ch. w. ŁODZI, na pierwszem piętrze w dogodnym
..
1.. ~
punkCIe miasta, składające SIę I
DzielIlei. na tę* .amł u1ie~ do domn pa· pokoi, przedpokoju i kuchni, jest
na Agater. pod Nr. 1111 i tego ••mego do wynajęcia
Bliższe szczególy
dnia oprócz już i.t~iehe!ch filij .pl"""y- w redakey! Dziennika".
N~ ;1";'0 d~:J s~lW'iJ~~~:k~..t:~ej,.J'~~
",
1102-3-2
z dOle m 9 lipca r. b. przeme81olll~ zosta.łll
Z doUlO pana Bn... 'r. 1971 przy ulicy

ce w domn Ua!liekiego,

i r1,.k'ie

uwaŻa

r

za.

nie,w"ż~y.

llO6-3-1

JIO,D;3HHCKOe ,T,D;'tJIeHle oCY,D;apCTBeHHaI'O BaHKa

t~

pp. Hertzanberga ,Rappaporta
i Rappaporta •
••At
, .
r.l
~1

~ANT(JR "
ooraz
raz' SKŁAD
KANTOR
SKŁAD
I

znajduje

się

'

od dnia dzisiejszego w domu W-go

~1.

JlOBO){IIT'h 110 CBlllltuiu OyÓJlIISII, liTO 6'1. 1 lIoJlII c. r ., lIa OCIIOHelmalIn, ulica CEGIELNIAN:A j\"g 272.
.
nauIR pacoopulIieuiu rocYJlapCTBeHH8ro BallF:a, JIoll31111cRoe OT)\1>~euie IłMteT'b 1, OplUlII!laTb IIa IWłlHIIClliIO nesceJH II IIPyrie lIeHelllHbl6 lIoliyMeHTLI, )lAI! JIoJy~eHill 110 HH3/1> U.laTelllell, sali'l>
.
J
~
on .'1111\'1. IIMtIOIIlOX'L B'b OTIltJJ60ill BaHlia TCIlYlIlie CtleTbT, 'l 1i1>
otwieram w 'Niedzielę dnia 14 b. m. II OT'b ~1Il\b, HeuMtIOIIlIIX'b TaROBLIX'!. CI/6TOB'b H 2, Ball!l8Tb no ~E30-a-~€30oo+o:oor~~.
npnOIfJ'LlIl'" Ha SO!lMIICCUo HeliCMlIM'b II JlPyrnm, )\6RelKRJ.lM'b )10IipleIlTa!l'!., U33I1a'leHlIl!IłlT> 1I.113TeilleM'b B'b )\pyrnX'b rOpO)\IIX'b.
1126- 4-4
1/ IO'fJ/. ROMMIICllill II lIpOlleHTbl sa n6pcBoJt'L, a no neRCeJlUM'b
i
Kiulejszem uwiadamiam Szanowną PublicZIlQŚĆ, że otl'zymalem
"wllljllllellrilll.. m-ellllda.lIIIl- s-re-brn"'y~
ł fi ĄOByMeH'ralł'L, HaaflalleHUhUl'L lI.'1aTeiRe.ll'L B1> rop . JIO)lSU, nOJywyl,czn,
I!Iprzed"ż ory",in"lnych
48T1r J1.118Tellm DO OOPY'JeHIIO .11l1l('b, IIMtIOU(IIX'b TellYlllle C'l eTbl,
Ó83ll.laTIlO. a DO nopylleniJo JlIlI'b, HeIIMtIOIIlHX'b TUIWBblX'I, C4CTun - co 8311ł13UieM'b IiOłlH.HcciOHHJ.lX'L B1> p33ł1tP'J; 1/ 10"10 ·
z domu ha ndlowego E. Trepte w "' .rs~lIł"wle l tako1147'- 1
we za gotówkę lub na raty po 50 kop. tygodniowo splozeda.ję.
Z uszanowaniem
J

Meyer et Helmann.

w
VI HELENO WIE

L. JANISZEW SKI.

,FARBY
LAKIERY
POKOSTY

polecają Zakł. przemysŁ

chemiez.

VI. KARPIŃSKI & W. LEPPERT
w WARSZAWIE.

FILIA W Lo(h:i,
ut. Piotrkowska. li , dom L. Meyera.

Ameryk.

Mieszkanie i Kantor

do domu
~lomll W-ej
\V~j Teoflll Szmldt
SIMkIł Il>Ilu'zeciw fabryki
W- o Otto F,
F. Schultz,
SCłMIII1 , nlica
nilu Zawadzka
7.awaUzkl\

przeniosłem

A.fE:ą,a
A.

6ł-100-0

~dawca

Stefan K08suth. -

Redaktor Antoni

ChomętowlkJ.

R~

wyżymaczek ,.,.Empire"
A. DIERING, Optyk

711-12-11

CI &0 kop.
Ebo-oo

ul. Piotrkowska Nr, .n,

·, 'at. tll!l9'd~dowa.
1/

•
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