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protestem, l'ołożeniePi.zemysłu fOdzKiego I C'owywana}esfobecnie,lik Gonoszą .~
- - Stowarzyszliiiia.
~ . -nie jest zadawałniające. Składy prZepeł-\ wosti", kwestya rozwinięcia plantacyj dżu- W zeszły czwartek odbyło się XI
nione towarami, na które niema habyw- tu na południu Rosyi) upmwianego dotych· IJółroczne zebl'anie uczestników kasy zalicówców, Koukurencya moskiewskiego okrę- czas wIndyach Wscłlodnich. Doświadcze· czkowo - wkładowej nrzędników i oficyaliCła,
, gn fabrycznego, zwłaszcza co do al-tykulll nia, dokonane w okolicach Dniestru i na stów ' drogi żelaznej nadwiślańskiej, na któ- War,szawscy handlarze trzody i ma- .bojki", silnie odczuwać się daje, przy· Kaukazie, dowiodły, że roślina ta może rpm zatwierdzono dywidendę w stosunku
sarze berlińscy, zwątpiwszy już o otwarcin gniatając ceny lego najważniejszego przed- być uprawiana w Rosyi z pomyślnym re- 6"/'0''10 od wkładów obowiązkowych i 5"10
gl'anlcy niemieckiej dła trzody chlewnej miotu produkcyi.
)!ul tatem. Dżut dojrzewa w ciągu czterech od wkład6w dobrowolnych, tudzież nastę
z Królestwa, porozumiewają się obecuie
'iektórzy z ruskich fabl'ykantów, miesięcy i przy pomyślnych wal"Unkacll da- pnjące wnioski zarządu: 1) członek moż~
w kwestyi wysłania na ręce kanclerza jak donoszą .Nowosti", otrzymali z Pary- je daleko wi ęcej włókna przędzalnego, niż odnowić pożyczkę tylko w tym razie, jeżeli
Niemiec podania o zniżenie cIa od mięsa ża zawiadomienie o organizującej się tam konopie, Im grunt jest wilgotniejszy, tern połowa pierwszej jest spłaconą i 2) zali·
wieprzowego IJrzywożonego pod kontrolą spółce dla urządzenia i utrzymania IV róż · obfitszy jest urodzaj dżutu. Uprawa tej 1'0· czkę na pensyę nczestnik otrzymać łUoże
weterynarzy. Obecnie cło od mięsa przy· nycll miastach Francyi składhw towarów śliny najlepiej ndaje się na miejscach ba- z kasy tylko dwa razy do roku i to wte·
wiezionego dd Niemiec opłaca się po 10 ruskich, W spółce tej biorą udział niektó- gnistych, pOI'osłych trzciną. Dżut uprawia dy, gdy poprzednia zaliczka jest spłaeoną·
fen. za fnnt wagi tutejszej, Ponieważ rzy ruscy, mieszkający w Paryżn. \V Pe- się w spósób bardzo zbliżony do uprawy
- Zarząd kasy zjednoczenia urzędulków
wieprz kar/uiony waży 300 - 600 funtów, tersburgu, w Moskwie i Odesie spólka 0- konopi. Przeciętnie można zbierać 100 pu- kolei terespolskiej na posiedzeniach w d.
przeto za. mięso z jednej sztuki opłacić tworzy agentury dla utrzYll1ywania związ- d6w wlókna dżutowego z dziesięciny, cena 9 i 28 z, m" postauowił zrednkować o 25%
trzeba 20 - 40 marek cła, Tymczasem k6w z jej centralnym zarządem, w niektó- dżutu na rynkach europejskicll, odpowie- pensye przyznane jnż i przyzuać się mają
od wieprzy pędzonych do Prus z Austryi rych ZlIŚ innych punktach handlowych Ro · dnio do gatunku, waha się pomiędzy 10-18 ce emerytom. Powodem do tego rozporzą·
oplaca się 6 marek cła od sztok i.
syi utrzymywać będzie ona oddzielnych funt. sterł. za tonnę,
dzenia, kt6re obowiązywać zacznie od l
Drogi wodne,
agentów.
_ .Kuryer codzienny " douosi, że je- stycznia 1', II., jest wyczerpanie funduszów
- Roboty okolo przebn dowy systemu
- Wskutek znacznego popytu za grani· dna IV warszawRkich fabryk wyrobów pła- kasy: w d, l października r . b, ogólna suwodnego maUjskiego,l'ozpdczną się w tych cą na kaukaskie i środkowo-azyatyckie terowanych otworzyła ~wieżo dwa nowe ma pensyj pobieranycll przez 164 emerytów,
dniach. Koszty robót ohliczono na 8'/. dywany i tkaniny dywanowe, grupa pa· sklady w 'l'urcyi, mianowicie w Konstan. 77 wdów i 142 sieroty dosięgała 65,143
miliona rubli.
I'yskich negocyantów wysłała na Kaukaz, tynopolu i Adryanopolu. Fabryka ta posia- rubli, podczas gdy pl'ocenty od kapitaDrogi żełazne , ,
, , _ do Buchary, Chil~y i oazy achał.tekińskiej da obecnie za granicami Królestwa Pol- łów dawały 39,358 I:nbli. 50 kop. Uchwa·
:- Według przepIsów z r. 1887 o Itlllach ~wego p~hl?mOCOlka,. d!a zakupn dywanów skiego 20 sklepów i składów; otwarcie !on,a redukcya pen~YJ Ule dotyczy wdów
do~azdowych, ek~plo~tacya bocznIC !Irywa- I POCzY~I~Ula zamówI:II,
,
dwóch nowych sklepów W Turcyi spowo- I sIerot.
,
"
•
- AIJmsterynm sP.law wewnętlznych za- dowane jest znacznem zwiększeniem si
- StowalzyszeOle spozywcze .~god.a
tn)ch odby;wa~ SIę wIDna na zas;,-~z~e ,Kontra~tów, p dplsanych prze~ wlasclcle!1 bo· dec~dowało skróce~le cz~su Jarmarkn na zbytu wyrobów tej fabryki w Azyi.
ę ~ Płocku ~a 40-te póh:ocze swego IstmecZOIcy I towarzystwo koleI, d.o której ta· chmIel w Wprszawle z dOl 10 na 5, z wa-I
'.
'
.,
'n,
Dla (do lltpca r, b.). oSIągnęło zysku czy·
k,owa przylega, Pouie\vaż właściciele nie- runkiem, ażeby jarmark zaczynał się, jak . - Z. 'Im ku płSZą .K.~ltszanmowl ,Fu.n- stego rs, 285 kop, 14, Liczba członków
ktÓł"ych bocznic nie uQpełn\ają powyższego poprzednio, dnia 25 wrzeilnia, tudzież żeby ~cyonuJącą ,tu od lat kilkunastu gorzelDlę, w ciągu półrocza powiększyła się o 7,
warunku, przeto mioisteryum skarbu ogła- przyjmowanie i ważenie cllmielll rozpoczy- Jeden z \VlększYC~1 zakłl!.d~w przemys~o.Wykształcenie przemysłowe,
sza, żez dniem 1 stycznia 1891 l'. wstrzyma· Dało się na 8 dni przed tem.
w!ch, w tym .ro~ll zamkn~ęto. R?wmez
- Towarzystwo techniczne w Petel's-

Przcmysl, hanoel i komunikacye.

ltA 'he~'7i~ '7nrulłnio l'ntl<:1U1:pnlo
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CIlQmilc. j<ad.n08'6-,.. młyn6w

odo.ki.eh,

chomego z linij magistralnych na te boczni·
ce, których właściciele do tegoż czasu nie
przedstawią ministeryum projektów konu'aktó\v od,lośnych,
Handel.
_ ~Gazeta losowali" pisze: .Główny sezon handln ńaszego z Cesal'stwem nważać
u'zeba za 'ukOńczony, Zapowiadając się dobrze, nie dotrzymał wszakże oczekiwali, do
czego przyczyni! się niewyświetJony stan
ul'odzajów. Ob.ecnie zupełna zapanowala
cisza. któl'ą przerywają od czasu do czasu
wieści o niewYIJłacalnościach na połndniu,
Podlug ostatnich informacyj, znaczua fil~
ma Chazyzowa IV Rostowie, k tóra na wiosnę prolongowała swe zobowiązania, teraz
całko wicie zaprześtała wypłat; dalej weks·
le Benderskiego z Kiszyniewa wróciJy z

p, Kamiński, zebrawszy różue próbki ga.
tnnków mąki miejscowej i innych młynów,
wyjechał niedawno do Paryża, w celu 7001'ganizowania stałej dostawy mąki ruskiej
do Paryża,
Podatki.
_ .Pe!4lrb, wiedomosti" dooosz/}, że mi.
nisteryum skarbu pI'CJjektuje zmniejszenie
podatków od gruntów, zniszczonych gl'lldo.
biciem, powodzią lub pożarem. Zmniejsze.
nie to dotyczeć ma także podatków od la·
sów dotkniętych pożarem. Wllrunkiem nI·
gi będzie zmniejszenie docuodu z działn
gruntowego najmniej o '/. zwykłej normy,
lub zniszczenia pl'zez pożal' najmniej '/.
rewiru leśnego.

Z TYGODNIA.

patrycyuszowskiej, coby pro etaryatowi
wróblemu posypała garstkę ziarn miłosierdzial
Nigdzie mniej , liii w Łodzi, nie tł'OSZCZą
się o proletaryat miejski. Nikt dotąd nie
pomyślał u nas o przytulkach noclegowych
ani o antibygieuicznych wal'unkach miesz·
kań, IV jakich się gnieździ nędza , ani o
tanich śnia(laniach, obiadach, IV sllecyal nie
urządzonycll kncbniach.
Uboż_za od nas
Warszawa, nie mówiąc już o innych większych miastach, posiada już oddawna pl'zytulki noclegowe, kuchnie tanie, a świeżo
utworzono tam komisyę do zbadania stanu
mieszkali naj uboższej luduości. Lata za
latami mijają, a myśl stworzen ia w Łodzi
przytułków uoclegowych i tanich kuchen
dla ludności roboczej pozbawionej I'odziu ,
lub nędzarzy błąkających się po bruku,
nie może zapuścić trwałych kOl'zeni w ser·
cach Vallderbildt6w łódzkich. Nawet bie·
dny Jonatan z przesyconym życiem Vandergoldem przywędrowali już na naszą scenę,
ale uikt u nas uwierzyć im nie chce, aby
majątek był nieznośuym ciężarem, którego
radby się choć w części pozby6 dla ulżenia
sobie jaki łódzki Vanderl'old uarzecz lódzkir,b biednycll Jonatanów, 'l'akże po mysi!
nawet na operetkę zaglupi - oburzało się
po przedstaWieniu wtorkowem dwóch kau·
dydatów, jeden na bankiera, drugi nl\ kupea bogatego, nie mogąc pojąć, jak można
tak bluźnić przeciwk.) najdroższym id eałom
icll życia, Amerykaliskie zyski lubią w
Łodzi, ale choć bil Mac-Kinley 'a nie dotyka
tutejszego IJrzemysiu , nie widać wcale prze·
sytu wgród sytych, którzy glodnym zgodnie
z przyslowiem nie wierzą., 'l'ymczasem dostarczenie ubogiej ludności tanich miesz·
kali, a nl\juboższej cbQć nocuych przytul.

lIoja bujna wyobr&ŻDi. , _ Przytułki noclegowe i
kuchnie tanie. - SrOOki uzdrowotnienia miAsta.. Niezgrabna narnga.- Warsza.wskie .,eorps de balett"
i nasze t"iczenia· ekwilibrystyczne.
Urodziłem się, chyba przez jakąś pomył
kę, pod niebem północy, tak nie lubię zimna li chmurnego nieba, '1'0 też marzą
mi się wraz z nastaniem cllłodów jesiennych różne nieprzyjemne obrazy, Widzę
wciąż

w wyobraźni swojej biedaków nieodzianych, skulonych od zimua, tulących
się do zimnycb 1IIurów, nocujących w przed·
sionkach \V8paniaiych siedzib bogaczy, lub
wprost pod gołem niebem , Minęły piękne
.dui AJ'alljuezu, gdy w podmiejskicll rowach
I na polach nocowały nieraz istoty pozbawione dachu i stałego punktu oparcia, pod
cieplem niebem letniem znajdując przytułek noclegowy, którego im odmówiły urzą
dzenia spoleczne i ciężkie losu przewroty,
Powiewy bezlitosnej zimy wpędzają biedak?w na nocleg wgłąb murów miejskich,
ZImnych, niegościllnych murówl Nie w wyobraźni - to na jawie widzę te postacie
POIlUl'e, okryte łachmanami, snujące się
pod temi murami wśród cieniów nocy.
~J'ÓŻllO l mal'?ą rone o ciepłym kątku, łyżce
clepl~i strawy. Nawet gwarne gromady
IVI'óbli, wypasionych na rżyskach, cisną się
w mury miejskie, aby zapewnić sobie jaki
Pokarm na zim ę i ocllronę ot! clllodów i
ou'ozów w pobliżu dachów siedzib ludzkich,
Ileż ptak6w bezdomnych ludzkich, nieszczęsnyc h ofiar wlasnycll błędów lub błęd
nych urządzelł tipołecznych, nawet takiego
Jak le wróble lVspółczucia nie budzi i do·
Czekać się nie może żadnej białej rączki

WH~kszych \yy~row .g.ol;~alu.l.a w \Vilczko-

WIe, w pOWIeCIe. tUł'eckłm, pr~estała funk~~ono~~ać, a l~roJek~owall~ spolka gOI'z~lIłłCZ~ ,w!lc~kowska n.. ". doszła d~ ,skutku.
Rów łllez llł~które .mme)sz,: f~bry.kl I zaklady w naszej okol~cy ,znaJdUJą SIę ~v upadku l~b l~I'zest~ły .'~tm~ć \~ ostatmch. czasach,. ~Izemysł zas tkackI, przed med~\~neml l;szcze czasy bę~ący tu w .r07: kwI CI~, dZłs prowadzony Jest na llIewlelką
skalę,
- Jedno z towarzystw lekarskich poruszyło. kwpst~ę nstan?wienia kontroli 1'701}'
doweJ nad . fabl'ykaDlI SZ~llC.zDych. wód mineralnych I naglych l'ewlzYJ analitycznych
w tych fabrykach.
- W kOllcu roku bieżącego, jak dOllOSZą
Przemysł.
.Birżewyja wiedomosti", odbędzie się zjazd
- W ministeryum dóbr państwa opra· hodowców jedwabników w Ouesie,

I

bnrgu. 'l.am\erza wlcrótee zaj~ s\ę. Kwest.yą.

ol'ganizacyi szkół specyalnych dla maszyIlistów i palaczy, slożących po prywatuych
zakładach przemysłowycb,
- Ruskie towarzystwo techuiczne w
Petel'sbllrgu zamierza założyć szkolę piwo·
warów.

Z MIASTA i OKOLICY.
(-) Pierwsze nabożeństwo. W dzień
W~zystkich Świętych, o godzinie 6 rano
proboszcz parafii Wniebowzięch\ N. M. P.
ks, Szmidel, na mocy upoważnienia władz
Ilucllownych, dopełuił aktu benedykcyi no·
wowzniesionego kościoła na Starem Mie·
i w świątyni tej odprawił pierwsze nabożeństwo, na które zgromadzili się para-

ście

taniego
. oże y więc, je nocze me z analizacyą,
tylko nie należało zaniedbywać i, powyższych
ma znaczenie, ale leży w interesie klas śl'odków uzdrowotnienia miasta, Czy jednak
bogatych. Brak tych najniezbędniejslych kanalizacya owa dostarczy dosyć wody do
warunków do życia, jak wiadomo, jest obmycia i oczyszczenia ciał i odzieży gości
źródlem mnóstwa chorób, gmsujących czę' wzmiaukowanych przytułków, albo czy wo·
sto epidemicznie, jak ospa, tyfus, Niem,ili da dostarczana tą drogą miastu, nie będzie
ci goście nie boją się krat kutych i bram zadrogą dla uboższej ludnośei , nic dotąd
pałaców, które przekl-aczają często, niosąc sądzić nie mogę, nie mając materyalu do
zarazę z Dor, IV których gnieździ się nę' sądzenia. Spodziewać się nalety, że pożą·
dza, do pysznych apartamentó\v, Uzdro- dane dla ogółu zaintere owanego illformawotnić te siedliska zarazy leży zatem w cye niebawem z kompstentnego źl'ó(lta ku
interesie ludzi bogatycIl, niedbalstwo bo· mojemu zadowCJleniu wypłyuą, Nie wiem z
wiem na dolę ubogich, mogą przypłacić sa- jakiego źródła wypływają ciągle wielce
mi zdrowiem swojem i swych blizkicll, woduiste i nie określone, choć bótkie wia·
'l'rafny też powstał w Wal'szawie projekt, dom ostki o klLnalizacyjuem przedsiębierstwie,
aby zakładać przy przytułkach noclegowych pojawiające się bezustannie w pismacb
łażuie i llł"alnie, gdzie biedacy oczyszczali. warszawskich.
Nie wspominałbym o tern ,
by swe ciaŁa i odzież. Projekt idzie jesz- gdyby tu nie chodziło o tak poważne przedcze dalej, żądaj ąc kamery dezinfekcyjnej siębierstwo, któremn ktoś calkiem nie·
do odzieży i pościeli, przez biedaków u- pożądaną oddaje usługę, do kiłku pi m nażywanycb. Każdy, kto ma pojęcie o dro- raz pisząc jednobrzmiące .komnnikl\ty. ~
gach, jakiemi się szerzą choroby epidemicz· 'rak naiwne urabianie, I'zadko jni teraz
ne, ocenić potrafi słuszność tych po tulató\\". naiwnej, opinii publicznej, o§miesza powa·
Wreszcie prasa warszawska dopomina ię żlle i, clleę wier~yć, solidne Ilrzed lębiel'
także o zorganizowanie przy przytulkacll stwo. Reporter ' kie rekła.my za. śniadanko
bezpłatnej pomocy lekarskiej. \V Wllrsza- lnb kufelek piwa, strasznie już straciły na
wie zatem myślą o refol"Jnach w już istnie· kl'e(lycie. Przez życzliwo ć dla. przedsię
jących instytucyach, gdy Łódź nie pomy· bierstwa kanalizacyjnego zwracam uwag.,
ś lula seryo jeszcze o ich stwol'zeuiu,
ą- inicyatorów tegoż na ową ulezgrabną im
dzimy, że tymczasowo możnaby utworzyć oddawaną usługę, Poniew&t jut w onegaj·
chociaż komisyę rewidująclJ- mieszkania klas szym numerze sprawa kanalizacyi r zbi ubogich, pOfl wzglę(lem sanitarnym. W War- rauą była . szeroko, wkrótce zatem dowie·
sza wie podobna komisya, składająca ię z my się zapewue ... ile stóp ze~ciennycu wo·
przedstllwjcieli wladzy, specyalistów i oby· dy pI'Zypadnie na jednego łodzi uiua i jak
wateli miasta, rozpocznie niebawem swe będziemy musieli Ilłl\ci6 za to,
fuukcye, W mie 'cie tak wyłącznie fabł'YW tygodniu ubiegłym, l1\k poważny, wicZllem, jak Łódź, byłaby ona może je z ze dać, panował nastrój, że lekkie ciał balepotrzebniejszą, l\ kosztów to wielkich za towe, Cbll)S de balM, nill OlIw tył.o się Da
80bą nie pociąga.
próbę zawl'ócenil\ nllm głu.y. • 'ie nl!.Dl
ów

bezplatnycu,

dostarczenie

ciepłego pokarmu, nie filantropijue

I

DZIENNIK ŁÓDZKI.

2
fia.nie tak licznie, żę znaczna ich część musiala modlić się na cmentarzu dokoła świątyni. Pierwsze nabożelistwo odl>nLwione
było lIa intencYę fundat.orów i dobrodziej6w tego ko cioła. Podc7A1s sumy pierwsze kazanie wygłosił ks. Chelkowski, wio
karyusz parafii.
(-) Gości e warszawscy. W sobotę rano, na tutejszej stacyi kolejuwej, liczne
grono łodzian czekało na pociąg, przychomący o godzinie 10'/.. Przeszło 70-ciu
członków sympatyczuej .Lntni" warszawskiej przyjechało tym pociągiem do naszego miasta, azeby wieczorem tegoż dllia wystąpić 7. koncertem na cele dobroczynne.
Owacyjnie powitani na stacyi i odwiezien i
następnie na kwatery, wesoło spędzili czas
do wieczol'l\ w gronie dawnych i nowych
znajomych . Po koncercie, z którego sprowozdanie niżej podajemy, odbyła się w
• Grand-hotelu" wspólua biesialla, w której
uczestniczyło, łącznie z lutnistami, 146 0sób. Szereg toastów rozpocząl dyrektol'
,Lutni", p. Piotr Maszyilski, dzięKuj ąc za
serdeczue przyjęcie, poczem wznoszono
zdrowia na cze~ć gości, dam Łódzkich, warszawskich etc. Ś!liewy lutnistów, tudzież
panny Kaszoskiej z akompaniamentem p.
MelcerR, urozmaiciły zabaw~, która zakollczyła się Iailcami. Chociaż tylko około 30
pali bylo obecllyci., tańczono ochoczo do
godziuy -4'/. rauo. Kazajutrz, w niedziełę,
lutni ści od~piew81i mszp' GOllnlJda IV kościele Wniebowzięcia N. M. P. podczas
wotywy o godzinie lO rallO. Po nabożellstwie, ~.apl'oszelli przez proboszcza pamfii,
ks. Szmidla, udali się do uiego na ś niadanie i tam zeurali między sobą 25ruhli,
które 1'. Maszyliski wręczyi podejmującemu
ich probo zezowi, jako ofiarę na wykoilczenie kościoła. 'l'egoż dnia, o godzinie 2
po polndniu, wyjechali z powrotem rio
-Warszawy, odwiezieni do Koluszek osobuym pociągiem. Pożegnanie bylo bardzo
serdeczne. Wiele osób z inteligencyj miejscowEli odprowadziło ich na stacyę, gdzie,
wywdzięczając się za serdeczne przyjęcie,
odśpiewali jeszcze. 'iech żyją nam " i wesołego oberka już z wagonów. Pociąg ruszył powoli , a pieśII milknącą w oddali żegnały okrzyki łodzian: .wracajcie do nas! "
(-) Koncert " lutni". ~ie brakuje w Łodzi publiczności żądnej szlachetnej, a pożytecznej rozrywki. Dowodem tego, że w sobotę, pomimo przepełnienia w obu teatrach,
polskim i niemieckim, pomimo, że ceny hiletów były zbyt wygórowane, sala koucertowa dawno już nie mieściła w sobie tak
w.\e\kle} Ihw.by s\uc\,&e..ów. W i..l" \"...~e?ylUł s ię ,lo tego cel dobroczynny, bodllJ czy
Ilie więcej I"szakże ogólne zaintel'esowanie,
jakie obudziła warszawska .Lutnia". Mało
kto z łodzian miał splIsobuość słyszeć młode to, a tak już wyrobione towarzystwo
śpiewackie; większość zuała je tylko z gazet i opowieści. 'l'ak jedne, jak drugie,
wyrobiły Jutuistom dobrą mark ę n uaszej
publiczności. 'fo też skoro tylko afisze zawiadomily ją. o mającem nastąp i ć jlrzybyciu miłyclJ i poż1danych go śc i, nie trzeba
było ani reklam, ani namowy, aby bilety
były rozkupione. Lutui ści przybyli w poważnym, bo 70 osób przeuo. zącym zastępie, pod wodzą zaslużonego swego dyrektora, (>. Pilltra Maszyllskiego. Powitani żyzresztą głowę zawracać, wybornie IV Ło
dzi potrafimy to sami i I'ównowagę utrzyIIlIIĆ lepiej od baletników. We wszystkie
umiemy się pochylać strony, stosownie do
tego, w którą przewl\ża nas ciężar iuterelm i upodobaiI. Sztuka palenia świeczki i
.Bogu i dyab!u znallą jest w Łodzi do konale. 9IVi6'~0 dał przykład takiej zręczno
ści jeden z tutejszych bogaczy. Gdy zaczę
to narzekać, że kosztowne ul'ządzenie mieszkania zamówi! IV Berlinie, pragnący
wszystkim dogodzić obywatel naszego miasta w te pędy zażądaŁ od rzemieślników
warszawskic\! przedstawienia ofert, a odrzuciwszy wszystkie, boć gust berlhiski
lepszy, obstalował drobul} w porównani u z
obstalunkami berlitiskiemi cząstkę umeblowania w jednym z magazynów tapicerskich
warszawskich. Nie zaznaczałbym tego fakciku, gdyby nie charaktel''yzowaŁ nadel'
trafnie wielu sfer społecz.ności łódzkiej, na
wielu stoikach umiejętnie siedzących-owej
specyficznie naszej cecby, którą się wielu
łodzi an, skądinąd nieraz zacnych, jak IV
mowie będący obywatel, wybitnie przy
zetknięciu z obcymi wyróżnia. Puukt cięż
kości tych ćwicze(l ekwilibrystycznych-to
interes własny, a gdy i tego w jakim danym wypa(lku bJ'aknie, pozostaje nałóg jednania sobie jeduych a deptania drugich,
nieszkodliwych, bo slabych i ubogich. Szkoda tyłko, że pierwsi nieraz się poznają na
farbowanych lisach.
Łodzianie poznali się nareszcie na. .Lutni", /la jej ~piew powstaliby lIawet lUnarIi, g(lyby ich ś więto przypadalo IV sobotę;
ponieważ .Zaduszki' jlrzypadly wczoraj, w
poniedziałek, nie mogę więc dotykać tej
smutnej U1'oczy~to~ci IV fpjletonie z tygodnia ... ubieglpgo.
HOllumOVlI .•

11 247.

~------------~~~~----~------~~--~
cz1iwie przez słuchaczów, odśpiewani em
761 na rogn ulicy Piotrkowskiej i · św. An- ten cel pożytec~lIy I:S. 25,000. Organ!;
pierwszego zaraz numeru, • Wam to, bracia, drzeja, 3) IV szpitalu św. Aleksandra, 4) cyą muzeum zajmą SIę sekcye: rzemie§lo'
wam" Noskowskiego, uspl'awiedliwili w zu- w gzpitału towarzystwa akcyjnego wyro- cza, techniczna i chemiczna oddziału IV I·
pełności sławę, jaka ich poprzedziła. Sub- bów bawelnianych Karola 'cheiblera, 5) szawskiego towarzystwa popieranilI Pl~r.
telne cieniowanie w odśpiewanej następnie w szpitalu dla. izraelitów p. Poznań kiego mysłu i handlu.
;e.
pieśni
nllivan 'a "Już dzieli skoliczony", i 6) przy ambulatoryum tutejszego oddzia- Profesorem zwyczajnym ua katedl'2
szturmem zdobyło życzliwość publiczności, łu towarzystwa .Czel·wonego Krzyża.
zoologii w uniwersytecie warszawskim mi e
która grzmotem oklasków nagradz.ała wy(-) W Piotrkowie zmarl Aleksaoder Ga nowany jest p. Nasonow, nlldz\Vyczajl~:
konl\wców. Przedziwna rówuowaga IV gło- jewski, pomocnik referenta wydzialu ubez- profesor tegoż uniwel·sytetu.
l
sach, z któl'ych żaden nie góruje, ani nie pieczeniowego piotrkowskiego rządu gu- Nowy sąd pokoju, mający stanOWić
jest zgluszonym, wyrażae wymawianie te- bernialnego.
osoboy oddział sądowy dla noWOprzylaczo
kstu, ideahla czystość, jedność i zgodn oś~
(-l Wypadki. Na rusztowaniu przy do- nych do Warszawy pl-I.edmieść: Nowej hl:
IV wykonaniu, ślepe poslo~zellstlVo pałecz- mu Wienera załamały się dwiij deski pod gi, Pelcowizny i Targówka, otwarty bę
ce dyrektol'a, równe i gladkie stopuiowa- murarzem, Piotrem ZielilIskim, w chwili dzie z 1I0czątkiem roku przyszłego na
nie tak w ('resceIUw, jak (liminuerulo, oto gdy tenże znajdował się ua wysokości trze- Pradze.
glówne zalety lutnistów warszawskich. ciego piętra. Spadając, Z. zatrzymał się na
- Ministeryum spraw wewnętl'znych 11.
Stopniowanie to było zacll\vycającem IV drugiem piętrze i dzięki temu tylko nie zwoliło na zbieranie skłajek dobrowolnyc&
. Piosnce cyganów" Briihl'a. Zaledwie do- stmcil życia. Ponieważ jednak u zkodził do wysokości 2,826 rs. 59 kop. na resŁ1 •.
słyszalny szmer z każdą prawie nutą rós ł sobie uiebezpiecznie rękę, nie może praco- mcyę kościola MW. Antoniego (po·reformae
i potęgował się, aż doścignąl sily takiej, wać na utrzymauie, a zarówno właściciel kiego) przy ulicy Senatorskiej w Wal·sza.
jak gdyby lic7.ba śpielvaków potroiła się domu, jak i majster murarski nie chcą mu wie.
na estradzie. I znów chór jakby oddalal dać nawet zasiłku na lekarstwo. Wobec
- Podczas uadchodzącej zimy, otwarte
się powoli, coraz cichszy, coraz więcej tego Z. ma wystąpić do sądu o odszko<lo- będą w Warszawie, taksamo
jak w la.
stłumiony, aż szmerem rozpłynął się w po- w8nie.-Staruszka 60-cio letnia, p. Szefel', !.ach poprzednich, dwa przytułk i noclegOwe
wie.t rzu, budząc w słuchaczach żał i tę- zamieszkała we własnym domu we wsi Dą- w którycb każdy b~dzie mógł otrzyma"
sknotę za sobą. '1'0 też 1'0 cbll'i1i niemego bl'ówce, przechodząc przez pokój , przewró- nocleg, kubek herbaty lub napoju z lVod;
zachwytu, setki rąk wzniosly się do okla- ci/a się tak uies7.częśliwie, że o kaut szafy gorącej, miodu i kOI'zeni, ol'az funt chleb~
skó,v, a Ilieustające przywoływauia zmusi- rozcięła sobie niebezpiecznie glowę , z któ- za opłatą 4 kop. od osoby. Jed~u z tyt
ły ,cyganów' do powrotu. Us łyszeliśmy rej nadto oddada się znnC7.na część skóry przytułków, na Pradze przy ulicy OlSzowej
znowu zbliżający się ich śpiew uroczy, ua- z włosami. Ranę zeszyŁ i zaopatrzył fel - otwarty będzie w dniu 7 b. m., a drug'
deszli, chór ich zagrzmiat s ilą i potęgą czer.
przy ulicy Chłoduej, w dlliu 8 b. m.
gromu, ale powoli zaczął giuąć, jakby pl'ze(-) Wypadek. Ouegdaj p. L., przez
- W zeszły czwartek odbyŁa się w IV&!'
powiadając, że i lutniści nazajutrz znikną wlasną nieostrożnoś ć, przestrzelił sobie ku- szawie narada w sprawie utworzenia spól
z naszego grodu, zostawiając miłe wspo- lą rewolwerową dloti u lewej ręki.
ki oświetlenia elektl·ycznego. Projekt od
mnienie i niekłamauy żal w sel'cach 10(-) W s zynku Mittelstaedta przy ulicy n~śuy przedstawil inż. Jan Wasilewsk'
dzian, a zwłaszc7.a muzykalni ejszych od ~owe.i, robotnik Franciszek Ulmau z fa- reprezentant berliliskiej fit'my .Allgemei nicil. .. łodzianek! Sel'deczne przyjęcie, ja- bl'yki p. H. w Dąbrówce, podszedł do 1'0- Electricitaets - Ges~lischllft', która pra"ui
kiego doznala .Lutnia", pozwala tuszyć, botnika z tejże fabryki, Adolfa WolCa, spie- przystąpić do spóŁki kapitalistów miej~
że odwiedzili nlls po raz pierwszy, ale nie rającego się ze zuajomym i uderzeniem no- wych z udziałem trzeciej części kapital
ostatni!
ża zadał mu gŁęboką ranę w udo.
zakładowego spółki, obliczonego na
Zapowiedziany afiszem wystę p p. Aloisa,
(-) Dzi ś w teatrze Victoria daną bę- 340,000. Stacya centrałna, obliczona
wiolonczelisty, profesora wa l·s7.awskiego dzie komedya IV 4 aktach, jl. t. ,Sąsie- 9,000 lampek, ma być ul'ządzo_na w poblii
konsel'lvatOl'yum, nie przyszedł do skntku. dzi," li!. Bałuckiego.
placu zamkowego. Dla bliższego rozpa
W sobotę dauą była w warszawskim teatrzenia sprawy, następna naradn odbędzi
trze Wielkim opera, w której ndział p. A.,
się w dniu II listopada.
jako członka ol'kiestry, byŁ koniecznym,
W sprawie założenia w Warszaw'
nie mógł więc towarzyszyć lutnistom w
spółki elektrycznej dowiaduje się .Kury!
wycieczce do Łodzi. W koncerde brała
- Poruszona w ministeryum skarbu warszawski", że inżynier Wasilewskiotrzy
udział panna. Kaszoska, śpiewaczka opery kwestya rozszerzenia kompetencyi inspek- mai propozycYę od kapitalistów belgijskich
warszawskiej i p. Melcer, fortepianista. torów podatkowych, jak donosi "Gl'llżda- pl'agnących na własne ryzyko lll'ządzi ~ sta
W pierwszym zaraz numerze. śpiewanym nin", znajduje powszachue uznanie.
cyę centralną oświetlenia ełektrycznego
przez pannę K. (arya z .Fausta" Gouno- Projekt nowych przepisów o myś li- Według ściśle zrobionego projektu, przed
da), nastąpiło nieporozumienie między śp ie- stwie ma być wprowadzony w życie naj- siębierstwo to ma dawać 16 - 19'/. r
waczką i towarzyszącym jej forteph\llistą. później z początkiem roku przyszłego.
czuie, oprócz 7% na amortyzacyę.
Czy powodem tego była trema! to warzy- "Peterb. wiedomosti" llonoszą, że w
- Pod firmą .Inforlnacye warszawskie'
sząca zwykle wy stępo m przed llIeznaną so- ciągu ostatnich d w6ch tygodr.i departa- spółka składająca się z kilku osób l.akJad
bie publicznością, czy jakiś kaprys arty8- menty praw i ekonomii państwowej zaj- w Warszawi~ kantor z kilkoma filiam
tyczuy, na których primadounom nie zby- mo wały się pilnie rozpatrywaniem projek- w rozmaitych dzielnicach, który pośredni
'!',,:. I)""~)" IL •. ll'()ch\l Z&PÓŹUO, bil, ~v czasie tów przelljgÓW o nwalnianin od poddań- czyć blldzie: w umieszczaniu sŁug, b.
splewaUla doplel'o, uznała za włascllve wy- stwa ruskiego i reformy paszportowej. f nauczyciell, w Wysz Ukl W~Dl U Pl'ac na 1'01
rzucić cały 11I'awie śl'odek .aryi z brylan- Ostatni projekt będzie zapewnie ZWl'ócony, maitycb. polach, wynajmie lokali, udzielani
tami", skutkiem czego, mimo wielkiej przy- dla poczynienia w nim uzupelnień. Wkrót· porad pl'awnych, pisaniu próśb do rOlmai
tomności towarzyszącego jej na fortepianie ce rozpoczną się ogólne zebrania rady tych władz i instytucyj, załatwianiu wszel
p. Melcera, o mało nie była zmuszoną do- patistwa. Jeno z nicb będzie poświęcone kiego rodzaju interesów p rzemysłowycb
koilczyć aryi solo, bez akompaniamentu. }'ozpatrzeniu projektu zreformowanła ko- handlowych i t. p. Przedsiębie l'stwo to
Byłaby to nowość wprawdzie, ale wątpię, mend maryuarki.
jak donosi ,Kuryer warszawski", skład
czy za nowość tę Gounod byłby wdzięcz"Peterb. wiedomosti" donoszą, że 60,000 rs. kaucyi.
nym artystce. GłOB panny K., mimo dość ministel'yum spraw wewnętrznych przed- Niezależllie od projektu prywatnye
obs~el'llej skali, jest matowym, z pewnym siębierze szereg badan, dążących do wy· przedsiębierców budowy trzeciego most
odCIeniem gardłowym. W aryi z ,Fausta" jaśllienia, o ile ta lub owa forma posiada- pod Warszawą od Saskiej Kępy do ale
raziło niedostateczne pokonanie trudności nia ziemi wpływa na lepszy lub gorszy Jerozolimskiej, w ministeryum kom uniki
koloratury i 7.upeŁny brak trylu. Wyma- system gospodarslwa, oraz o ile dobrobyt cyj roztrząsany jest plan budowy most
wianie i deklamacya wiele pozostawiają do lndności włościatiskiej zależy od wymia- żelaznego kosztem tegoż ministeryum. Pier życzenia, co głównie zauważyć można było rów oplacanych przez nią podatków gl'Un- wotnie istniał projekt wybudowania most
w odśpiewaniu nieśm iertelnie pięknego towych i jaki wpływ mają wymiary dzia- ruchomego na łyżwach. Projekt ten jedna
.Króla Olch" Szuberta, niedawno, bo w tym łów gruntowych włościańskich ua dobl'O' uznany zost8ł za niepraktyczny, most
rokn jeszcze, tak po mistrzowsku śpiewa< byt materyaluy ludności i ilość zaoszczę- wiem taki podczas większych pow
nego u nas pl'zez Lukkę. Po takiej gwia- dzeli.
i mrozów mus' być. rozbierauym .
ździe śpiewać .Erlkonig'a" przed tąsamą
- Gazecie "Ruskija wiedomosti' dono - Przedstawiciel hamhurskiej fabr
publicznością, dowodzi wielkiej odwagi. szą z B~rliua, że podług doniesień tamecz- wyrobów gumowych p. H. wnosi do władz
Atulaces f011una juvat, tym razem wszakże I nych sfel' finansowych, najpierwszym skut- projekt w sprawie uŁoże ui a na próbę brn
przysłowie to zupełnie się nie spraw- kiem podróży p. ministra skarbu jest za- ku kauczukowego na jednej z pierwszol'll
dziło.
łożenill banku azyatyckiego. Zarząd ban- dnych ulic Warszawy.
Pan Melcel' przedstawiŁ nam się jako ku będzie miał siedlisko IV Petersburgu.
- Wystawę psów myśliwskich zami
bardzo wiele obiecujący fortepianista . lIli- , - ,Peterb. wiedomosti " donoszą, że wyż- rza urz~dzić w Warszawie hodowca rsó~
mo młodego wieku, p. M. zapanował już sze sfery wojskowe podniosŁy kwestyę ska- a zarazem myśliwy z okolic Konstantyn.
nad techniką swego instrumentu. • Iskier- sowania teraźniejszych Okl'ęgów wojennycb wa podlaskiego, p. Dyou izy Wampars
ki" lIIoszkowskiego odegrane byly bez za- i ustanowieuia na ich miejsce trzech arm ij Dochód z wystawy, jak donosi ,Kury
rzutu. Etiuda C moll Szopena wykazała niezawisłych: północnej, zachodniej i połu- warszawski", przeznaczony będzie na rz
silę i wYl'obienie tak praw~j, jak lewej rę- dniowej .
projektowanego towarzystwa akliDl&tyza
ki artysty. Wykonanie Scherza (H moll )
- .Gazeta warszawska' donosi, że;otwar· cyjnego.
Petersburg.
Szopena, zwłaszcza środkowej części (H cie drugiego przytułku dla niemowląt
- Istniejące obecie w P etersbw'gu tyn
dur), dało nam nowy dowód, że płakać i ma być przyśpieszone; wszystkie zapisy na
marzyć na fortepianie trudniej, niż zadzi- ten cel zrobione składają około 60,000 1'0- czasowe kursy gimnastyki dla pl'zygotowy
wiać. Miody wiek i niekłamany zapał p. M.. bli.
Przytulek otwarty będzie na pro- wan/a nanczycieli tego przedm iotu wza
każą m i eć nadz i eję, że z czasem przyswoi wlncyi.
kładach naukowych średnich i nizszych, o
Warszawa.
roku przyszłego przemiano wane będ~ "
sobie i brakujące mu zalety.
8. Kł·Zyszkowski.
- PO:lwięcenie pomnika nad grobem ś.p. instytnt gimnastyczny. Od roku prz!s~le .
(-) Z teatru. ,Dzieci Skazanego', dra- Jana Królikowskiego, na cmental'zu po- zatwi6]'dzony będzie etat nauczyCIeli g
mat w :5 aktach p. J. Barbier'a, jaRkol- wązkowskim w Warszawie, odbyło się w mnastyki z pensyą, wynoszącą 500 ['u
wiek nienowy, ale za to obfitujący IV eCe-lubiegły czwartek. Pomnik, wykouany przez rocznie.
kty, zgromadził w sobotę do teatru Victo- p. Boleslawa Syrewicza, jest pięknym poW Rydze ma być założona kolonia dl
ria liczną publiczność z warstw lub i ących sągiem z mal'muru tyrolskiego , ua wyso- małoletn ich przestępców.
te~o rodzaju silne wrai:enia. Sztuka to na kim piedestale z szarego grauitu; lIad gopiątkowe przedstawienia bardzo odpowie. dłami z bronzu wyobrażające mi liście waROZMAIT OSC I.
dnia, jako zdl'Ową dla tej publiczności do- wrzynu i maskę, aktorską, wypisano złote
starczająca strawę.
Wykouanie było wca- mi głoskami : .S. p. Janowi KrólikowskieX Statystyka zakonów. W pr,oci~
le zadawaln i ające. Na wyróżuien i e szczegó- mu, artyście sceny polskiej, 1820
1886.
półsiódma wieku zakon św. Fmncis1.k. wyd.
lne 7.asługują pp. Popła wski, Staszkowski, Ziomkowie."
- Muzeum rzemieślnic7.e, zawierające w 247 świętych i błogosławionych, 1,500 TUJ
Gorzkowski, pani B. Janowska i panua
'1'1·811S7.0.
sobie wszelkiego rodzaj n towary i modele, czenników, 10 pal)ie~y i kardynałów, 4,0.
(-) Szczepienie ospy. Stacyj do bez- bibliotekę i czytelllię, za kilka tygodni już arcybiskupów i biskupów. Zakon św. Do~'
płatnego szczepienia ospy \x naszem mie- będzie otwarte w Warszawie. Dawno już nika-4 papieży (Inocentego V, Benedykto
yn
ścJe U1'ządzono tymczasowo 6, a miauowi- podniesiona myśl zalożenia takiego muze- św. Piusa V i Benedykta Xli), 80 kard
t
cie: I) na stacyl do szczepienia ospy dl'. um nie mogła urzeczywistnić się dotych - łów i 2,600 biskupów. Zakon św. Benedi
GarnfunkIa w dOlllu Xa 239 przy Nowym czas, skutkiem braku funduszów. Obecnie ta wydał 43 papiety, 200 kardynałów,
Rynku, 2) w od(lziałe tejże stacyi zostają- przeszkoda ta zniknęla r1~ięki ofial'llości patryarcbów, 600 arcybiskupów i z g6r~ 4~;0
cej pot! zarządem lII'. E ll rama w (10m u Xi warszawianina p. H. W., który złożyŁ na bisknpów; obok tego 25 t:esar1.Y, królU"
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krÓlowych, porzuciwszy tron, zamlmo!o si~ w
klas.tor ub tego lyDne~o ...koMu.
X Ś ro dek przeciwko suchotOM, tej slra8znej i nieuleczalnej dc,tycheZllS eborobie, wynalazl podobno zuokomity bakteryolog niemiecki, profesor Kocb, glośny ze W)clt badań n'ld
,
cltoler~ azyatycką. DQtychcza.. dl'. l{Oen robi
doświadczenia tylko naci . zastosowaniem tego
środka do zwierząt, rezultaty jednak mają
być tak świetne, 2e chCfł" poświ~cić siQ wylącznie tym badaniom, prlcrwał wyklody swe
.
teClc
' b• d'II..
'-ki m, g.'"
'
na ulUwru'sy
..... e z pol
eceDla
ministra ma zastąpić go w wykładach bygid
prywat.do~Dt dr. Esmarch. O doświadczeniach
.~. k·o.,.ano J~
'_0
KociIn W_laD
na t .~orOOzDym
milJdzynarodowym konsresl. leh Idm
er·
linie, a proi. Loyd.n wyra2a si~ o nicb 7. najwyiszem uznaniem. Wynoleziooy przez d·ra
Kocha środek okryty jest jesz"lc t&jemniCfł;
wiadomo tylko, jak donoszą, dzienniki )J rUńskle, ~c zapobiegnie on rozwojowi b~kcyl6w
suchotniczycb w organizmie, dotkni~tym sucho ·
tami, powstrzyma proces sochotoiezy i oebr tli
orgaoizm od rozwijania si~ nowyclt bakcylów
tuberkulicznycb .
'
X Picie eteru rozpowszechniło siO strasznie
w niektórYf.h okolicach Irlandyi, zwlaszcza w
brabstwach Lonclonderry i Tyrone (Ulster) lIa
póloocy. Eter powoduje bardzo prOdko nie·
przytomność, która wszakte równie~ pr~dko
miJ'o, nic I,ozostawia)',c podobno tycb przykrych skutków, jakie następuj, po upiciu się
a1kobolem; eterem można tedy upijać się do
sześciu razy dziennie, co oWllŻane jest przez
amatorów tego napoju •.a wielh Jego zalet~
, podobne ao
Objawy upicia si~ eterem Sił bardzo
objawów upicia siQ alkoholem, tylko sladya
prtd.ej mijajIł: wzburzenie, obja"iaj,!.e i~
wesołości/}, a następuie ,cb~ci" do klótni,
zmiesz&l1ie, otrata władzy nad muskułami i
przytomności. Pragni.nie n pijącego eter jest
większe, nit u alkoholiku, tak że IV bardzo
krótkim czasie slaje 8i~ niewolnikiem owego nalogu. Skutki, jakiejnalóg ów wywołuje, objawiają
si~ katarem żol"dka j dyspepsy'ł, ogóloem o·
slallieniem, wycielICzeniem nerwowem, drgawkami, nieregularną funkcY'ł serca, blad, cerą,
a przedewszystkiem \\;ell.."I zmianl) cborakteru.
Szkodliwy ten nałóg zaczyna już przedostawać
si~ lio Anglii.

uzbroił
lodność

icu. W ówc7.as uzbroila się także
libel·alna.
Pr:tąa ezes ka, 30 października . (Ag. pln.)
• ?olibk" nderza ~waltownie na księcia
biskupa wl'o~lawskleg? Koppa za jeg Iisty pasterskie, zabl'llOlaiące używauia J'ęk
I ki'"
:t~ -a po s eg~ W tamtej zej dy~)'i. p,,":Iada on~: nl1syonarze :IH'7.emawiają dodzi·
kICh 1~lemlOlI afrykausklCh w ich macierzystym Języku, tylko zczepowi słowiall kiemu w Prusiech zabroniouQ tego dobrodziejstwa .
Berlin, 30 paździeruika. (Ag. płn.) 'oz iiaj na . cześ~ króla Leopołda belgijskiego
odbyl
ko
. SIę obiad o ce.arzo\"e,i
• - ' , F I'y d ery'
W~J, następnie ndano się ua przedstawie·
nie galowe w operze, po którem krój od·
jechal z powrotem dCl Brnkseli. Jego de·
sarska Wysokość, Wielki Ksi>~żę \Vłodzi.
Al k
d
mlerz.t1 e san rowicz, polował dziś przed
poln(lniem W zwierzyilcll królewKkim W
Poczdamie i ubi.ł ,dwa j~lenie; po ~ołuduiu
przybył do BerJlDa, gdzlC przenocuJe. Jutru J ego Cesarska Wysokość udaj e się w

spie bałkańskim, że IV Atenach widzianoby 5'/. lio'J suLa...e 72.25, łOI. Iio'y lik .. hl""1jue
z przyjemnością IVskl-zeszenie wplywo 1'0- 68.70, poiyozk& m,k. 4'/. ' \IW) r. 97.00, 4'1,_&
'-'
ł
Im T. ~.-, s" re!l~I. 1 .1e, lIłt. , . Kt. ~ filM
sI1lego w Bu garyi. Delyannis lI!ap.lwnił da- r. 106.60, po'yesh ....bodlli. I( em. 78.20, [[[ emi.
lej, że nie je t bynajmniej usposobniony Ji 19.90, 5'/. IiltJ ~I&Wlle r~ lil8.t)), 5'/, po·
wojowniczo, jak utrzymują dzienuiki au· iy.sk. . . .mi".... z.lSJli rokll L76.6O, lakU: • 1806
gielskie. Nie marzy on wcale o zalDąceniu r. ~62.75. "ke,e drogi żel. "aun"sko-"ie,lei"kiej
k
.
.
229.25, ake,. kradyto .. e "IUluyackie 170.00 .•key.
spo oju ElII·opy. Trikupisa. potępia llIe za "&l . .a"ilk.iego b.. ukn h&ddl.'l~ _ '._, dy.kollto.
t~, że zanieohał intbrweneyi greckiej na .. ~ -.-, dyskonto uiemieeklego",aku 1,&fi9t".
Krecie, lecz dlatego, że oddał greków kr~- 5't. pry"'tue 4'/1'1•.
teil kich W ręce Turcyi hez ż&duych zaLladyn , 31 p dzieru. pożyozk. ruska • 1889 roku
strzeżeń i rękojmi. \ 'reszcie zapewllił, że u ela. 97'/" ~'/,':. Ku ..ul. augielalUe 94"1,,·
będzl'e s'• l'zegł \)I'ln1'e Ilonol'u I' g_Anoścl'
gl·e. sklegp.
Wanzawa,
3L paźW.
o. _ft.rg
Witko,,·
\lU
Pn.ui.,.
ilU. ort!.
( poII...pl""n
i <\010,.
__
ków, stl'zegąc ię wszakże polityki za- - , bi .. ł~ 530-M6, wyboro .... ~O-605, żyw
czepnej .
..y~oro"e 450-i65, ...dnie - -415. w.,IIi ... W;eden
', 1 listopada. (Ag. p,). Jedna z 250,
- -,jł.slllień
2 i_~o
r"'ld, - letui
- _.
-, p"iBlt
•
gryh _ _
, r.epik
simo ..225
, _mi~Jsco ych korespondencyj douo il. że w _, ,.epak :aps ,im. _ _ _ , gr..,b 1,011lJ łl!O"BUI'gn" przygotowują apartamenty ala .Te· - , eruowy - - - , r...ol. - - - ." kon..,
go Cesarskiej Wysokości Cesarzewicza. a- k ..,. jagl,ua - - - , olej rzepako,,! - - -,
stępcy Tronu i że na cze§ć Dostojnego !niauy - - - za pud.
d
S
d
Dowie:lioDO pSleniey 300, ilU. 300, joez-ulieuia
Gościa danym bę zie w choellbrunie obia
_, o.... 50, lITocbu polDego 20 koreJ.
galowy.
W"arazawl, 31 pUdzi.m. Oko .. ilA 78"/• • _key1.~
Petersburg, 1 listopada. (Ag. p.). Ka dm· po li. 9'1.'/•• Hurt. .kład." .. i",lro k.p.8W-852<.
gą Jlolowę 1891 roku projektuje się nrzą- "<Juki " wiadro kop. 861'-86ł' (. dod&<!. u&
~~~
dzenie w jednem z miast południowych, a
Berllo, 1 listopada. P•••• lea 180 -197 u.. paźdz.
dalszą drogę,
prawdoJlodobnie w Charkowie, zjazdu fa· 189.2D, n.. li.top. grodz. 187.75. ZJto 170 - 179,
Haga, 30 października . (Ag. p.) "Staats' brykant6w wyrobów wełnianych i wogóle 11& paśd .. 17~(y'}. n" kw. mj. 165.75.
cOUl'ant" oglosił elekl'et Stauów Zjedno· wszystkich, trudniących się przemysłem
Havto, 1 li.topa.d&. Kawa good a.erag. SIWUl<
czonych, orzekający, że od dnia dziSiejsze· wełnianym.
~.• JS~tif.. s~~~, Da grud. 10\.50, M ID&r.eb 1891
go, oz powodu stwierdzonej niezdolności
Petersburg, l listopada. (Ag. p.). OrgaLlverpoll, 31 paidzieru. Bawełna. Sprawo.dAni.
króla do sprawowauia rząd6w, rada stanu nizujące się w Paryżu towarzystwo do zby- końeowe. Obrót 10.000 bel, • tego na .pektll... y~ i
wykonywać ma czaso\)'o fuukcye władzy tu towarów ruskich we E'l'lincyi zamierz' "y .. oz 500 bet Ospale. lliddliDg .m.rykailsk'a: na
·· . \Y'
d
I
d
P
b
H
liatop&d - - - - -, Da liatopad grndsi.A 5"1..
k'I' ól ews k·Ie.l
CiągU w6c l tygo · ni ocze· otwol'7.yć agentury w etel's urgu, ruO- sprzedawcy, na grudzień atycz.ń 5"/•• cen&, n..
kiwauym jest proj ekt do prawa o ustano· skwie, Odesie i innych punktach handlo- .tyc.eń loty 5'/.. •przedawc" na lnty m....see 5"'"
wieniu regencyi.
wych.
uabprey, na m&r:Iee k..iecl.ń 5"1" Mby"ey, u..
Konstantynopol, 30 p.aźOziel'll. ik,a. (Ag..
Petersburg , l listopada. (Ag. II.). Bank kwiecień maj 5"1.. nabywcy, Da !DAJ czerwiec 5"1..
ł)
,;
t
h
tk
D
t
\)
d
.
b'·
ł
P'
b
11& c.erw. Ii~iec ó"tu sprzedawcy.
P n. ra ryare a gre I
)'OIllZy, gl'OZI, pans wa ę zle po lem IV e.ers urgu za uaby"cy,
New.York,3L
paździeru. 8."elu. 9"1... " ~. Or.
iż zloży swoją godność.
dyskouto weksli 5%' od specyalnych ra- le&U.ie 9\1/".
Konstantynopol ,
paździel'llika. (Ag. chuukc)w bieżących zabezpieczonych weks·
Hew·York, 31 pażdzieru. Ka"a (Fair· Rio) 20.
płn.). ~Y sobotę pohcya aresztowala 30 lam i 5'/."/., od pożyczek na papiery pro- ~:w:.. Fair-Rio li 7 lo .. oTlliuary ua sierp. 17.45.
ormian I trzech redaktorólY gazety "Are· centowe 6"'10 i od specyalnych rachnnków
p cis. 16.02.
velk." WszysC)J zo~ta~i w~r6tce uwoluieni. bieżących zabezpieczonych papierami pro·
1
Petersburg , 31 pazdzlerlllka. (Ag. pln.) Do celltolYemi 6 /."!..
TEr,EGll;\MY GlE I'IIIIWE.
decyzyi rady pallstwa wniesiono przedstaPetersburg, 1 listopada. (Ag. p.). W nowienie O utworzeniu sp~cylnego komitetu wej admiralicyi w grndniu ma si~ odbyć
Giełda Warszawska.
z duia aLJ~dJli. 3
do spra,w haudlu ]:&graqlcz\)ego.
rozpoczęcie budowy nowej łodzi paucel'llej.
Ż,d,no z końc.m gioldy
.P~ter sburg , 31. października .. (Ag. piu.). W miejsce spuszczonego na wodę "GangouZ. wekal. krótkoterminowa
MIUlstel' dóbr panstwa powrÓCIł (lo Peter- ta" będzie się bodował inny okl'ęt tegoż
sburga.
. .
.
samego typu, ale większych wymial·ów. Da Berlin 10& 100 lor .
40.90
łll.90
8.2"2
Da
Loudyn za. J Ł..
822
Petersburg, 31 pazdzlerlllka. (.Ag. płu.). W warsztatach baltyckich I'ówniei buduje
32.91)
na Par1ż 10& Joo {r.
32.95
Dzillllniki douosz!}, że synod utworzył ko· się kanonierska łódź paucerna.
D.
Wiedell
...
100
U.
72.25
7235
misyę, mającą opracować ogólnY' PI'ojeJ(t
Petersburg , 1 listopada. (Ag. p.). W nie·
środków do walczenia Pl,zeciwko pijaństwu których pouktach goberni połtawskiej, charZa papiery pahlwlwl.
i żebractwu w ludzie.
kowskiej, cbersońskiej, nowogl'odzkiej, wo- Listy likwidacyju. I(r. Pol..
1S8.70
88.75
Paryż , 31 października. (Ag. pln.). De· ł ogodzkiej i ufańskiej otwierają się szkoły Rusk'\ Iloilczka "ilchotluia .
101.75 101.75
88. J5
88.25
t
.
4".
pot,
wewnz.
r.
1887
.
Symferopol, 30 października. (Ag. płn.) putowany radykalny Gaillard zażądał na gospodarstwa wiejskiego i szkoły hodowli
95.35
(dat.y Kast. sietD. SerIi J •
95.50
Gube1'llatol' taurycki wobec wojska, depll- posiedzeniu wczorajszem izby od rządu owiec i gospodarstwa nabiałowego.
9ł.26
9UO
tacyj uczniów i licznie zebranej pnbliczno- oparcia systemn podatkowego na podsta·
Petersrbug, 1 listopada. (Ag. p.)' W li· (,isty z&St. m. Waraz. ;;er. V.
~8.75
l .
~875
93 rIO
ilci dokouał aktu odsłonięcia pomnika Ce- w:\ch demokratycznyoh. Wniosek przyję- stopadzie odbędzie się w Moskwie drugi
9';1.50
""
,.
0' V.
Listy za.st. IB . ł,odli Seryi l.
to 356 glosami przeciw 41. Prawica ~azd producentów mąki.
sarzowej Katal'zyny li·ej.
n
U
.
Kljow, ilO paźdZiernika. (Ag. pln). fI.a- wstrzymała SIę od glosowania. Rozpl'a,wa
Tryest, l listopada (Ag. p.). Dziś Ill'ZyH
Ul
da miasta przyjęła projekt kaualizacyi Ki- generalna nall budżetem skończona. Izba były tu pallcerniki "Władimil' Monomach"
jowa, przedstawiony przez przedsiębiercę 356 głosami przeciw 34 uchwaliła Jlrzystą· i "Pamiat Azowa".
Giełda Berli6aka.
Z dnia 1
Bałki u a. Koszty budowy obl iczono na rS. pić do rozpraw szczegółowych.
Ateny, l listopada (Ag. p.). Nowy gabi· Banknoty rnskie zaru:: . .
H7 .35 2~5.90
],232,000. Przedsiębierca będzie pobieral
Belgrad,31 paździel·nika. (Ag. pln.) Król net dotąd uie jes~ utworzouy.
2\6.75 246_25
"
.,
na f'O:łŁa".
Ateny, 1 listopada (Ag. p.). Delyannis OJ8konto pry"atoe. . . .
od miasta. po rs. 154,000 przez lat 36, po Milan na piśmie zobowiązał się nie mieszać
4';,'/. 4'1.'/,
uplywie tego czasu urządzenia kanalizacyj- się do polityki i nie dawać gazetom po· oświadczył deputacyi zbieglych kreteliczy·
ue staną się własnością miasta. Roboty wodu do polemiki. Rząd wniesie do skup· ków, że kreteliczycy mogą zaufać nowemu
winny być UkOliczone w ciągu lat trzech. czyny projekt prawa Ilra~owego, broniący gabinetowi greckiemu, gdyż on uczyni
LISTA PRZYJEZDNYCH.
Kostroma, 30 października . (Ag. pln.). czci czlonków królewskiej rodziny. Z po· wszystko, co tylko będzie w jego mo~y,
Holel Polaki L. Kodjatew8ki • Kali ..... M. GrnoWarnawiJlskie
zgromadzenie
ziemskie, wortu Zlrmierzonego przez kr610wę ' atalię byle tylko nlżyć ich doli. Ale Greoya musi berg
i Bialer z Warszawy, A. Rolen z Krośniewje,
wskutek tegorocznego nieurodzaj n, wyasy- odwołania się do skupcz)'ly, rząd oznsj· w sprawie tej postępować w porozumieniu Klopski z Niedtwiedziej·Woli, K. Kobn s Berlin&,
guowało I'S. 12,000 na zakup zboża na mił, że w kwestyacu, odnoszących się do z innemi mocarstwami.
Kuske ze. Zd.·WolL
Br.ad Hotel. E. N.umarkorz Llebtent"Dn, E. Rotargach , celem odstępowania go włościa- stosnnków w rodzinie królewskiej, wladzą
Ateny, I listopada (Ag. p.). Delyaunis,
seubauul z Norynbergi, K. Ro$.chker z Dl1reu, G.
nom w zimie i na wiosnę po cenie zakupu. kompetentną jest tylko regencya.. Na żą' przyjmując delegacyę kreteliczyków, oświad- Bl!eker
z llinden, B. Hers., N. Wrollikowski, Z..Charków, 30 października. (Ag. pln.). danie rządu, metropolita wyjaśnił osnowę czyi: Kwestya kreteńska nie da się I'OZ- remb .., Paprocki, Orłowski i Natanoon z W..rs .....y.
W dniu dzisiejszym w izbie s/}dowej tntej- dwóch dokumentów rozwodowych, z któ· wiązać bez zgody Europy. Należy dążyć
Hlt.1 VI. to rio Wilhelm z Brukseli, Uin., D.bszej rozpoczęła się przed sądem przysię· rycb pieJ'\vszy zawierał zdaoie synodn o . do szc7.ęśliwego- rozwiązania środkami po- .rzyński i Satiewlti z Warszawy. Dmitriewski z
glych rozprawa o nadużycia w banku nielegalności rozwodu, drugi postanowieilie kojowemi. W końcu Delyauuis wyraził ży  Si~dz&, Mdiwano .. z Sipacb, Budzi.ńBki ~ Lobu·
KrzY'""o".»i z Kallaza, Linbowilk.i z Bia·
miejskim w Starobielsku. Rozprawa po· uieporuszania nanowo kwestyi raz 1'01.- czenie, aby mógl zebrać się nowy kongres leg.stolm, Pasil!:o ...ka s KnmIk&, Rowki. Łasku.
tl'wa przeszło tydzień.
strzygniętej. Król 1tlilan, pocierający rocz· europejski, na którym podjąłby obronę ich
Hotol lI.nto.II'.I . T&iler z Kielc, Krokow.ki, ny bowski, Mann, nawĘind, Holewi.ńBki, Alarualkow.
Paryż , 28 paździel'uika. (Ag. pln.). Dzi· nie 360,000 fr., nie llodnosi!wcale kwestyi s{ll·awy.
ski, Kasprowie., neJko. Trojacki, S.nryeh, lIichasiaj w kościele Ś \v. Snlpicynsza odbyło się pieniężnej.
Tripolis, 1 listopada (Ag. p:). Stosownie łowski,
Kaezyński, Buchnar, Ciszewski, Siewierski.
Praga czeska, 3ł jlaździel'llika. (Ag. p.) . do rozkazów, otrzymanych z Konstantyuo- kowrońBki., LDziński, LiDiarskl, Slaski, OM...noworoc?'y8te nabożeństwo z powoc!u odjazdu
seminarzystów do pulku. Celebrował al" W komisyi szkołn~j sejmu czeskiego, de- pola, władze tutejsze czynią przygotowania .ki i Gnatowski • W........wy, Wieae. Rooenberga,
cybiskup paryski, który wygłosił Ilastępnie putowany mlodoczeski, Herold, postawi! do znacznego powiększenia załogi i budo- Nowicki •• Zd.-Woli, Wo\man z pood~bic.
alokucyę, wzywającą alumnów do gotlnego pouownie wniosek Kwiczali. 'l'ntejsze pi· wy nowych warowni w prowiucyi.
i chętnego spelniania obowiązków slużuy sma niezadowolone są w wysokim stopniu
Praga czeska, I listoplIlIa (Ag. p.). Stawojennej. .Powinniście okazać się zarów· z postawionegó w sejmie morawskim przer. roczeski deputowany, Tonner, zlożył mau·
różnych wiełkości do 8przeda.
uo Ilajleps?'ymi żolnierzami, jaknajwierniej· Szroma wniosku, żądającego pomnożenia dat poselski do sejmu, pod naciskiem wy·
szymi przestrzegaczami karnośc i kościelnej . mandatów z kUl'yi mniejszej własności. borców, którzy żądali odeń glosowania
nia.
Próbę tę należy przecierpieć bez słabości. Niemcy muszą odl'zndć ten projekt, dążący przeciw ugodzie z niemcami.
Bliższa wiadomość n Hettzelllle,·
Arcyhiskup będzie się modlił zawsze za do powiększenia liczby mauda.tów czeskich.
ga i )zraelsoDL
armię fł'ancu~ką,ponieważ honor Francyi Według .Politik", staro czesi zaniechali zu2025-6-1
Osta tuie wiadomości haudlowe.
leży mu na sercu."
pelnie projektu zlożenia mandatów.
Praga czeska, 30 października. (Ag.
Poczdam 31 paździe1'Oika. (Ag. p.). JeOd No"ego Boku DO WYNAJĘCIA
Warszawa, 1 listopada.. Weksle kr6l. term. n&:
pl n.). P r zy wyborach wczorajszycb do' go Ce~arska Wysokość Wielki Książę Wło· Berliu (2 d.) iO.90 żf!d-, W.60, 67'/" 70, 72'/. kup.;
rady miejskiej młodo czesi zdobyli cały 3-ci dzimierz Aleksandrowicz wraz z Malżonką, Lon~yu (3 m.) 8.22 Żłd'i Paryi (10 ~.) 32.95 ż~d.:
• młe8zkanlem , a nadto kilka mi ...•
okrąg wyborczy. Także w drugim okręgn, odjechal dziś po połndniu w odwiedziuy do WI.d.ń (8 d.) 72.35 źf!d., 72.05, 10, 15 kup.; i '", li·
sty Iikwidacyjn. Król PolslU.go d. 89.75 żąd.; ma·
ksń Da pi~trze, w blialtoki do..ó" f"..i·
gdzie trzymali się starocz~si, uzyskali wielkiego ks. Meklemburg - Schwerin.
łe 88.75 źąd.· 5'10 poiyo.b wsohodni" r emisyi
Iijnych tow. ake.•. b. K. Schełbłera.
Moskwa, 31 października. (Ag. p). Izba 101 .75 żąd., ii' emisyi 101.75 Żąd., m .mi.yi lOl.5O
znaczne mniejszości. Niemcy wstrzymali
Oferty skł&dat! w administracyi "n.i...·
pożyczka w.wnętnoa z 1887 roku 88.25
się od glosowania. Jakie panowało rozj/}· sądowa skaza/a pomocnika adwokata sądo· ż\d.;
nik." pod lit. A.. B. T.
2063-3-1
u'zenie, dowodzi fakt następujący. Staro- wego KOl'olewa, studenta Nikoliewskiego żą.d.; 5°/. Usty za8t&,~ne ziemskie J seryi 95.50 itd.,
95.25,
20
knp.,
nr
seryi
lit.
B
94.30
Żąd., 94.15, 10,
ZG1JBIOi'O
czeski deputowany, Złamal, wygłosił gorą- i b. dozorcę okręgowego Godziellę na ze- kup.; 5'/, Ii ••y za.l&tVDe miasta. Wara""y [ 98.75
eą fi lipikę przeciw Edwardowi Gl'egrowi. sianie do gub. tobolskiej, a zapasowego ąd., Il 97.75 żąc\., nr 95.25 iąd., IV 93.85 "td.,
kartę
pobytu,
Dwaj synowie Gregra uapadli mówcę i pisarza Niewiadolllskiego na t.rzy lata do 93.60, kup, V 935O. kup. n yilk.outo: B.rliu 5'1"
wydaną z tntej zego magi h'alu n
Loutłyn 5"/., Paryż 3°1., \V iede(. " '" Petenburg 6°/..
'Srodze go pokaleczyli.
rot aresztanckich.
W&rtoś~ kll1)OUn z Ilotr. !i'I,: liny l&Stawue ziew·
imię Jlllj&llny Fabi&Jiski~.
Praga czeska, 30 paźdz iernika. (Ag,
Uzun - Ada, 31 października. (Ag. p.). .kie
168.91 warsz. I i II 38.3, ł",J .i 236.2, IistJ
111n.). HI'. Ryszard Clam Martiuic ustępu- Kompauia fra.ncuska właścicieli przędzalni lik ... J57.3,
Łaskawy ZDalazc& raczy !loty
Iloży •• ka prelUiowa I 141.1, II 62.0.
Pol.rebure, lli.topada. Weksi. \1& 1,01l,lyu 81.40,
Je z komisy i ugodowej.
w~ny i bawełny zakupiła 100,000 purlów
w nlagistracie łódzkim.
Bern, 30 październi k a. (Ag. pln.). W.Te· I średniej welny azyatyckiej i zamierza za- II I,ożyozk .. wscboduia 101'/., Ul p.'y,.• k& wICho·
2076-1
dui
..
103'/..
4'/,'/,
noty
saat&wn.
kredyt.
Iiemskie
synie panuje zupełny spokój. We Frybur- f jąć się hodowlą owiec ruskich, francuskicb 133.25, akey. banku rnaki.go dla handlu ugranie.gu porządek przywrócony. Dwie kOlDpa- i biszpański<:b, celem uzyskania welny cien · neg. 'Ul9.00, petersburakiego blLUku d,skontowego
Ilie regula1'Oego wojska czuwają nad SIIO- kiej lIa stepach w ~kręgach brakulskim 596.00, b..uku lniętls,uarodo ...go 488.00...........,..ki.go banku dyskonto ...go -.-.
kojem miasta.
i peldyńskim.
Berlll, 1 liatop&d... BlLUkBoty makie saTU:
Berlin, 30 października. (.Ag. płn.). Rząd
Paryż , 31 października. (Ag. p.). Koua dostawę 217.50, .. ekole U" W. "'''9
katolicki kantonu fryburskiego sądzi! się reSllOl)deutowi nJolll· u$ldesDebatsn,o~wiad· 246.35,
2ł6.IO, DOL Petersburg kr. 2ł5.65, .. PetersbDrg
zagrożonym pr zez liberał6w. Zgromatlzil czyi Delyauni , mówiąc o slll'zeczności in te- tl!. 243.50, u.. Londyn kT6t. 20.35, u.. LoD,lyn ~I.
przeto chłopów z okolicy. we FI'yburgu i re ÓW greckich i bułgal'Skicll na półwy· 20.14, na Wiedei! 176.85, kapuuy .alo. 32 .60;
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Łódzki.

VICTORIA.

'C

We wtorek, dui. 4 listopad. 1890 r.

O

lAPOSINIKOWA,C

Komedya W 4 aktach,
napisaua przez Michała
OSOBY:
Rado.ze",I"
p. .H. Trapszo
staaia,J'ego córka
p-na T. Trapi'o
Petron a, ciotka
p-ni Barwszew.ka
Prosiiliewicz
lop·
Popła..,ki
Gębalińaki
~. WiJlkIer
Matylda,jego cOrka ::p-na Prrwdzic

5 sztuk 5 kop.

~;~:;'f;.~ega c6rka i~nc:.~~;~ii
...x.carz,na,jego żona ~ p-ni trrapuowa
8~~;:
i~: ~~=wskJ

powodu · pojawienia się '\' handlu falsyfikatów, zaopatrzone zostaly . __~vewllątI'Z
lmżdego pudel1m pod deldem, w naJ)is rosyj sld

ip. Jahollilki

Hrabia

Adam Wolski

Ekonom
Szm1ll, arendarz

~=ruik
~ słoi.....

'p. ,DobrźaflskJ
ga.,c,a.U,11-1N
p. Z a b o r s l < i 4
p. RatW8zew.ki

Poółanlee

Parobek
1 lokaj hrabiego
2"
"

~.p-niSObtass;:kO:~W~S~ki~kal

p.
p.
p.
p.

tl,

Walenł.bwslti

a

jednocześnie

7"

został

znakomity ich gatunek

li'

'1

polecają:

Artyknły, wchodzące w zakres swego .kladu towar6w
żelaznych, oraz- wszelkiego rodzaju narzę".i. wa .. zta·
towe, jak r6wnież :

O(''b88.~eule.

llhapKa, IIO.l\'b N. 1437, Gy.
npoA'8031'hCH .l.881118110e liM y .
npHna)lllClI< 301e e A.lOIl3ilO

~:.7n~:~:k!tt~~:!~~ank.".

Maszyny do pisania Remingiona.
A.paraty oświetlające WolI.'a.
Welocypedy AllgieJ.kiej fabryki Convenlzy lIa.hi.lat' . C·..

a3KJI/oąaIO IIleeCR m. lleóeJU
II ollhneBDoe 315 py6.

apJ\lI

~
m~2~-~1~~~-~1~~~_ _~~~~~ M~H8~~~T~~~n~n~
/I _ _ _ _ _~~~_~~~_~~~~~~~~~~~~~~~2~
npl06p'llTllTe.lR lrpall'b ~1nxalU~

potrzebny jest

Z A O P A 'l' R Z O N Y S K li A D

1 1 ;[alnllllDHą3 ,

W l' O W O
włącznie

tym tygodniu od niedzieli , d. 2 listopada elo niedzieli, d. 9 listopada

WYPRZEDAŻ

w wieKU o'il at

CTaRItCJIUOa ~(8opaKon-

}[ Ol\tHGy !lpO.l\aB~eM('/u.
. 11lpe)lKeTllB'b HO"'80 pa.cMRT p 1lB3Tb
Cy)(e,Ga'Lro llpllC'fRnH 11 B'b .l.ellb

Ha ,,1l~t oooli.
ORTS6ps 4 IIIIR 1890 r.
CYlle6Hblii IIpIlCTQB'h CylUHHCKift .
~067-1

wl1terya.łów weł'nil1oych,
wyl~Zlle e.or. w~aeryezu
:Południowej i

I

Ile, róg

vis-a-viR dom\! p. Abla XlI
od 11-1 '\V (lol. i od 3-7

jedwRbnych, Rtł'RSÓW, JnRteryn.lÓw lIa
pokryda olebli, ftrRukek 1I110y i dryłiehów ol'az iunych towl1rów
wallldaktnrowych W

resztkach

po cenach prawie o połowę

9-10
1 od Ten..,baum&.
2-~ po poło
.ka lłi rano
38, dom

niższych,

lecz absolutnie

stałych.

Herzenberg et Izraelsohn
W

Dr. med. E. Sack

po oiłbytycb 9i:ndy.. h w Berlinie i
bUJ'gn powrkll.
I kluek. Spe.yalad6:
Przyjmuje od .",.....UJ . .i
żo!+dka

23.

ŁODZI,

PiotrkowskR

23.

-= !..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
-

~=L::.;;.~....J

IXNVlII.i -- XNV !ń••
,~xiiitiia_-_3:iii[iN.
ii N.3:iiiI~::lIili---iiiiiiiiii------II !!y6

OB'blIB.ffEHIE.
przepJ'owadsi si, Da :uJic§
jowa. Nt 3, dom PrussaK.&.
ch.ryc. na HI,~.k I killkl
7'/. - 10 rollO l od 3 - 5 '.-..r·.c-c,-

Pol~camy

gotowe krążki Gelluloidowc
wyroba

ra~rjJU

ul.

2056·3.t

CY)(U(iBWt U pUC:ra 81. C",1la,J,a MII.
pOBbI",.Oy)(eli 3 ro ]]eTpoKPno~al'o
OR1'yra l1rBaTiił 3eHoRoB'I> CymIlA.
cKiii, JliliTe.lLcToy/Oudll B'L rop. lIo.
UB B'L )(OY1l N 1437, 06'LRURen,
'ITO 29 OKTS6ps oero J890 rO,l,a
10 '1ac. y"'pa B'L rop. JloJ(3H ••

punu LeonOWI' Bernstel'n,

og61nem i
muzyki,
kuje dem i place i pl'aguie
lekcyj gry na fortepiauie w
Oferty w administracyi "Dzien·
nika" pod lit. T. J.
2055-2-1

osadzie.

Wschodnia N. 15.

kt6rego powyżsi są przedstawicielami na Kr6lestwo Polskie,
powierzyli za.tępstwo na Łódź i okolice

wykształceniem
towną znaj omością

DO SPRZED,AKIA

APTEKA
Bliższa wiad'omo~ć: Karoński,

Dom Handlowy J. BLO CH w Moskwie,

z

.FOTOGRA.FICZNEGO
E. Stumman

'II

JołP"~0<>E::H3<>0~0I0001000E3-0C>0000Oit

lódt, ulica Promenadowa Nr. 778·b, dom Prl nza.

DO ZAKLADU

'"

2033-5-1

;.

specyalnie, a także
ryi. Wiadomość u profesora
czalowskiego, ulica Widzewska
32 naprzeciwko gimuazyum.
2056-3-1

O

jeszcze ulepszony,

SKŁAD TOW.ARÓW ŻELAZNYCH w Warszawie

lekeye spiewo

O

1-

KRZYSZTOF BRUN i SYN

ukończywszy
W Warszawie, życzy

'"

'II

$~,,~Cf"

W

"m,

~a,c,t..,.t,a.11-t

m. S'Z~'OO~'Z~O'llU ·

A>
Wialocki
Wfrgili....

Rzecz tlzieje się na
'IV akcie 1
2 i 4 w domu RadoszewskIego"
g
___
w_3_u_Ju_
·a.b_ie_ll_.- _.,

~
II

" nfALlN"

do }18sazelniuia kaUlw, .,azYD, rur
par,wy•• I wo~aycłl. Krłtkl cell.lol·
d•• o q .tulo I trwalo, .,stępuj .. draM gtUIlV i azbeBt warknszach, kt6re
puy wypInaniu daj, moc be.użytecz
nych odpailk6w.
Skład artyka"W too.aicznych

S'I.'AlIIROWSKI I S·kI,
• lIbi, ' u1. Pllirkowaka, dom S.
Rosenblatta.
1398-0-13

___

~1

