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,,~owe taryfy przywozowe, rzecz wido~j!n~, będ'l silnie utrudniały dostęp do Ro-

syi tych ""wal'pw zagranicznych, od których opłaty przewozowe, bardzo są podwyż
szone. Jakkolwiek \Vyso.~ą względnie wartoŚĆ przedstawiałyby wyroby fabryk zagranicznych, dopuszczone podwyższenie
opłat przewozowych i dla nich nie może
naturalnie pozostać bez wpływ , nawet i
be~ zmiany pozostałych wa~unków. Tymczasem obecnie jest w opracowaniu nowa
taryfa celI~a z bardzo wysokiemi wymiarami .opłat celnych. Jeżeli ostatnie proj ekty
bęqą zatwierdzone, to wtedy przy jednoczesnem podwyższeniu i opłat celnych i
kosztów przewozu, wiele przedmietów, np.
maszyny rqlnicze i narzędzia, staną się
całkiem niedostępnemi dla ogromnej wię
kszości gospodarzy wiejskich. W każdym
razie, w tej postaci, jak się obecnie ukła
dają taryfy przywozowe, będą one niczem innem, jak środkiem uzupełniającym
ochroll~ celną w interesach garści fabrykantów i przemysłowców ruskich. PlozytacZ!l.nie wszystkich wypadków pod wyższe
nia taryf llrzywozowycb, zajęłoby zbyt
, wieJ,ę miejsca. Takie taryfy podwyższone,
jak wskazywaliśmy, będą. wprowadzone od
20 grudnia r. b. (st. st.), wtedy, gdy nowa
taryfa celna dopiero jest w opracowanin.
Dlatego, jeżeli podwyższenie taryf celnych
uznano za konieczne bez żadnych zastrzeżeń, tp te podwyższenia powinny być obowi'lzkowo wzięte na uwagę przy opracowanin przyszłego obłożeuia cłami towarów
przywózowyclI, gdyż w rzeczywi~tości,
dzięki wskazanym środkom w dziedzinie
taryf kolejowych, wymiary przyszłpj ochro-
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plus cała róźnica z podwyższenia kosztów które naleźy ograniczyć. Ale wskazówki i
pl'zewozu. Pomijając ostatnią okoliczność, 'Postulaty jednych tylko fabrykantów wcabędziemy pozbawieni wszelkiej możności le uie zapewniają słusznego rozstrzygnięmniej więcej prltwidłowego oceniania fak- cia kwestyi. Rzeczywiście, gdzie powinny
tycznych następstw dla ogólnego rozwojn powstawać u nas fabryki, dlaczego mianoprzernysIowego Rosyi zamierzonych środ- wicie w okręgu centralnym, a nie tam,
ków bezpośrednich i pośrednich do popar- gdzie dostatek warunków sprzy'jaj 'lcych
cia działaluości fabrykantów i przemysłow- pomaga do powstania i wzrostn dziatalno.
ców. Nie będziemy tu przytaczali szcze- ści fabrycznej?
gółowych przykładów podwyższenia opIat
.Jakiekolwiek dokładne wskazanie najprzewozowych od wyrobów fabryk I'I\skich przyjaźniejszych dla produkcyi fabrycznej
położonych w gnberlliach nadwiślańskich, miejscowości przerasta siły każdej iostynadbaltyckich i wogóle zachodnich pogra- tucyi, nawet po przeprowadzenin najobszernicznych.
niej szych badań uprzednich, których, za,,'fe wymiary powiększenia koszlów prze- znaczymy tu, wcale u nas nie myślano rowozu, obowiązkowe dla towarów przywo- bić. Przez środki, mające na celu jedynie
zowych zagrauicznych, które wskazaliśmy sztuczne poparcie lub też ogl'aniczenia,
wyżej, w wypadku obecnym dla wyrobów nie można stworzyć zdrowego przemysłu,
przemysIn kresowego staj~ się, zgodnie chociaż można wywołać zbyteczne wstrzą
z cytowanym cyrkulal'zem, tylko minimal- śnienia prawidlowego rozwojn całej !1zianemi. DoŚĆ się okaże towarów, dla któ- łalności przemysłowo - handlowej. Zycie
rycb opłaty przewozowe do niektól'ych idzie swą koleją, nie czekając na zbytnią
pnnktów, leżących np. na boku od lio- reglamentacyę, albo wbrew tej ostatnił\j.
skwy, okażą się wyższe nawet od stawek Jednym np. z charakterystycznych zjawisk
taryf przywozowych dla towarów zagra- w życiu przemysłowem Rosyi jest zwracanicznych. Tym sposobem jednolity prze- ją.ce u wagę w latach ostatnich przeniesiemysł I'nski wskutek nowych taryf kolej 0- nie okręgów przemysłowych bliżej kresów,
wyoh dzieli się na różne okręgi, przyczem na południe, zachód, wschód, gdzie taliszy
jedne okręgi, jak np. moskiewski okrą.g opał, materyały surowe i t. p. Niech eprzemysłowy, otrzymują poparcie, inne Z:LŚ nergia przedsiębierców oddzielnych, uzbropostawione są w odrębne warunki konku- jonych w niezbędną. wiedzę, szuka i rozrencyi.
stl'zyga, gdzie naj wygodniej wytwarzać
"Przypuśćmy nawet, że taryfy na prze- produkcyę danego produktn. Taryfy kow:~z tow~!·ów. z kresów ~o wn9trza ~ llejowe I!?winny tylko ułatwiać wszelkiemi
Dlzsze, DlZ między stac'yaml 110syl central- srodkaml przewóz tak produktów ro)ninej . W takim wypadku, dlaczego by nie czych i fabrycznych, jak i niezbędnych dla
zniżyć kosztów przewozu do miejscowości nich materyałów, bez sztucznego popierawewnętrznych?
Na przykładzie maszyn nia jednych na szkodę innych. Nadauie
rolniczych widzieliśmy jnż, że wysokie ta- taryfom kolejowym znaczenia środka. uzu·
ryfy wewnętrzne zbyt tamnją rozpowszech- petuieniaj'lcego ochrony celnej może sprzy·
nienie nawet takich pl'zedmiotów niezbęd- jać tylko wstl'zymaniu prawidłowego roznych, jak maszyny rolnicze dla gos podarzy woju naszego pI·zemyslu. Że taryfom nlLrolnych. Teraz zaś, przy pomocy nowych dają w danym wypadku znaczenie takiego
taryf kolejOwych, odbywa się jakby odda· środka, wskazuje na to jeszcze ta okolicznie w wyłączne posiadanie pewnych ryn- ność że z pnnktu widzenia interesów sieci
ków pewnym fabrykom, niezależnie od kolejowej powszechne podwyższenie taryf,
istniejącego układu stosunków pI'zemysło - zmniejszając wymiary przewozn, wstrzy
wo-handlowych. Fabrykanci okręgu we-I muje przez to i wzrost dochodów dróg
wnętrznego, być może, powiedzą, że prze- 'Żelaznych".
ncywilizowane, i wiełe czasu upłynie, zanim
nznają jakie sądy międzynarodowe.
- Nigdy do tego nie przyjdzie-zawolał
mój ojciec - są rzeczy, które trzeba sobie
wywalczyć, wyprocesować. Gdyby nawet
nstanowiono takie sądy, to silniejsze pań stwa nie poddałyby się ich wyrokom, tak
samo jak szlachcic obrażony nie pójdzie na
drngiego szlachcica do sądu ze skargą, lecz
pośle mn seknndantów.
- PojedYDekjest także harbarzyństwem.
- Nie zmienisz tego, doktorze.
- Lecz nie nazwę tego dobrem, ekscelencyo.
- A ty, Fryderyku - zwrócił się teraz
ojciec do mojego męża. - czy i ty za 0trzymany policzek przyjąlbyś zadosyćuczyuienie w formie wyznaczonej przez rząd
kary pięciu florenów?
- Nie zgodziłbym się na to.
- Wyzwałbyś plozeciwnika?
- Ma się rozumieć.
- Aha, doktorze, słyszysz, Marto?- trynmfowal mój ojciec - nawet FilIing, występnjący przeciw wojnie jest przyjacielem
pojedynkn.
- Przyjacielem? tego nie mówię. Powiedziałem tylko, że w danym razie postąpiłbym tak, a nie inaczej, taksamo jak szedłem i w razie potrzeby pójdę na wojnę,
chociaż jej nie popieram. Poddaję się tylko Ilannjącym zasadom honorn, nie twierdzę jednak, aby te zasady odpowiadały 010jemn ideałowi nobyczajenia. Gdy on z czasem zapannje nad światem, zmienią się i pojęcia o honorze: wtedy nie znieważony lecz
ten, kto śmiał znieważyć, napiętnowany bę
dzie hańbą; a przy tern wymierzanie samemn sobie sprawiedliwości w kwestyach honoru wyjdzie wtedy ze zwyczaju, tak jak
wyszło już przy załatwianiu iunych spraw.
Do tej chwili ...
- Dlugo jeszcze na nią poczekamyprzerwał ojciec - a przynajmniej dopóki
szlachta istnieć będzie.
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lninistra~czy rzeczy istotnie tak żle stoją?
Czyż wy, ·ministrowie i dyplomaci, którzy
nie zdołaliście tym niesnaskom zapobiedz,
nie macie teraz sposobu zaradzić zIernu?
- Czy sądzisz, baronowo, że naszem zadaniem jest utrzymywanie wiecznego pokoju? Byłaby to wprawdzie piękna misya,
ale niewykonalna. Naszym obowiązkiem jest
strzedz interesów dynastyi i honorn pań·
stwa., oddalać wszelkie zamachy na złama
nie jego potęgi, a mścić się za krzywdy wy-

rządzone.

- Słowem, trzymać się militarnej zasady: nieprzyjaciela - to jest wszystkie inne
Ilaństwo - krzywdzić o ile się da, a gdy
w.yniknie sprzeczka, obstawać przy swoich
żądauiach, chociaż się wie, że są nieprawne, wszak tak?
- Bezwą pienia ...
.:.... I spierać się tak przy swojem, dopóki
drugiej stronie cierpliwości nie zbraknie, a
wtedy wybuchli. wojna ... 'fo jest wstrętnel
- To jest jedyna droga wyjścia. W jakiż inny sposób rozstrzygać spory narodów?
- A jakże bywają rozstrzygane spory
między ncywilizowanemi jednostakmi?
- Przez sąr\y, ale narody nie mają uad
sobą żadnych trybunałów.

-'l'aks8IDl) jak dzicy -- dopomógł mi
dr. Bresser~- WynIkli. z tego, że paóstwa
we wzajemnych slosunkach s'l jeszcze nie-

Przemysi, handel i komnni kacye.
Drogi żelazne"
- W ministerynm komnnikacyj wpro·
wadzono nowe przepL~y, dotyczące rozpatrywania corocznego w końcu rokn przedstawianych do zatwierdzenia ministel'ynm
bndżetów prywatnych dróg żelaznych. Obecnie, jak douoszą .Peterb. wiedomosti",
z rozporządzenia ministra komunikacyj,
budżety, przed ich rozpatrzeniem i zatwierdzeniem przez departament, przedstawiane
będą starszym inspektorom, którzy w tymże rokn dokonywali rewizyi i stwiel'dzili
na miejscu większ'l lub mn iejszą konieczność tych lub innych urządzeń i połączo
nych z niemi wydatków. ObowIązkiem inspektorów w tych wypadkach będzie sprawdzenie i ocena bndżetu, oraz przedstawienie swych wniosków b ezpośrednio ministrowi ~omnnikacyj.
- Przy wielu zarządach towarzystw kolejowych, jak wiadomo, istnieją kasy wzajemnej pomocy oficy ali~tów kolejowych.
Zarzą.d jednej z nich podniósł kwestyę połączenia wszystkich tych kas. Dla rozpatrzenia projektu mają odbyć się narady
przedsta wicieli kas.
Handel.
- Nowe zarządzenia rZ'ldu pruskiego
w sprawie zboża ruskiego - pis7ol} .Peterb. wiedomosti" - muszą., I'zecz prosta,
wywolać z naszej strony starlLnie ku zapewDillDiu wywozu zbota do iunych l'a(lstlV.
Co do tego, jesteśmy .w bardzo pomyśl
nych wal'Dnkacb odnośme do Włoch, TUI'cyi, Grecyi, Czarnogórza i innyell pailstw
Enropy. Pierwsze z tych państw nie potrzebują bronić swe~o rolnict\va przed
współzawodnictwem innych, za~ u pozostałycl! nie będziemy spotykali się ze zbożem
amerykańskiem. Okoliczność ta zwrócila.
już uwat;ę ministerynm skarbu, któl'e, o ile
słyszeliśmy, r.ajęte jest tel'az sprawą moż
liwego rozszerzenia naszych stosnnków
handlowych ze wszystkie mi państwami
południowej Europy, do których nadto
mamy bard1.o łatwy dostęp (Irogą morską·

niknioną, jak trzęsienie ziemi i powódź, ale
ja nie umiałam się z tą myśl ą pojednać.
.Czy to konieczne?"-pytałam beznstannie, a
odpowiedź brzmiała przecząco. Nie mogłam
się poddać rezygnacyi, lecz z bólem szalonym i odrazą chciałam wołać: .Nie czyńcie
tego, nie czyńcie". Co nas obchodzi! S7.1ezwig lub Holsztyn i roszczenia .duilczyków"
Czy .książę-protoknłowy· nznawał lub zno
sił postanowienia z 13 listopada 1863 r.
co nas to mogło obchodzić? A wszystkie
gazety tak zastanawiały się i rozbierały tę
ndzielał.
- I nie będzie się bronił, gdy sąsiednie kwestyę, że na pytanie .czy nasi mężowie
i synowie mlLją być zabici1" miejsca już nie
pa"lstwo napadnie na jego ziemię?
- Nie będzie wtedy napadających sąsia- starczyło. Chwilami tylko mogłam ~ię z
dów, tak jak teraz obywatel wiejski nie tym stane!D rzeczy pojednać, wtedy mi!\uo
obawia się napaści drugiego obywatela i wicie, gdy rozmyślałam o pojęciu obowiązku
nie potrzebnje trzymać uzbrojonej służby. Zapewne, należeliśmy do związku niemiec
- 'fak więc w państwach przyszłości kiego i powinniśmy walczyć w obronie praw
nie będzie uzbrojonych wojsk? A cóż z WIV naszych związkowych braci. Zasada naro
dowości była może czemś, co wymagał o le
mi się stanie, panie podpułkownikn?
- To, co się stało z llzbrojoną słnżbą pierwotnej formy ujawniallia swej siły
z tego punktu widzenia wojna była konie
feodalnych paliów.
Stara ta, a odnawiana teru splozeczka cznością... Przylgnęlam do tej myśli, czel'
trwala jeszcze czas pewien. Z zachwytem piąc w niej balsam na szal' piące mną ciel'
słnchałam mowy Fryderyka; roskoszą. na- pienia. Gdybym wtedy przewidziała, jak
pawała mnie jego śmiala obrona zasad szla- w dwa lata późuiej ten braterski związek
chetnie myślących jednostek i w ducbu przy- niemców rozpryśnie się, 1\ nienawi 'ć wzglę
znałam mn miano prawdziwie .szlacbetne- dem prosaków większą będzie w Austryi
niż obecna nienawiść względem doilczyk6w
go człowiekal"
"
-wtedy zroznmialabym odrazu, że motywy
"
))rzytaczane na usprawiedliwienie czynioZabawiliśmy w Wiedniu przez dwa tygo- nych nieprzyjacielskich kroków, są tylko
dnie. Nie były to jednak dla mnie dni frazesami, frazesami i wylcręl.ł\mi.
szczęścia. .Zapowiedź wojny·, spoczywaWieczór sylwestrowy spędziliQmy znowu
jąca na listach wszystkich , wyzierająca z w domn ojca. Z uderzeniem dwunastej, ojkażdego artyknlu gazety, ciążyła nade mną, ciec mój podnosząc zklankę z ponczem
odbierając swobodę myśli. Choroba, śmierć, przemówił nroczy 'cie:
powódź, ogie"l, stowem nieszczęścia, które- Wznoszę ten toast za powodzellie Darni natura nam grozi, to są rzeczy niejako szego oręża w spod&iewanej w tym rokll
konieczne; nie myśli się o nich, ILle dlacze- wojnie, - postawiłam napowI'ót trzymaną
go ludzie stwarzają sobie nieszczęścia, któ- już w ręku szkłankę - I za szczęśliwy pu'
re dl'llzgOCZą i tak jnż na wnlkanicznym wrót naszych Dkocbanych, dokończył,
gruncie zbudowane szczęście? Wprawdzie
i wojnę ludzie uważają za rzecz tak nieo(D. c, n,).

To też nie ma istnieć zawsze - zalldoktór.
.
- Oho! i przeciw szlachectwn występujesz, panie radykale?-zawołał ojciec.
- Przeciw feodalnemn bez wątpienia.
Szlachciców przyszłość nie potrzebuje.
- Ale za to tern więcej szlachetnych luuzi - potwierdził Fryderyk.
- A ten nowy gatunek ludzi będzie
przyjmował policzki1
- Przedewszyst.kiem nie będzie ich sam
-

ważył

"

I

DZiENNIK ŁÓDZKI.

prP)Vt\ powyższa będzie także uII'zględ- wyższy nie stawił się na alarm . .Test to wy- ny wystąpił 7.e skargą na drogę sądową..
szczęście, wid.zieć się, m6w!ć, !Iie rI:'ć na
Ilioną przy ostatecznem zlItwierdzeniu no- nikiem śmiesznego antagonizmu pomiędzy
(-) K rad z ie że. W tych dniach kilku tern, prowadZIlI dysputy zlłlemleckim lICZO_
wej taryfy celnej., oraz przy dysk yi nAd strażą oclJotniezą mi ejską a pl·ywatną. złodziei wybiw zy o ' 1' w murze dostalo Ilym , odbiel'a~. od niego. upominki, miniO że
najpijniejszemi potrzebami ru kiej floty Strażacy ochotnicy niechętnie przyjmują się do sklado wódek p. Ma ickipgo w do- 1\1\ (~rzwia.ch. jego g.abil!et.n pl'zybite jest
)Jaodlow4\i.
pomoc obcą i prawo ratunku przyznają tyl- mu N. 728 przy ulicy Piotr owskiej i skra- zaWladolllleme: .przYJmllJe IIIteresalItów tylko od gl)dziny 12 - I w pohtdilie'.
Prz emysł.
ko bie. AmbicYA ta, jakkolwiek chlubnie dlo kilkaset bulelek spirylu za rs. 300.
- Ka soboLniem zgromadzeniu akcyona- ~wiadczy o gorliwości strażaków, w kuto
Wszystko to jeszcze lIiczem Ivobec całe'
Z mieszkania pp. ~fjłJ e l' w domu p. 'uryus~ów cuhownl "02:er k"~ ustanowiono kac h j.edn~k okazuje się fatalną, w razach dry Jlrzy ulicy Ogl'odl)wej, skradziono I)()(l- falangi lekarzy, to miejsc '''yeh, ' to nav~_
dYWIdendę Za kampanIę ubIegłą w wY80-1 gdy 811y ICh są lIIedostateczne do naleiy- czas nieobecno ci pp. M. parę srebrnyclI wowych z różnych kr~iców ~wi(lta, z któkości 7%, to jest 17'1. rs. od akcyi 25
tego pelnienia zadania. Skutkiem
pom- lichtarzy, warto 'ci rB. 150.
rych każdy ma taksamo z nim mówić odrublowej.
ni nych objawów niechęci, straże prJwa(-) Jutro w teat rze Victoria po raz bierać od niego wskazówki; dl' Koch' lDa
- Inży nier gÓl'Uiczy, p. Glebowicz, za- lne stawiają się tylko na wyr:\żne żądanie wtóry "Trubadur," opera Verdi'ego.
ich nawet zachęcać do wspólnej obserwa_
mierza od I'oku l89l 7.orgauizować na pomocy. Nocy onegdajszej nar.zelnik 1'1
Piel'lvszą n o wością w teatrze Victoria, cy!, do .wypróbowaula ie~o nietody, co wię.
wiel ki! skalę eksploatacyę ołowiu w 7.1\- odtlziału zapytyw(l.ł <łię nawet przez kOIl- jak już donosiliśmy, będ1.ie ~owa ol18retka ce;, zasIęga ich rady I , t. d. ! t. d. Lecz
głęb in donieckim, gl1zie odkrył ou bogate nego posłańca, czy nie potrzeba jegd ska
p. t. "Wdowa malab&rska" (LII venve de wszystkie tego rodzaju l)'stJ·~tue
pokłady tego melalu.
ży. Oddzial ten przybył na miejsce o go- Malabar) z Iibretem pp. H. Cremieux i chwałki i kłamstwa byłyby jeszcze
- WKrótce IV Petersburgu otwarty bę- dzillie 2'1•. Po ustawieniu pompy parowej DelacouI', a z muzyką Het've'ego, twóccy tełką, złem uielmikninnem w
d~ 6 JJO}vy skład wyrobów drobnego prze- przy kotłowni, spostrzeżono, ~e .smok nie .Malego Fausta" i .lSitouche."
Nowa 0- wypadkach, gayuy nie zamach, opalty
myslu.
mieści się w rurze studziennej (smok ma peręlil;l IV rajn jeszcze Ilieznana, a gl'Rna nl\ pobn(lkach agoistycznych, na chęci wyW y k ształ c enie prze m ysł owe.
6 cali średnicy, rum zaś 3), musianó więc \\' Paryzu v t~att'ze "Bou!ł'es-Pal'isienlles" łudzania od łatlVowiel'llyeh gotówki , nlOzkołę techniczno-gospodarczą zakła- szybko przesun ąć s ikawk ę na inne miej- ma zalecać się treścią bardzo wesolą i n- gąc)' przedstawić w f'alszy vem SIV/etle
da w Kownie zarz'!(1 miejski przy pomocy sce, a mianowicie do rezenvoal'o podziem- rozmaicon~ jest pięknemi tańcami indyj- goletnią i sumienną p\'acę uczojlel1;0'
zasiłkI!' .ądo ego i mi
które z po~ja- neg.o zapa oweg.o i wtedy dopiero sikawka kiemi. Teatr przy otowuje się do je' wiadomo, powstala w 'Berlinie spora
tów ~woich będą przysyłały uczniów. Szko- zaczęła działać bez przerwy. Obfity stru- wystawienia 6anlzo s al'Rnnie, nIe szczę- SZU1ltó, ~rzy za ~fe" WV'lltli!!T ...I7,. __
ła liczy nal,lto i na ofiarność prywatną. mień wody, nieu tanuie z wielką silą biją dząc nakL.'\du. Sprawiono specyalne ' ko- nie "od zasłoną dra Kocha
Wykłady będą przeważnie skierowane ku cy, umiejscowił ogień. Wszystkie rnaszyny sty umy według wzorów zagranicznych i zgłaszającym ię do uich O"""V'""'''V,"
technke gosllodarczej. Uczuiowie po skoil- przygotowawcze, towar i pl'zęllza znajdu- dekol'Rcye ws.chodnie. Próby odbywające fę improw izowaną , nie mającą
czeuiu szkoly, odbywać będą praktykę we jące się na warsztatach IV S-piętrowej się odda wna, prowadzQne są obecn ie z go z Jirnf~ wymbiaoą w berli
, W7.01·owJ'ch majątkach ziem kich lub od- .starej fabryce-, spłonęly dOSzc~-Iltllie. Po- Ilo(lwójną en ergią, l!'dyź "Wdowa JIIalabar- tyni wiedzy, jaką wynalazca
powipduich fabrykach.
zostala tylko wielka zbita masa zgliszcz ska" ma ujrzeć śWlatłó k~nkiet9w .fuż za tylko wypróbowany m, Zlisi
zalegająca parter bylej fabryki, blyskając dni kilka.
• 2I\a!\lniil wsp61nracowlljkoJII
jeszcze tu i owdzie językami ogllistemi,
I
.
ogranicz9nej. :Nie
lecz jnż nie grożnemi.
jednostki te'
korr'OI'ac,vi
•
skiej, wśród któl'ej
lll·' LIVI:l zi,•••
W spalonej fabryce przy filO warsztazakałę, nie zaslugując
ł Sędz iego gminnego , oll:l'ęgu pow. tach pracowało 600 ludzi, z których praMinisterYlIm oll'lI'iaty wyjaśniło, 11. cyę koleżeliską, złe jednakże
nOWOI [~domskiego, p. AleksalIdra Jasińskie wie IJolowa byłabr nagle pozbawioną pmgo, z \llHvodu mianowania go sekretarzem ey, gdyby oill to, że zarząu fabry~, jak kOliczą.cy 4- klaSy gimnazyuUl lub \lro~im brać gl'oźDa wymiary, kiedy
zjazdn li okręgu guberni piou'kow kiej, uas zapewniono, po~t&nowił utl'Zymywać nazyum, jeżeli pragną wstą.plć tlo służby dl'. Roch, cbcąc zapobieilz tego
llwólniono od obow iązków dotychczasowych. w ruchu pozostalą część fabryki bez przer- wojeun.ej w charakterze ocbotnik'?w 2 I'Z~ użyciom , zamierza pl'odukt
(-) Zjazd sęd zi ó w pokoju w dnin 2 wy w dzieli i IV nooy. Przyczyna wczo, dn, t. J. tych, którzy ukończy h przyuaj- oildać Rod o\)iek~ i ' kontl'olę
h. 111_ OS'l(jzi opr6cz 14 spraw cywiluych rujszego pożarli, niewiadoma, według zda· mniej 6 klas, wiuni złożyć dodatkowy stwowycfi. Jest to jiidllo zło, z
apela: 'yjny ćh , 8 spraw karnych, a miano- nia samego poszkodowanego, przed~tawil\ egzamin z przellmiot,jw, obję~ych specy,;,l- 1iehlz przychodzi Uorykać się za~;łu:~onem~.
wicie: J) pi"l.eciwko Józefowi Szultz oskar- się bardzo zagadkowo. - Sledztwo energi~ nym programem dla osób Illencz ęszczają profesórowi, ale na takich
żonęmn o niewykonauie rozporzą.dzeli poli- czne, rozwinięte przez włal1ze tutejsze, IYY· cych do 7;akladów nauk.owy h~ Dodatk~ jeszcze lll'oaki we władzach
daleko
cyi, 13} 'l'ómas7.owi Michalskiemu o spotwa- kryje zapewne 110WóU nieszczęścia. Od W& egzammy .odbywać S I ę mają. w termI- i sądowycH.
'.slępod
rzenie J ózefy Amsolilr, 3) "omaszowi Du- poprzedniego pożaru p. Heinzel ustauowił nacb ustanowIOnycli dla ochotlllk6w 2-~0 bo nieUającem
.
. .
artykuł prawa są
a nawet
mal\skiemu' o pobicie Aleksandra Dębin w fabryce swej straż, składaj~cą się z dwóch rzędu. ,
.-: ~rzy decl:dowaulI~ kwest;Yl" zyd?w- rzy z profesorów
sldego, 4) AbralIamowi Rosenwald o nie specyalnie do tego utrzymywanycb ludzi,
r._J~~~:~~~i~~e!1
porządek, 5) Ludwikowi Miller o pobicie których obowiązkiem bylo cllOdzić ciągle sklej, Jak douosl .No~oJe wremla , wZIęte którzy już to jawnie, jnż
Antoniego Andrzejewskiego, 6) Pawłowi i 1'0 wszystkich ol1działach fabryki i czu- będ~ na nwag~ staraDla władz. a~cho~lIych rają się zasługi Kocha
Mal:yanllie Balickim o zobelżenie Franci8z- wać nad bezflicc1.elistwem jej od poża,rn. kl'aju zacho~D1~go. o z~b~'0l!leme , zydom bić, zanfanie zaś chorych ciążących
cnie kn Berlinowi, rozprosz'yć
ki Karasiliskiej, 7) Bronisławowi Gl'ałiil Stróże ci utrzymuj4, że na pół godzmy handln~.!illl medzlelne I S\\'ląteczlle.
.- MUllsteryum spl'aw wewnętrznych ~a da, skierować ku Wiedniowi.
skiemu o pobice Pauliny Stark i 8) Fry- przed wypadkiem byli na owem pi ętrze,
skąd
pokazał
się
ogieil,
lecz
nic
nie
zaumlerza
rozpatrz;yć
.wkrótce
kwestyę
tame'Y te)11 podwójną korzyść
derykowi SeJlinowi o nieza~howanie pl'ze. wynagrodzenie od licznych
pi ów budowl/lnych. Nadto zjazd rozpa- \y.źyli. Straty, jakie wyrządził pOŻal', go kredl:tu Wi~jskH:go.."
- "Bu'zewYja wledomostl donoszą, ze rających się o Wiedeli, powtóre
trzy l1wie skaTgi incydentalne: :Fortunata wedlug obliczeli dokonanych naprędce, wy350,000 rs. Fabryka była w sferach .rządzących podniesiono ,,:westl:ę norarya od lekarzy jeżdżących dotąd
Wnsiłewskiego i AJ!.gusta Baruch na po- 119SZą 300,000 s~a1\owienia. sętlziego pokoju 4 l'ewiI'U m. ubezpieczoną w trzech towarzystwach nl)ez- s~rawdzen\a praw s~arbu do
pO~ladallla cze o IVczym pędem do Wiednia na
pieczeń od ognia: • WarszawskIem", -"Mo- WIelu gruutów w krajU nadbaltyckim, hę zwane odświeżenie, czyli przyswojenie
Łodzi.
(-) " Pierwszy dz i eń w har emie" tylko skiewskiem" i Rosya". Spalona. fabryka dących W tymczasowem posiadaniu tame- bie nowszych zdobyczy naukowych,
cznej szlllch1Y i następnie przywłaszczo- że od kilku łat rzeczy zmienity s i ę
dziś jeszcze i jntro wystawiony będzie IV była wybudowa~a pl'Zed 18 - lat.y.
Grand-Hoteln. Piękna. niewolnica wraz ze
(-) Wypadek. Onegdaj, o godzinie 12 nych przez .nią, bez. wszelkiej na to zgody, poznauia. Jellli kiedyś Wiadeli był
swym twórcą., Jr. Suchorowskim, opuszcza- i pół popółnocy, do mieszkania Franciszka a na.wet wIadomośCI skarbu. Przy Sp!'al~  i i\re(\yną lekarską., to w
mu
ją 'Łódź, wczegniej, niż zamierzali. Nie r iewim IV domu N. 32l przy nlicy Kon- dzenIU tem wydobyte będą odpowledUle u(lWisko trzej geniusze:
pierwszy to zl'eszą dowód, że dla dziel stantynowskiej, wpadła przez okno kula dok~menty z archiwó~ szwedzkich.. W da i Hebl'a, ktÓl'ZY JelUIU~"""le tl"".liwi ....
. ztnki malarskiej niema jeszcze wyrobione- rewolwerowa i trafiła w lóżko na którem czaSIe rządów szwędzklch obszar maJąt cali własnym swym
spał N.
' k ó w skarbowych w kraju nadbal.tyckim wiedeńśkiej, nadając jej ten llr<IK _"KLUl'
go gruntn w naszem ~ miasteczkn ".
(-) Pokąsan ie. Wczoraj !'ano p,ies nie- przewyższał sześć ~'azy obszał' ma;ąt~ów tąd pociągał ku Wiedniowi na,~tenc6.
(-) Wielki po żar fabryk i. W nocy z ponie(lzial kll na wtorek o · godzinie III.. ol- wiadome"'o właści c iela rzucił się na prze- prywatnych, obecDle zaś skarb pOSIada Eskulapa. Dzi§ pierwszorzędne te
brzymia luna o~wietljJa jaskrawo ca łą. chodzącego ulicą. Średnią. chłopca, Józefa 0,2 - 2,'i% ogólnego obszaru gruntów.
nauki lekarskiej już są w grobie,
czę!lć ,Łoi/zi od nlicy Głównej do Nowego Balwierskiego, potargal na nim ub!'anie i
Warsz a~ a. .
. .
następcy, z pewllym wyjątkiem, to
- W D1edzJ elę zmarl w WarszawIe Je· §wiecące światłem pożyczane m,
Rynku. Pl'Zebudzeni ' mieszkańcy Jlowybie- ukąsił go IV lewe udo.
t-) Do Cesarstwa przesiedla się ze wsi den z najzasluże~szych prz,xrodników na- nie doszło na wet do tak
gali na ulice, przeJ:ażehi niezwyklym blaskiem.
ą( ·.ono lIal'azie, że pali się ko- Wymokl gminy Lnćmiel'z, pow. łódzki ego , szych, Ś. p. Antom W4ga. UrodzoJ!Y w r. nowi l@, Ci to panb ie czują
1799, po ukoliczeniu szkól średnich, wstą- pię kne dni Aranjl131.U już dla
~ci6 1 św. Kr~yia, gdyż właśnie \I' tej oko- Golfryd Fajgel, z rodziną..
(-) Spadki. Wydział hypote~~ny łódzki pil na lV~dział filozoficzuy nniwersytetu że niedalekimjest czas, w
licy ukazalx się . płomienie. Tłumy więc
Jl,ośpi e zy/y w kierunku ulicy Pl'zejazd. ogłasza, że na dzieil 20 stycznia 1891 \'. warszawskIego, od którego uzyskał sto- skieruje się ku Bel'lińowi
Początkowo był Hund begraben), że już
'wiątyni jednak nie <:agra~ało żadne nie- wyznaczono termin prekluzyjny do Dregu- pień magistra filozofii.
be7.pieCZellstwO. Balila si~ część fabryki p. lowania spadków po następującyclI zmar- nauczycielem historyi przyrody w szkole stauą swych chlebodawców
Heinzlll, od stl'ony 110mu zgromallzeuia maj- ły ch: 1) rl'aubi~ Cylich, wspólwłaścicielce l~ojew6dzkiej praktyczno -pedagogicznej na piąte kolo n woza, bo icb nie
strój\' tkackich i placu cyklistów. 'a miej- niel'uchomo:!ci pod NN. 232 I 296 w Łodzi ; Lesznie, tudzież w rządowym instytucie a przynajmniej nie w r,akiej liczbie,
sce pożaru przybył najpierw oddział II-gi 2) Karolu Majerze, współwłaścicielu nieru- guwernalltek, a później profesorem IV Li- ląd. Jakże ich to nie ma
straży ogniowej ochotniczej, którego budy- chomości pod N. 1198 IV Łodzi; 3) Kajli z I ceum i gimnazyum IV Warszawie. Czas nie mają. na Berlin patrzeć okiem
lIek rek wizytowy znajduje się tuz około Rogoziilskich Cześlłiakowej, IVspólwłaśei- wolny poświęcał badaniom drobnowidzo- nem, który im chce i wydziera
posesyi p. Helnzla. Inne oddziały przy- cielce niel'Uchomo śc i pod N. 125 i współ- wym i poszukiwaniom roślin, a głównie 0- zwycięztwa? Dlatego musimy być
lIyły kolejno do 'ć wcześnie. Komendant wierzycielce surny 5,000 rubli, zahypoteko- wadów. Z Iicznycłl wycieczek naukowych po żni w przyjmowaniu wszelkich
strar.y ogniowej OcllOtriiczej miejskiej , pan wanej na nieruchomości pod N. 179 w Ło- kraju, odbywanych najcz~ciej pieszo, zło 7. Pl'acowni głównego uczonego;
Meyer, znalazł się przy ogniu równocze- dzi; 4)' FI'yder}'ku Gotheinerze, wierzycie- żył bogate zbiory uieznanych przedtem o- szymy .. owiny zbyt dobre, są one
sumy 1,4-00 rs. zahypotekowanej na kazów i położył niemale zasługi okolo zba- telll umysłowej gawiedzi, oikt
śnie z TI-im odilzialem straży. Ogieil uka- lu
zał się najpierw na najwyższem piętrze t. uiel'Uchomości pod N. 1231b. 8,000 rS.-na danią flory krajowej. IV towarzystwie hr. praw natury nie zmieni, a uczony
nieruchomości
pod N. 37, 9,5011 rs.-na nie- Branickich odbywał podróże na wscł\ód j ski wcale sobie tego za zadanie nie
zw. "s~are} fabryki", wybudQwanej równoI,egle z ulicą Przejazd. Gmach ten jednym ruchomości ]Jod N. 800 i 801 i 5,000 rs.- cia Afryki, skąd także przywiózł c~nlle jeśli za§ niekorzystne-nie zapomnijmy
koilcem styka się z częścią. fabryki, odlltl- na nieruchomości pod K. 1108d; 5) Maryi zbiory. Zmarly pozostawił wiele dzieł tre- go niechętnych . IV każdym razie prace
dowan/} po pożarze w maju r. b. Pożal' Z Bergstl'escherów Abel, wSpÓłW!Il~cicielce śei pl'Zyro(lnic~ej, posiadającycb nietylko komitego bakteryologa
szerzył się szybko; płomienie z piętra ua uiel'Uchomo~ci pod N. 355 w Łodzi; 6) Her- wysoką wartQść Ih'lulwwą, lecz zarl\zem myślny, choć nie ~aki,
piętru przeuos~\Vuly się tak. nagle, że o szu Posnerze, właścielll niemchomości pod odznac7.ających się poprawnością i pięknem sobie ludzkość. Ostateczne
języka .
świadczeli nie
. pręd!l:o jeszcze
urt:llowl\uiu cllOćby tylko parteru nie mo- N. 151 w Zgierzu.
(-) Z sądu . Sędzia pokoju 4 rewiru , - W niedzielę dl'. Oto Bujwid dokońał się osiągnąć, należy więc u,zbl'oiĆ
glo !tyć mowy. Załamywanie się sufitów,
miasta
Łodźi
w
dniu
onegdajszym
skazał
IV
szpitalu
św.
Dltcha
po
raz
pierwszy
w
IV ciel'J1łiwośĆ.
spadanie maszyn sp.rawialo huk przeraża
jący; ll1Ur jednak nie pękał i nIe walił się właściciela posesyi po(l M 807 p. Fiszela Warszawie szczepienia . substancyi dora
J.
w żaUllem miejscu. 1'0 pozwoliło straży Szafl'ana ua rs. 50 lub dwa miesiące al' e- Kocha dwu mężczyznom chorym na grnź
ogniowej przysuną.ć się bliżej do gmachu sztu za wykroczenie przeciWko pl'zepi- 1icę płuc i krtani, pauuie K. chorej na
1t()Z,~1 A [TOSOL
wilka w twarzy, a na!\t,ępnie w klinice ,
nowpodbudowanej czę~cl fabryki, lIa ocale- som 'budowlanym.
(-) Tar gi z b o ż ow e. Wczoraj na stacyi prof. Lambla dwom kobietom, chorym na
nie którego zwrócono głównie uwagę. Kilx Posą g cesarza Frydery ka
kunastu tOjlol'tlików weszło !HI dach, gdzie towarowej spr7.el1ano: pszenicy 200 korcy gruźlicę plnc. Obecni uyli przy tem dozachlgllięto węże; przy tej
posobności 0- po r5. 5 kop. 80 do rs. 6 kop. -; żyta świaclC'leniu dr. Zaleski, prof. Lambl, prof. polecenia królowej 'Wiktoryi przez
sir
Edgara BObm, jest jut "ykol\czony
kazałllo sil} wiellia "raktyczIlość drabiny t. 108 k~rcy oll rs. 4 kop. 60 do rs. - I<op. Baranowski i wielu iunych lekarzy. Ohoza korzec.
ryclt badali przed ~zczepieniem prof. Ba- nio wkrótce IV kapli"y SW. Jerzego IV
~W. ratunkowej, 11I'ządzonej n!lzewnątrz fa- Windso,., prawdopodobnie IV pobliw
Na Starym Rynku sprzedano: pszenicy ranowski, tudzież kilku lekarzy.
bryki. Pomimo całej energii jeduak, straż
zmarłego króla lIolgijsL.;ego. ~0''lIl
ogniowa miejska, ' nie posiallając sikawki 200 korcy od rs. 6 kop. - clo 1'8. 6 kop.
marmuru kararyj ki dło pt'letbtliwia
j!arowej, ujrzała . ię w rozpaczliwem poło 15; żyta 200 korcy 0(1 I·S. 4 kop. bO do
PlELGRZY IKA DO BERLINA.
cesarza w postawi e stoj~cej, wiooej
żenin: ~kawki ręczne nie wystarczały. Fa- rs. 4 kop. 60.
Odkrycie dra Kocha, dotyczące istoty rnIoej lVielko§ci, w muouut'le
bryka p. H. posiada sikawkę parową, lecz
Popyt wogóle dobry.
Ceny słomy i siaua bez zmiany. Koui- i leczenia gruźlicy, nie przestaje być co- g..-ardyi (ln'yboewej i w plaszczu
wla~nil\ w poniedziałek rano sikawka ta
.
okazała ~ię zepsutą. Zatele{owauo tedy czyna od 1'8. 1 kop. 50 do I·S. I kop . 65. dzienną stl'&wą prasy peryodycznf\i. Re- deru Podwi",ki.
X Elektryczne łllllltłY lukowe
clo VI-go oddziału (straż fabryczna {I. Po(-) Bójka. Rzeźnik Hercko A. w kłó· porterzy opisują, począwszy od biografii
znall.kiego) o pomoc i o potrzebną sikawkę. tni przecit)1 nożem pl'zeeiwnikow i swemu, liczonego profesora, aż do stoln i krzeseł · powuc zlInczcuiq jf.ko ni~czyc,iolki s.kodlliw)'. 1
X:\J1l'lI'nB dziwn~łlI się wyda, że oddzial po- Tekowi L., trzy Ilalcti do Iwści. Okaleczo- ka jego prącowni, a każdy z nich miał to ow·ad6w. WeJl/ug objiczenill 111'0fe.ero.
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KR O NI K A

(-

I

N.266.

io25

41.85

l1a Berlin za 100 mr.

4230

118. Londyn :u. ł L ..
11& Paryż ZR. Il}fl fr.

842
:13.7U

8.hl
34.0:,

na Wie,Ieó

73.90

74.10

Zf\

100 II.

z. papiery "ahlwowe.
Li~t.y Iikw ilłl\tyju8 "r. Pul.
Rl1sk l , łoiyc7.ka \.~ł'hn"lIia.
•. 4-'. wi. \.e"'II7:'. r. IH'S7
~,
ziem. !ieryi I

l

!1O.60
102.8865

.

90.G"
111225

.

~S.iiO

.

!lf'.05

00.-

!14.llO

!lU5
98.75
9UJ

.

V.

~ł8

75

94.90

~:17

95

~38 -

:,11,°/.

t37.25
237.-

5'/,'/.

T E L E a R A r4 Y.
Petersburg, 23 listopada. (Ag. pln.).
JeO'o Cesarska Wysokość Wielki Książę
Mlkolaj MiJ;:otajewjcz Młodszy ~ostał uwolniouy 0\1 \łblVó(\zlwa pul!..'1t huzarów leju·
&;\Vllrdyi Jeg Cesarskil\i lości, z pozosta"i""Jlielll Gb \Iowi>dcą d glej brygady druIfiej dywizyi ka.waleJ·yi gwa.rdyi. Dowódcą pomiehionego pułku lJń ianowi\n y jest
dplY~d,ca .,Ił pułku drlljl'o"ó'Y, ks. Wasilczykow.
Petersburg, 23 listopad$. (Ag. pl n.). Załwier dzono u stawę towal'7.yątwa Jlomocy
. nbogiilf przesiealeńcom. 'f'olvarzystwo ma
by ć otwar te IV PeteJ,;8burgu. \V liczbie zalotycieh są: pp, Kapnstin, RatkolV-Rożnow,
Nieczajew-J\Ialcew, BaziJewski, Sibiriakow
i joni. .
'J
Petersburg, ,23 Hstopada. (ag. pln.).
"No woje wremia" l donosi, że ministeryum
skarbu zgodziło się na Wi)'dawanie biletów
kolejowych po< zn i żonej cenie studentom,
wycllolValicom zakła\lów naukowych duchow uych i inuym uczllcym się w różnych
zakładach naukowyeJl.
.
Rzym , 23 listopada. (Ag. płn.). "Italie"
donosi: Lord Salisbury, który w tych
duiach pl'zybędzie do Nizzy, zrobić ma wy·
ci eczkę do Genui, gdzie spotka się z Cri-

dziś

we środę i j ntro
we czwartek
w Grand hotelu

wystawa obrazu

"p i erwszy dzień .
w harem ie"
Ifl
I. SUCHOROWSKlEGO

otJarta od godziny nI-ej uo lO·ej wiecz6r.
Wejście we środę 30 kop., we czwartek
50 kop.

I

o

OsLaLuie

wi;I1lo!Ouśei

ililUdluWIL

Waraza wa, 2\ listopada \ \1 ekHle król. leru •. !Iti:
BerliJl (~ eL) U .85 7.q.ol.. 41.50, 52 ' ('1 GO, fi;;. 67 1; "
_2
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Ł

z

E

Sala Koncertowa w

ZARZĄD

7 listo

W-1 ST'ĘP

a 1890 ma zaszczyt (lo nieść, żę IV sobotę, [lilia 17 (2fl) b. 111. odbędzie się
w ali KQNCER'l'OWEJ VOGLA
1

Maryi Krzyszkowskiej
w 1-.01' "AZ CENY"

' Wieczó~ Tańcujący

Alfreda REISEN A UERA.

BILETl' są, do oabycTh. w składzie fortepian6w i nut GelJetlmera i
lVolt!!t;titica rotrkowska. - 18, I lliętro.
Początek puoktll>\lnie o godz. 8 wiecz. - Programy przy kaRie.

dla CzłQllków i iah rodzin, oraz osób wprowadzollYcli.
l
powr6eil z zagranicy i przyjmuje JaK daBILE'l'Y nabywae Ul żna eoazieunie 0(1 godziny 12 1/ . tlo 1 'I. wniej, apecyalnie Z ch orobami skó ry i
organów moczoplclowy~h od S-lO . r, i
Opera w 4 ak"tach, 8-iu obr:}zach, po poludniu i od 9 - 10 wiecz6l' w lrancellfryi Stowaliyszenia.
od 2 - G 1' 0 pol, ul. Pl~LtkQW.kn l6i 2~.
2aó-S Q
llI11zyka J. Ve.rdiego.
~U3----6-1

Hrabia de Lun"
p. ~1areeki
Leonara.
p-na. Calary
,A.ueen.., cyganka
p·ni ;Krzy"zkowska.
1[allrico, Tnlb.dnr . p. tlIszewski
Fen"ud.
p. Zaborski
1ne.
p-ui Solska
Ruiz
". Cbyrc.. kow,ki

I

Posłaniec

Stary cygan
..!JerU>
In,!ulsio
zbrój i

hr.1ri~go
1

p.
p.
p.
p.

S~""zelV.ki

Wij'giliusz
Sz~mbórslti

YupooBeHie

.IO,lf.3I1IlCKoii·Q;>a6puQnoll lBe,,'kaHoR

.1 JIO.ll.Sb,

O'l'u paB~eIIill

~apJUa.Ba

A..JLTHau"

4

My."",

P.oaeBWTcJtH1;
PoaenÓcpMi

1 KaIru
1 1[axn-Y
1 BaKea ąOPlUl.1 0

llIO.lb1l6

!ll-,P',.

4łaIlUe"b

npe,l, 'LB RltTe.J r;

!\aRA'"

JBC01Udit

l!po.lVKiA
KOp6a,uIIlDU'h
BYKftThl

PQaeul15.,)l;a.
rAnCe';

WP\!IIK!l-'"
.c['Pe,fUP'.Ib

"
-ni0K30UeKiA
npeJ\"~TęĄ~

OuneuraAx'b

L'1>3 Unl(ft

9KtnO.l.łlu,ht
~p.

lUaau~'

lip. HRf'll.UfI"',

II~A,.··~U'ę"·.ł.

r

n(,Trl~)' 1H'1 1

r ...

.v..1I

'h

"UTALI "

Skład

artykurów \eehoicID,ch

Łodz i,

15
:!

S.

~13

Dr .. Lidja Złobina

28
~

przyjmuje chorych (kobiety i dzieci) od godz. 10-11 i od 1,4. ~o
wy - Rynek, dom DobrzY' kiego
- l.
2192-4-1

35

la

35

8

13
3

8-k~

111. PIotrkowska. (
Rosenblatt&.

2.5

Dr. Brolłisł~w BandclsLan

przepr~wr..dzll i~

11& ul\tę Dziel . (Kolejow, .lO 3, dom Pn aka. Przyjmuje
~horych ni ioI,dek f'"lli.zkl od god~iuy
7'/, _ 10 rano l od 3 .- ~ po fOhlllnill'

4

30
10
35

l CB:kqg CTe.ólp·

3

16

1 Kpacu
1 KaDru

\!
4
2

Fabryka Leon Allart i I!póka

::

p08'Zokuje

4

30

2
31

16

1
1
1
1
9
l
2
1
1
l

COCIIOBOU,lt

nb.

113).
liozB Ubl,l.

2 lIBlO.....

ORI)lIULfUłlłOU",

"

l
1

1
3
1
1 liaara

dotlePIl.II'b

burtowo i detaliculie

ruauTepciłnhlR
I\OULłlK"b

2

~peIłRe;JL
IłOp6.UtH'b

fł.bryki

llych olllls.dkO'....

[I y ....

1 ll\... -tall

I\.lenClnw'h

3) R'PUla;:" G. r.

wyrobu

nDllulOldowDII

tItI

parowych Iwodnyob. Krątkl cllluloi·
dowe są tani. i trwaJe. zl\Stępuit drogą gumę i A%1leSt w .rlmsztleh. ktore
przy wycinaniu dają. moc beznt:1tecz-

B-tC1>
~yn-r.

Hpe.,"a UllTc.IL
M.l\pn..

tI

STAJlIKOW ' IU i

. rpya:l

.'lllHAeGep ...
lIy.....

z reMinowanej fabry 1..;

1I~ 23 (nowY).l
2196 .... 0-

I
I

PoaeH6epn

pierników

.11110a P iotrkowska

--'I[lau"enou"lIic

1II}(l}t,'bHHlfTCn.

- .

krllqlri
'i.!!

iII O-

w

r~b.l1io

MopreUUlTCpll'L

PolAtamy

goto "

uy (l.~lnml\ilł ']'pex'b u'll~lI1\eR b.

JlnR,I,UOp'b
SLlClotHJI,'b

lat 18, znający język' pólski i \'hski , poszuknje miejsQa.
Oferty skiMać, ulica Widzewska, dom Eugla K2 111 do J6zefa
22 o-t
Gr aczykow Itiego.

n BraGi Thllr~z

OTnpanllTCJlcii

I runm Fabrykantom i Technik.1n !!

do uszczelniania kotlów, m&szyl, rllf

,llOpOl' lI JlOBO,llIlT"b )\0 ueeoulIl'tI'O eutJlfHlill, 'ITO D"lCCII\llI",e ·

<lluMu~iH

Bpe>ls UpU61·uiR

:Młody człowiek

UL"
"ZLOTY
.

B JI E H l E.

no Ilc'rcqcui u co .ll.UlI iU1CTORU\cii

maj ący

S-P~8da.ż

CI'

~

lI ąBanHLle oellOl)'rpe60uauIILle 1I0~y'J:ł'1:e., nM II 110 6 (18) H Ollupn .ll.IIR 1890 1'0)13 TOunpfl, u,. e.'y".ll
8e801\1I lU~J\·k3bl\eB. O/lhIX'b B'L Te'lcuill CPOK«, )'''''3:11111''1"0 o l. C'caTb'h 20 B I~ C o " " il 111 e y-rnep"'J\ellllaro
o(iIIl'U'P Yc-mua PO\)ciJiąUHX.. 'Kelt'k3AlrIX·r. )lOpOI''b, 6y )lyT. l\pO){anl~ C'b IIrG.m·III:U'., TOp:'" mI r.·I':lnl\ill

W..loeki

p. Zdzioss,(lSki
San8Ćho
p. ROID(LII
Leperto ,
y. Waleulow,ki
Dedutio town.f?;.~ze p. Gorzko\Vskl
Incramio
M,lUlTlca p CeremUl'S)'ilski
Merina
p-n! Zdz/e!(zyń,k&
AI\'.)a
p·ni Michałowska
Ebe.JlI
p-n.. Gar"rd
Meli.
cyganki
p-n. Lewand~sk~
GIlIda,
p-ni ceremllirfska
Ndja
p-na R&wlcz
Jeml
P-M .Prawdzie
Rzecz dzieje się w '.His~panii.

Elwir.

O B rn
D

1'.

Wie ki KONCERT fortepianisty
- - Dr. Litta-uer

TRUBADUR,

Łodzi.

We ŚRODĘ, c1IlliL 3 ~rudnia 1890

Sto\varzyszenia Wzajemnej Pomocy Subjektów
Handlowych m. Łodzi

W 8 czwa:rtek, d.

A.

l

N

iKOOTb

..InTorp. X311eUb.

No.eaeu. TOBaP'b
}Jic.I1iaH. UJĄ.
Mer..,.

::

KUBr'H

\lacTH Kamun",

3

I(UllfU

1

BY"Ula.•• ,,_
'łepHUJ.O

l~-rep.

5 ",..p. ClIo'.
l M•• ~

3

2

r.~

l Bpoll._ nepoul.
1 lUepel'. . .".
I Kan

2

H~l1

ZDOLRYGH ROBOHIi W

21

do
~ adszedł 'wieży traD,),łor

ar4'"

KWIATÓW BALOWYCH.

~ocze~nie

że

zawiadamIam,
okltt
lewe wynooywam u' oajkrówym
. I: cum
polecl\m ię..Wi· WYln wig !;dom.
Eaai,lia Scbiallel,

ulica PioQ·l.:owskA •- nr•.
2172-3

-~--~---

tlI"

DR

~~

ER

DZIENNIK ŁODZK1.

265

:Doni" "Ekspedycyjny w Warszawie (Kró, ,. lewska 8) i Aleksandrowie pograniCznt~i2._
i F- -

Wiktoryja Harusewicz,
po ukończeniu instytutu muzyczne_
go w Warszawie, pnybyła do Ło
dzi w celu udzielania lekcyj §piewu solowego spec.yaluie, a także i
muzyki. Adres : Koust&ntyuowska
dom Kempnera u W-ej Bukowiec:
kiej.
2168-3-1

Mamy zaszczyt zawiadomić Szanowną. Publiczność, ze rozpoczęła się

Doświa~czona
życzy

lekcyj

j ęzyka

20 przyjmuje administracya "Dziennika".
2161-3-1

Dr. J. Birencweigwyl~czDle

partya

ellor. weDeryezDe I sk6i.

róg Południowej i Wschodniej
vis-a-vis domu p. Abla M 48, prz,
od 11-1 w poło i od 3-7 wiecz.
1866-:5'0-0
Re,

wysortowanych

Dr. Jakó~ Kuhn

Gzysto wełni~nych/'materya:łów
:.- na-suknie

wyłącznie

OIlOROBY KOBIET

i DZIECI, ulica Piotrkowska,

róg Zielonej, dom S. Wi.ślie·
kiego Nr. 45, ' 2163-~5-1

po 'cenach niezwykle nizkich, lecz ściśle stałych.
Materyaly podwójnej szerokości G'd 30 kop. za łokieć.

Do sprzedania
z woluej ręki, osada na prawach
szlacbeckich, odseperowana, pod
Strykowem, 70 morgów wraz z od·
powiedniemi zabndowaniami i potl'zebnym inwentarzem żywym i
martwym gospodarczym w bardzo
dobrym stanie, oraz z d wierna sa·
dzawkami z zarybkiem tuż przy
rzece okołu łódzkiej szoszy. 'I'owa·
rzystwa. na gI'uncie 1,500 I·S . Cena
przys tępna. Zasiew ozimy na
.
scu. Wiadomość u 'l'omasza
bosiewieza, ·nlica Dworska NI HI,
Baluty.
2198-1

--~-. . ."~,- Herzenberg) Israelsohn
-,

nauczycielka

udzielać

angiellkiego, francuskiego i nienlieckiego. Oferty pod lit. A. S.

wyprzedai-gw'iazdkowa
~. . .rnypr.zedaży należy duża

sobie

Piótrkowska', 23.
2186-0-1

Z powodu zmia.ny interesów, jest

do apr.edaDia

I{/~I

l iS T"AN ,~'ACHUNKO' W

__

Pk'·
o
obszeJ,'ny

Banku Handlowego w Warszawie

W -go Frysehmana, nlica Dzi·
ka XI 11090., wprost pasażn Meye·
~-,...........!!!..............,:...........!!!'!!...............!!!'!!.....!!!'!!!!!'!!.....!!!'!!!!!'!!"""i!"""'!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!"":"!!!'!!!!!!!I!!!!!'!!.....- " : -....!!!'!!!!!'!!....."""iill·a. Wiadomość u właściciela domu.
I
2205- 3-1

po

31

dzień

paźdŹlernika

1890 roku.

w WARSZAWIE w PETERSBUR.

Gotowi zna w kasie

o

•

•

.

.

OGÓŁEM

OB'MlBJIEHIE.
LVAe"H"'"
IIpBCT8B'L C'L~s",~ MR'
Cy ... ell 3 IIeTpoRoBcRaro
HroaTill 3eO?ROR'L CymHRzBTeJlLCTBylllI\l1I B'L r. JIOA9H
B'L ",Oll~ N. 1437, OO'LBB.lIHen, qTO
16 HOBl5pa c; 18~ P. C'L 10 qac.
yTpa B'L r. JIOA9fł Ba 1l1ICT~ xpaReBiB no IIeTpoKoBcKoii yxun.:Il B'Io
BJJ8BaTa N. 276 6YAeT'L lIpOABRlKB/oIoe Bv:ymeCTBo npR'
"IDpRlła""JJeIKaD~ee MomeKy- PoaeR6ep'
4.0'~3.076~)9II.: II'·Y SD.KJlIlUlOlI\eecH B'L /oIel5eJ/B BU'
caxap~, .J8BOqHYX'b mKa~aX'L
Boli uocy...~ B ou1me o
",oBJleTBOpeHie up~Te~~i:

'[ Stan Czynny.
•

Rachunki biebu w bankach r ..dowych I prywat nych
Skop ....klIli opatrzonycb najmDł&.; dwóma l'0dpisami
.
Skup papierOw publicznyeb wylosowanycb l kuponów bi.~cycb
.
.
.
.
.
.
.
Skup sola - w.ksli .abezpieczonyeb papierami publiezn. mi
lub blPoteką
.
.
.
.
.
Potyczki na zastaw 'papierów pnblicznych i towarów
Honeta brz~z.ea stanol'iaea wlao. o.6 banku
Papiery putiliezn. wlasn e · .
.
•
Traty i weksle na zagranice nobyt. na wlasny rachunek.
·Upo. atenie filii banku .
.
.
.
X~~uRci.
.
.
Rachun.k i oddziałem banku.
Weksl. ,Prot.otawane
Wydatki bietą c.

sklep kolonialno-spożywczy

OJ
.
.
.
egzys t UJący
od Ia t kil'ku.
meblamI, lub bez mebh, przy fa- w administracyi "D'ziennika"
zz::::n~ow:~śc~e;r:dtS:n~ s='ig::-...c.c,,_skl_e...:.p...,"., --____- - -.•

U Ol(flRKY npo,J.aBaeIlYX'L

BraCI"a Thursz
Ulica Piotrkowska. Nr. 23 (nowy)

polecają wszelkie

lit

~

»r

., lA 'VI fft
.. l\ .. ....

z renomowanej DystylD.mi
J. 'l ''UOCINER
.
w Kahszu

pO cenach

CH/oI'Io 06'LHBJlHIOT'L, otTO
H" 1890
6
oBupa
r. YAYT L
~.. B::l(j:~~~~~;0:oPVr,C01rtB'LlOiicTf'O

~:;:!::rUo.łI"·'

Il loPC
e ;V~·.lI~,~CoR~ł~.Ol(OlRRO paC/oIaTpUBaTL .. fUI\alOłI\YIOCR

=~~~I,~:I::E~~~~II I~I~~:~.~.
11-=E;~~il~1;I:
-

Stan Bierny.
Upo ..... nie lilii banku
FUndusz rezerwowy
.
•
.
.
na rachuuek przekazowy i lokacye .
Korespondenci.
•
.
.
.
RaeblUlek specyalny w Banku Pailotwa
.
Rachunek " oddziałem banku
Traty prsea bank akceptowane
•
Dywidenda od at.yi bauku niepodniesiona .
.
.
Preel!llty ,rsypadaj~c. do zaploty od wkladów i obligacyj
Procenty I komis
..•.
•
JWur..... IpeeyaJIl&
RadllJ.ki przechodni.
Wkłady

1=2~~1~~1=~~1~1~~~1~~11
2185-1

~-~I-,----ed---.---~---b-=~~~-~~---~~~---~-~---~~

,O

sprz

BOla

kl~ rasy angin-arabskiej,

złoto-gnładej, lat 7, zd.tna
wlł!rI')h f ihJ
mo§t " .... lUIU......rac.y, "JOziemlilul".1

.§ci

IZgn iono
z

np ..... II

B'b

llpBCTaUa
)(pos",oBcuro
Ra Il1;CT1I
oRoli.u 11.'10 AeB1. 1l1;
Ul(1ł
lIO"''L' Ni 445. no. -_._-,,-_.
Hoa(jpa 7 ABR 1890 r.
upoBSaeAeBl> RRate IIU,~IIlIII" ł1IU''''''.
Cy...eI5RYi! llpaCT&B'L CymBBcKill. Cli cURAusaHR, RaUBall C'L 10
_ _ _ _ _ _ _ _ _-=-206:..:..:7_-1=_._ OOB'Io yTpa. Topr'L UaquęreR
on.~Bo'łłloli cyJoll(Y 0,414 py6.
•10~:ł.Be1i&1I ~alipl'l8all lIiell1;· KOO. Yl\JJoBia TOprOB'L MoryT'b
:lUalI '\Opora
pasc.. aTpHBaeMY
BedAC7Bi ••uu.Bia TO ..pOOTOp....T.· rOBaTLCII elKeAueBRo ()'L
Cu....a 6y .... IlLlr> ..."y..JtTyp" K. yTpa AO 6 '1aOOB'L oeqepa
o&t. yreP!.Ak.~r.;,. :':~23 TOp1l nO/olJluyToii. BYWe ,
r.,
' .!lO,J.••• uol Ra'lHlI811 C'L 11 (23) Hosopo
1 1I~'.Gl'.",.ol ....118001 ,J.opor....... o&t,a.
IIpne. IIou~p . .B. OT1'O.
••0 yno."YT>lJl }.yll......... Ha·
ABrycT'L Tewuu,
311,1'/,111...,.....01 e....en .000ueT=~:~1o.
2180- 3-1

Kapitał układowy

Wek,l. do iukuy
.
Towir.ry w komis odd&u

U »lit

larte pouytn,

DO SPRZEDANIA

Fotro dams"I'g popl'ell'fIlI

tutejszego magistratu
III,
1111,
Michała Frynberga.
kryte ciemno ~ielonym suknem.
znalaZCA racty zloży\! Wladomo§(j wadminlstracyi
, 2204-1 nlka".

aY

OB'bllBJIEHlE.
T6p.smO.
OI5'1ollBUeTeIl, qTO 2:ł HOl15plł 1890 JIO",3BHCKaJ! KORTopa Pocci
ro...a C'Io 10 ue. yTpa B'Io r. JIO)(SB ro Ol5lI\eCTBI< cTpaxoeauio II
UO HOIIOlly pYHIy no...'Io N 3, l5y- OOpTHpoBaRia KU:Aeli,

.,J.a~~~lKDOOD~~~~~"."~o.
upBua ...ulK&Jąee Au15epTY no",uBBolI KBIITaRl(iu oRoii
OOCTOIłI\ee »1110 I5nup...a, pY OT'L 4 OKTS6pll 1890

,U uuon

.~ Rellr' OI~e· 3,629,499, UpoeHT'Io C'IUTIlTb
)l.lll TOpron B'L !lIO pyl5. 1I.II",ul(ilO
Cr...· IIpHCT. OcTpooo.il. )lU yOOIlIR1'I'liI'O
2096-1
naTeUHOIl.

