~

270. Dnia l grudnia.

NIEDZIELA.

JJ

' "t

I

I

Unia 19 listopada (1 grudnia) 1889 r. Rok VI.

,; .

V'

PREN UMERATA.
goanie

CENA 061oszd.

'" hchIł:

- z. J"'"

• • • • n. 6.

Półr"'n\e

.•.

X:I'~" . ' , .
)(je~llveswe
. .•

wlenz peme. I.b za Je••
.IIJIcI 6 kop., z 11Itępstwem wr..";.
częjeiej powtarzaj'l"Ycb. si~ albo wię·
kszych oglo••e6 odpowiedniego r.b.tn.

.. 3.

..

~ k. 50.
- " 50.

W KRÓLESTWIE I CESARSTWIE ·
Rocla.ie . •

~

P61h>e.nie

• ..

.. ł

Swa.rtalUie

• . •

"

. .

fI

18. 8

Neltr.i •• I: s .. kaidy ... ier•• 10 kop.

2

Rlkl••y: sa kaidy ...rer..

Prenumeratę na "Dziennik łódzki'"
'II W~rezawle przyjmuje .kład :Henry.

t. lW•• relda, przy ni. lIaso ..i...,kiej,
" 16, wpro.t towarzy8tW" ~edy~

::t:a
;!j:.i~~:~:·n~:~*fm::~:.a6
e.na

i<-

1"

~,

'1

i

...rr./,

.

. .

XALBrl'!,u,ZVX.

;.

,

II

t.,

<

,"

" ' , . IPISMO PRZEM}liśto.W'E,.HKŃnLO W'l1 ] ,..LItERACKIE.

pojoilync.ego nnmern 6 kop.
•'

~

"I

.

'łł

r h!"

",

f ...

'1-'

f.1I

'1

'

'
ł ~

Ut'

l""
J ł

I.

11l!

.11 li
'

.1

i . \.

!;tłol

.!'~'ł. • ..t:
,I. J :J II

'.~

I

'I ,·'1 .,
;l

lJbJłJA

ł

!t',

'{o •

Ił.....

\11

I"

•

,

1

~d,.;"", lelegrafiezny-

:B ..
.9

.,,,

lI'

~J:x." Ło:Ol;!:;. '
,ł';~;'1

Od Ialet.dci prz...yiisaj'l"yeh 10
rubli D8~p.two dodatkowe ogólne fi
prec•

..

'~'l

1/I&JIj&Z .IEWER& .N-r. 6'4.

1 I

kop.

3 wier.. owe ogło.zenia ad.re·
...... po n. 2 mi.8i~'i"ni•.

'~
,f1 , 11
,.t,b."-::.
,. . J...!...,..I-,', - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BIURO 'RIpl.AK~ l...q>M]1'!JęTItW-U

" .' i i

DSlA'. ~D8sa B.
I
Jutro. Bib~y P. II. <
-,
W.ehód oloue.. o rodz. 7 m. 48. Zae'b6cl o g~. ą m. '50.
Dlngo'6 dnia gods'. 8 iIL -2. . U1ljtb 'd1lia godz.8m. U. '
ł
.J
I ,
•
J
J .110,
•

.1

ił

1~

Słal.

,,'

~

I

lł'{~.r'
.tU

OgW.ai.. paJjfllOW&D' ą: .... AdminiJtraeyi "Dsiennil!a·
~ ~ 1" b!unclł oglQu.6 Rajchma.... i Frelldler.... Wansa""e

! f ~ !~J

'Id \
J

0/

R,Jropi.y nad••mn. bM sutrsełeaia-ni. btdł&wraeane.
J

wykupem patentów handlowych, 8cluaoe
będą k&l7 w stosunki potrójnej wartości
dokumentu, a mianowicie: za l-szą gUd,yę
rB. 1,695, za 2-łtlł gildyę rB. 120 -1f.),
stosownie do miejscowości, za świade~wa
drobnego handlu rs. 30-60. Oprócz ligo
handel będzie natychmiast po terminie ykupu wzbroniony, kupcom zaś wpisany do
zgromadzeń handlowych wolno będzie prowadzie operacye przez miesiąc po terminie
13 stycznia, z warunkiem wszakte dopłaty,
tytułem kary, połowy warto§ci patatu.
Przepisy te nie stosują się do kupiectwa
warszawskiego.
Przemylł.

Wy.ławy.
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~"a'frtcfono jnź wie mie?sld~kutek ez6- sklepu Moszka Waj lauda i Dawida Kasma-

Wystawa przy Jijetdzie w sprawie go magistrat uprasza wszystkich właścicieli domów, u których kwaterowały wojska
'f l-.em p.ao~ r • ., allr s
i1i -.tę1io
kasy z p8ŚwiadlllOlMmi
·ta
po odekau naleHego 1m wynagrodz8llia.
(- Do ryfti'.. .Ku.,. W&fsza ki"
.on ,że Mez W..szall'~ }lrz~dż
w
W·u
ID. '~yłQ
w War- tych dniach 170 tkJiczy, • .,erltowauy z
. ."ie polledZłJlia człoaIlów komitetu przy- to~ '1.'0_011'& i iPa)llaalc.
.z~ 1I')'stlwy
1'0"'" ~mieślniczych
(-) StracII Ola WieI_le ocz)'. :e n X.
orw aftyIWó :Jaaalllt wyw_ go. Z Ił- powr8IlILj4C DOcy oneg4aj8uj do d JaIlZ
wagi na przedłużenie terminu zamkuięcia wesolej zabawy, ulicą Zieloną, spostrzegl
o~ej.\ \VystaWy sfał'ożyt~i, P'/&tano- ~rzy ,\Qlfobn4.\lj~p1 się; dOIlJ" tfzecl)jW"t1onD. ~1"orztl )vysta'lJ'ę ~6lI.ieil!lG7Jł M- by ł ~PIt.JciL4fd1L '
Olll~'IJ'I~ ab ..git ' ilt&piero w dniu 1 marca r. p., przyjmowanie napadli, zatrzymał się i wyjął z kieszeni
zaś deklaracyj rozpoczlłĆ zaraz. NastępnJe rewolwer. Kiedy mniemani ludzie nie ruzamierzono prosTe 0- riallesłanie oKazów szali si ZiiueJsc& p. ., zdjęty strachem
przemysłowców, którzy uczes\nJczYli . Wwy- pobiegł- ' pętlem' na ulicę Piotrkowską, po
stawie ' VlUJ'skiej i , aapI'osić , n CZłoak6w której . ,do lIiał.gO ·anka spacerował.
korespon\lentów osoby zamieszkałe na pro- Gdy ~ię już dobrze rozwidniło, p. X. zzięwinc,Yi, które zachęcalyby sw.ym lllP ' wem bniętf' · niewyspany, poszedł do ' ąom,n i
do udziału w wystawie.
. przelamał" sIę, że przed domem stały trzy
-

wykształcenia przemysłd'f{ego otwarta ~azl,tw e&tłatniol dalaca .udnitto lub 1-~
Yf!ZDia. rzyjmowaułe Okazów rozpoczędn
13-lIstopaa., .końcQ sIę z d.
H~ rud_o ~l~~ nad8lr.,ło okazy
zło
O ~ów
kowycil.

te.

ua przy ulicy Piotl·kowlkie}, VI domu pod
Xl 3 i od.emknąwszy ~ę~ wytrychem
ze sklepu 18 sztuk 1faneli, wllttoBci
. 00. Dochodzenie w celu wykrycia zło. i s~radzipneg? towaru, przedsIęwzięto.
. . dnłU onegdajs~ym w nocYI z.t0dzieje
ladomego 'nazWISka, wydr~yu dziurę
ianie do sklepu Ohiła Rozeubauma IV
omu pod 1Ii 10 przy ulicy NowomiejIdt) i skradli stamtąd l·óżnllgo towaru na
rs. 414 kQP. 80. Stróż . wiczuy A. U.
posłyszawszy hałas w bramie tegoż domu
pobiegł zobaczył, co się dzieje i gdy się
zbliżyl do bramy, zlo~zieje go spostrzegli
porzucili więc t.Pwar na dzi~dzińcu i u~e~
kIi. Było ich· pBaobno pIęciu. .
acy z o ZI~1 wyłamawszy okno do
mieszkania AlAAfa Dembowskiego, w domu
pod IIi 1062, zabrali z mieszkania rzeczy
wartujll,qch ~s . 95. ,
(
Ojzer~w~ ·'Zau Jter6Ą " jl:amieszkałemu w
domu pod 1Ii 1080, zło 7Aeje skradli 400

M

- "Moskowskija WiedolUosti" donoszą, że
grupa fabrykantów liońskicl!, pQsiadajllc;.ych
jut fabryki wyrobów jedwabnyCh w Krymie j w kraju Zakaukaskim, postanowi1&.
utworzyć towarzystwo akcyjne, celem szerokiego rozwoju tami&- przemysIu jedwabniczego. Kapital towarzystwa w sumie
3 milionów franków ma być podzielony na
6 tysięcy akcri. Towarzystwo ma starać
1lec!Jkt..
~n:ęih!j"'-J:Mlj - wartość "łfJno!ł'!'8.
się wszelkieml spośobami o sięrzlmie 'n!'-n1d
I'.
I,'"
I l , t~~ Energiczna odprawa. Wczoraj na 340. Złodzieje d<\stali się do składu, wylutacyonalnego jedwabnictwa, .zakładać azkolłIASlJ,'4.'i','~~QJ.,I,
'1ilicY"Pibtrk?~,lfjej jakiś jegoJl!ość z ~zar- , mamzy"'wpierw ż'aDl'ek. ' 'I~ ",
Iy jedwabnictwa, laboratorya~ do . badanlBu~· bi·odą, elegaĄś/io ulirańy, ·póaó~,9~~!"G~El.Włościanka Eliza Henke, przyjecluI.W8zy
gatunków jedwabiu i jajeczek i t. d., Ś~kót---:-" : "III, ;." "I.'
stocllowy, idąc; i:a nieźnauelill gobl~ p'a'd~ do Łodzi . 'JI'6/!ll~:1 !l0 Iznaj(mlej ,szynkarki
ki drzew morwowych t t. p. Wź&mian , ~-' Wladomo'cl~oIobl.te. 0)1 plijtku ba- mi, ~rzez c~ drogę d r~ył" jE\ kóm~Hm~§c 1!1UJr.,G p0lt J,i.J,82 p.os~)V:iw 11 w !Iii
to\Varzystwo stara się 'oJewne nlgl Vi PrZy- Wf
naszem Plłe€ille 'J. W. gubernator tail)i. Nie mogłc pozby~ się natrę~, JYI'W.e szy1lkb ej )sZy\:J
eczarhl: po zła 110
wozie z za'gl·anicy m&$zyn udóskon!llo,?:ch pio~rklrWskl ~6tier.,M-lej~enant Kómarow!'
tti.,.Y1f środk~' ~byt .enel'giczne~o~!t~'ą je~ dr.ugiego pok?j~!""~nez rczas jej nieobecllOprzyrządów i instrumentów tudzież dol'(ezyden~ . m.'dŁodzil PIVI Wb; df lar ' dnak okazat."aui, skutecznym. NjeZ~J'o"!X ŚCl wszedł Dlejaki M. P., który skradl z
świadczonych majstrów naubycieli i t: p. Pień'kqwski\ ptrzymał I·a\lg~ 'radcy ·dwo!:». , UcZl1wszy nh sw.ej · tWarzy wcaTI .-j edę,l!( koszyka wełniane ręk' wice. Złodzieja przy.
Projekt ustawy towarzystwa wraz z dół!}(~) Zamiana' słuiebnoścr. 'Bard~· ~or~- klłtne dotkn ęcfe. rączek ·obll ;l>aó omp\i- -il'ZJIllaM: k II
"'11"
I·. to. I, 1
czonym · do niej obszerny,m memo'rya em stj1ą dla włośćia,n ·umowę zamiany sluże- m l)ty zamiemt- na zrorżecżenla.' i od4aI1ł (1fP-iekjlrzowi,ł.lJudwikGwi r , J)lk>, 'Za; ieszkaobjaśniającym, jest jut . wnieSiony- do .mini- bIlodci zawarł nieaawnll 'wlaś"cićiel majl}~ku się sZ:j;bko , 'v.. .:'
. ".
łmnu xprzy uIiOll/ili&l·zewsli.:ieJ .w domu pOd
steryum dóbr państwa. JeżeJr towal-zYslwo "Patoki :A~lB. 'wgńllnie"Wyg!elzó:r;" ~\lwie-' 'I ". ) IB~~lizAYnJÓ" 4 ' i. Jfo'w.s' .'Jtuć~ti 'Zło- .1Ii i9D<'y' '.W ćZ3Sie.~'kledy on' 'Zszed~ II ' wozu
otrzyma pozwolenie rozwinięcia działaluo- ·Cie łaSkim, p. Hórówi'tz.' Ogófuy oVS~ar. iDa- r6zi~~!8 ::,p, ·zechodzącej w t~~}l' .~!#kch o rfJl:ze~ltdom8111 pod XI 6~/, a.by Zllni~ć ,przy
gci w Rosyi, to ob~wią~e się bno I zebra~ ~Iltku wyno'sl okófa r1,607 mo'rg6W"grl1~~'or. zIl!.~qI'ru; pt;o;e,?;, $tary RYnek, IJaru ( e~:iwr~: wI~z!on..y ~reb ·do s~lepu ; wltj1n dqmu~~ł?
potrzebny kapitał ' i roZpocząć czynuoścI ne~o IIłasu . .Ńa przestrzeni 480 ' m()rg~W, ·cU !I~a~ę I'ja~ o dobroduSz~ej ' minię" wy:- dzu!j , m8'Wiaxl.omego· ~azwI81Oi·)"sbMl Iloma
najpóźniej w mareu '1890 rob.
,,'
ciątyły' slhżebno ci w[o'gl:iahskiel ktClr'ycb J·ostek · ży~o)vllki, że '. o ·ycl~ jej zbs ido ,'I\!IIf\ZO z wozem, których warto~ J podl\je
- R;uskie towarzystw? prz~alni· ba: ch.Cl!c si.ę pOlbyć, p. H. !1łożrł s!ę z wlo- ' '~\~\lZ . ~o,tP~.· 'nI!' pleC~Il~ óplutll, ,;>liaril,W: dUlI ł'5' 86 ';/, , ",'-",11 'I: ~.~:''PI 'II l
wełny I dżutu w Londyme p/lwlększa swóJ gClanalDl 1'( ttlm ,ppsól>i'!teł dpstąliq ,oń1 990 zara €lm -wą lJ<!ł!.I,Oc w ceł~·· oc.fXszc~ęDll\ ,
(~). TeAtr ł{jdz~r.~· PzI8ilfatrze' icto·
kapitał do 130,000 funtów ' sterł., przez morgów-za I rawo sel·wHiitu uaJ. powfiszym [ tab~e'io, QhZcl!lŹ pani X.pi,\' ~ !ifj~łlt. óf!lt- ~rl'·prłeW. \ribńlł bę~~zlelJ 1;'o 'M '6.0 "3-ch
1
wy.pnszczenle 6,000 akcyj · po " 5 funtów obsza:z~. l!kł~ t~n'przez władzę do sp,raw rowAnej jeJf.;~~in:wzglę\l'tre., ~mócf.~ sama
~~ Ał'eR.sah1!.fu:' ~l -'P!I'a ' ,i j t-.iit:Oni~gb
kazda.
włoścIanskIch jest joz.rozpatl·zony, z\,-llWler- zaczęła 0Bl\\ęl·~ll palto, ·grzeczny' wKr0stek, l a~',p! t; III re pb'azlal\!V l'
(Jllliw'e'"'.
- Fabr!k mydła I ~wiec w 'roku te- dzanie. jed,nar l~ro~żlin()lJ ' do eZ!lśu ~regu- pomimo o~{a:wy, stai·&ł się; jlU, dop o'magać ..J-' '"li. ::l"'1 , .. 1' I,' I'I_.~~(I ..' ' II,
azlym pOSiadała gilberrua warszawska 23. lowarua pl'iez -pi' H,' tytułuf wlasnogei(l .KbY jedną ręą-, , drug'lPękuął. po pOI"tmonet- J ',,Jd9Id"I-J .. 1'1 d" ,,"3;;111.,
,.
Z wszy.stkl~h tych fabryk, kt~re wyrobiły' uzy.aka6 trtu~ " włr-sności za~lenio~eg~ za kę do kil\li~~:· Pa~t :X;jeaÓ8.k i~WCZ~U "J)'b"l;l.... I(! R'O tł , ~ ,ł(~~. ~· ,ol '~'
mydla I śWiec stearynowych ogólem za s~- słt!zebno~cl g"l'untD,i.p. H. mUSiał slę l pord- spostrzegłszy '-. tę mallł-W!Ib.c~~1 od~~chDlę. x ~
fłl.
~ _{ _ '"
I, h'" II I, "
mę 85~,227 rs., wyróżniają się tylko dWie: zmrued z towarzystWem kredytoweIII CÓ 110 ciem grzecznego chłopek' uratowa1a znaj·
Warsz",,&
.0 I: '.' J 11'11'
W Grochowie pod' Warszawą i we .wsl/Sz długu obcilłżajlłcegó' hypDtekę>.maj.ątkll. I !T/)- dujące s~ę lvt .kieszeni pi~~I~dzll.'1 W ten- n - - ~ (l' R:tb~
f p
Z6!ifIlWpy niemieckie. W obu tych fabrykacu pro- warz~atwo kredytov.:e zażą~lÓ' pła~II~ sam. z~pe!". I~· s.pos?b 'p~zbawjollo ,ki1kJ,nastu #ie!l~ 'Yt,~~war elf> pr . 1P~~j~ 11'. ~otal'
dnkcya roczna przewyższyła 500,000 rubli. CZęŚCi dlugu, zgodZIWSZy Się pozóstavilć rubli jakleg{)~ wyroliDlk l . kt6ty ,c,~ylał za, DiJię!fb" Ce'i.JlDr~wlfr kg ~~e ' ieG" PPd.CZi\S
Świece łojowe wyrabiano we wsi Młociuy resztę takowego na.pozostawlonye 1f zez, te pieniądze ·'zlioD · trżvć SI atlmrn w ko- pócho<ti\\~snogl'zebQ.we ..o · 'fO.J~~zi~twot gazo.
i w Grochowiej obrót roczny obliczbno Dl' p. H. dYa: 8Iilbieo"611jl to'o,rgach, nli co wła- :zuC'h rla zimę. ,. lJ ?t"
M I ,. Cio(
/.
9iz ·' B') I,n. , t C\ 'nlr, '!I
'
"któ.
27150 rs.
~eicilH Pl'Zyst\H?~ fosta'teCzne więc z'atwl~r- l~· Wl<ty~~~an&fn"" dniu j' na." nIicy ~'Z~H~i- ;ije ,~~.,~~ql g~il · -rt;c~!;t;; 'Jr~: .!~
~ W guberni witebskiej przemystj~ti tlźenie układu p.I)!.. 'z wló~eh\l'Iami" ', na' tlł- skiej""rf:h'iłe'· tall.rlYni/ fiil-t~lelnr,;je·Cz ·~ lil~- rJq~ nlJP.r ,JlJt ~'" , , ~~o l~l:l1pIJl ·e~P'~~le
słabo rozwinięty. W roku zeszłym było pl ' nłebawerii}l" ',ł,l
, ,uh'l ' 1.,,:.1, 'l', , ·R.Oj~W'/ieze'zelhościiłtw białY dilliń ~ J prz - 1 ktEI·"Ó~-. ~"II~ u~~f~~P.Il • ~~ .".' "·~If!'
tam wszystkiego SOO fabryk: zat'l'udniają·
(~) Pan prezydejjf, mI.. Łod~ IpbwfPrMel .toin"b~,j'ci \Vfehi'"'b"iób 'l. znl esio1l,p < ~~jspók· ~-' ·zw; l p~z1m .l)' Jp ~11W,~
cych 3,035 robotnik6w i wytwarzającyćh zaW'iMaińi8.' 'tutejśZYęh i>ójiisowych ll.lJegó- "IitlIJ i l lVoi:lf jaaął:ąlb' z·'ltole1 doil O~~l'kq- 'ni'emf'Qd ~rŁjif/i.:~" ~:~tJ.;fKdl!4egd l I/!Ję y
rocznie za 2,200,000 rnbli. yr samym :Wi- rocznego'po'bóru, którrch zaliczono do shli- Wa /z o~se'W"jMen worek i bik't nill prze· " I W'P9~~zeliie h.~ R : ~,~O~~kiegą' bratebsku jest około 40 fabryk' przew.aźnie by wojskowej, aby stawili . srę na ptiril{t str*'eg'ł .joźnicy; ~tóry 'bprócz "idte~yafulij 10. ll(azflfł O~qfp' 1~O~yjl,o . ó1f,' . a w.entaI~u
bardzo drobnych (137 robotnił6w). P'o'd zQorny w ~odzi w dniu"17" g,rl1dnla 1". b., gtrat'y ,j tno'z~ śi~ natazi~ prtea s'~tn pr'a- w.~~~ ' !łrz:y ,y<;!a " ;- ~~ I • liki 'alo
względem wartości rocznego wYtworu, pier- ubrani w' 'tiepłlł: odzież~1 'ób,u"/,ie, gdYt·'>po ·~odl\w~4 "na"lIlZatżut ' h'idżh\ty! : Opowll\· ,'20 1d!jll: p}~i f.a ilii ś· ~Y'i ~byl!·
wsze miejsce zajmnją gorzelnie, następnie dlug praWa, rekruci obpwilłzahi Sąl \lda "d'irlp :n'am. ~'ze.' 'U u1lcf ~gierskiej dosYć be~ ' wipadkó~ ' zasllibh1ęcla :~adZie~i,:!
gal·barnie. Gorzelnie są prżewunie prze- się we własnem ubranIu na -mlejs e przeor ·C'zęsto po#t'a zają' się ~btfotinel; Iii tor)1i e 'lawet ~nłnIl1ll o I! nie · Sl\' eJo . j~~j
mYdłowe;. gorzelnictwo rolne upa~a z każ- znAczenia. I'
,II . " ' , ' , . ~.,
• fur~mi., 1Il d,'lAeń4 'l)a tlili ' I ,żr" ta~l zdp'e. ·z 4I : " m:~
,I ., : ' ., ,
dym rokiem. Jeszcze w roku 1860/61 guSkutkie1Jl pbw.r!szeg~'.ogloszem8, rek~nel wde ' \I: obawy przeli źe\blltą' zfodzlel, 'n'ijct - .:.... 'YJ)wnętrzne l' r\l.'1f§ti Jiudo;'y~~)~ :, W
beroia posiadała ogółem 218 gorze1hi; 'licz- powinni się y;cz'egnie' poStarać ó JstospWh -rl/a''o§lDleli)lsię; clro~iJit! jqst ~I#adk:iem kra- 'WarszaWie majĄ łi;4 'zrpz~ir~ąa~lłPl&.w~~.
ba ta zmniejszajlłc się szybko, w kampanii odzieŻ",' gilyź"ępóźnie!lie ' ~lę . na punkt-z;blif- · dz~eżY:j pI!z,e\~rz~dz- l1oś'żkodowRl,eg'o o u- ~fłj 'Uti-z~I
·' ne' l).8. ;ifn~ 'z l(tńi~ \.r ll,i!'Ubieżtr.ej zeszła do 32. Te- 32 gorzelnie wy- ny w oziiaczonym "teftmnie, uw\'-Żane" jest ·uczy,rliohej 't\i& ktz);wati~.I.~" "
• ".I!I, ;ąw. ,~r w r~ ~ ' e l!~ ' ~Ill'
. ' drobily spirytusu źa 373;901 l1lbli. Zakła- jako wykl'oczenie l>'JlZec w ó! ~eplsom
O
l
·.lJ·{f
>
'l
KfiIJIZlei
.
j,
w~z~tl(j'nasta
/ą"'Ryu..
s
i.Jt
.
M
mng,R'rtJlt o ' SllA~~~Ftń
y
1111
dów gJU·barskich posiad " betni& w' </. łużbie w'ojskQ ilj. "'l ' ~, '" '(:' .. 1. " '''' .. "
\
bilo ';W~'" ,T; ., G ecltiemh ~ w. . " . N IT" '1/ . :"t' I " ~ ""Jłl
ku ~e&Złym 150 (z produkcyą roczn~ 62~,OOn 'II (,d ~8gi.~nat 11J. :ło0'IJ~ .l!a'l\'lM\lW\l'rI~- , t~Y{ gIląl. .' Zlod~ejll, ;Dill, .S'pq!ł.~1,~eż.OI!P· ' . >\11 ~ Szachiści warszawscy
urubli), browl/Jów 26 (270,000 rubij), fabry1tj ,byw\lteh utejszYcq, ,li!! h~~pjI.Cye ZJł- ~~)Io~1 - i OllegMj ,wieczOllem . .!Wl.wWlo\DJ ?lł!l?z\ę;e rzą.dj1ć
iire] szacho .
·UDek
nSYituj :li ,h l·Wpjsk y; ł.Qd~~ ,l/.r1f&{i,{ kl4ii r,od" dV~lJli " p~ow.$~z§cyqh . do l
:Cyrk ~bM. zjMZi
al"9!lawy
tabacznych 10 (137,400 rubli). ,
neJn, atłasu, a nawet)eilen; . niezmiernie wyeh, ile z btak'D... ' monety kut.. w ki'ajU. - o ' -gĆ " b es ow ek' l" fi ' .P6zwd lłJY okolo 20 grudnia ~ub P<? Nowym Roku.
wykwintny, w cukierni pana Reymonda, do, mrtjącej - k~ra gatńlel/ sil1i ' częl!to d · ńa- z ~wrró§cią ci > ci/l i1s' ' ubier&ją -;; fultl!, ' ·....,.· W dńlliJ 28 Ustopallh "'~QlaH!ł' w Warktórego musi być gdzieś drugi;·. bó j~kż6by lwnych 'tego. Świlf.t&, ' a!-oiDiędrd6w o'mija. . 8trzegąeil~,'er ~Ił')l łt\\tarii, %hó zić' lljIf'a·wi~ szaw~e"tibogą~Rr~~~W/li~, Rfil.Ptyąnl{ild'p:o.
się bucik bez pary obszedł. '
Ile razy wi~c· pat~ IIIł buty, mygl~ " filó ' ,ft8.'to swoim Wś~łbi-Acioiri;U'zl\ naraż~li1lltn wadziło na Bru~no sto pracowmc ko.leza- Tak, panie, bucików i to najzwyczaj- zofach, a myśł4~'~ o '9ich, wpadam'lna r'óżn; l ~yc~, \lwłasz'c~a:'1ze , a~r&- nil\ domyglila -nek ' z ,zar~~jąaym • f&b~y~4 11·'!Ia 'aźele.
niejszych ze skóry, któreby łączyły w 80- kombinacye -filozoficzne:', Teraz wlaśtrl.e IS- 11ę odziać ' ich : odpO'Wjeduio ao ',' klhD'atu . .Il'l:u~nę ' ozaablał< słt~aako\Vy' Wl.emec. I ~Vła·
bie wygodę ze zgrabno§eią, gdyż nie cheę przlłta ' mnie pytanie '&rcy'Wathe ..J kW ~al · :A"c'O;'~zf'iil6' Jnl,m . l·acyi? ,,'I >I>; ~ ,I!!" -§cI~I~l.z~Wiu ponOSIł k08zt.y ilóh·oczneJ.k~
kaleczyć nóg zdrowych ani też l'obić z nicb więcejJwartoSci: piel," ćli!Y' 'eźłowH!kn'jJdJj .U \)hclli.łb;:ln"
n8ltt'()d~ wiedzie4,·ktiY'mial -ra~yl: ł pDgl!Złlbll;,"1ll\ ·~Z8Wlktótegol ' zllmeslł
potworów, skoro Pan Bóg ubrał je w ja- w pytanllt tem'hie!nfli\gci'Się głęb~~ lud- 'racyę, ciy ' lfe~ren (łómOl~psł Iekarz,l ttóry ZlI.JęCI61 .fabo/!l3b6.' X' JUl~ I !f" 'Ib"., (
kietakie kształty. Nie · jeste,m ' elegantką,' zófia, 'niecJi natychl!iill~t· obrócę si~'· w ba.- zapeWhlii;'fże T czy' ~ajut>orc~wśi'e' I ch<hI&- -: '11- \~' uble'g,jjlo tygOdDlU' ·W, ::Wi\llSZaWłe
nie żądalam więc paryskiego obuwia,· ani b~ ..f.ll0 pobijania brUku' tó~kjegó~I " N&l-z~- by bardzo ,Ilrll~t.rrii '~J'oakiem, :·tirz.ęZ ! 6i b'ie !l . ną:.Pradz6'Pl!tybYło ~, 42 ·'o\}owyeho,:drstryteż sprowadzonego z Itraióy wróżek, wy- dZie '" to tortur Idła' -1iieborlików JJ1 kamię!lii filk'o "zn&nYm.-"-..! 'tzy' dwa.~ dOKtórzy,' na In?-óyjll!'a' I;Ó)WlOCZElŚnJl\ 37 ~'dawnl6Jszy~h
sadzauego perłami i dyamentaml. '
· w ' Łodzl męczy ·'się ' :więcej;' niż ' tdZlekjil-' k;tórfćb. l on ,jvpajlł " nie'&li~c'y, 'I ,z;(oowała.j~ "Zbank~ubow8.t() "l' ·1,,'.1 I ,J ,\ ~'I ,. U', " I
- I nie dostałaś pani' żadnego towaru? ·wiekbą\ttfńd'ziej. 'W1·acayąc "dO ' wytej po- iii/l sWój'pomyill' w' ill§wiadofuó8ci ducha.! II - l W" d 29liśtop&tltl '.. wyblleM"w W~r- Do którego tylko sklepu weszłaul, pu- ' 8tawi~negopytahia; czy pIes 'l »{i~ceJ wart 'P'l\-nóWie dbkt6rzY p~\}n:jegb ' za~ewrii6- 1IlI8wlW pd.'r ,l . 8'kłatlZi6 tó~al'Ów gMI\n.ate prawie 8zafy, z niewielką ilo!l~h. obu-l od człowieka, 'e'zfczłowiek od 'Y,8a~" Ja" 8t&- nie! u§mledlem:~' nji;aówiarsi;wa, 'ate Ipd' pe- ,tlir1;jn.Yth P'< W
. >ejSa nn. NaI8'fkach. Sktad
~ia, . bez możności wyb~ru, niezgr&bneg~, !loweio 'za, Pseln ~ę ' QśwladczB:Ql: Każdego, wllej \l,8k~syi IJOwielI~\6li: ' .Ba l, kto wJe, 1!be~I'i~on b.ył! n~ /41:000 ~rs:( w ~w~
Ciężkiego, zmuszały mDle dj> opuszczeDl8. ktoby był p~lwde\to lz(lllma ' postaram at lIioże'? .. iII ~'Z&szt2..Yt Im Iczyn1 to. usięli tWo .r~stwuIJ'Mdi!kiewsk:retn, "-śtraty\ obliczają
przybytku sztuki szewckiej. Muszę albo się natychmiaśt pr~e~onae .drogą rÓ1lumo- .h~ukl lnii nl!eŻ"śalli·bllCtlVlI.," zr blone IW 'c~~ -na. 20,000:·' Slell~tw(j llroziJOezęM, 'aby-wysama jechać, al~o 8l!rowadzić obuwie z ~~ ..- wanla. W"tYcin 1Dt!ln, :', "~est :' bn? dÓś,Ć 'el ' I!"ÓfIłe'ej t~aob,,~ia:tJ1rawdy, ,ale moż,e if: . ~III~, Pl~ll!.rl~. pożalu., (Ii '~' nl",,.1 ,'I
szawy, a to Wiedzie ko~zty za sobO I Dle- obfite w'lata, obfitsZe' je)lzeze w miesiące, pl l rcli 'cl~lrawotć: . cZy ~w x:. lstotn1h fe
O::... Ko.nutjltl tOWll ·zy'stiva II zachę~y sztuk
wygodę, bo buciki 81ł mi natychmiaSt po- a najobfItsze juz w tygó~e, dni l ",godzi-' tipo#lI:ywe ihórolit"i' czy ' jekarze/lhieli 8~- ·~hiknycIi w RrÓ'lesfwie' 'Potskiem pl-zypotrzebne. .
.
. . ny, spotybłem wielo, I ~~o wiełu IJidzl, sżn,~§~, g?f.~e '~~pt'ycYzmelD s~ełiali je%? ]!Iin~ ]lp. ar~.l'ątom.rze*bi~I·7.or,u, .Iż. w m.
Skargi pani X. wyda~l mi Się (wyzn.aję których olt~wały .!acti!D\loy,' p~zwalaw:el do~odzeńI 1 · '~, kl')Żdym Fa~le dlmi , ~ż,ytel.' ~tycz'tW ( 1800'~1~u' p~zypa~\!·l t~rmm ~y
ze skruchIł) mocno podejrzane - m·zuclw- sw'obodb.leI Clału ,,"ygllłd1ć ' nil gwla~ bozy,. liiko'll1 łlh-ze~ogtj: StrzE!źCle 8i IW~~Ili.:il:h ·stawy kó\lWTIiWe! dZlałq ~ze~bYJ;' ' na. KM·
szy się więc w palto, j>98zedłem na zwiady Wentylacyit l zdrową ' )est "1!ardzo, 8:1e ·,zb sZ8rlatan~~, owczarzy i t, p'od'obllJl " , ale r.ą prz;rjlńolfltńe 'b\itll! •\Hzelltleg Todzaju
do szewców damskich l ... wyznaję znów, względu na poryrokn, w' kt6rych ona cię- nie odrzuć&jcie. też zupełnte środ~6 , ,ktO-I ·d'titll'a rzeź~r l sdycerst\Vl!. ·tr "medalierstwa,
jeszcze z w1~kszą skrnchlł, p~koftałem się stb miała miejsce, np: w !n;ogą' zlm~: zltto'w- rlt óQi żaleC4('llOddajt;fe 'J\! ~ylkó' a~aii?!ie. ~k'onAuij , w 'cią~U'·' tl-Z. e1llt' lat,·I'ostJ!.thich
o prawdzie tej damy, jak biblijny Tomaszl szetn ~yło1iy, podłui',: nfifle 1 ok.ryple ' ~ch lekalilit\lij:I'Cała ~~.cyP".. olllera B;1ę plie-I ,1 ktk\rJl .pollrzed.il!<j · uW,'t\\a;dów'Mtr :~ię n~
niewierny.
l I
wSJlan\ałych na~oścI . . 'Pod~zas I tegósllllle!t'o, ci~ż n~ o~krr~J!'-Ch ~ ' do§'fladć~efijac'li. ,08b· ~1~~wle l ibwjltmtwa.'. CZ$:I ~Iż 'na .' In!l~J
~lema w Łodzi obnwla, Oto rezultat żyela' ,(naturalUle, :tli'
~\IdczlU! j~li~l!"0)' ~Istl~~, ~tęl:~,e, ~ffl!ą postęP!/ ą Pljl!'W) ~. l~e" ~.\V ~ W~ts.zawle . . ~.I~ k\fahfłl..llJą
meJ po mieście peregrynacyj. ~.
widyw~łelj1 ' zno'!lI d1l'żd~S~Wl 'kłfl1-f\h chll- ~l!y'ibl 1~~a/.:ziull byli 11 <Ule olii:'lfJlłcy ł-lit- SIę wszelkie kopie l-'fuj~łi aTtyatóiV illlarPeregrynacya ta jednakte- nie. pozostała cia! natura dalA s'zetść; o.chranla'ją.cą je· ppl -tuil4;' libię. riJ~eY. zJOf~; ł n\cllleki. POd' lycll"ba ·trzy· Ia'.~a przed . btwatci~ih I 'Vystabez skntków. Błll'iząc po mieście, Zhr:,ł&- zmian atIllliRfet-yczny\!h, " włii{ciclele' uble Mi In'nie, n~zony aoktót'powrilien l§l\'i'~a ' f - wy. Deklaracye w formie li tri ~ćlfiI!tilt
złem, nie bncfkl wprawdzie - ale maj,C6 j8' latelJl w kóriztown8 -ez'aprldd' l zi~ ,k'~ 1;" sa!1\o~\1iliami~ ·leltal'kamtA .jvl~jskfe il: PI-zyJmuje do dt41115 ~drtl'a 'r:' Jl . . Dzie·
z niemi związek, kwestye filozofte:me. Will- w drogie futra. Czyż tó nie"n.al!~.M~Y dJ- ,t t. e.! oIf.tlY'~~I~Ć od, ni&~i9, fil ~zl"~i8Ili
ll!.j tla'desłane bVl§ wilia! . M' 'lok&ff) tOwa·
domo, te od dawnych wieków datuje się wód, te eżwórbnogl. Waite ' włęceró\llud~, -dbjJrego; , ~ ; pow'str~mą~ lcir' dzi aIho§ćf1 rfystwa l.~'a:wGlfbief 3f 'grud'ola ·\'·:'b.il'do".go.
zwyczaj, 11: :filozofowie ehodzą bez butów, cilollby dlatego tyl1ró, ~II ' maj!} " POiiw'ójDIł
·wtell),
' łjrd} .ta' Iizk09~W:ł być' In~;,e~'
~'I gdzinr 6 ~.ieczorem. Szczegółowy r~głjianIetlle z zamiłowanła d9 spacer'u Da bon- no~ć n6g1 . '.l'l'OIzczjln;r - .Ię zwyltIel o·J ~ A !.. ,
• "
.. , j . . I '
II"
"
mtn wvst.ąWy WYdItJ.e, na'''ł,dani~ . kanceta, lub z pogardy dla marnokł 'wiato- co ma JaąlW~41\ ~ytiy ' wj~~ "!r"t,~ '
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.Bll"ZewYJa. wled?m." ~onoszę.

IlIW1o'....kI"Pepik M 1J; -

bi~tt. Sklep6y łorzennyeh;. .. ręku au.e- gi w IMldżecie. T.)'(ko tołni. ~

1IZIłC.YJa dn ewo, że Z08taoł uwolnieni, jeśI
odmówił-l!racowanl& l!08~Olq z zaQli~

te mi- ~n. jest 4, w ręku izraelii6w 20; z- to- stopni, kt6rzy przesłużyli ,,""wojsku 5 Illit;
Wym\ robOtnit&m1, wszyscy robotofc!, doslrofU. sat lIINeIftł. ~ ~OZPd8ZC:um1 cło «!IIn6l{-.
sklep6w. Rzemieślników Wańa'
(.B'aIMi~).
ków.: w.w...... ł
;"i!I •
lIedaacZ!: 2, 8~ .u (żydów 2, koło- . Większość sejmu tyrolskiego symp&- liczbie 4,000 m-ądziJi bezrobocie. Strejk
'1hIej6'lr 2, Mnsarzy 2, kowali 3, blacharzy tycznie przyjęła propozycyę włoskich de- ten pociągnie za sobą ~wit"'wanie wszyst-

- ......

rozpat~me rady P&llllt,wa projekt- przy~~cewl\ dawnego ~d~ 1118tytatu·
z~eró,,: ~IIIIlBilI:~YJ ~ o ~lIPS6w. Je'iell
r
}l~D8 wa Z&tWI8l;<OO Rro.J.ekt . PGQl.ieJli~.ny\ I?I~I ~sze d~a. k~sy będą otwar~. me
pÓZ~j Jak "!i JeSleDl 1890 roku.
- .No,!".; ~,"'~ 'Źp{ 8f~ lJIkJ

,~«l6w) a, szewców 15 (żydów 5). kra"l- ,~w~nyca ~forw a~~r&Cyj. P~ łticlI.. ;obo'~ wr~'y~ Wyładowanie
ców (żydów) 6, czapników <iyd6w) 3, pie- nlowego TyrOlu, ua zasadach autouomli. statli6_w zupełnie wstrzymane.
karzy 8 (żydów 61 pcllaDy <VIłów} 2, Jabl lllo.yw zgpdr.ęej .. ~ ~ ową pi'ppOtił, l"IIIIItaiI[~w S9 (Qdów 10), po- zycYę, sejm podawał to, że włoska część
OJlta~oie. wladollWŚci haodlG,W,e.
d~~e m!LJą. ~&IDlar zreformować policyę z otllik w 2, farSierz (żYd) 1, płócienni- Tyrolu różni się od niemieckiej językiem,
mIejst.ł I ~.l\Iąkl} w Królestwie Polikiem. kówJ' 20 po1łlnńilików 3", młJurzy 10 (żyd zwycZl\iami i ekonomiczoemi waronkami.
- Ministeryum sprawiedli-....n' ,od _..... 1\ ogrodoikól7 6. Szyn\ów _ y 15, z któ- Ko=: sC!', kt.6ra rllzpat.;yw&l& tell. W.ran ••, 291ro liatopr.da. W.ksle kro term. .....
..,...,...
·....,1 I h
nło
........
ia (I d.) ł6.1O Jtd.,
. . 25, 2'}.'/.. 20 kup.;;
państwa ZAŻądl\lo wyasygnowania. Bum 1lO- ryc w ręl:u chrześci Il. 6, w rę!tużydów 9. w
, QI
- , że ko.ecz.m J.t.~ .Lend1ll11r. ter. (3 m.) 9.3ł.q,L; Paąi (10 d.) 37.6.
trzeboych na przyspieszenie prac obło Oprócz tego, na KocLs.ó,w ku pod Wartą. i.sf;: !lap_nie p-.d pny8lłą, s . . projelta itd., 17.ł6, 40 kup'i ~ied.. (3 L) 79.80 ~ ł'l, U.
kodekso cywil'lIgą, brn'IJo l IflJldlbWego. ni~ fą\>ryka zapal., Wrudoil'.jąC& około 15 do ~a, tt6re l11li u~lowM oddzi
. , l~~ Kr61. 1'0 lilL. doM 88.20 :r!::.m.t~ 87.~
- Projekt uproszczerua postępowania obdtn1ków, a D&reŻ~c... do Szw~ &dmlllilltrac~ usirój I,ołudaiowep 'II- it<L, o~\88fhoo;.7K,11.-. ~i'f"~'; 4 ~ po~
sądowego w spra)"l\ClI...cywjlnych ol!8ł:tye . aeliiy. Fabryka ta wyrabia zapałki roi.. z a l " aby rtld.jący ten pt'ojllU ... ~ IJ.ej ser. 96.00 ...~1I :er. lit. 9..(;
na. nieuątpliwyC(l: ~eUtacl: ~ bI ~ell't.w.- zwyczajne l od nied&ww.. tM. kiE\I:o_li lit opil.!it w"'ki~ dePlltol'M!!
.; ." JI.s~y UlIturu. on.. W••awy I 98;7ó kIL.
urzeczyWistniony wkrótce przez ministe- "ZWane ,,szwedzkie".
ny....
96'» ~ lI[ 94.75 q.t., IJ !Ił.OO ąd., "'( 93:7L
rynDl spr-a.wl"dli"n&n'
r.e~ mirto po!\ild& l, felczerów 3,
(~l:;'!id).
'łItd:l It'f
tr ~Ió no. ł.eMi ser. I 96.50 S4d., Il
...
........
(Izr li>"'
... " chr~eśA:;'_'" 1
UT
.>k::l
ł _... 'el·5o
l i !l3.2AI ~, tv la.5O !łd. Dyskouto.
- W komitecie ministr~W'- ~d~e'
a ~w." .
. ~ . ~a ), aptekI} 1.
- ~.
~."
w 0_ .rlin "Lo.dyu
Paryi 3'/" Wleclel> 4.'1.. P...
nar. w sprawie pr7,fję.tla od. - lf~
~dZleze w mleŚCltr I okohcach przy- ImllPiaOl wygłosił w PawlI mowę wobec tenborg 6'1,. W~to'ć kapOIlU • potr. 6'1.: liaty ""
wojSK9wej przez. miejscow" &dministrAP y.
aflają się dość często~ pJara konioJcrp.- licznyj:h slp.p»4p,?:l', w ktPrej dowll4Ji1,, ~e I sta!l'D,~: .~~ki.: ~6-. ,~S&ó , 1 i!l 76~ hM!.i
.'
""d
h fi: .. <-.....y~ dów, .\·ak "UIj!I.zie ł,ak i a nas llar.uje
Włbchy tiQWinny ",\ra.·pl~ ze ZWi~~IIU 86.9, liiril'Jik ....r 11f1!lł, pOi. p"""16".. Y '19.,
SieCI szos z"" ow&llyc
osz..,.,.· skarbu.." S . 1 ~.
.
. I! . .
'1 ..
".J.C"'ł"
" - ! f, 100,a.
.
Królestwie Polskiem, guberni wołjMlltiie· i Illla o ~ ~~Illleszkó'/f" Jest zadzi~.aJl{Cą. z A~stryą I ~~amł I ~OiIł&rad 8Ię o od/lr., l'.t.......,29li.topadL W....I. na LolldYIl93.40
grodzie,ńskiej .• Podobno rządy guberniJn V! cza~le ZOlW naprz~ potl'r:fili om w waDle ~ustrY:1 'Iryestll T.qdeu.t1L.. Zgfo- U. P9_~scbodni.. 99, ill posy•• ka ••~hot
obowLA9an ~u-".,..,"~.. a--..~~ c~nw " \V~{il)l na pela Jednemu z m&dzeDle powlt3ło tę IIM",«, Slu\lllleml ~a QI& ~'f". ~y~ • ~88j, r. -. -, 4'/2'10 liat
-,..
.......1""J ........~.....",...
O........ ł.~ w--~ ..,
K. 4
dl c
.• k k '"'
. h'"
- ..., ""'V I
wue lmIdyL. ",.mskie H7.25,al ,y. banku ....
owe lIZOsY>.' II1-zwl'otl!, k-oszt6W- utJ
Uli" ~.
~".......
me~ e yaml lony a'O ... Ulec ",YJe Ir~yue1.l'"
skiego dla hudlu ugrani~....,go 25{.00 p.ol8r,alll1r,
mll.Jlia ustanowIOne będł c.usowe taryfy OW88;, ~t6lr nawet zq&f~ "'1 wlać , tOJelit,!
'l
, (Jfąr8.Z/l1Q~,n; dtłUlVIJik).
........, b...,u..dplron-..- 161, W.,.......yod przejezdny,-Iu
O~!I!IĆ.~ od plB'll', I 3 mend!e pro- .Gazeta genewska· pISZe: .Z powo- 1WIHlo....
5M.()O, "&riI.....~IIioe~ baI\k"J4.r.M...to.
nr .
• '-"
-:na~~j ucy 1.!0llaieje zabrali w c&- 'du julJileuszu artyleryi, ~al"Z Wszec\J.ro- "ego .- .
.'
.
- .....~ loku l89n, 71"". ctollOSI "~owojłl ości z - polt. mendel prosa, na~ db sJ9Ucii poWiedZiał kllk~ słó", które bezwa- . .....1 2\I,p ~, B*uov> ~ ....~'ł)mUl
et;i:J!:..~~ :UólesKtwlekP.o!>. kla::ztoru zakonnic bemard.y . .
I"u'lkc.wo wywolają silne wrAŻenie w Eui~=b~"':l6:', 2;S~ n~a P~~~
S lem, ~ . na ... Ol .......'"
.na Ul .&Ei8! Wf mie~łe naszem i! ok,o,1W, PJt~wet:Mrt~" 1I0ip& bj'(\ ne;\1!~YIll,f ..łtI. Jl@n~ l•. ~Iioo, DI.l.lloud1fl'~, 20.,/.. ulAdp dl..
wycl)odzlć b~dz~e o~~~em. , 686 c~~lsm; mór na drób który pada c_mi stadami: w czasie uroczystości wojskowej wyraził 21].17.'/.. n" WjOll."l1,2.ló, k~
a'u ,70
Z ~ch 86 ~le~ r.eJj~.l'I4lJ'L 87 dzien~6w <J~~ t» j ....u nie:mana. choro.,., która p~_ niety\ko" ż.\:czenie zacho,wania p,okoju, lecz, 51. liny UllII,,..n. 6".!.8O, l!J, h.ty lik",~""
pol~y~Zn~t\jtelĄC:~:io 78. 9g~oj!t4w bub : ,wt.lAl.tP~tJ\~. ~omo,,~u "!,mi~' się do 'nazwał woJ~ę ci~ż~ą 'prÓbą l pi'osił ~ga,
~ ::'.!'".t~A"M~ ~./~ 1~
rac ? po Iczny,
plS~ lUul4t~ , ~statwJ clMilL.l nagle- j,e zabija.
aby odwrócIł ten kIelich goryczy od NIego r. 102.00, ~I'W. "scbódili.. U .m. 61;,00, UL emi81 ill~~ w.yd~nych pJ?!ez. 'll'ładze gooornial- _ Kartofle, które dwa...razy kwitły, gniją i od J.ego narodu; talU. 1I0ulll"eha. uie roz- ,.,i 18.00, 6W,ldq) _ _ lilia. I~j 5Il'. p<>ne,. QlIeJsk.ie, I poli.cyJDe., 109 uau~owf.ClrJ wszęwłl;, .Po;ytellL ~ powoda długotrwa. 1I~e, w.ojl1Y z; PQ\fodlll jwłlikolwiek. mi.. }1~~remIO'/f,a a 1~ r,ola 1M.00,,!&U,i.. "'~
Y"O~~~!fh;, ~3~~i ~~om3~:f:! jł~o ciepła; 'kie1kuilł, ja.kby na wios~ę. zel~e.i. k ~~illub. vi. cdu. .zasp'?koje~ lIIi- ,~irJ~j ~~·lIr~~!:I·";:=!~io.;:i~;!
! p z.
o y.c ,
. cz.y~, ~ P 8m
CeilI. IlrodlJkt6w §Ił IUIl\I nastęJl!\l,ą~e; 10ścI 'l\łas~.eJ. J ezel~, <,)I!\ obn~ 1,DI6CJ;, tą ,...rlll\lolU!\.i,egQ bloll\ut ~O>f~ - . r - d,/lk6łlto
lł~stJ owany.ch , !l) pośwIęconych.. s~tu.kom korzec pszenicy rs. 5.50-6 rs., żyta rs. tylko II nader wdbycli powotfó'w, które "'.go 77.00, dyakpllW nlhmleeklegy b~~ pwt..~
Plęł\~y}ll, ~at~'Owi I m~yce;! 7 ~ep1li1r~" .6 _ 61135, lQCzmie.ua 4,.50 _ 5 rubli owsa dla narodów są kwestyami życia albo śmier- 5'/, pf)'".. tIle ł~/.·I...
..
m~d, 82 ~Sll\l s"rawo~t.WCZJch
lJilJ.IIo,: 2.8()i...301'll., prosa. 4'.50-5 r ,groebtt. po]l. ci. Leaz polli"wa.t.Ros.l'i Die zagvata> po- J[~':..",~II,~~~~:~:I::::-~ ,t~",IUII
gIafic:3Yc~, ltPeg;~o~lcznych 1. lud.Qwyoh. n~o korzec rs. 5, ogrodowego rs. 12. doboy dylemat, to słowl; jl\i MQnaro~ nt.~ w__.a. ~ lisiopade> T.., ... pl""u Witko,,P}~"
\Ile\.Rartotli korzec. IaJhiaje kop. 75-90., bu- leży UWAŻać za prawdzi\'\'ł zaww~idil po-, o&\~t .P.....u... .....
-;-r PI'~ i dbjua -! oraz
~ Opatowskiei!' zaw~e" się .Il9W8'to- I:aków ,korzec .rs. l, marchwll'8. l, bJ:pkwi ~oj ".
.
. ' .
~~! MO-=---': I ~!o.~ ~ -;O.3,,~
walz,ystwo WyśCl~O"l8, ~ C!Il&mI .teejq.- kop. 60~ cebulI korzec rs: ?-ó.20. Kwar~
(WarszaW67ti drneumik).
_ -,j~zmi.ń 2 i , ł.o ..~ ,- __, o"i •• 29tl~
meml, co pławlńslne, któll6 proteKUJ" eJi6w muła płacą kop. 45, Jaj _pa kosztUJe
340, grlko. - - -, ...pik I.tni -, .imo"l konl.pólkrwi. '.UowatZYI~OrpBiZqje lIIięl 1II.. 1.Q8, _ kliP 76, do, I:8: t, kora 39 k.,
-, nepak rap ••im. - - -, groch polłr-- pod egidą lr.ą. Al. I1dlbejl~O/.
kaczka. 30 kop. Słomy kopa ."no· .. 3
;:-~.~! - - -, CIPoIOIl.",- .:-_~ - Uj.kdlllee,.
.
tn
l 120
- _.. - - -.J o OJ . - . W Stawucłe: organizujli się straż pożarna SIaDa cen ar rs. - . .
.
-,.lula., - - - _ . . .
ocl1otnleza" ,
Z powodu braku paszy n~m ~ .J
~no .....c
. '
.
tan bardzo jest tani' za 2~. r . można 0Ibll'g,!9
op3aa.
. p.). Ogł
-, O"... 200, aoehu \lowego - kor
~1.I'~y!dol\osi1ł!ll'zkol'espond~'· ~akt6w becnie kupić wcale 'dobrego, ~nia, krowę szono postauowienie ~omitetu .mi~tróW'\' W...: ...., 29iłitJtopa4... Okowił;& 7~ • ~koy,,'Ił
dU7.o fąk".tów, daJlłcych o)mlil Z)lOlRo. ęlro- niezłą. za 20 rs.
moc~.którjlgp,. zp... cuIuer w,fwlJlzlon31 z," łi' tj ~tI1Ji.~~~~:.~.~?~a~~~~
nomlcznego etc. etc. waszego zaktt\a. doPtw;.eZd1IY.
graDlcę po Y lllitopada. 18r.9 r., altcyza -269. S.yw ... ",adro kop. 835'-838' sa. garui"",
zwraca się w wysokOljci tubla od puda, za 272-273 kop. ea dod. na wyseh 2'10). '
starczaj nam - Ja;zy;eZYS!Il, redaktol"Ze, a
tu tych fąktów, dalibóg, tak" mało, żjl w
wywieziony zali przed tym termlll8lD; t1lko
~.~I"I 29<c_o liatop&d&J łĄj " ',miejeell ł'l!OO, .
ciąg)! tl"ZecI1 miesięcy" OQ czasu. o~4-tniej
Il;O Z MA [ T O S El LI
~ łt&kiUl\ ",padku, jll*eU wya.)'łaj~ Ild'" ią.Ill~"
~ ,~ ,}.~.,...
do 'Vas' mojro korespond~cyi" l,liĄ byłQ" .
wodni, że cukiel' teu żaliczony był do opła. z=~~· w M_ • • I.DUe
" lO m.
• •
absolutnie o czem donosić!:.
X '-'Ilhna podróż. MłoMi para p. l. ty akcyzowej po l sierpnia 1889 r. Za cuLIIdyl, 28 listopad&. Cnki.r Ja".. 9 , proc. 14..25,
01lecnie, zebrawszy wszystko, co' się; da., -BoJd I. 1'6 i p. A. Brock lat 21 "Amery. kier wywożony z rafineryi zwracllt się po spokojni., c~.r blU'&ko"y 12'/, -'*':
.
lo, w jednę wiązankę, po&p.ieszl\lII z r~: ce, ocIb7a, podrói poślnbn, Wonem, który, ru'llu. o~P.Iląą.. ty!Jro . w w3~aJl~ jeśIt Qę:
~ i!":~.··itlllealJs~~
gr:
portem, choć ~&StrzegA!D SUl ~ ~ry, ze pnez cztery godziny szybowal w powietrzu. !Je u~o~n" lI:. "lt c.~ ~ylti 17'145,:
175.ł0. ~
gr
matel'3'ału do DIego ŻJ.C16 naszeJ ' weścIn! DMttP..nle spokojne opadł na 1IIemi~. NOMl~ rł!llPi:.. lIf ookro\ml nlit b.JI:. jit;- zapa!t1łY.", 211 listopad..! Ka_ ~d
8"u(.l),
w ciągu lI.W&ł-taht niewiele. dostlJ.rbz~ł~, tOOe1 otrzymali liczne i bot!Me pudarki od wi- sów dawnęgo cukru, obłożonegukcyzą po 11& f:~' 105.50, ... maraec 1 .00, na maj 103.00,
II faltty, jalt1e mam dO" zanotowania., są. <bojw tej nie~wyklei. wycieczki.
85 kop. Swi&dectwa mogą być przedsta- Spo oJ Ole.
~mut~e: ~ bowiem' nie' jest-to s~lItnem, X Iłofo. Silcyll\~ DłIotra6Qno 118 olbrzymie wiaue tylko do 1 ~tyc:llnl. 18901 r.
........."""'T..L''l''''.''..
'''F'S...!I!!IIl''VJ...."-!!!OO!!łL"""'"l1'.~I"""',Il..II..' !I!!!'!!
. -"""'tl
ze llUasto liczące okoł/Y 3,000 lUIeszlrań· ławy ~tiki ; mi~dzy
eJ.!)i ZJIIłdnj, 1it' Wf< • {łet_IIf". 29. hato~ (~~ pl). 'fo~ _ _ _ _-_
. _D_"_II._~_._....,..,_-:'-_-_~....,...-- ,
ców kat'ollk6w w swych mW'ach, a para- borne gatD1lki.
warZysz oberprokuI'atora cywilnego kas&fia~zapeW1le-OO-7 ~nie-mu- - X" I:lt1ll"lltUrr ńlłWl~lffiC W Pary~u, ~,t. <J,flllego ;\.eI/~Ji,ta1pentu 86l1atu. ~JIl~" m~
GItł4a .....ZP'tQ:
~ Uuia29 ~ oj.oia,30 •
że się oh.y,ł ...... OifgUl lrlilkunaatle lat na-, lnl'je ł bI»Itite~, pod. &an~c~,P. Wofs".!ej Jnowan~ prezesem ~yd'ziału. wileńskiej !z~y
44...... I .k06.... g iol!l1!
r
wet na ogrodze~ 1 Cllltłltal"Za grzebalb.egol składaj'l!l& si, wył,.czni~ Z, ~ napisanych sądowej, poprzedruk zaś Jego w WIlnie
.
zeza prace KOlo!, starszymprllH88111 iZbl"sąd~wej; odellLweblttllniJkaler".1Ił
W ~ roku . rozl!0częto co prawda budo-- prze" lIobief,;. lliblioitlka po
wę.lec,zcz p,owodlL braku fun.dlisz6w wy- we wszy.tkihll' j~ykach._
ki€j;j- PI'/lZłl8 tlIIerepp.wir.kieg!o aędu' ~ I .... IluIIn. M l.IWIlJar• • • • ••• ts.. ...
końCZll.uo zaJwl'ie, tl:ze~, ~ć pa.r)[amt.
_~_'__
g9",e50 ~~*ij IW~I\III 8!}flJll oJułC9- nil I,ou~ ~a,J, Ł. ~ . . , .. . :t~~
9.łł
Gdzie ltiźj llllJlyczyna tego--4lzy W olJoj~- ..
\VI' I'D"OIO"C' I. • 1..,.1.
wego niższogrodzkiego; - prezes ~okr&. Ull Paryi a M . lt. . . . . , 79.80
37:4.6
tnośc' miesWIkQ~_ oi.e_ ~wclL.IL "
ił"
~
NE.
gowego jekaterynoslawskiegjl Lego, towa- D&(WledeiJ-.lO&.ł, . . . •
79.00
ostatniellLschronieJlill.-llwsch blizkich?..Mnie
.
rzyszemoberprokura1io~\lywiluego ka,sacyjZa pąf •• y p.łatwe,..e.
I
się zd,,~ że wina. tu w~za w tQm, iż
nferency
t~ A~~b środ~ , n ., dl!pi8l"tamentu se_a, a fuwarzysz • Listy IIkwidacyjn.- Hi'. Pol. .
• '111.88
SUlI
99.85
niema lit kto zająć energieznie tI} 81K"awą; wt\ii *re połą
811} w ~IU 15 paź- prokuratora kijowskiej izby sądowej Lieven R... k , I ••• yeaka ,.scboJitUlo. '" j 99.8l
SU!>
gdyby lJOwiem zakrz.. tnięto się w tvm ce- dafereIła w San
adorzę" poleciła re- prokurat.lrem tejże izby.
.. 4'10 poi. "."'''''.r. I887 .
Hł.!16._d.
Y.;
,
,,ta to . G
li
.
MI "!T 29 l'
Li.ty ....t. siam. Seryi l .
96.lu, L p'6W'iI"""ią d"&ł"otly się- erosz ' P,&- ~ 1.1 WI.
wyp~waDle I?ro.....
IstQllda.. (A~ ,.) Dzi4-1Il
" . " " V.
9'.10
!Ił 75
tJ.'Ze~n.l!'hlW'netz ~lt Di6llllędil4. tslt· nrr ~tu..,~5;:1U r~~ospolitych: .ProJekt kSIążę ,Al~ert W:.~ bYf obecu P.~PI:SY~ Li..y_m. w. Ser. I .
98.76
9850
P3.75
głą, jaTf!' ogrodzeni!! cmental'Za.. Mlejmy '~.IBN?te! pl:zecfnuot6111 dy~k1I8yl I Z pew- w1łzywt.llluidaikUlb iłoM: '!f_ Of;rłI6M
je"
• . 'Ł. _" V .
9S.D
11650
więc nadzfeję: ze 1J'a1fz~ ~ weźmie. neml . zmlauaml ~ byA ~wlenl.zonY ~ den ze !!IDol l'1li01 lię l1li k.9IiQtD ~ ~ LiliłwUll&· Ul. ~1i l ,
:.:
98.25
bar<tiiĄj;-tę; spra;wę do slrca"; i, zabiUze się ~~y~"odkZj~bodn . ~kczIpospolita tSylkdo lIIII&"'u 1 J!iIilJ....ciiiII pu ownl a
"
93.20
93.ene~zniej;l dO' rOzp'oczęłego działaj każdy:
.~.
owej ę Zl
a!D0waną
an .ersc~a, książę unik~~ grożąceg~ niebow~em, \dQ.,dD_ j~o ukończe~ się ~rzy..,..l5~rześn
1.890 .r~
roczDlcę .tego b~zplec~enlltwa I szczęśliw~e dostał SU~ ~o
Giełda Berlińska.
cZyl)i;.~ sobIe 11& pl'awdzi.w'ł-wdZIęc"'"
lętnegą dala, kiedx lI;& oaątku bl~ nti.eJsc t ul'!'JłdaoaydLcti w.a1hów polClWllllill o.,lkooty fllllkjll! ......' . •
:l16.60
216.50
nośl\.,, · l?i.i.w6.w.i.!lo.ie z .mlrony; a następ" ~"a~1I. rzecaYP08jJtli. owe wł's,,:obo- na słonie.
__ I"
" na do.ta".
4'/,'1,
nie zbieranie ofiar w- 1foMił!l\l:-w- Iiie"dttełe-.odDł)I .t' z' prulpan~w
łllapan~klego.
Bukare.zt. 29 listopada. ~g. p.). Pl'e- D~...to pry •• tne . . . .
i święta, rozesłanie ludzi z puszkami p,o ~onfe~'encya .IPHstama
y'-yą llIeusta- zesem izby deputo.wau'ych W)1Il'&n~ został
mieście' l' wsia,cli, olOOlicznicłł należąe.Y,ch· "JfIl!r:' L bęclzl
o 10 członków, 86 głosa
. zy· ~zelt p~ecł.,,,,,
do P,a.taJl.i, w&l:ckiej, . wiBlehl Romóa,imQ-.,,!ylllenmY,cll przez ~ epułowanycb, po mu ~andy aci: OllWg1 miał 5"4,
Dymitr
gly. nie. mó.witl!: Q , illnl.cl1l .Śr.Qdkawl zbie-· ~iV9cij z bż~ego pa~stwa. Władza wyko- Bratlan~ ~ylko 23 ~OSI: W.v..brano też 4
rania na ten ceh iiiadu8llO, ktme chęioy; nt.wou btę~ . l1O~lll1~~,,< poezydentowi 'Wi~
l!łs1!ŻyluJCIl ckiJiej
.-y9ftłl8lliejf- kJł5~ łlęIlJIe dodana ra- gablUetowl .
zawsze' IIIWIst",o znajdZiej pod' rę,k~
. We Wl'zeSniu,. mi~y'. tlL,~Wi , spalua 'da' (lIMitlt'W". złotOoW ,E' 25·! eEillllków.
Klzil·Arwał, 29 listopacU.. (4 p4łn.}o
SIę pięe;, IIiodół" n8olł8łniooych ! z.bo~1I4. S.tI:l.- <
• (/Ó!~~._de 8t.-J!łlersbotl,rg).
W czasie pobytu - w Kerki generała Matdoły Były." ube&pieOZ01ler w. Jlieubeilpi~. - . ~, ~i.ii ~I. llWięzić ?by- ,wiej ewa ~ oficerami, którzy odby-u. wonem zbożu właściciele stodół ponieśli oko- w.atel!', nazWIskiem ~~ za spl8~k ellllo-lWl< 14- ~~..iPd... w ~!:czW bu
lo 2 000 rs. szkodz. W bieźlłQ,YDI z.&łl mie- pl"ZeClwko rzeczypospolitej. Donosz" z :e~1o,e. - - . w~,
a ....by
siącti spalił się w naszem mieseie wiatrak. J~ on-murzyoeuriil,ttlraQlm' bat·dzo.~ d~.~·
.,.eIoi' DtWun"lI4 ~ań
PoniewAŻ podejrzywalID, i& właa-.r był WJ41.lWlYIII do 4ynastyL
ngW z ~ płz~, jltą żyw'
przez właściciela podl!al.CU1l'. wladta I!lzy!:!om'nal de Bt.-l!Mersbourg).
emil' Abdurr&hman i afganowie do r08yan
8Iah~, urzIldnika, celAlm.akoJItr.Q\ow&lliaoj i C'.oloł\ . - ..2~, ~ ~ .Times., l prosił o przyjęcie ugoszezenia dla oficeinne' wiAtralii nie sIJ ~c,ko ZllllMkn. .Jedaf...· lu·8Ulltaió." pMn6ey 1II\Sarza Wil- rów ~u dla koni.
row~~e' i nielltórych' 8umę' atr~pieczetJłPwll ' hełm. dJl K'\>n~~u.. js& odwołanie
_WI!ld~,.29 list.l!paą.. (Ag, ~.). Zarqd
zmlU8,l~/lo.
• .
JVlilal1flijl. ltllI(a ~dlil1;emll p;rzez .sułta. ~ncllJW."u pr;ptailil wcapaj ~US
PRZ"QDIIYCH
Pod względem handlowym I przemysło- 'na dell.i)llt,q,. ~"~g
~szeDle ar- WI ftti&:ns.tw prollbę o pozwolenie notowalIeleI l'alllLl. Berger • Łoasi, ZdrojewUi •
"y, J ..btkowUi • Kaliaa,
IVyml '\l"al·ta.obecnie-.wegetqj. *)'1Iw. :&:!ayP o 5O.,-OOO' 1~ w.,celu zaprowadze8ł& r'l~:rki bulgarskiej na giełdzie wle- BiałY, llileWlki s
stująC3" tu- od "Jat kilkudziesięciu cukiernia równowagi w ftnausaeti. 01lecai'l 1IIłiaoa.
. . .
l'.
JIIo1I..·IioOIiIJll....
p. Vanch~ra, z ~owodu braku spożywów nie kl;Że zmniej~ ~mli,. I. '
. . . (~p.). W . . . .
przed kilku Illlesiącaml została zam- się o Inne środki do 08JWDIęcI& równow&- pl':ll68trogl udzielonl\i przez kapców romo.
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Mamy zaszczyt zawiadomić Szanowną publiczność m. Łodzi i okolic, ze sk.tad nasz zaopatrzony równiez
w tym roku " wielki wybór Nowości krajowych i zagranicznych.

W administracyi "Dziellllika ŁódzkIego" są do
,
nabycia

Pra.wo Fa.bryczne Z ci. 3 (15) czerwca. 188a r.
wyłożone

l

uzupełnione przykładami

i wzorami przez

Stęfaua Kossutlla,
D)'l'ektora sakład6~ tyrardnw.k1Ch HieUego i. Dittricfta;

.

PZEP 1ST O PRACY IAtOLETNIGH ROBOTNIKÓW

Ksi~żki . fabryczne
40 zapisywania ma.toletnich robotników, oraz
Szanowną Publiczność

~yinie-

prosimy o zwrócenie uwagi gl'ównie na nize)
Dione artykuly najsfosowniejszc na podarki

"

GWIAZDKOWE. '

••terydy wdai ••e, czarne i kolorowe, gładkie i IV najmodniejszych desenillcb.
Kaszmiry czarnfl, francuskie i krajowe.
•
J
l
fraacuskifl sukIlo (drap des dames) na k08tyumy damskię w 20-tu najm04l1iejllZych '
kolorach.
I
Wielki wybór ~~rnej i kolo~ow-ej latflryl JellwalmeJ gładkiej i w · pl'zepysz Iyoh naj modmeJszych deseJllacIJ.
lateryaly wełlllaofl I JedWabUłl, na pokrycia futer dolmanów- i palt damskich, gładkie i deseniowe.
'
- !
Aksamity gładkie I lIesenlowe na dolmany damskie, 'czarne i kolorowe.
.l
Plosze Jedwaboe, na dolmany dam8kie, czarne, brazowe zielone i granatowe.
\fI~lhl wybór Dalleu krajowej i francuskiej rlrakowanej; w ł,i1nych <1eseniauh .
Plotna, stołowa bielizna i towary ~ białe z najwięcej relloll)owanych fa~ryk Jarosławskich i ruskie\!.
Chustki do IIOSl, angielskie białe i białe z kolol'Owemi szlakami webowe, atystowe
półbatystowe j jedwabU6.' od 4.1) kop. za tuzin.
'
Wielki wybór chustek ciepłych bajowych i angorowych.
wiclflraokl, Story i Vltrage białe, kremowe i kolorowe, odpasowane i na łokcie
kim w.yborze.

KSIĄŻKI

de za@lsy\\'aula dowodów legitymatyjll\"Cb roboI tlił kiw.
•

Szematy do zapisywania
wypadków w fabryce,
oraz wszelkie druki i

nla Sanów Dokoin t[minnJc~
NIE MA BÓLU ZĘBÓW
'KTO UŻYWA

EJik .. ir.. ',\ ielebnych 00. Benedyktynów
Opaetwa. .w Soulac (Gironde)
wynaleziony • ~'7
prs"" przeora
l\)'
fiotra Bonrs""d
w rolm

3

Dywa~yfangielskie] i [u,~~,i~'
w róznycli

wielkościach i najlepszym gatunkU_ ~ ł
I

zrot~.1

.edalailll:W Brakselll"i880 r; I w LolldYlle

o

l

•

Bardlany drukowane (LamaI w prześlicznych deseniac.h
..
Wielki w~bór Ii.!!.flr ' welnianyc,!!, bajow-ychl i pluszowych w zwyozajnyob, : lepszych I
l (\08kona yell gatunkach.
.
liołdry stflbllowlllt Da,. najlept!zym gatonku waty' z atłasa ' jed wabnego i wełnianego.
KoIderki ~!ednn~ rótny~b w~e1kości.
I
. 11.
.'
Kapy na lozka ptkowe . białe l kolorowe tak zwane wiedeńskie. .
'.
Ka,y na lólka i serwety: pluszowe, gobelino~e, dżutowtl, ryptlOwe i lastingowe.
Matflryaly fartuszkowe na łokcie i odpasowane, granatowe z białym, drakowane płó;
cienne i półplócienne dobre do prania.
Pleedy podriiue pluszowe i szewiotowe na garnitury męzkie . .
Pletua (11'."0 an~ielskie różowe i niebieskie na wsypki i iiJUe materyały specyalue
na pośCiel.
.
.1
I

18ił

Codzienne użycie kilku kropel tego
zb./lwiennego eliksiru zapobiega. próchnieniu zębów, którym na.da.je a.Ia.ba.$trowl} białogć, wzmacnia dzilJ.S!aj odświe
ża wybornie usta, Jest to jedyne lekarstwo, które skutecznie leczy ból
zębów.

Oddajemy prawdziwI} usługę naszym
czytelnikom, zwracając ich uwagę 1Ia.
ten starożytny i użyteczny preparat

CbodJlkl: dżutowe, piusiIowe, rypsowe, sZP,3gatpwe i kokosowe.
lateryaly. UA IDflble i portyery: z dżutu, gobeliny, krepy, kretonów
welwetów angielskich.

Portyery odpasowane. '

książki

najlepszy z Istnlejącyeh środków leczIII·
ezyeb, Zllloblegająey \\'szelklm elerplenlom zębów.

Oprócz eliksiru, wyrabiany jest jeszcze pl"Zez 00. Benedyktynów proszek
i pasta do czyszczenia zębów, któl'e
również nabywać można we wszystkich zuacznHljszy'ch perfwneryach, aptekach i ,składr.ch materyalów
aptecznych. Agent główny liieM' .. io, 13ordea.ux 106 & 108 erou

:le 8egniu.

000-0

paszport"

Zaginąr

Osobny pokój obszerny przy

wydany z "gminy Podębice, po",".
familii
.
łęczyckiego na imię Macieja Sza- z ca1"l'z!ennem utrzymaniem .i usługą dla
blikows1riego. Łaskawy znalazca os6b .PQJedYń~ych, oraz O~lady gos~o
.
! . ć tak
. t. . darskie 'dla osób przychodzących. Wia·
laczy z ozy
oWY ,w magJS laCledomogć przy ulicy Dzieln~ pod N. IU1
łódzklm.
2003-1 mieszk. N. 35 w oficynie.
1871).3-3

~' '! rjj8it1:JlI:Jl\Iiulijll:l.
PRAWDZIWY LIKIER BENEDYKTYNSKI

Z KLASZTORU FECAMP WE FRANCYI

Wyborny, wzmacDl8Jący, trawiący, wzbudzając] apetr&
NA,lLEPS7,Y ZE WSZYSTKICH LlKlEROW

~

DQWUI\

et~r:;1:!o~~I:UJ:

.wnw:tld

1IanI-........ ftaJlCO d ll'&Inn,,,
/J D

~~

,."..,J

doł.

' ,

kai.l\oj butelki umi_

uanej, i D0U4oej

DyreklOra rt1nrno80.

pod. .

Pr.weWw,
LikieroIęlyWO
8eM...-JdDje
.."!'!'....~~#.i~~;;;;;;i~~.. dyktyńskl

nc:,"";;=::1.

l

::~r;:~I~~~W~b~~'=~~·""""

w WARSZAWIE: u pa,n6W A., S~kow.ki8l:o, Wierzbowa 9
Simon i SteCki., Xr&kowski ...Przedmi8l!cie, W. Xotacki, Leszno
U, Kulakowski i S·k., Marstalkowsk& 131, Edmund L.njrler
Nowb-Senatorsk&, Ksrol 'LelI!.'. Krakowskie - Prsedmiegcle 6
A1en. Boque!, Hotel .Rzymski, 1. Lijewski i S-ka, Krakowskiecprzedmiekie 6, A.
Skornpski, Xrakowaki..Pr&edmidci~ 19, 'Sowiński et Szulc, r6g Przejazd i Dłngiej,
Wł. Nowicki, H.a1'llz&łkowska łO, Schober et Zawadzki, S"enatorska '24, WŁadysław
HUller, A. Roesler i S-ka, Elektoralna l, L. Gont. Plac Bankowy i Nowy·Swiat 37,
P. Voigt i S·kR, 'Bielań.ska 5, E. Spr&dowski, Podwal 3, K. Arl<1luewski, Miodowa,
J. PIirwin, 1liodowa 18, Aleks. Pollack, NO'!'1oŚwiat 1. Stanisław 1Iv<luecki1 Trębacka 15.
1598-1lS-5
li

długoletni

ł"··'

1

Ą

LEON PESZES

OOr.mca i do§wl..aC2ony prawnik, opieraj~c .i~ na najlepszych referen'Jeh .. dowych i Impieckick, pnyjmujr,poszukiwania .. dowe i ~gzekucyjne • mocy
wekal, r6.DYOO l&'wer!!6'!o iiit6w wykouawe&ym (M.cnO.lllH'ron8. UCT"') i innych
itdań w ŁadU i całem \,iesar.twie i Kr6lestwle.
~
bez wanlklcll l giry koaztów leOI na awoJ. wl .....,dowe i
__ epek8cyj.. kluta.
.
łMt, . .u....Piotrkow.ka dom Koateaberga li 266 (2ł nowy) vi. a vi. KrD8ch.
i En~er_
1281-~24.

GŁOWNY

li

ł

•
}

W

no'wo

SKŁAD

~ wiąkszonym

lokalu

, ultco P'(J,,,IłoW6U N~. 249 '('Iwwy 6), dotli wl06Dy.
POLECA.:

Płótna bi~loJle"Kreasy, Rewańtuchy,

prelichy;' Worki, Opony, Ręczniki, ścierki,
' 'C:hustlu'' 'd o"nosa: płocienne, batystowe, 'jedwabne, " białe i kolorowe. Płótna na
prześcieradła w jednej szerokości, oraz Prześcieradła pasowane. Przybory do ką
pieli: Płaszcze, Prześcieradła, Ręczniki, :MYdlniki. Stołową. bieliznę. Obrusy,
Serwety stołowe, Całe nakrycia na 6, 12;-Ht t 24 osób. Serwety do kawy i herbaty, białe, białe ze szlakami, kolorow~ l ze azlakiEnn i frędzlą, ltanwowe i' waflowe z odpowiedniemi serwetkami deserowemi.
Tkaninę kanwową, Madapolam, Ty.rolskie płótno, Kreasy bawełniane, Piki, Safynki, Brilantyny, 'Dymki,

Victoria Lavn. Gotową llieliznę "~htską' i ąię~ką. P6~czoch~, ~ka!petkl, kamizelki do polowania, Spódnice włóczkowe, koszule, kaftaniki, Spodni~ baw~łQiape, wełn,iJane ł jedwabne. Chustki lJa. szyje jedw,abne, Krawaty, kapy pikowe, gipiurowe, gobelinowe, ryp-spwe,,· pluszowe i adamastkowe. Kołdry watowe:
.iatłasowłl jJedwJlbnoj 1 atłasowe,.. wełniane,l, kaszmiro.we i' tyf.tykowe, .kołdry flanelowEJ j pluszowe, Dery do
pDłłró1y. .T.anin~· fla obicia mebli~ Po~yery, Sel'wety, chodniki, Firanki dopasowane i na ' łokcie, Story
białe, cremet- kD1orowe w wielkim wyborze

i ~n~ ~EtNA WYPRZEDAŻ :flanelek trajowycll: 1 zagranicznych.
@l O n~ najIzwyc aj niZllle lecz ściśle stałe II 5.
cd

ajupl'zemlej uprl\SZ& SE n wnycb Kundmauów, aby z zamówieliiami na Boże Narodzenie ,raczyli się wcześniej zgła~zać, & szczególniej

Z I!Owiększeniami

z małych fotografii. gdyż takowe w:YJII.agają ł więcej czasn
na staranne wykończenie.

- 1992--6-1

Ma zaszczyt oznajmić Szanownef 1'1lbliczno§ci, iż sprowadził l&IlIpę magnezyową, przy
Potrzebna jes
k tórej jest w stanie robić ~djęc1a. i wieczorami. Zdjęcie przy 'Ipos.i~dająca.
tern świetle wi6CZJ)rami ' rojęzyk niemiecki. Zaję~~~~~~~t~1! --"t!~'+--+-1h#";;:":'--L_ _ _ _ _ _ _ _-"-- I. bione, codziennie w Zil.kJadziEl
rano 'do 1-0-ej wieczór.
rlI
• oglądM mom .
w Administr acyi
Zdjęcia takowe odbywają się
"
- 2-1
naZI. ty,godnJoWJl, .. a mianow.icie · we Wtorki, i Piątki od
! g-Qdi. 5 ,do 8 wj~.czorem.

Kasy,e rka

•

1991--6--1

Tłómaczenia
są

do weksli

do nabycia ,.. kantorze drukarni
" Doiennik& Łódzkiego".

1997--7-1

DZIENNIK

o
Teatr

o s z

Ł

G

..................

Łódzki.

ŁOD7.KI.

Dr.

Bronisław

J& 269

E

Handelsman

•• Zakład fotograficzny •• łMU1,
po . p.owr~i. • zagraniey &&mi.azkał. w
uli... Piotrkowska, dom M. A. W.e::,~~ Fc:O::~Ol!*J:"~L""I:~ti Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Subjektów
•
•
od 11--15.
19ł5-1ł>-2
Handlowych m. Łodzi.

•E Stumanna+

VIGrORIA.

Dr Jakób Kohn
, p. o a t dził lampę magn~zyową
lJ
l
Cura
w5akta~h,.RudolfaKrei-+ ~~i :~:l~r~~~~t:pr:{- + ~zp~u~epr:~~:~.dO 1~9B-~~.~

w sobotę,

d. 30 listopada 1889

kł

.+ Ma zaszczyt oznajmić Szanow- .+
~a z!,-!!zczyt zawiadomić, że w 8~bołę t j. 18 (30) 'b, m.
nej Pnbliczności Ił sprowa'
odbędzie .SU) w sAli koncertowej V°tr1a, dla Członków
przy. mieszka przy nI. Piotrkowskiej (róg ich Rodzm oraz osób wprowadzonych
I
której jest w stanie robić zdję- ; Zielonej) w domu S. Wiślickiego,
,

Komedya

sel, tłóm&Czył KazimIerz Delchau. ~ blone, codzienme w Zakładzie +

K

Potrzebna jest
_________ •
oglądać moŻD&..
+
k
Zdjęcia takow~ odbywaj~ się +
.
asyer
Łódzki
ODce
2 .r~ tygodnio~o! a ml~n~ • posiadająca język niemiecki. ZajęWICIe we Wtorki. I Piątki od cie od 8-ej rano do 10-ej wieczór.
. . . . . .ę d. 4. a:radnia 1880
godz. 5 do 8 WIeczorem.
Bliższa wiadomoŚĆ w Administracyi

+

dom k rtoWJ

a

•

r..
+
"edyny koncert ...................+
+

nadwornej opery

Nim.j •••m mam sasz..

t
'
·
wleczor

ancuJący •

__

Dziś

w

sobotę sprzedaż

biletów odtr{10 r:lno

wać ~i~ będzie cały dzień od~godziny

. 2001-2-1 do 7 wieczorem, w kancelal'yi ~towarzyszeJI.h.
.1909-7-7
ukonczyć praktykę _ .....
....,,"""''''''''''''''''''''IU'I'''''''''

,,Dziennika Łódzkiego."

1991-6-1

.
J K.
I.I~~--------'il
M~ąc
~
::~:ci~o!Ub~~~~ ~oi~n~ J.
Marceli Iny Sem- ~P::·::I~n;="!;:~:~_~=,
br,'ch • Kochańskiej· t~ ~kł:~~ai"h?n~e: m~4~~~!

dplewaczki C.

A.

I

wkrótce
W handlu, poszukuję miejsca

donieU

,C\&I'IIU.

ako sub;ekt

Adres w admlnistracl

przy współudziale fortepianisty
wirtuoza

JOSe Via.nna. da. Motta..

pod Ilt. A. M. '

nla No.... oś6 ~ saprowadziłem dla
tego, •• niekt6r. aluż,ee dla wpro·
wadzenia pafl Iwoieb ... bl,d, obwija·
ty w~dlin1 w papior, "kt6rym pop...dnip u mnie kupione byly pak..
wane. Poleeając si~ ...zglodom s.anownej publiczn.~!.zoa_~t&wJam'ę'em
_ ~

~

~

"Dzie~ka

W administracyi ,,Dziennika

F1.9'~14-=3-1
• .....

~ --

~

lń

OBU111 I A

wyłożone

---"
przy ul PIotrkowIklej li 264, ... domu S.

Dyr.ktora

Houcke et Gaberel
uli... Zawadzk., pl.. W-go Streoge
DZIŚ

i CODZIENlilE

WIBLKIE PRZBDSTA WIENIE
z nowym programem.
o godz. 8 wieezou.m.

Poałtek

I

o

ZTd;:';~~~d;t~~ienia ~
DYCh, ora· m dł:::8
f~~~~2
l-o o 4-ej - z.. o 8-.j wieezorem.
1.97.6.- . 1.111
1_________
•

P

Wyprzedaz'

do weksli

.-.............. NIE MA BÓLU

EKSTRAKT i KARMELKI ·',

~,----------~----------------------

E. Stumanna
NaJuprzemiej uprasza szan~
wnycb Kundmanów, aby z zamówieniami na Boże Narodzenie raezyli się wcześniej zgłaszać, a 8zczególnlej

Z powiększeniami
z małych fotografii, gdyż ta-

kowe wymagają więcej czasu
na staraune wykończenie.
1992-6-1

Zaginął

KTO

ZĘBOW

U~YWA

1787-0-1

Oprócz eliksiru, wyrabiany jest jesz-

A P

h

.

'V .&R.Z~ ' " A, lfIa"zalkoW8ka II. 118.
z tar- W zakres ulalallokl blara wc.odzl: Tylko specyalne obmurowy-

uwieszony był postronek. Łaska
wy znalazca raczy odprowadzić takowe(o do Guatawa Mittelstedt,
ulica 8redD1& J6 372, ze. co też otrzyma .o_l~ D . . . rodę·

WARSZA WIE
w Aptekach i Składach aptecznych.

~ze przez 00. Bened!ktynów proszek

por. c.an o61aau.eon, '''0 lnO •• H T J ' I o I e ·
,
~~...w e..."....... B.AtI~.~r' · Mechanika Rządów Gubernialnych suwałkskiego i łomżyńskiego.

maJci pstrej, D&. tylnej lewej nodze

sprzedaż

Oddajemy prawdziwą usługę naszym
czytelnikom, zwracając ich uwagę na
ten starożytny i użyteczny preparat
IljlepszJ z Ist.llej~efeb ~rodk6w leczII·
ćzydl, zapobleglj~}' wszelklli elerple·
.1011 zęb6w.
, ..

Warszawskl8
. BIURO TECHNICZNE

wieprz

Leliwa
w

$

I pas~~ do czyszczema zębów, które
rÓWlllez nabywać mozna we wszyst\l)afi,.'1BO.JI8~alBłlKall lI\M. ~o,. kich znaczniejszych perfumeryach, aptekach i składach materyałów
Be.dAeulo ... uelńa M. 8 ....~pm.e•. apteczny:cb. Agent główny lIłetr oin , Bordea\U i06 & 108 Crou
Ba, DO.IJ,"T.'" OTDp.... Bapmua, ~OA8Jo :le Seguin.
000-0
li! 71tlO9 ~ 7 C...u(lp. T. r .. OTnpa' l
Bue"'To.'pa no ....m.Bol JIoAB'L, Bu
....
n ,. b2ł46 on 23 Olt..(lpa T. r. o no·
COOTriTCT"'BBJ"'~ AJ(lUKaTOB'J. B'INŻYNIERA-TECHNOLOGA
.UABiI1~ ,. )II 71' 09 • 6U46. llpUJI&Id • .10. . . . . . .0 • • •GpnBal.ed8sd;l.oezac
OWlcza

zginął

FABRYKI

zębów.

paszport,

WczoraJ o godzinie 11 rano
gu na Nowym-Rynku

Wladz. Lekarskie.

Opactwa w Soułac (Gironde)
wyDaleziony
~rz •• przeora
.. roku
PIOtra Boursand
NagrO~ODY złote.' .edala.1 w Brokselll ł880 r. I w Londynie 18114
Codzienne użycie kilku Iu'opel tego .::
_
zbawiennego eliksiru zapobiega próchnieniu zębów, którym nadaje alabastro- Wyłączlla
wą białość, wzmacnia dziąsła i odświf/
ża wybornie usta. Jest to jedyne lekarstwo, które skutecznie leczy ból

wydany z "gminy Podębice, pow.
łęczyckiego na imię Macieja Szablikowskiego. Łaskawy znalazca
raczy złożyć takowy w magistracie
łódzkim.
2003-1

ft"

Nagrodzone na wystawaeb
hygieniesno-leJcayskich.

Koncesyonowane przez

EIlk8iro '" lelebnych 00. Benedyktynów

'373

ksiąiki

.lila Ka.~lących f, O.'alif,o,,-ych

000

UlŁ!D FOTOGRAFICZNY

robo-

IDa Są~ÓW Dokojn i [minnH~

' WYŻbiegł
WY e ł

D
l'ID
e'aS23 b m.

.

łe~łtymallyJnYllk

tników.

oraz wszelkie druki i

z obrożą na szyi, maści ciemnob:ąz~wej, z ~iał:t gwiazdką na
~
w
.
. )i( pierSiach, wabi Się "Rola." Zna..' " a~ do na~JOl~ w kan~
to":. ~arru
lazca zechce za otrzymaniem nadamakieh zimowyeh mat~r'yał~w. Za~a~. ~ "Dl5lenruka Ł6dzki.go .
grody, odprowadzić psa do fabry~ dom druka.rsa Łnblnaklego, _-gle
ki francuskiej Leona Allarta i S-ki.
p,~tro od frontu.
1978-10--1
1994-3-1
.

TłóIDaczema

dowodłW

Szematy do zapisywania
wypadków w fabryce,

J WILLIS &C

a

m.Uego i Dittricl!.a;

KSIĄŻKI
do zapisywania

z .aJplerwlZyoh Serowal lItewlklc~.
t
Obecnie sprzedajemy wyborowe teIInkwa- •
.
-Habltatd gOI'oczne gatunki na pudy od rs.
Poleoa IwoJe wyroby, lIlanowiole:
7.60 do rs. 8.25; zeszłoroczne po
Kroch ...1 rytowy,
Puder r tow
rs. 5 pud.
Kro.h ...1 pazenny
lIalz_n, y y
Na prowlncyę wYHyłamy za zaliItrleb. .1 kukMrydzowy KleUr
czeniem poczynając od 2 pudów.
'
.
ł
Irooh ....1 palony
Sprsodai odbywa aię ... wszystkich znacz·
E. Wej8wodzk k. C-O,
ruoUa.yeb akład&eh apt.eznyeh, kolonialWarazawa, lIarazalkowlka Nr. 116.
Y

zakład6w żyrardo..skieb

do zapisywania maloletnich 'robotników l oraz

Serów Litewskich

wYltawach
TOWARZYSTWA

i wzorami przez

Kossntlla,

Ksi~żki fa~ryczne

~'. ~~;:;~1:64.

•• 1 Da

uzupełnione przykładami

PZHP ISY OPR!~Y IAtOLRTNICH ROBOTNIKÓW

Programy przy kasie.
Pierwsza Wielka Ruska Fabryka Plotrkowlka, dom
1963-6-2
PI.rw... w Waruawle koIlIIOW. ,przedai

N.orodzo.!R~I~!~aA~!al

i

Ste~ana

Wiślickiego.
Sprzedaż biletów odbywa się w
Pol..a w wielkim wyborze ...łasn.·
B. f\! T!NSOHN
go wyrobu obuwie lI,zkle, dalIIkle oraz
księgarni p. L. Fischera, '! skła7
' n ,uĘDLIN
dziecinne. Przyjmuje obataJDDki, kt6·
dzie papieru p. J. Petersilgego I
SKŁAU
•
,y
r. wykonywa aię spiesznie, akuratnie i
w cukierni p. A. Wiistehubego.
Piotrkowska 27 5 (hotel Ram- trwale z najl.pszyeh materyał6w podług
Pocz"tek punktualnie
" ••b.ur.S.ki.·)•. _ _ _2.0.0.02.-...
3_1_11 najnowszyeb la80n6w i po eenach umiarkowanyeb. W.rlZaw., Przejazd Nr. 9 lódt,
o lIodzinle 8-ej wieczorem . . "

"-C-·Y-·R-·K--'"

do

Pra.wo' Fa.bryczne Z d. 3(15) czerwca. laSa r.

wanzufSllcl. labry.ll
~.

Łódzkiego" są

nabycia

wanie kotłów parllwych, według własnego, oryginalnego systemu, przy którym osiąga się zupełnie znżytkowanie paliwa.
UWAGA. Na potwierdzenie przedstawione być mogą świadectwa
wydane przez osoby, u których dokonano roboty.

REPREZENTANT na

tódź

i okolice

C. Taube
Zawadzka lir. 48.

2004-1
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w WARSZAWIE: u panów A. S~kowski~o, Wierzbowa 9
Simon i Steeki, Krakowski&-Przedmieicie, W. Koteeki, 'Leszno
a, Kulakowski i S·b, Marszałkowska ,131, Edmund LanjPler
Nowo.s.natorska, Karol Lesi.. , Krakowskie· Prz.dmieśe.e 6
Aleks. Boqu.t, Hotel Rzymski, J. Lij.will i S·ka, KrakowsJli.·Pr'edmi.ieie 6, A..
Skorupaki, Krako ....k:i...Pr••dmi.śei. 19, -8owiflski et SzUI., r6g Proejazd. i Długiej,
Wł. Nowicki, łlarasalko"ska W, Sehober et. Zawadzki, Senatorska 24, Wt.<!yolaw
MUlI.r, A.. RoesJ.r i S-ka, Elektoralna 1, L. Gout, Plae Bankowy j Nowy·Swiat 37,
P. VOIgt i S-ka, Bi.lańBka 5, E. Spradowski, Podwal 3, K. Arkuszewski, Miodowa,
J. Purwin, )fiodo.",. 18, Alw. PoUack, Nowy-Świat 1. Stanislaw 1[~drzeckiJ. Tr~·
baoka 15.
159S-11S-5

LEON PESZES

długoletni obron ... i doświadezpny prawnik, Qpierają. siV lla najlepuych r.f_rencych 'tdowyeh i kupieekiehl.przyjmuj. poazukiwania sądowe i egzekucyjne z mocy
."eksl, r6<nych r.w.ra6w, Iist6w wykonawczym (B.noUa'l6DBe nOTIl) i innych
"dań w Łodzi i ' ealem Cea.ntwi. i Kr6Iest"ie.
JI!:3I' hz wazalkloh z oiry koaztów le.. Da Iwoje wlaane I,dowe i
.r Ł6ti,~nIiea
••zek••yj.ePiGtrkowika
kMzta.
dom Koatenberga Jt 2ó6 (2ł nowy) vis a via Kro.che
i Koder.
1281-24-24

).loiBO.leUO UeuBypom 17 BOBCipll 1889 r.

W drnka.rnł "Dziennika

ł.ódzklello".

