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PIS~O PRZEMYSŁOWE,

n, przewóz wyrobów tkaclll~.
.\

Jak s~ dowiadlliemj ' z ~e1egl'amu, po
mieszczonego w dziSiejśzym numerze .Dzien·
nikW', nowe taryfy kolejowe na-ploz2w6z'
\vyrobów tkackicb w kierunku z K1'ólest~a
Polskiego do Moskwy i odwl'othy\u, zosta·
Iy w tycb duiach zatJwierdzone plozez mi·
nisteryum finansów.
O projekcie tych taryf i icb zasadach
pisaliśmy już w ]I}' 163 i 164 .. Dzienni·
ka·, \I; następnie podaliśmy tlómaezenie
bliżej obchodzących Łódź ustępów z dziennika narad komitetu taryfowegIl nad tą
sptawą. ' Według pierwotnego projektu taryfy te miały być znacznie wyższe od obecnycb i zamierzono je wpl'owadzić tylkO'
w kierunku od granicy i pogranicza do
wnętrza. Rosyi; w' kierunku zaś odwrotnym miały być, przynajmniej eymczasowo,
utrzymane I:iższe tal'yfy obecne. Skutkiem tego fabrykaucl tntejsi wystąpili do
ministiryum finausów z kilkoma podania'rni,
w których danemi staty'stycznemi, śwllld·
czącemi 'O zmniejszającym się wywozie towal'ów z Łodzi, oraz przedstawieniem porówuawczem kosztów produkcyi, sił fiuansowych I zyskowności fabryk okręgn moskiewsko - włodzimlerskiego i łódzkiego wy·
kazali, że już dziś Łódź znajduje się w bardzo tl'udnem położeniu· i że w razie IIsta»owiania jeszcze dla jej tow*&W wyższych
kosztów pł"lewozu, aniżeli te, z jakich korzystać będą jej wspÓłzawodnicy, pl'zemyąl
tutejszy silnie ucierpiałby i zostałby groźnie zachwiany w swych podstawach, co
ze stanowiska interesów ekonomicznycb, tak
kraju naszego w szczególności, j ak i calego pailstwa wogóle, nie może byt pożąda
ne. Wzmiankowane podania przyjęte zoo
stały przez 'ministeryum bardzo przychylnie
i, jak widzImy' z wiadomości o zastosowa·
niu nowych taryf w obiedwie strony, czyli
tak od nas do Moskwy; jak od Ąf08kwy
do nas, osią~nęły w zupe!,ności pomyśluy
'rezultat. Pokazuje się z ,t~o, że kto pil·
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Teraz dopiero potrąciłam się z innymi.
- Dlaczego, Marto, nie powstałag plozy
pierwszej połowie toastu? --:- zapyta I ojciec.
- Gdyż wojennej wyprawie życzy e tyłko
mogę, aby nie przyszła do skutku.
WróciwEzy do ltotelfi, l'zuciłam sIę Frydel'ykowi z płaczem nal szyję.
- Co tobie? Płaczesz ... w wigilię now.ego
roku? Dlaczego młodego przybysza witasz
łzami? Czy ci jaką przykro~ć sprawiłem?
07.ujesz się nieszczęśliwą?
- O, nie, niel mój najdro:6szy, jedynyl
czuj ę się zbyt szcz~śllwą z tobą i dlatego
trwoga mnie ogarnia.
- Przesądną jest, moja MaltO? Czy ·wierzysz Vi istnienia zawistnycb bożyszcz , uiszczących sżczęście ludzkie?
- Nie bogowie, lecz sami< łudzie sprowadzają nieszczęścia na siebie.
- Myślisz o grożącej wojnie? Ależ to nic
pewnego, na co trapić się przedwcześnie ?
Kto wie, "zy będzie wojna, czy ja pójdę na nią?.. Chodź, najdroż8za, usiądźmy
tu na sofie i nie marnuj łez na rzecz prawdo·
podobną załedwie.

.

- Sama możliwość jest mi już belesuą.
Gdybym !)liała pewno~ć, nie plakałabym tak
spokojnie na twojem umieniu, lecz mogła·
bym kl"Zyezeć. jęczeć z bólu... Ale sama
możebn.ość, prawdopodobieilstwo, że w tym
roku wynuszysz na wojnę z innymi, starczy, aby mnie smutkiem i trwogą napełnić.
- .Pomyś~ Marto, ze i tobie gl'ozi nie·
bezpieczeństwo - jak mi to wigilijny po·
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Łodzi

do:

Mińska (wiorst
Smoleńska (w.
Wiaźmy (wiorst

634)
945)
11 09).
Kaługi (wiorst 1264l
Moskwy (wiprst 13~ )
'1'uly
(wiorst 1386)

proe.

Ogło seuia przyj.o",n. 8': " A,lminiatrae1i ,.Dzietlulka·
oraz " binrl\l'ił 4tt('łORzeia Raj ~bDl&Jl. i Freudtera. " W.,......ie
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j.c, że o becnie- wszystkie towary- \vełnlane
i clelisze bawelniane w zwią~ku moskie\V·
~lIo-\varszawskim należą do .klasy I, grube
zaś bawelniane do klasy II, oraz, że o(\la.
ta za te ostatnie nie może w żadnym 1"3zie i w przy~złości przellOsić '/.. kop. za
pudowiorstę . Gliyby więc wedlug scbema·

Z

mie!!lj~ l~zuj .l

tu wypadła ' wyższa, w'będzie zredlik%fana zawsze do tej I'laksylnalnej normy. Otóż
obecne Qplj\ty od wyrobó\y tkackieh, nalei'lcych do k1asy I i II, w porównaniu
z opłatami, obliczonemi wediug sehematu,
pl'zedstawiają s ię jak następuje:

Obecua klasa I
wladnnko w /&dan·
"agonowyro:

48,49
65,79
74,05 85,12 82,8.
92,36 -

bet . ... trr."enia- ,ole b'~ł."rae&ll"

ku nie·

pełnym:

33,65.
44,34.
49,51.
55,97.
54,26.
59,90.

kiaęa II
w ładuo· '" b.du •

Sehe,mllt dlA ..... el-

ku "'"l\""
nowym:

klasa l .

Obecna

34,3Q
47,28
53,74
62,35
6 1,57
68,09

lm ni....

pe łoym;

- 24,32.
- 32,25.
- 37,06.
- 41,37.
41,40.
- ' 44,75.

kich

45,90
51,66
53,93
55,97
56,94
57,53

ładunkó w

-

klasa U.

32,11.
46,43.

~

53,~3.

-

55,91.
56,94.
5:,53.

~ak widzimy z tego zestawienia, to koI
.
szty przewozu tkanin gm\)ych przy transportach pelnemi ładunkami \'{agonowemi,
ulegną wogóle dużej zwyżce. Podobnie-",t.
podniosą się, ohocia~ mniej znac~nie, fra·
Cła.
clI ty [~rzy peluyoh laduukach to",:,a1'6.w kla·
- Na odby.wajl!~y",l się- obecnie zjeździe
sy I-ej lecz ty11>0 lila odległOŚCI meprze- przemysłowców gO!'ruczych w Cbar.ko~ie
noszących 1300 do 1400 wiorąt. Przy wię- uchwalo,Do s.taraó ~Ię u l~U o IIOdwyzkę
kszych odległościach w wielu wypadkach I cła 9d węgl! , ~amlenuyeh I ~oksu o kop.
koszty transportu tych ostatnicb towarów 5 1/. w zlo~ I od Burowca zełaza O' kop.
będą nawet mniejsze. Wreszcie, do wszyst- 15 Da pudzLe.
okręgów 'p~gl'~nic~nych_ miały być podwyż· kicb mniejszych J:ynkó\V h&ndlowy~h, do
Drogi wodne.
szon~ mniej wIęcej o 1~ % P? nad nOrm ę , kąd towary łódzkie pełnemi ładunkami wa.
- W ministeryum komunikacyj rozpopr~YJętll dla towaról\' .zagran lcznych. Olje- gOllowemi nie odchodzą wcale, lub idą czę- znawany jest projekt utworzenia półki akCUle, w~dług telegra!nu naszego k~. pon· ' ~olej płU·tyaml nledosięgajttoomi 600 pn- cJjnsJ do przeprowadzenia kanaJu międ7:Y
d~nta, 1 to 'Yyma;gaOle zo&tało I'ÓIVUI~Z IISU- t1ów, koszty pl'ze\\'ozn wO'góle znacznie się Dźwiną zachodnią i Dnieprem.
męte, a \~lęC 1 dla towarów kraJOl\'ych obniżą, nade wszystko na wielkie odłegł o~ci.
Drogi żeiazne.
opiaty obliczone będą n~ . podstawIe. ,t~Najważniej~zą jeduak rzeczą dla fabry- Kiedy rozpoczęto budowę sieci \\róg
kicbsamych stawek PJldo\~I?lst~wycb, Jakle kantów ua~zych jest to, że i współzalVo- zelaznycb. w państwie, wydane ?>,lo. rozwedług wskazanego wyzel schematu wy · dnicy ioh uie będą korzystali z żadnych POI'zlldzeme, na mocy którego IDzyUleny
padną do ka.ż~ego danego p.unktu dła ~o- przywilejów przy jeduakowych ł)rZestrze- komunikacyj, otrzymują"-y posad~ ua ~u'y
warów zagramcznycb, . bez ~adnycb ~odat· niach będą p. ollosiĆ jednakie z uimi k,OSZIY.\ watnrc.b drogach żelaz.nycb,. ~licz~lU . są
~ó~. Wob~c. tego mozna ~l~ spodzlew~ć,
Przypominamy, że nowe taryfy wcbodzą do mlD1Stel'yum komnmkacYl l pobleraJ4c
ze do stacYJ dróg lIoludolOwo ·zachodmch IV życie-z dniem l stycznia . st. r. 1891. ZOACzne pensye od tych -dróg 'Ze! znycb,
przyję(a zostanie tasama zasada.
oraz biorąc udział w ich zyskach, nagraAżeby da"- czylelnikom pl',zybliżoue poję"
]V WśtJ
dzani są rangami i orderami, tudzież bio·
cie, o ile obecne koszty przywozu tkauin
t
I
..
rą udział w kasie emerytalnej ministeryum.
ulegną zmiani\l pol wpłYwem nowej tary·
Obeęnie, Jak dOl\oszlt " Pllterb. Wiedom tI,"
fy, przytoczymy tu kilka oyfr, nadmieniapct'dliiesiono kwes~ę POZORtl>, ieni.a lub
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tu

nuje śwoich iuteresów,- zawsze dobrze na
tem wychodzi. Polecamy tę naukę uwadze
i pami~ci naszych czytelników.
Nowe tal'y{y, jak już o te~ pisaliśmy
we wzmiankowanych wyżej artykulach, zoo
staly opal'te na zasadach, wypracowanych
przez komitet taryfowy dla taryf wwozo·
wyelt na t.owal·y zagranicz)) , przy\)'oż ne
do Rosyi w komunikaerl bezpo~redr;tiej .
Według tycb zasad, o piAty za przestl'zenie
lIiedos ięgające 625 wiorst, mialy pozostać
bez zmidny takie, jakie obo wiązu) ą obecnie,
Opłata za 625 wioi-sf, ezyli za przestrzeli,
równą dlugo~ci kolei miko łajewskiej , oznaczolla zostala lila wszystkieh wyroMw
tkackich (.manufaktura"), na 52,59 kop.
Za większe zaś przestrzenie postanowiono
doliczlW dla tych wYI'obów: do 1000 wiorst
po ~/•• i nad 1000 wiors t p ~ "100 kop. za
każdą wiorstę . Nadto o. ile oplata do ja
kiegĆlŚ punktu, wyliczona na podstawie
powyższego schematu, okazal,aby się niższą
od obowiązującej obecnie, to miała byt od·
powiednio ' podwyż szona. Wymaganie to
jednak zostało póżniej dla towarów zag!'anlcznycb znie~ióne, tak, że do wszystkich
punktów, leżących na zach6dod linii Moskwa'filia Orei - Kursk - Charków - Łozo wajaSewastollOl, z wyjątkiem stacyj dróg po·
ludniowo - zacbodnicb, miał obowiązywać
tylko czysty schemat bez żadnych po ·
prawek. Opłaty wszakże dla wYI'obow
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darek zwiastowa - a n my lin o ej agroina pr~l oŚĆ lilKła z mej 1 \ViiUlo· może jednoczyć: oJalpa mI o ć dla panują
smutnej możliwoŚci, która grozi każdej ko· mości, napa\yając mnie s łodką radością bie oej dynastyi. Gdy więc ruszamy w pole,
ducba naszego podtt-zymyw&ć winna, nie
biecie. w c~asie j ej cho1'<\by, zarówno jak żącej chwili,
...
"
nam nil' połu bitwy... Cieszmy- się raczej ży
myśl, że sprawy iemiec łącznie z niem..
cami bronimy, lecz, 'Że oddajemy pl'zys1ugę
ciem, a nie myślmy o wiszącej nad nami
Dziesiątego
stycznia
wrócili
'
my
dQ
010'
ukochau.
emu monarsze. Niech żyje cesarz I
śmierci.
Wszysoy powstali i spełnili z ~apałem
- M.ówisz, jak ciotka Marya, jak gdyby mulica.
Nikt już nie wą pil o wybuchu ·wojny. toast. Na cirwilę i w moj~m SEU'CU zatliła
los nasz zależał od· przeznaczenia, a nie
od okrucieństwa, dzikości i głupoty naszych W Wiedniu do chodziły mnie pojedylicze iskra zapału: dla jednej sprawy. dla jednej
wspólbl·aci. Gdzież jest ta nieunikniolla glosy, że dyplomacya może wojnę zażegnat\ i tejsamej osoby, ucznwać miłoś~ wraz
ale tu w wojskowych kołacb możliwośt z Iy~iącem innych ludzi, to wzbudza zczególkonieczność wojuy z Danią?
- Jeszcze wojna uie wybuchla, jeczcze ... pokoju byla wykluczona. Pomiędzy ofice- ną chęć póświęcenia się. .. Uczucie to pod
- Wiem, wiem, jeszcze może być przy- rami i w ich rodzilll\ch panował podniaco· nazwą lojalności, patl'yotyzmu, duolła kOl'padkowo usunięta. Ale ni~ przypadek, nie ny nastrój, ale podniecenie to było po poracyjnego przcpelnia serca, a jest lozepolityczne względy i homory, lecz wola większej części prz~~emne: zdarzała się czy wiście miłościł, diiałającą tak sil.nle,
człowieka. powinna takie życiowe kwestye sposobnośĆ oLrzymania awansu, odznacze- tak potężnie, iż w jej imieuiu spełnlaDe
rozstrzygać. Cóż mi z tego, że tak po· nia się; dla jednych otwierało się pole najwstt:ętniejsze dzieło uieuawiści: wojna,
winno lub uie powinno byĆ; ja biegu rzeczy dziAłania, dla drugich zadowołenie dumy, wydaje się najwzuioślej zym obowiązkiem.
Lecz na chwilę tylko zapal ten ogarnął
nie zmienię ; mogę tylko cierpieć nad nim. dla innych pod wyższeuie gaiy.
- 'l'o będzie świetna wojua - mówił moje serce, bo tk"iło w niem uczucie silAle ty przynajmpiej nie usiłuj pocieszać
mnie pustemi frazesami t Ty sam w nic pułkownik , u którego wraz z wielu ofice nieJsze ponad wszystkie IIlne miło~ć dla
nie wierzysz, ty sam d~żysz ze szłacbet· rami byliśmy na proszonym obiedzie-świe · mojego męża. Jego życie droiszem mi bynego oburzenia ..• Jedynie w tern znajduj ę tna i nądzwyczaj popularna. Naszym te· lo nad wszystko i gdy ono na SZW1Lnk nauspokojenie, gdy wraz ze mną potępiasz rytoryom nie grozi utrata, a i wiejskiej rażonem być miało , przeklillać tylko moi przeklinasz to, co mnie i setki innych ludności szkody nie przyniesie, ho na ob· głam pnyczynę tego niebezpi~lis'wa,
cej 7.iemi toczyć się będzie. W takich zaró \';-no, czy Szlezwig i Holsztyn łub
unieszczęśliwi.
- Tak jest, naj droższa, przyznam ci sIu · w&mnkach ze zdwojoną ochotą bi ć się Jallonta uią były.
2yłam teraź w ciągłej trwoiUe. Pnia 16
szność, gdy zło uadejdzie; uie będę wtedy można .
- CO mnie do u,lej zachęca - przem6· stycznia państwa związkowe poat"wily
\lkt-ywał wstrętn i oburzenia, jakiem mnie
te rzezie narodów napawają.. . ale dziś ciesz wił młody kapitan - to szlachetna. idea Danii żądanie zniesienia w ciągu dwudziemy si ę jeszcze... jesteśmy razem ... nic nas walki w obronie praw uciśnionych. Że stu czterech godzin 116wnego prawa, jV obI
nie rozdzieła ... żadna przeszkoda nie psuje prusacy idą z nami, a raczej my z nietui, nie J..-tól·ego Hołsztyn lIZukał w zwi4~
naszego szczę ścia I Uży wajmy więc roz· to p iniO: zapewuia zwycięztwo , a etl,mdq : pDmocy. Dania opada się żą!1aniu , KLUj;
koszy tycia calą duszą, nIe myśląc o mo· zacieśu i węzły związku narodowego. Bo bowiem pozwoli sobie I'olkazywać? Opór
ten był przewi!Uiaoy, bo IUl8tcytl4:kie i 1'1'11'
żliwej zmianie... niema przecież nic wie· idea narodowo 'ci...
eznegó-. Po stu latach będzie nam ob jęt- Nie mów lepiej o niej, kapitanie skle woj ka staly już ua graulcy, a l lunem, czy żyli ś my dlugo lub 'krótko. Nie surowo pr1erwał pułkownik - to zawra- tego przeboczyły rzekę Eider.
chodzi o ilość pięknych dni, lecz o stopieiI canie głowy jest nieodpowiedniem dła auZarzewie było rZUCOlle, gra ię rOJpo·
ich piękna. l\iecb przyszlość da nam , co sb'yaków. Ono to sprowadzijo nam wojnę ~ynala.. Ojciec z tej okuyi l'USłllł nam
same, zechce, najdj'oższa żono, ale nasza z 59 l'oku, bo plozecież • \vloskie Włocil)''' !tst z IlowillllZOwaniami.
teraźniejszość jest tak piękńa, tak piękna, tp był ułubiony' fl'azes Lurlwika Napoleona
że w chwili obecnej czoję tylko ~acbwyt i pod jego go~łem zaWsze dzia~l. Wog4I błogość bezgraniczną.
•
te ta zasada jest nie~dpowiednilł dla Ali
(D. r. ...).
M6wiąc te słowa, objął mnie ramieniem, stryl, Węgier , Ozech, Kroacyi, bo gdzież
okrywał pocałunkami i tulił do piersi, tu związek narodowości? _ as jedno tylko
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skasowania .p~zy:wil~ów, ~tó~e PI~IMłIlL&tił1 ga. sobie wobodę .białani&. W miejsce cały flagami, a wieczorem zaja~uiały i1u- kawstiego, 19) Józefowi
dotychczas IIIzyDlerom drog zelaznycb I'ry- wDlosku p. BI·odzklego. p. Charytonienko minacye.
.
mn o pobicie W
""'llllIIH'rlR'
watuyeb. Kwesty!, ~ będ~i~ wkrótce roz- przedstawił swój, tej .treś~i: ~ ciągu lat
(-) Bał na korzyść towarzystwa Czer- Fryderykowi Storch, ""tU"""'"W'
patrywana w komiteCie ministrów.
trzech rafinerzy obowiązuJą Się niewyra- wonllło Krzyża . z okazyi uroczystości Na· i innym o samowładl1ość u P_"g.musza
- .~ z&:ząbie k.olei warszaw~ko - wi. hiać więcej rafinady niżli obilcnie, t. j. te rodzin Naijaśniejszej Pani, Protektorki le- Walaszczyka. 21) Stauislawowi
deńsklej dozono prOjekt p.ołączeula bezpo- przez trzy lata ma przychodzić na rynek goż towarzystwa, urządzimy W środę z skiemu o zobelżenie Elżbiety i
gl'edniego stacyi osobowej w Piotrkowie po lB,3oo,000 pudów rocznie. We.lle sta- wielkim pl'Zepyehem IV gustownie pl'Zybra- Zielonka, 22) Wilhelmowi Dobrowul'K'.'.""
ze stacyt towarowąl oddaloną o dwie wior- tystyeznych danych, naturalny przyrost spo-Inej sali Vogla, sprowadził liczną publicz- i Juliuszowi Mochalek o
8ty i przedzieloną przedmi~ściem. Podług tycia wynoli 300.000 pudów. a więc IV cią- ność tak ze sfel' wojskowych jak urzędni- skutkiem której poniosła kalectwo Mal'y,1
obliczeń, bu~owa l'7.eczonej lin!i, włącznie gu. lat trzech utworzy się niedobór produk- czych i przemysłowych. Na bal 'raczył u·j (fan . Prócz tych spraw zjazd rozpatl'zy O
z rozszerzeDle~ murowanego Wiaduktu. ko- Cyl, wyno.sZ4Cl 9.00.0<,>0 p~dów. ~bok tego. myślui~ przyjechać J. E. Gubernator piotr- spraw cywilnych, z których dwie kasacyj.
sztować będZie rs. 11.500; roboty rozpo- ten nadmiar, Jaki w ilogcI 2'/. mil. pudów kowsk! I·Z. r. sto Miller. Tańce prlecią- ne: l) z powództwa Jakóba K(ycha II1·ze·
częte być mają z przyszłą wiosną.
daje się zauważyć na rynkn cukrowym o- gnęly się do rana, rozpoczęte polonezem ciwko Józefowi' Dziedziczakowi o rs. 6
. - .Peterb. wiedomosti" donoszą, że bu- becnie, rafinerzy obowiązują się, wedle spe- przez J. E. Gubematora i panią genera- 2) Izraela i Dyny Janowskich J!rzeciwk;
dowa nowej drogi żelaznej żytomiel'llko- cyalnego rozkład n, 2atrzymać u siehie w łową Altv/\tter. W dwóch nlllzacb sali ChaiIDowi LelVkowiczowi o rB. "li, nadto
bilrdyczowskiej stanowczo rozpocznie się składacb i nie puszczać go na rynek ina- podczas całej zabawy s]lrzedalValy zapro- jednę skargę incydentalną. podaną II1'zez
z wiosną roku przyszłego.
czej, jak z decyzyi biOl'a syndykatn cukl'o- szone panie kwiaty i wiua szampańskie. Abrahama Sznlima Wajwand/\ na rezolu.
- .Birżewyja wiedomosti" donoszą. że wników, które ma badać stan rynku i o- Dochód z nich był zuaczny.
cyę sędziego pokoju l rewiru m. Łodzl
na odbytem w tych clniacl, ogólnem posie- kreślić czas. w któl'ym wypuszczenie tako(-) PozwolenIe na otwarcie przytułku
(-) Łódzki wydział hypnłeczny oglasza
dzeniu akcyonaryuszów towarzystwa kllr- wego) będzie możliwem. Po ożywionej dy- położniczego pr%y tutejszem towarzystwie że na dzieil 27 lutego 1891 l'. przYJlart~
sko-kijowskiej drogi żelaznej wybrano od- skusyi projekt ten przyjęto. Do op raco- dobroczynności nadeszło już z Petersburga. tel'min prekluzyjny do uregulowania spad·
clziel~ą komisyę! która •. łącznie z zarządem wania szcze.gólów konw~ncyi wybrano spe(-) Baza~ nil k o!zyść .towar~ystwa d?- ków po niżej. wymienionycb zmarIY,cl.l: l}
drog), prowadZIĆ będzl~ uk.łlldy z rządem cyalną komlsyę redakcJ"Jną.
.
broczynDoścl IV sah kODcel·tow8j, odbędzle Amlllil z GollCÓW Hillel'. wspMwłlLscleh:e
co do budowy linii kolejowej z KOI'ska do
- W ministeryum skarbu specyalna się stanowczo w dniach 5 do 8 gruduia nieruchomości llod . 78 w Łodzi; 2.) FI'<\II·
Woroneta i drugiego tom na całej dr<\dze komisya zajmie się wkrótce opracowaniem r. b. Komitet nprasza ponownie o nie- ciszku Chilerze, współwlaścicielu niel'llcho.
knrsko-kijowskie/_
Instrukcyj, wyjaśniających i uzupełniają- zwŁoczne nadesłanie pI'zedmiotów dla ba- moś~i pod NN. 784 i 1338, tudzież wla·
Handel.
I
cych prawa o środkach. mających ua celu zaru pI·zeznaczonych.
ściclelu niel' chomoAci N. 530 IV Łodzi; 3)
- Do Petersburga prliiybył dyrektor poparcie gorzelnictwa wiejskiego. Prawo
(-) Zawieszenie wypłat. W tycb dniab Erneście Szulcu. wie 'zycieltl sumy 25,000
niemieckiego towarzystwa akcyjnego han- to wejdzie w życie w clniu 13 lipca 1891 zawiesił wyplaty p. R., kupiec towarów rubli, zahypotekolvau j li rtieruchomości
dlu (lrzewem .Berline!' Holzcomptoir", w roku.
wełnianych w Chal·kowie. Sumy należne pod N. 1377, 1,000 rubli, na nieruchomośc i
celu starania się u rządu tl pozwolenie doWykszłałcenie przemysłowe.
od niego za wybrauy toWIII' fabrykantom pod l .328 i :!,OQO rubli na nięruchomości 1'0<\
konywania operacyj W Rosyi. Towarzy- Stała komisya do Spraw wykształce- w Łodzi, ~giel'zu i 'l'omaszowie. obliczają N. 621 w ŁVdzi; ~) l>omiceli z Hal'utów
stwo zamieł'Z8, pomiędzy innerni, nabyć la- nia techniczuego Ilrzedslębiel'Ze urządzenie ogólem IJI( 130,000 rubli. Podobno teść p. Andrysiewicz, zmąr!ej w m. Herbe.sdol'fie
~y księżny Hobenlobe.
kursów pracy ręcznej w Solnem Miastecz- R.. bardzo bogaty kupiec, podjął się ure- w Niemczech, wielozycielce sumy 2,500 ru·
gulowania rachunków i pokl'ycia dlugów lJIi, zah.vpotekowanej lIa nieruchomości pOII
- Z Odesy donoszą, że w ostatnich czs- ku w Petersburgu.
Wystawy.
zięcia.
N. 1304 w m. ŁOtlzi ; 5) Tr8ugocie Li bsach zbankrutował tam p. K., marszałek
szlachty. Jlań rozległych włllści. Podpisał
- Ministerynm dóbl' palistwa, jak dq(-) Zjazd s,dziów pokoju w dniu 29 henie. wlaścicielu niel'Uchomoi\ci pod łoi
on weksli na 3'/. )liiI. rubli. Wierzyciele noszą • Peterb. wiedomosti", wlJioMło do ra- b. m. osądzi 22 sprawy karue. a miauowi- 11156 w m. Łodzi; 6) Emanuell] Majzner7.1
otl'7.ymają tylko 10%. Największe straty dy pailstwa projekt nowej ogóluej ustawy ci e: I) pr1.eci1\"ko Antoniemu Adannes i wspólwłaścicl elu uierucholllOści pod N. 798
ponosi podobno dom bankierski F. Rafalo- o urządzaniu wystaw roluiczych w pail- Janowi Wloszczyńskiemu oskarżouym o w lU. Łodzi; 7) '!lauLie z Żurkowąkich PI'U,
wicz i S·ka.
stwie. Z wystaw ogólnych, wszechrllskie pobicie Antoniny Gral, 2) Heurykowi sak, wspólwłaścicielce nieruchomości pod łoi.
Poczły.
winny być urz,!dzane w naj Nięcej dogo- Sturm o zobelżenie córki El'Uesta Cil,isel- 282 w m. Łodzi; 8) Goldzie z Sim<lchów
- W tych dniach, jak donosi .Ka,lisza. dnym puukcie - w ilioskwie. co lat dzie- legp, 3) Moszkowi Roseusllft o wykrocze- Chęchiskiej, współwłaścicielce nieruchomości
nin", bawił w Kaliszu naczelnik warszaw- sięć, a IV razie możności i częściej; okl'ę- nie jlrzeciwko ustawie tabacznej, 4) ,Mosz- pod N. lS. w m. Łpdzi; 9) Ada.mie Berg.
8kiego okręgu pocztowo-telegraficznego rz. gowe zaś, powtarzające się w jednym i kowi Szmulowi Kl'ell o oszustwo, 5) Tade- 'stressęrze. wierzycieln sumy rs. 7,000, za·
I'. st. Szegryński i zapewnił, iż wkrótce tym samym okręgu roluiczym, co 5 lat uszowi Ciesielskiemu o samowładność i zo- hYllotekowauej u~ nierucholllogci IPod N. 40!
dawna komunikacylI. pocztowa między Ło- lub częściej. Wystawy SIJecyalne winny helienie Sylwestra. i Maryanny małżonków IV m. Łodzi; 10) Hel'manie Englu, zmal'łym
dzią i Kali zeln będzie przywrócona.
mieć za pl"Zedmiot jeduę jakąkolwiek gałąź Jailczyk, 6) Abrahamowi i Łai maltonkom w Meranie w Aąstl'yi, właścicielu nieruchoPrzemyII.
rolnictwa, np. hodowlę bydła, sadownic- Cytermau o samowładność i zobelżenie mości pod NN. 819c, 819d i B1gej II) Aunie z
- Na zgromadzeniu akcyonaryuszów to- two, ogl·oclnictwo. pszczelnictwo i t. p., 0- Brandli Dankiewicz, 7) Nuchymowi Epstei- Pfe/ferów Zimmel'manj wspóŁwłaścicielce owal'zystwa zakładów metalowycb B. Hantke raz budowę machin rolniczych. pl'zyczem nowi o otwarcie sali felczerskiej bez po · grodu należącego do posesyi pod N. 48 l. IV
ostanowiono dywidendę za ubiegły rok fi- te ostatnie powinny być połączone z próbą zwolenia, 8) Władysławowi KaczerolVskie· m. Łodzi i wspólwła~cicielce somy rs. 7,000,
uansowy IV stosunku Bo;..
konkursową maszyn i narzędzi.
Wystawy mu i Józefowi Owczarek onieostrożną zahypotekowanej na tejsllmej posesyi; 12)
- Towarzystwo .Huta bankowa' IV Dą,- rolnicze, tak wszechruskie jak okręgowe, jazdę, 9) 'feodorowi Ewald o handel IV cza- Edmundzie Bem )'el Beme. właścicielu niebrowie, zakłada filię swoich zakładów uad winny odbywać się jednocze~nie ze zjazda- sie zabrouionym, 10) Gedalowi Blinuaum ruchomości ppd N. 2B1t, ogrodu w IlOsesyi
Donem w gubilrnl jekateryn08ławskiej.
mi rolników.
o sprzedaż mięsa zepsutego, 11) Zeldzie pod N. 1363 i współwla4cicielu nierucho- O rezultacie nal'ad rafiuerów cukru,
- Wystawa drukarska w Petersburgu Kolskiej otosamo, lt) Oskarowi Franke mości pod N. 106480 w Dl. to<lzi; IBl Daodbytych w Kijowie 16 b. m.•• Kijewlauiu· odłożona. będzie do roku przyszlego.
otosamo, 13) Agnieszce i Frauciszkowi widzie IzraelQwiczu. IVspólwt&ścicieln nie·
Zuber o zobelżenie Józefa i Katal'zyny ruchomości pod N. 138 w m. Łodzi; 14)
podaje nastęlll1jące ogólne sprawozdanie:
Wn\oaek p. BrodzkIego, beby w jednym
Połak, 141 Mal'cinowi Matusiak. Wojcie- Henryku Kurzwegu. wspólwłaścicielu nieJ'oku rafinerzy lVywietll 10% swej produkcbowl RoguszelVsklemu, 'l'OUloszowl KOP-I rucbomości pod N. 793e w m. Łodzi; 15)
eyi, dla uwolnienia I'Ynkn cukrowego od
l
czyńskiemu i Feliksowi Denisowi o samo- Emmie Radke, wierzycielce sumy rs. 1,297,
nadmiaru. a następnie ażeby przemysł rafiwolne koszenie trawy na łące Jana Fial- zahypotekowauej na niel'llchomo.ści pod N.
1-) Dzień galowy. W clniu onegdajszym, kowskiego. 15) 'l'raugotowi Begel't o za- 32lg w m. Łodzi; 16) Reiuholclzie Wal te·
neryjny rozwijał się swobodnie, wedle potl'Zeb rynku, był odrzucony z powodu ka- jako w uroczysto§ć urodzin Jej Cesarskiej klóceuie sllokoju. 16) Józ~folVi Herbe o rze, wierzycielu 83 rubli 33'/. kop., zahytegorycznego oświadczenia ]I. Charytonien- Mości Najjaśuiejszej Cesarzowej Maryi 'J'e- handel IV czasie zabronionym, 17) Ferdy- potekowanej na nieruchomości pocI N. 152a
ki, pro!lukującego 1,200.000 puclów rocznie, odOl'ówuy, w tutejszych świątyniacli wszyst- nandowi Pilger o zobelźenie Karola Thiel. IV m. Zgierz,!; 17) Albertynie Pl'achiilskiej
iż tlll iadu'ł miłu'ą nie zgodzi się na tę kich wyznail odbyły się soleone nabożeil- lB) Walentemu i Boleslawowi Borzyilskie . właścicielce sumy 4.500 I·S., zallYVotekowakombinacyę 1 w razie jej przyjęcia zastrze- stwa, miasto było przybralJe przez dzieil mu o samowladuość u Władyslawa Pasz- nęj na niel'Ucbomości pod N. 265b IV m.
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Hrabia Wodzińslii

CARITAS.
Przekła(1

z francuskiego.

(Da~y ciąg-pat"z

NI'. 262).

Ale Robili'" wstał i wyciągnął dloń, jakgdyby jej cbciał IlIIkaza6 milczenie.
- Taki żenię się z nią... teraz. Nie
pytaj mnie, dlaczego, ani jak to się stało.
Tajemoiea to, która nie clo mnie nałeży .. .
Wiedz tylko o tern, że ona tego chcIała .. .
i że UWAŻam się za najszczęśli wszego czło
wieka w świecie, jakkolwiek jestem tego
szczęgcla oiegodoy.
Tera? matka mu PI'zel'wala, zazdrosnll
joż o to serce, które nareszcIe, jak się jej
zdało, pozyskała.
•
- Achl jak ty ją kochaszl-sżepoęla.
- Namlętuie, bilz r,amięeil Na śmierć
i życiel Przepaść nas dzieliła... a oo~ tę
pl'zepaść usunęła. Jednem słowem BwoJem
nczyniła ze mnie innego człowieka t'lk odmiennego od tego, który obndził się .Izi§
rano, że Bóg sam nie poznałby swego
dzieła.

Rozmawiali tak do późnej godziny.
Niewypowiedziana tkliwośt zatrzymywała ich przy sobie, niby dwoje ptasząt sploszonych przez wiatr I burle i pOlVl'acają
cych do guiazda, które wyda wało się im
rozbltem. Robilrt lIlIpokoił się cokolwiek;
doznawał UCZUCIal roskounego spokoju. Od
czasu do czasu, troskłilVo~ć matki zatrzymywała sIę przy pewnych praktyczuych
stronach życia I przypominała mu przeszkody. z tajemuą rado§cią słuchając jak
Im zaprzeczał.
- Panna Croixvaillaut już nie jest bogatą·

- 'fem lepiej I 'fo co ma, jest jeszcze
zawiele. Pragnąłbym ją wziąć tylko w
białej dziewiczej szacie czyst.ej lilii.
Patrzała na niego z zachwytem i zdumiemelll.

- MÓJ syn poetal U miłościl Oto two- szcz~ście, w którem tonął od wczoraj. Aclil
je dzielo!
.
jakże błędnie myślał, że wszystko może
Nakoniec rozeszli się. Jakież czarowne by~ 7;ap?mnianem, że dosyć jednej chwili
marzenia kolysały ich oboje do snu I
UDleslellla, aby zmazać wstyd i hańbęl
Nazajntrz, gdy Robel·t sIJał jeszcze, ba· A oto pr7.eszłość przypominała się teraz.
ronowl!. wydawała już dyslJOzycyę. Wysta-l Oto Dlnsiał z niej zdać sprawę, bo nie wątwiOl)O z remfzy galową karetę, w której pił już teraz, że godzina. wytlomaczenia
niegclyg Luci wik de Kervalho, marszałek, wybila.
jeźd~il do króla. .Stangr~t I lokaj m~sieli
Cara, jak gdyby dzieląc. lub odga.lując
nalozyć pa.mdną h~eryę: jed w~bne p~ucz~- jego myśli zbliżyła sie do otwartych drzwi
city, . kr6tkle spodme, francuski frak I trój- tara.~u. Poszedł za nią. Spojrzenia ich spogl'amasty k~p~lusz..
. .
'
tkały się z sobą, uie unikając się tym raGdy po ~madaUlu ekwlpaz zajechał z zem. ale poz08ta.wily w dnszy wzajemny
hałasem przed taras, Robert przerażony ból i cierpienie. Zeszli ze schodów i zawykrzyknął:
głębili się w aleję. Przez chwilę szli IV ruil- Co znaczy ta maskarada?
czeniu. Gdy nareszcie znależli się u skl'aju
T~1:eba bylo. je.lnak . ustąpić pewnej ~o- alei, doŚĆ daleko od zamku. aby nie być
dnoscl postaw~e m~tkl.. ~I'esztą Ill~wlele widzianymi, Cara. zatrzymała się Iliel·wsza.
go to ~bch~dz~ł~; Ule WidZiał teraz IIIC po_ Po tem. co zaszlo wczoraj _ zaczęza swoją mllo~C1ą.
. .
ła--wyjaśnienie między nami jest konlecz. W pól god~m! potem przybyh clo Ke- ne. Rozmowa nasza nie będzie długa...
rlsper. 'p1~YJęcle było bard.zo uroczyste. Praguęłam ocalić ojca... oszczędziłam mu
Margrabia l.Je~o. zo~a prz,rJęli barouolVę cierllienia ... a może zbrodni. Mam nadzien~ progu ~vlelkleJ sal!. Pani de Kervalho ję że muie pan zrozumiał.
mezwłoczUle przystąpiła do lozeczy.
'..
.
.
.~POJIZal na lIIą błagalllle, usta mu
_ Kochauy margrabio. Robert wyznał
ci już swoje uczucia, teraz ja przychodzę dl zały. .
.
.
cię prosić o rękę twojej drogiej cól·ki.
- Cantol ~ocha~ ':Ięl Ubóst~laD!-za ·
W tej chwili weszła młoda dziewczyna 1V0łał wresZCie, usLłuJąc chWyCIĆ 111 za
w skromnej sukni z fularn indyjskiego; r~kę·
tlVarz jej bladą była, spojrzenie miała jak
Wyrwała mu ją, marszcząc brwi, z wyzazwyczaj lagodne, spokojne, lecz i bar- razem ponurego smutku, surowości niedzo stanowcze.
mai.
- Moja córka sama ci odpowie, baro- Nie p6jdę za pana nigdyl
nowo-odparł margrabia-co do muie CZIl- Powiedziała:l pani, że chcesz ocalić
ję się szczęśliwym z zaszczytu, który moie twego ojca-szepnął cicbo.
spotyka.
- 'l·ak ... Liczyłam na pańską uczciwo~ć...
Robert pośpieszył do lIal'zeczonej i obo- Ale jeżeli los mnie zmusi zostać żoną paje zbliżyli się do bal·onuwej.
na przed ludźmi, nie będę nią nigdy przed
- Oddałaś mi syna, moje dziecie-zwró- BogieJD.
cila się ta do młodej dziewczyny-dziękuRobel·t zachwiał się. Ciemny rumieniec
ję ci i kocham clę już za to--i przycisnęła oblał jego twarz, ustępując nawet miejsca
usta do czoła magrabianki.
~mlertelnej bladości.
W tej chwili Robert po raz pierwszy
Łagodniejszym już głosem ciągnęła dalej:
spotkał się z oczami Odetty. Margrabina
- Powinien byłeś pan to jednak zrozul
utkwiła w nim Ironiczne i wy:l:ywające mieć. Są przepaście, których nic nie jes
spojrzenie. Cała plozeszłość stanęła mu w tej IV stanie zniweczyć.
chwili Jlrzed oczami. Rozpostarła się ciemna
- Ani czas, ani wyrzuty sumienia, ani
m~ła, pl'zy~mlewając Dagle to pl'omlel1D8 mi/o§ć?

Nie, ani czas, ani wYt'zuty ~umiel11a,
ani nawet ... obowiązekl
PI'Zesunął ,kilkakl'otnie dłoil po bladem
czole. Następnie \vyprostował się' i Qdjlarl
ze smutną ' dumą:
- Pani wydarla.~ mi serce. wytl?jerasz
mi teraz wszelką 1ladzięję, życie. AI~
wszystko skYadanl n stóp twoich i nie n·
Is~al"~am się· ązc7;ęśliwy jestem. że mogę
cle~pleć dla .C1e?I~. Pragnę tylk~, abyś
mme. jlrzynaJmmeJ .s,,~nolVała. ~zeby u·
wol1l1ć sumienie ~a1l1 oil wszelkICh skru;
puł6w, .zwl'&cam CI : słowo! które dalaś mi
wczo!·aJ. A t~raz., Jaką Je~ t twoJa wol~?
M~m~e o~dal!ć Się· Czy me chcesz mme
WidZieć więceJ ... czy mam odgl'ywać rolę
szczęśliwego narzecz~ue~? I znosić mękę
~tokroć gorszą od. śmierCI? Sąd~ę ~edn~k,
ze rola potrze~I}Jest do ~z~p~łUlell1a,~zle .
~a twęgo, paUl. P.oddam Sl~ JeJ, szczę~h\~!,
ze mO!!ę, p.owtal'Za~ to! cl~rpleĆ' dla: cle~le.
. SpOjrZenie .młodeJ dzlew~zY!IY zaJa~lI1!110
Jasnym hlasklem,. I'Q~rzew.Dle~le, lVyclsn~lo
łzy z.' oczu: . ~tóz w~po~ledzLec mógł. Ile
IV tej chWIlI I oua clel'plala?
- Dziękuję pauu. 'l'ak musimy kłamać
clo kOlica. Okrutny to obowilłzek. Trze·
ba, teby pau tu bywał i żeby się nikt nie
domyślał układu . jaki zawarliśmy między
sobą. Wkrótce nadejdzie jesiell, potem zima, a potem, .. Bóg rozstrzygnie. Bóg tył
ko - powtórzyła z bezmiernym smutkiem.
jest w mocy przeęinać. lub zadzierzgiwa~
więzy. ls:tó)'e się ludziom wydają nierozwi·
kłane.
Zbliżali się teraz do tarasu. Na stopniach. stała Odetta. Ujl'lawszy mlodę PlIrę, podążyła ku uiej.
Cal'ita zWI'óciłą się raz jeszcze do narzeczonego.
.
- Powierzam się pru\skiej prawo~cl
I'zekła łagodnie.
.
.
- Należ~ do paui; oddaję paUl mOJe
istnienie j mQje słowo. Rozporządzaj m~ą·
Czy Ilani pO:l:woli mi wszakże błagać o JUduąłaskę? Zwro~ mi swój szacunek, ~ na
dowód t.ej łaski uie odmawiaj mi UŚCIsku
J

ręki.

W milczeniu podala mu rękę. Po raz

I

K 267.

I>zr/<~NNIK ŁÓDZKI.

ił

Łodzi i t8} Angukie Taodorze Red4!rze wane tylko ~ właścilVoś~i, których wyma- pożądanych I'ezultatów. Pod Łę'2yeą lila- dyrektora mI1zellm przyrodniczego. Kaltlienje
współwłaścicielu nieruchomości porl N.265 ga odrębny charakter spraw wynikaJ',,- dy Sil,' zacieraia.. Według zeznail B!\CzYli- W blasku j koł orze nie ustępuj, prawd7.iwym,

w m. Łodzi.
"I przemy~lu; prócz tego za:
., siego,
k
- 7.e zbl'odniarzy ma być
cJ:c h
z han.dlu
jeduym
(-) Za~8ze t08B1110. Do jeduej z fa- nuel'zone jest ulepszelIle 1I0t,)'chczasoweJ )j'ranciszek Pawfak., który stru pouollllo na
bryk .tnteJszych wstąpił jako majstel' pnę- I... ocedury w sprawnch o upadlościach.
czele bandy/ jaka w roku bieżącym og ...,tlzalmczy p'. X., skończony inżynier. Faeoat rządząc,)', jak douosi War- bila kasyera firmy fabrycznej K. Scheiblebry~aot, zUlewolouy różnemi względami, sz~wskij dyiewnik", wyjallIliI niedaw~o, że ra w \ni~ście naszem, tlrugim zaś niejaki
JlrzYJął !fo! lecz za wyoagrodzeniem o IlO- opiekunowie nad mlU'notmwcami mają, pra- .Janek", al·tylel·zysta, zaliczony do 7..1\palo~ę mlllejszem .otl tego, jukie pobierał wo samolstlle~o wytaczania procesów, do- su. Wladze kierujące, w Pniewie poszukima.lster \lop~'Zednl. Gdy po pewnym czasie tyczącyclI majątku tych ostatnich, bez ich waniem morderców, zwróciły się wczoraj
p, ~. ot"zymal !el'szą posaaę, fabrykant pelnomocnictwa.
do Warszawy, jak donosi • Warszawskij
prZyjął nutycholJlI.:!t majstra z wykształce- "Świet" donosi, że rada państwa dlliewnik", o odkoluellderowanie do Pniewa
niem elemelltarneill i jednocześnie podniÓSł przyst~pl wki'ótce do rozpatrzenia nowego agentów policyi śledczej warszawskiej,
pensyę do dawnej wysokości.
projektu ustal"y łI zarządach konklll'so- gdyż agenci miejscowi s~ niezmiel'llie zmę(-) Z sądu. W dniu 25 b. ur. sędzia wych .
czeni skutkiem II ilnycb, tydzieli już trwa- DzieDjliki petersburskie donoszą, że jących poszukiwań. OkoliczlI!ł.ludno~, zapokoju. 4·go rewiru skalał p. Eliasza Rzepkowsklego na rs. 25 kary, lub na miesiac wszyscy w'zęduicy klasowi zal'ządu I)OCZt!>- chęcolla sowitą nagl'odą za odkl-ycie zbro81'efztu, za to, że brZ pozwolenia wła 'ci- \Vego, lIiemający kwatel' w naturze, mają dniarzy (l,OOO rs. i 10°'0 od zn&lezionej
wpJ władzy )V domu pod N. 740 przy uli- oll'Z~mać dodatek w stosunku 30% pobie- sumy), krzlSta się usiłnie i pomaga I)olicyi
cy Piotrkow kiej otworzył izbę felcT.ersl."l} raneJ pensyi. Dodalek ten będzif. niejako śledczej. Za granicę wyjeehali sprytni ai zajmował się w niej praktyką felczerska podwyższeniem starych etl\tów, nieot!po- genci, chociaż tl'\ltluo przypuszczać, aby
oraz leczeniem chorych.
• wiednich do obecnych kOSztów utrzymania, wobec przedsięwziętych środków, zbl·odnia.
(-) Usiłowanie samobójstwa. Wczoraj zwłaszcza 1)0 Iviększych miastach.
rze mogli przedostać się za granicę.
o godzinie 6 rano spostrzeżono w obórce
- Zawiązane IV Paryżu towal'zystwo
Warszawa.
w posesyl 1'empelhofa, lIa Bahltach 16 • Przyjaciół Rosyi",jak donosi n' 'owoje \He- :1lygodnik illl$trowany" zaprasza-1lrletlli~go wyro~tka zawieszonego lIa sznu- mia", ma na qelu: świadczyć przy każdej tystów malarr,y i rysowników d<r udziału
rze u helki. Natychmiast szlluI' »1'zeUęto posohnll 'cl.2 s,}'mllatyach lhancyi do Ro- IV konkursie rysowniczym , Ryciny mogą
i tym sposobem desperatowi UI'atowauo syi, rozwijać mi ę dzy obu krajami stosun ki być osnnte lIa temacie dowolnym, l;>yle nieżycie,lIa które tal'gnął się z obawy przed handlowe i dążyć do zmniejszenia cel i ko- kopiowanym z obrazów pomieszczonyćh
karą ojcowską. Dowiedziawszy się o tern sztów przewozu , popularyzować dl'ogą pm- kiedykolwiek na wystlLwacb IJUbliczuyeh i
zasz o oJCl'lc wymieny chłopakOWi sy i pUblicznych odczytów kwestye odno- zajmować mają jetlnę strollę ~ Tygodnika".
podwójną C1i108tę· Porł razami niedoszły szące się do intel'esów Francyi i Ro yi. Nagrody będą dwie: 150 i IQ\> nlbli, oprócz
samob_ójca przysięg~ł, że )u:'.. drugi raz Towarzystwo nie mięsza się do spraw reli- wynagrodzenia za pomieszczenie l')' lIJJku
czegos podobn~gp lIle zro~l. .
g.ii i polityki wewnętrznej . Dla osiągllię- w ; I'ygodniku" . 1'ermln nadsylani,\ prac
. (-) Wy~ad~1. . On~daj wieczorem skut- cia swego celu towarzy~two będzie wyd 'l' oznaczono na dzień 15 stymmia.
kl;.m i>,t>ijhzglllęc~a. SIę nil trotuarze pl'Z~ I w~ło w pr~kladzie na język fl'ancuski i ru- },.-'No wą czytelnię naukow.ą otwarto IV
ulicy I JOtl'kowskleJ, upadla w ZJlak panI ski wybltlllejsze urace autorów obu,lwu ua- \~ars;'all'ie przy ulicy Nowy -Swiat. Czy.
L. i siluie skaleczylll głowę·-WC"~ól·aj z rodów, tudzież swój .13ulletin". Czło nko- telnia zaopatrzona będzie w cza 0l)jsma polegosame,go powodu p. S, wywichnął nd- wie towarzystwa dziel'ł się na: założycIeli Iityczue, literackie, naukowe ogólne i s(legę 1111 chod.niku lil'Zy ulicy Dzielnpj.
płacących jednorazowo I 000 fi'., dOżywot- cyalne, a w miarę rozwoju w wyuór dzieł
(-) Kradzież; We. wtore~, o go~zinie nich placących 400. fr.,' zwycz~~nycll ze naukowych. Otwartl\; będzie codziellnie od
10 /'lIno, do mieszkalIla palli Bromkow- składką roczną 20 rr. I adherentów ze skład- godzilly 10 rano do 10 wiecz6r, a w uieski~j, artystki teatl'u łódzkiego, Ictó)'a znaj- ką roczną po l franim. Rnscy dopuszczają dzielę ód godziny 11 do 3-ej po pohlllnin.
dowała się wtedy na próbie w teatrze, za- się !lo towllrzystwa w ckU'akterze człon- Oplata za wejście jednorazowe 7 kop., mie.
kradł s i ę złodziej i skt-adł z pokojn obok ków hOnorowych i wolni są o!1 wszelkich sięcznie 75 kop.
sypialni dywan i bndzik. W tymgamym składek,
- Zaczęto jnż opracowywać szczególy
pokoju stal kosz z bardzo kosztownemi
- Dla opl'acowania kwestyi wal'llu ków, projektu przeksztalcenia szpitala 7.apasokostyUlnami przygotowauemi do operetki ua jakich należy dopuszczać llotldanycli wego w Warszawie na szpital specyalny
;WUo-wa mamtiaTska", ztodziej-jedna , ~a- zagl'anicznych do pełnienia obbwlązków dla chorób zakaźnych (~IJl'ÓCZ syfilitnz,
pewne spło~ny czyjemiś hokami, nie sZYI>rów i 8zturma.nów na ruskich okrę- nych i skól'llych), ponieważ nie nlega wąt
zdążyl go zabrać i uciekł niespostrzeżony. tach handlowych, utworzona będzie spe- pliwości, że- staranh\ o potrzebue w tym
(-) Dziś w teatrze Victoria .Zly cyah~a. komisya I:ządowa z udzialem prze!i- celn powiększenie subsydyum miejskIego lIa
stawIcIeli żeglugi.
utrzymanie ilzpitala z 9,250 do 16,250 rs.,
(luch," P. Kośmińskiego. Ceny zniżone.
/ Jntro scena teatru łódzkiego roztoczy
- W ~uberni. ll~rll1s~iej, w okolicach uwieliczone będą powyślnym rezultatem.
pr1.ed naszemi oczyma powaby świat.'\ in- WercbotulJa, pOjaWiło SIę mnóstwo sójek, Stpital będzie miał specyalnie urządzony
tlyjskiego, na którego tle ujl'zymy po raz niszczących lasy cedl'owe przez wyjadanie oddział dla chorych na ospę i dl'ugi dla
piprwszy niecierpliwie oczekiwaną
Wdo- !Ioszczętne orzechów cew·owych.
chorych na tyfns wysypkowy.
wę malab81'ską." W 1'011 tytufowej ~ystą~. ow.08ti-. -dOlIOSllJ? że mini8tel'~llm
- Doświadczenia.. d"'a Bujwida ze szczepi pani Bronikowska.
oświaty zajęte jest obecllle wypracowtlUlem pionką Kocha IV szpitaln św. Ducha w
typu normalnej klasy rysunkowej, odpowia- Warszawie rozpoczęto w oddziale dra 80Il;ijącej w zy tkim warunkom oświetlenia, kołowskiego. W obecności kilkunastu leumeblowania i przyborów naukowych, oraz karzy dl'. Bujwid wstl'zyknąlllo 0.001 ctm.
określeuiem kredytu, potrzebnego do urz~- sz. dwom chorym
dotkniętym gl'Użlicą
W dniu 23 b. m., po długoletnich cier- dzenia takiej klasy w każdem gimnazyum krtani i uiewielkiemi zmianami gruźlicze
pieniach, zmarł w zamkn Loo pod Hagą i progimnazyum.
mi w plucach, tudzież 0.01 ctm. sz. pannie
król HoJlandyi i w. książe Luksemburga,
- W spl'!lwie wprowadzenia hypoteki X., dotkniętej wilkiem nosa. Po sześciu
Wilhelm III, w 71 roku życia, a 41 pano- w Cesarstwie ma być zwolana nal'ada, do godzinach obaj chorzy zaczęli odczuwać
wania. Śmierć Wilhelma III nie jest dla której zaproszeni będą przedstawiciele pewną ociężałość, miejsce wstrzyknięch\
św iata niespodzianką. Od lat dziesięciu mo- pI'zemysiu i handln.
bolało ich nieco, dostali lekkich dreszczów
nucha podlegał ciężkiej nieulec;zalnej cho- . Peterb. wiedomosti" donoszą, że gu- i mdlości , oddech stał się utruunionym, tę
robie, któl'!l przed kilkoma laty przybrała herme łiflandzka i eslJaildzka w nowych tnó llrzyśpiesząll.eln, a ciepłota ich ciala
charakter tak groźny, iż ukazała się po- grauicach 1I0sić będą. nazwy: ryskiej i re- doszla do 39° C. Wkrótce jeduak objawy
trzeba nstanowienia regencyi; rządy zastę- welskiej.
'złagodnialy, chorzy zasuęli twardo i obu- W guberni tyfhskiej znów rozpoczę- dzili się nazajutl'Z z muiejszym kaszlem i
pcze złożono wówczas w ręce księcia Adot1'1\ nassauskiego, głowy i przedstawiciela Iy się pożary lasów w kilku miejscowo- dusznością. Drugi szereg doświadczeli prostarszej linii domn orailskiego. Zgonowi śeiach.
wad7.0ny jest w klinice prof. d-ra Lambla.
Wilhelma III towarzyszY' szezery i pows~e·
- Wobec często zdarzaj~cych się wy- fl'lItaj dr. Bnjwid IV trzykną.ł 0.001 ctm.
chny żal narodu, dla kt6rego zmatły kf',l padków plrzywozu z zagl'auicy biletów po- z. plynu kochowskiego mlodej 25 -Ietuiej
był władcą rozumnym I dbałym o. d06ro tyczek premio yeh, wypnszczanych przez kobiecie, dotkuiętej s(wiertl.zonemi już popoddanych. \V ostatnich dziesiątkach lat obce państwa, departament celny wyjaśnia, czątkami suchot tudzież 0.005 ctm. S7..
los okrutny ścigać zaczął nieszczęśliwego że przywóz takich biletów jest dozwolony, 16-letniej pau nie Y, n której dziedziczność
monarchę. W 1877 roku utracił żouę, a gdyż mają one prawo obiegu w Rosyi na i inne objawy jlrzemawiały za barrłzo
wkrótce potem stal'szego syna, Wilhelma, równi z iunemi zagranicznemi papiel'ami wczesnym rozwojem choroby. U pierwszej
księcia Oranli, zmadego dnia 11 stycznia pań twowemL Ponieważ wszakźe papiery z tych chorych I)() siedmiu godzinach wy1879 r. w Paryżu. Aby zapobledz wyga- publiczne nie mogą mieć ceny nominalnej stąpiła tl'Udność odllychania, łaskotanie w
śnięciu dynastyi nassausko-orańskiej, pojął niższej od ~tu rubli, pl'zeto i z pomiędzy piersiach, kaszel, oraz ból w krzyżach, 8
Wilhelm III za żonę księżniczkę Emmę papier6w zagranicznych dopnszczone mogą temperatura ciala doszedłszy po niesllełua
Waldeck-Pyrmollt (12 stycznia 1879). \V być tylko te, któI'ych cena nominalna przy- 10 godzinach do 39.30 C., zaczęla następ·
stycznill 1880 r. urodziła się księżulczka najmniej sto rubli wynosi. Zagrauiczue bi- nie padać wśród IIOtóW i silnych bólów
Wilhelmina, będąca obecnie jedYPł padko- lety loteryjne, zarówno jak pożyC7.lti re w nogaeh i plecach. Nazajutrz chora czubierczynią korony niderlandzkiej' . z -ty- miowe I'l'ywatne, albo mi~j8kie, są stall0W- la si 1!ńac7.nie lepiej, kaszel dokuczał jej
ciem której wiąże się dalsze istnienie hi- czo w obl'ębie Rosyi zakazane.
mniej niż przed zastrzyknięciem. O drustoryczne dynastyi nassausko - orańskiej,
- Ujęcie ogrollnika Ra~zyńskiego w d. giej chorej szćzepiouka nie wywolala wilIrze z 300 lat chlubnie rządzącej Holandyą. 23 b. m. pozwała nchwf ć wątek do od- docznej reakcyi, co dowodziłoby, że uie
Co do uastępstwa IV Luksemburgn, to wobec krycia spraweów potworn~g? morder.s~wa, jest chorą na snchoty.
określenia prawa salickiegQ, odrzucajlJcego spehlionego w wagonie kolei bydgoskiej ua
- \V poniedziałek dokonano injekcyi
następstwo głowy kobiecej, trOO Iuksem- osopie kasyerl!.
Zmitta i Kuiniekiego. plYllll Kocha trzem chorym na gruźlicę
bnrgski przechodzi na księcia Adolfa nas· WzmianKowany Baczyński, dzierżawca 0- płuc, leczonym przez dora Dunina w szpisauskiego i przez tosamo
długoletnia grodu IV O!lolillkacb, miejscQwości ppiożQ- talu Dzieciątka Jezus, a we wtorek dwom
wspólność dynastyczna rozbić się musi. nej IV okolicy stacyi Pniew' i, zaopatrz.ył chlopcom (lat 10 i 16), dotkniętym wilW celu zapobieżeuia teillu i mogącym z zbrodniarzy, I?O dokonauelll morderstWie, Idem w twarzy, w szpitalu starozakonnych
tego IVynikuąć międzypaństwowym kom- w przebranie I odwiózl i~h własl.',! ~lll'mal!- w o!ldziale wenerycznym d·m Elzellbel·ga.
pJikacyom i niE\porozumieniom, ukazują,jako kt IV kierunkn Kutna l Kro niewIe.. 'a
- Komitet łl1'zytulku tlla rekonwalescenna pomyślne rozwiązanie kwestyj, na dOlwo- mocy licznych faktów opiera się wIlIosek, t6\\" otwartego niedawno przy ulicy Dzielwadzenie do skutku maiżelIstwa pomiędzy i~ w zbrodniczej aferze przyjmował on u- nej w Warszawie, postanowił wydawać z
księżniczką Wilhelminą i księciem Wilhel- dzial. czy.nn.y i ~wiadomy: Przeczeka~vs~y chwil~ nas~lIia m~ozó\V pewllą. liczbę ~e~
mem-Aleksandrem, synem ks. Adolfa nas- do llIedzleh.. p~ IIprzedn~el\l }vy~ra,,~emu p~tllych obiadów I herbaty dla prawdziWie
salIskiego i jedynym spadkobiercą trolll~ tony ~ dZletml za gralllcę, chlaal e~cha: !.nednYCh, niemogących pracować.
luksemburgskiego. Co się w przyszloścl czem piechotą umknąć w stronę .gralllcy I
stanie, tl'udno przesądzać; obecnie spadek \~ drodze b~1 schwytany. Zl,lalezlOno przy
ROZM A lTO 'Ol.
po Wilhelmie III uważać moźua za zllpeł- mm 6 rubb w banknotach l 81's. W w·o
nie uregulowany.
.
bil ej, monecie; zna~zną częś~ lupu, jaklf Ba:
X Niezwykła wystawa klejuotów odbył..
- Mówią , że przy przyszlej reformie czynsc~ otrzym_ah za udZIał w d~kona~eJ
sądów handlowych, skasowana w nich bę- zbrodlll, B~czynska yrawtlopollob1ll6 UWIO: si~ 10 b. m. w akademii nauk . w Pary~u,Ol
dzie zasada wyborcza, jako bezwarunkowo zła. za gr8111cę. Dwaj !no~'der~y przebywali nnjpowatnicjsi uczeni ttoczyli siQ wokoło niellieodpowiadająca poważnemu i specyalne- często w d.omll Baczynsklch I tam to pl:a- wieU;iej oszklonej gablotki, g,lzie jllŚuint) tymu charakterowi sądów halldlowych ; w for- \~dop?dobllle cn.ly pl.an ?yl usnuty. 'l'.rople- s i~ce rubinów ró211ych odcieni. Byly ta bomainościach Ill'ocesowych mają być zacho- Ule ~lad61V UCIeczki lIle tloprowatlzlło do wicm rubiny sztuczne, wyrobu chemikl\ FróIIlY,
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a wedlug jubiler6w, którzy pewn, ich ilo,u,
zli(ow~i, '" równic jo.k prawdziwe, tw ....de.
FllbrykacYIL icb jest wszakte tak kosztowo"
U niemIl obawy, aby prawdziwym robity kODr
kurencl~, ~Ibowjem p.rawie te nie ust~puj. im
w cenie.
X Wyprawa do bieUIlRa. Z Kopenhagi
donoSUj, ii w mięjscowem tIlwarzysiwie geo-

gra60znem dr. Nansen wygtOllił odczyt, dqty"'",y zamierzou~j l,rzez niego "yp~lLwy ~I<> bieguna póluo"nego. Wyprawa odbyć si~ ma Da
niewielkim, silnie Kyndowaaym staiku, który by
,iQ mógt oprzeć naporowi lodów, .. nil którego pokladzie oie wi~cej, jak 8-10 osób 1.U....
laztoby pomieszczenie. .Dr. NanIen zamierza
llopllJ11lĆ cieśnillł Bebringa kn wyspom Nol"osyberyjskim i tniaj za pomoc, balonn .capu!"
wznieść 8i~ w górt dla rozpatrzenia 8i~ " dalszej drodze. Uczopy przypU!lZCZ", i1 tym sposołlem dotrze do prlldu, który prawdopodobnie
od wybrzety syberyjskich. ptynie ku wsohodniej
Grenlandyi. a wypadek gdyby statek zdrozgotany zostat przez lOdy, wYllralYa zaopamoroa
zostanie w odpowiednie namioty Na""en poBtanpwit wyruszyć W czerwcu r. 1892 i ma
uaduch, te w przeciUIl o.wóen lAt celu slVego
dopnie, zabierze jednak ze sob, ży wIlości na
lat pivĆ. Po skol\czonym odczycie Pad...,z 0trzymał uowy ztot}' me~al pamit5tkowy. , Z al8Umi odcaytami Na""en l"yjechat do Beruna.
X Wylewy. Sknikiem deszczów Wylalo
.wiele rzek w Niemczecb i C.echach. Wezbral
szczególnie Reu i jego doply,.y. Miasto Barmell zalane. Najwi~ksZ\ kotastro4 dotkni@ty
jesi Karl.bad, gdzie rllntlo już kilka domów.
Podobno 'pod icb gruzami agi_elo kilka osób.
BurmisilJl miasta, KIlOlI, na wieść o wymmrach katastrofy, zo,tal ratouy apopleką",.
Kolej t.la.zn .. Zdie-Protywiń "alana. Z Pilzna
donosz, Q Krotnem wzbierJlniu wód Radbu.y i
Sll7Awy.

T E l E G R A MY.
Petersburg, 26 listopada.

(Tel. wł!l$ny).

Taryfy zwiilzlil .0 klewsko·warsuwslilego
utwlerdzolle. OpłalY:la prze"'óz Ivyroból\'
Ikaekith ullor.owue \l'e.ra~ slawel Ila
towarów zagruiullJelt !lez podwyżki l bęail
zastosowaue w obu kier11kub: od "'ar~a·
wy do 1Ioskwy i odwrotnIe - !tez j,ad.ej ró·
żnley.

Amsterdam,

24

listopada.

(Ag. pili.).

Krółowa Emilia złożyła wczoraj wielką
pal~ na loża króla
Personeł palacowy
defilowal przed łożem. PI'ezydllnt najwyż

szego trybunału stwierdził w rozmowie, że
król Wilhelm dał inicyatywę do zniesienia
kary śmierci, tworząc przez to pIękny
wzór dla narodów ucywilizowanycb.
Haga, 24 listopada. (Ag. pIu .). Wszyscy
monarchowie zagraniczni nadesłali kondoleucye telegraficzne_ Ciało, ubrane w mUIItiUl' a([miralski, wystane będzie w poniedzialek, dnia l grudnia rauo, pociągiem
nadzwyczajnym z zamku Loo do stolicy.
Petersburg, 25 UstoIlada. (Ag. płn.).
."owoje wremia" olllawiajlłc warunki, w
jakich się Holaodya znajdzie po śmiel'ci
swojego króla, powiada, że regencya bo·
lenderska znajdzie zawsze Rosyę, FI'allcYę,
Allglię gotowe do dÓl'omag,a nia jej w zachowaniu swobody dzialania i całości krajn. "Jonrnał de St. Pl!tersboul'g" wyra:'.a
się w sympatyczny sposóh z powodll :'.aloby ludu nidel'landzkiego po stl'acie króla,
który z ruskim Domem panującym był
sJlokrewnionym i konstatuje l)rzytem tnvanie pl'Zyjacielskiclt st!>sullk6w mię(lzy &0syą a Hołandyą.
Petersburg, 25 listopada. (Ag. pln.). Na
pI'ze7jmowanie pozostalo ię w Petersburgu 273,700 czetwerti pszenicy, 45+,000 tyta, 629.000 owsa, 167,850 siemienia lnianego, kaszy 51,100 czetwerti i mąki żyt
niej 79,500 worków.
Kair, 25 listopada. (Ag. pl n.). Jego Cesarska Wysokość Cesarzewicz Następca
'rronu byt wczoraj w cerkwi greckiej i
zwiedził muzeum Gizeh. Ludno:ić grecka
urządziła pochód 7. I)()chodniami, \Y którym uczestniczyło 3,000 Indzi. Ich Wysokości zwiedzili meczet, cytadelę i robili
zakupy w bazarach.
Londyn, 25 łistopadL (Ag. Illn.). Dzisiaj po poludniu odbylG ię w Izllie gmin
posiedzenie kłubn posłów irlandzkich. Wybrano napo wrót jeduogłoduie na przewodniczącego Pal'nella, który wybór przyjął.
kutkiem tego podobno Gladstone ma zaniechać !)()sta\Vieuia poprAwki do adresn
IV duchu irll\l\(llkim i umierza udać się 110
Havarden, gdzie du 1I0\Yego roku zaba.wi.
Londyn, 25 li topada. Ag. płll .). Drogi!
yberyą
handlowa pomiędzy Indyami i
przez morze llodbiegunowe, zo tala odkry·
tą przez kapitana Wiggill kiego. Dla przewozu towllrów z Londynu do Jeni ejska
!lotrzeba będzie tylko tn:scb mie ięcy.
Londyn, 25 li topadl\. (Ag. pIli.). P;Lrlament otwarty by! dLisiaj mow~ tronową,
która powiad, iż stosunki nglii z I'ailstwami Z&graniczllellli od ostatniej le yi
parłamentu nie ułegly zmianie.
Krółow;\
sądzi, że rękojmie pokoju purOllf'j. kip.gQ
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4
nie zmniejszyły się. ftlowll donosi o 1'02:poczęciu rokowali z Wiochami w sprawie
wytknięcia granicy dzielAcei ziemie w pól., •
nocnej AfI'yce, należące do sfery wI,lyWll
angielski~go, oli ziem używających protektoratu wio kiego, 1\ llależących do Abisyliii. DaleJ' ogłasza mowa zawarcie trak tatu ustallawiającego mOdll8 vivendi z Portugalią i SllOdzie.wa się, że uklady o uregtllowanie rybołówstwa uowoftllllsudzkiego
l
(}
I
'k6
tlł
k' h
I OJ,lI'OWI\ Z,} 10 wy", w,
a. wszyst tC
stron pożądanych. Królowa wyraża uboi ewa\lie \lad tem, i<ł zły zbiór kartofli gl'ozi
wybuchem głodu w zachodnicb hrabstwach
te
1 k
b'ż
" .. I
J l' Ianuli,
ączy z
m wsze a o otuc El, I
zaJ'z>lłlzone przez rząd krółewski środki
złagodzą nieszczęgcie.

• Londyn, 25 listop ...d.... (Ag. IlI.n.). Mowa
tronowa z8p6wlada wniesienie przez I"ta.d
ustawy O bezpłatnem nauczaniu.
Berlin, 25 listopada. (Ag. płn.). Podczas wczoraJ'szego obiadu \I kanelelozil Capri'viego, cesarz rOZlnlLwial bardzo dlugo
z Willdhol'stem, co zwróciło powszechną
uwagę:

26 r t
d
(A
) J go Ce
alr,
IS opa a.
g. p..
e
sarska Wysoko§ć Cesarzewicz Następca
Tronu 1, TOWl\rzyS7.ami podJ:Óży wchollzlll
na piramilly. Beduini wykonali bardzo zaj·
!Dujący laniee.
K'

r

)

I b

l

Londyn, 26 J1stOpSlIs. (A g. p.. z · a 01'iłów l)J'zyj p, la lIa Jlosieclzeniu wczorajszem
adl'es do korony. W tokurozlll'aw oihviadczyi 101'11 alisbnry, ili rząd nie nczestni.
czył w oMatniem przesileuiu fi nansowem I
niema z niem żadnego związkn. Dyskusya
lHul I,ym 111OZetłllliotern byllLby niepożądaną,
wylnllgalaby bowiem odkrycia szczegółów
zu"ełnie poufne; natury. Izba gmin pr7.V~

y
jęla adres 1'0

4'/.

głosowauia.

,J

godzinnych )'ozpl'aw bez

Londyn, 26 listopRIla. (Ag. p.). Klub
..
tó
iI'lan,Izki Ollby I WCZOraj wieczorem pow 1'ne posiedzenie, na którem stauowczych
lich wał co do stanowiska Parnella uie pow7.i~to. Pal'nell byl uieobecny. Gladstone

, . l

'e'ę

I'

'yc'

rt\·cz

r..,.d~ (3 m.) 8.51 • .,.., 8.46 kup.; Par,. (10 d.)
(8 d.) 7ł.70 .~; 4,'/, Ii.ty li·
k",dacyjn. K!61. Pol~ki~go d. 90.60 żljd.; 5'/, połyc.ka ".ebodula I .m.." 102.00 pł.... II emisyi
102.00 pła .. , I1I emis.f1 IOł.OO i4d., 4'1, I,oiyc.b
wewnttr.ua z 1887 roku 88.65 ąd., 5'/, liot, zaatawu •• ielU.ki. 1 se,yi !l6.00 • .,1, nr seryi lit.. B
94.75 ąd., 9UO~ 50 kup.; ,,'/, Ii,t{ .... tawu. m.
lVuo.....", 1 98:/6 " ...1., II 97.75 .~•. ,
91.90 t.
9ł.óS knp., IV 9ł.00 ••d., 93.76 kup., V 93.75 iljd.'
93.50, 60 kup.; 6'1, obligi miasta Warazawy
91.00 '.d., 90.60, 65 kup. Uy.kollto, Berliu 5"J,.
Loudyu 6'/.. l'a,y' 3'1., W,.d.u ł'l", Petersburg 6"1..
Wartogó klIpoIlu z potr. 5'/", 1;8tl .""lawno .ie,u.ki. 201.9, "arsz, I i II 71.3, f..o.lzi 31.7, li,ty
likwidacnno 183,7, pooyuka premio". l 174.2,
IJ 95.0.
P .t".~.r. , 24 listopada. Wek.le nA l.ou'IYII 8~.15,
II po'yeoka wscbOlluia Ur2"" Ul I,o'yrzb w""ho .
d.ia I~'/" 4'1,'1, liaty ..stawn. kredlt. oi., ...kie
13ł.50, akcJe "aulu rOIkiego .U. b u.llll zagrali i••·
nego 270.50, p.tersburskiego bauku .I,.kollto ..ego
098.00, bauku witdsyua'OIlo ...go 487.00.
skiego bauko d18kouwwego - . -.
8erll_, 26 listopada. Baukuoty ",.kle .. r~z:
2:!ł.50, D& dolta ..~ 23UO, ... kole ua W........ t
234.00, na P.toraburg kro 234.00, u. I'.terohllrg.
dl. 232.75, u. Loudyu luó" 20.a9, II. Lou,IYII <Ił.
20.13, Da Wied.ń 176.50, klll'""Y eulue S'l4 .60;
s'/, h.t, .... ta .. lI. 68.75, 4'/. IisLy Iikwi,la.yjlle
66.20, polyolka ruaka ł'l• • 1880 r. 101.l!O, 4'19_'
19ą7 r. - .-, 6Of, reutJ\ "lo ta 106.80, 5"/.. r. zŁ. ,z HSb1
r.lOł60, Iloiy".ka ,••• hoduia fI OlU . 75.25. rrr 81Di·
.,i 77.00, S'/, lio.y u.tawuo rn,ki" ld7.25, 5'/, po,
'y.ska premio". I 1864 rokn 112.00 takat z 1t!6łl
r. 157.00, ak.,. drogi sel. ,,~r..&,.. ko.wi.,t.i.. kt.j
224.00, akc,. krwyto". &1I8"ys.ki. - . -. .k.y.

,n:

"aro"." ,

W&u1i .. "skiego "flllkn h"lIIłłow'8~O - . -,

ilyfłkullLO'

wego _._, dy.kouto lIieUli""klogo h.llku l"."'"
S',."I. prywaule [" ,.'!•.
L,ldy", 26 li.topada. l'osy.,.k/L r".k •• 11lS9 rukll
1/ e,u. 97'}" t'I,',. Kou.ol~ ""gieloki. 95'1..
Berll_, 261istopada. 1~:tzellkM. 185 - 19:> 111\ łisoop.
19'1.75, ua k"iec. maj. 192 50. Żyt.o 176 - 18\,
II. listop. 165.25, ua kw. mj. 192.50.
Wlrazowl, 25 li ....pad. 'l'arg UA .. 10011 Witk""·
okiego. P••euiea a,u. ord, - , p'"'' i dobra - - , biala - - _. '.yborowo 582-592', żyto
wyboro"e 435-450, sred.uie - - - , wł\dliwR - -,jte,mi.ń 2 i 4-0 "",l. - - -,owie. 225 27il, gryka - - -, .. epik leuli -, zilUowy - , rzepak :&113 .iw. - - -, groeh Iloluy
- , cukrowy -- - - , fl\8Ola. - -- - :t& kOf1.ijl!,
k..... jaglaua _ _ _ , olej rzepakowy _ _ - ,
lui.uy - - Z" IlIId.
,
Dowi ••iouo ps•• ui.y 600, żyta 400, ję•• mielli ..
- ,ow", 200, groobll l,oluego 60 korey.
Waruawa, 25 listopada. OkOlVlt& 78°/.

Ii

akey1.'t-

OS\\'la!.~y ! ze ~SUIII SI 7. z. la po I. :- po k. 9'/,'/•. HllrL .kl ••I. ... ,.ia.lru kUli. 818 -851 '.
nego, Jezr!t P~I nel! !la pewien czas lIIe ~.yuki sa wiadro kop. 8GO' -863' (z ,lo,lAd UA
ust.ąpi'. StronU\ctwo hberalne w ' (larlameu- . ",,,,,hu. 'l'/ol.
cie vochwała decyzyę Glad tone'a. i ewen-I Hawre, 26 }istopada. Ka"a !;ood a •• r.g. Sallto~
tuałne urwanie z lllLrueli tarni. Grupa ir- lIa grud". I tl.o.~, u. mor•• e 1891 r. 97.7S, na Dl&.)
I d k
.e I
k .e
.
Par !l6.00. SpokoJwe.
all z ' n III c lee wsza z
zrzec Się
H V k 25 li
d B
I 9"
X O
lea~:-9~r.

tlen:\..

wiadomości

ORlatllie

I

st opa

&.

a\'Ve

11&

II.

\V. .

r-

He.,Vlh,25 listopadA. Kawa (~'~i r · Rio) 19.25.

halIlIlowII.

TELEGRUIY GlEIJDOWE.

3i.~ at<1.; 1V,.d.ń

lir

Kawa .Fa.ir·Rio ,. 1 low or,liuuy ua sierp. 1715.
ua pażd•. 15.12.

WarIlIW., 2ó listopI\da. 'VekHle króL. terbl. na:

z.

Ł

Małg<ln." WoJcińsk~, Rom_u Chwiel.oki"
sla\,,'ł Fnrmaokle",ia. Wacław Jao Knrek

9ł . 75

96.9407;;

98.75

99-

;ran Karpiński, lat 31, M,ryannt\ ~rezyuskaJ.t 23,
Haryanna Golec, lat 7!s, Antoni Lu.beeki J.t 16, J 6·
zefa Pawaok&, lat 21.
Ew._oeli.y: dzięci do 1",. Ci-tu .. II.rlo LO. w toj
liczbie cWope6w !l, dziewcząt
7, , lor()~łyeh a,
w tej Ii"zbie mężczyzn 2, kobLet. I, a miallllwjc;.ie;

Wlklle krótkalenni.owe

Da Berliu za. 100 Jd.r.
ua IJOJHlyH ~a I Ł ..

42.30

S.f>!

nI. Paryż 1.& 100 fr.
na Wie.leu 'la 100 H.

ł3.l~

868

~ł.O;;

~ł.85

74.70

7620

Za papiery pahlwo ....
f,iłlty

likwii.la.:yjn8 l(r. 1'1.1..
,",tyc~ka ".:łc hotluit\

ItllBk \

.

,. 4-'_1'01. We \TIlZ. r. 18'n .
J,i.!lt.y :U!łt. zielU. Ser,i ( .

"

..

"

V.
(diłt, :tut. (d. \V"r9~ .lS6r. [ .
Tt
n
'""
V
r,iity J;1\~t.. lP. FJUII ~ .'ieryi J.
"
1/
" III
G iełda Berlińska.

liMO ! OO;'1!>

102.88.6:;
96.-

93.70

Zdni~26
23ł.5O

IIU.7!>
b8.7ń

93.90

U:\ !łn1ta'l'f'.

23U,0

23776
23750

OyltkouLo prywatne. . . •

ó".'I,

~'/,'I,

Ba.nknoty rIl.!lkie.
,.

t1

L[lrl\Z

•

•

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI.
Malł.hlwa z~wArte

011 (lilia 2.~ 010 27 liotqpad ..,
W p "ani katoli.k.j ~4: Karol llerois z JlIli~u,
na. Gmnic!>, ~'r,,"ei..ek Pyda • Józefą St.ępiiiBką,
Bł.żej Pi~t& z Haryan",! Un.zyuską, hn N_po·

lentyną

Kałollcy: d&iel1i ,lu h\L l5·&. .. '1.Ułf\rłU o\l~. '" tej
liclOLie ebłopc6w 15 ,ll;i@:wc~,- L~:, 'l')ru'1ly,," 5
",. tej linbie męiex,f"D 2, ka-luet ;1, I&. lniflll'l wj,·j ,:.: '

Bmm& Potti z Schalmejer6w, latól , Hermann S.·hftuk,
lat 7::1 ł rromaaz Kranse, lat 00.
Słarozakoaai : cUieci aD lAt 15·t.n ~ml\rło lO, w t.ej
liczbie eW:opeów ł, d.iewc.~t 6, .Ioro.łyth · 2,
w tej liczbie luti rzysn - k"biet 2, a mil.uołfide:
Matka z K,romboloow Tvbja.sz, la.t 15, Łaja P,uuelAne. Lit 31.

LIsiA PRZYJEZDNYCH

Holel Ptlski A.. Si.lbe,.baum, S. Elt,er)llanu, A.
Alekaaudrowiez, Małe~yńi\ki i Kenig.teiu z War·
szawy,
A. Pemo s Elbiąg , O~Z&kow.ki z Łaskll ,
• Włl\!lyoł ... ą Szopa, Karol Kolasa o Florontyoą
Reiuhohl, Antoni Kowalski z Pa.ulinl). Wieczorek, P. FihiiBki z K'l'akoaic. Wężyk. S.Mowa, D..Uulin
z
P"biaoic,
F. LndolI ze :::Itoków , Bomoe'ki ~ Cloł·
Wojci!ch K.el".,k z Ko.... tantyną Oto ,uaiiBk~.
Adolf Wiu kler z Jadwigi! Kordyl•• usk., Andrzej czyna, Rogozin i Erlieh z Piotrkowa..
Graod
HI
tel.. J. E. gnbernator piotrkowski, , 1..
Krysiak z Zu .t auą Paulillą Wieczorek, Fu6cislek
Michalski. KousL,ney'ł Blasz.zyk, Wojci.eh PIu· r. sto lliIler I PiotrkOWA, W. Borylski, U. Stein,
A.
B.nck
i
G.
Nossek. Warszawy, Stu,opr. Kiel c,
skota z ~miJi)- Mager, Franciszek Za.k:news,ki z
H. Bras. z Hoh.nsta.ata, W. llObol ~ Nentitacheiu.
Auuą J6ze r~ Henta 'h, Ad_m 1!iUler z H.ry"nn.
H.t_1
Victoria.
Skoozyński, Sk1'Żyński,
Czep.,
hydorezyk, lIi.hał Klimczak z Maryanną Paullną
Zieliński, Kowarski, Ro~ngart i Thlll z Warszawy,
Młyn""wsk~, Angl1st Ambro •• t z Autonioą Drużyd·
Walte.
z
8tutg.rdu,
IWAnOWA
z
Sergieiewa,
Weiu·
ską, Jó.ef Dublewski z M_ryanuą Wolat, Aotoni
Gorgol z llozali't FinlUer, Tom ... z Mrygoń z Stani· herg • SiedLec, Slm_us i Dobrneki z Wledni., Ho.
fer
z
KromołowB.
sławą 8ku~ieńską, Józef JIilIiak z JózeCą Kolod,iej Hole' M•• t .. "el. P.""yóski. K.onin., MtIller z
ezyk, Stanl8ła.w Prażmowski z .-\01 QUlnł 19n&towicz,
[gn_cy Wicióski z Józef'l- Gin ter, Andrzej Kra ..- Altenborga, MilIe z Moskwy. Pankwitz z Łodzi,
Biove • Genewy, ~eneral Hicbiejew i Orlow 1.
coyński z Floreotyną Fabi..ew.k., Władysł.w
Knrzaw z Maryanną Miszkiewiez, J6zef Cleślak z Piotrkowa, Kołodzl.s.-i z KmkowA, Kryb~ki z
Waleryą Mor.iniak, Rndolf Kapistein z Emilią ZY· Radomia.
bert, Ludwik SZlajdelllaryąJoskel, T,ofil Piestnyń·
.ki • Apolouią Ciao.iara, Waleaty Nawrocki z Jn·
WYKAZ DEPESZ
lianną .Bła..cZJk, Wojcieeh J.u~eki z Apolonią
aiedol'l;r;zolłycll pl'zez tu.tejszCf stacyę lelegru.
Ku.iO,ką, AnwrU Mróz z Maryanną Olej nik, Franciszek Byniak z Eml) Gruschke, Tom,u Fabisiak z fi.CZ'14 Z powodu 'lieoaf1alezienia; ad,'esaww.
Emilią Kolik, Apolinary Tom ...zew.ki I
Włady .
Ch.jem lcek. z Łęczycy. - J&kó·h Wieuer uliea
slawą Motyle,.oką, Józef Dybała. Konstancyą Ro·
Lutomieiska148, z Sieradza. - Hotel Pol.ki Dawid·
kiel, J.n N"pomueen Wilczsk. Józefą K.rzywoźnią, lOnowi z War.na.wy. - Rosenma.uowej Star d mb.·
Autoni Rueiń.ki z Maryauną Wenelewską, Andr.ej oto dom Fald.jllt\ • Warszawy.
mueen MielczftTek z Józe(~ Zarębsą, Władysław
Cyborowski z Karoliu~ Se tUIt·, Marceli G"jewski

'"Niewiadomski z Mar,Yannq. Dera, Antoni Sandomier..
Agn~Zh Weroniką

Czajkowsk! , Francis.ek

O

Łódzki.

Teatr

VICTORIA.
piątrk,

W

d. 28 Iist.0pl\!la 1890

ZŁY DUCH

IIfełodl'alllat W

4 aktach, ze śpie·
w:uni, (akt 4-ty w dwóch odsł(l
lIach), z muzyką A. Sonnenfelrla.,
oryginalnie n/lpisauy p.. zez Pnwła

Mamy zaszczyt zawiadomić

Szanowną

Pu-

bliczność, że rozpoczęła się

I\oSmili~kiego.

Stef~n

Przyg01zki
WRllda jego ;'on. -

p. Dobrz.u.ki
p-ni Sol ok ..

Autonina, ich bratanka..• -nn. T. 'frapszo
illicb.ł rottbi.k,

R1\rau.ski ,

ko""lp, Zdzi .. zyński

pokątny

,lo-

radca
liosacki

p. M. Trap"o
Winkler

)l.

Aniela, jego siostra

p-ui Bisen Janowu"
rajdnIski
p. Danielewski
Mateusz, stary kowal l' Staszkowski
Kopcrkowski
I)· Bartoszewski
'l'aj~
kowale p. CeremurzyilSki
P,"Osiakiewic1O
p. Gorzkowski

I

Malinowska

p.ni Kowalska
p. Bartoszewska.
WOjtek'kowale u P jl. Chyr.. _kowaki
Antek
rzy p. Szymborski
Józiek
go<laklego p. A. Ol...",ki
Kapioasik, niemow. p. PopłAwski
PolJeyant
p. W,slocki
Stróże, goście kowałe, terminatoI·zy. - Rzecz dzieje się na Pl'a(lze pod Warszaw/}.
PietrusiUska.

I

.

Welocyped (Rower)
prawie nowy
za rs. 130.
Oferty w administracyi "Dzieuuika" IIOd sig. "Rower".
2218-2
tło

8przedanJa

.TEST do nabycia w
c7.l!.Sie, tlobrze

sklep

każdym

Ilrocenhlj.ClY

wiktuałów

1. urządzeniem

i towarami. Oferty
w admillistl'3cyi
"Dziennika" IJod lit. A.
proszę

składać

2215-5-1

Zaginął

paszport,

I\ydally z gminy Opinogóry, pow.
ciechauowskiego, na imię Wlady.• Iawa. M/lrcell!go FrsnciS7.ka Muzieil kiego.
Laskawy 7.1I/llazCf. raClty złotyć
takowy IV magi, tracie.
2216- 1

tani·

z W:l .

Jut .una Szulc.
W paral ewaogell.klll 14.: Wilbełm liankiel z
IW,. Auguati Zngńgel, Ludwik Rog. z Emilia
Gontzkc, Adol Błumtr.U z Aon~ Lnizą Lieokc, J6:
zef Laubiseh z Kry.tyn~ IV ei ... AugllSt Stecbb.rth
z EwiliA teu,kc, Frao.,..ek Linke z P~uJiu. Mejer, Kalol L~e z Julj~uną Frys, Ludwik Henryk
Bathe z Marn Iii•• , ł'ryderyk Wilhelm B.uill' z
Amalią Ritter , Wilh.lm Roth z Karoliną Bu •••gel
Juliusz Erdm_1lD Riedel z Mory, Saidel, H uryk
Boho z Aug.... Baut., Adolf Melb z Juliauu1 rn·
d.will, Robert Niewiatl,ki • Amali~ Go.tb.ck.
Slarozak... ych 5: Icek Majer Jerololi"",ki.
Hiudl. Tykocińsk'!o Ire I.uow,ki z B.. udl~ M..... lo,
Szmul Bajrueu UngerowiC& z Ruchll) R ·y-en1.OII,
Jod:. Stępkow.ki z Sze)wą Nysenba\UB, Mor,lka
Dawid Cu.ker • Sura Łają. OytrynoWllką.
Z.arli od dwa 23 do 27 Hst9pada:

Zduin. 25 ~tłui;\27

Giełda Warszawska.
~lłłlłUlo ;.: końcel"ll goieMy

_Ski_z

H ~rliu r~ ,L) _4~ ~O ~d .. 4~~ 42.00, 05, 10 kllr-'___ _

Beda • .Fr.....i.. k. lliskiewicz, Antoni Chrukiel z

Do wyprzedaży należy duża partya
wysortowanych

czysto wełniany~h Imateryałów.
na suknie
-,
po cenach niezwykle nizkich, lecz ściśle stałych.
~Iateryaly podwójnej szerokości od 30 kop. za loldeć,

Herzenberg i Israelsohn
23. Piotrkowska 23.

2186-0-1

5

kt6rego powyżsi S8 przedstawicielllmi Da Królestwo Polskie,
powierzyli ....~.t"o n. Łódź i okolic.

Kndytoweao ...... t.Hzi podaje do
nitej wyszczególnione nieruchomości w m.
z
niezapłacenia raty majowej 1890 r. Wyna sprzedaż przez publiczne licytacye, odbywać się
11 zrana, w kancelaryi wydzialu hypoteeznego
l)od Nr. 427 w mieście Łodzi, przed w:yznaczonot.anrnS:ZllDll. a miano lele:
lIi 1 ,przy ulicy WiilzewskieJ obciążona pożyczką
rs. 14,500 ; wadium do licytacyi złożyć się mające
rozpocznie się od lIumy 1'8. 21,750; terspI~~eu:~zy wvznMICZI)BO na dzień 17 (29) stycznia 1891 rokn plozecl
Mogilnickim.
pod
! 41 , przy nlicy Za)Vadzltiej i Z'achodniej obciążona
Ipozył;ZK. ą towarzystwa rs. 13,000 ; wadium do licytacyi złożyć się mars. 2,60P' licytacya rozpocznie się od sumy rs. 19,500 ;
SDl·Ze.~a.2:V wyznaczono na dzień, 1 (30) tycznia 1891 roku
nO·''''·Vlł ,.."m Janem Kamockim.
]ij 1373, przy ulicy Dzielnej obciążona pożyczką towa1'8. 30,000; wadium do licytacyi złożyć się mające wynosi
i licytacya l'ozpocznie się od sumy 1'8. 45,000; termin sprzeWyZBllczlono na dzień 25 stycznia (6 lutego) 1891 roku przed
Inot.'11"Vm'7~ ·m Konstantym Mogilnickim.
pod N. 1114-0, przy drodze do ogrodów staromieszczan obpożyczką towarzystwa rs. 8,000; wadium do licytacyi złożyć
wynosi rs. 1,600; licytacya rozpocznie się od urny rs.
; tel'min sprzedaży wyznaczono na dzień 28 stycznia (9 lutego)
roku przed notarynszem Janem Kamockim.
ŁMź, dnia 23 października (4 listopada) 1890 roku.
Za Prezesa Dyrektor: J. KuniUer.
Dyrektor Biura: A. Rosicki.
2095-3-1

pauu Leonowi Bernstein,

ZARZĄD

lódi, ulica Pro menadowa Nr. 778·b, dom Prinza.
..
polecają.:
Artykuły , wchodzące w zakres swego kłaf1n towarów
żelaznych, oraz wszelkiego rodzaju narzędzia war:aztajak
:

Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Subjektów
Handlowych m. Łodzi

U"l·_"".

GEBETHNER i WOLFF
Piot,'kowska ~ 18, l-e piętro,
otrzymał nowy transport '

FORTEPIANOW i PIAliIN
Przyjmują. się

zamówienia na reperacye, strojenia i transport instrumentów.

KRZYSZTOF BRUN i
SKŁAD TOWARÓW źELAZNYCH

IV

Warszawie

Dom Handlowy J. BLOCX w Moskwie,

ma zaszczyt

T~III.'ZYllhI,.

donieść, że
IV

Remingtona.

Ar.~~l~'~a:~~~t!~!~:i:'i Wells'a.
fabryki Convutry

"

DOMU

.k.... ~~~~! X~.PN~

Członków i ich rodzin, oraz osób wprowadzonych.

BILE'l'Y nabywać można codziennie od godziny 12'/. do
południu i od 9 - 10 wieczór w kancelaryi Stow&lozyszenia.

p.rba ta może
Za dobroć

.!y..~~......

za zaliczeniem IJ
Iłom

Sara Koncertowa w

lub

VERITABlE BENEDlGTIN E
PRAWDZIWY LIKIER BENEDYKTYŃSKI

Z KLASZTORU ' FECAMP WE FRANCVI
Wyborny,

wzmacniający, trawiący, wzbudaj~apet7&

NAJLEPSZY ZE WSZYSTKICH LlKIE8ÓW "
UmuIa
DQIIIłIa Jddw:łiU "'~O=D:.:r:
. . . . . oWpoMeI .. r ....... eI l rElnapr
dolu koid.j b ....kl ....._ _

kantory . tran2191-3·1

.

.,

~

~J~_oe:=. podpll

I~~.....~~;;i~~i"""ą:~... .ykłJ8K1
Prawdz.łWJ
lAkier
...........
,. lit..,....
Iłł

Łodzi.

~~

We ŚRODĘ, dnia 3 grudnia 1890 r.

Wielki KONCERT fortepianisty

1'/.

2143-6- 1

HANOLOWECO

olrzymaly świże gatunk herbaty rozważonej w Głównym Sk ładzi e w Moskwie pod bande
.....O-Ił. na l, '/., lf., II. funta. Kupującym 50 funt.6w, ustępuje się rabat .0"10 na 1;""UU"1-111
w cenIe rs. 2, 2.20, 2.(0, 2.80 i 3 1'8.--18°/. Da atanki 1'11. 1.60 i 1.80-10"/. na gatunki na 1'8. 1.20
i 1.40.

odbę!lzie się

Wieczór Tańcujący

M.chln ist', C-o.
2072-I~-t

~--HERBATY~
MOSKIEWSKIECO

w sobotę, dnia 17 (29) b. m.
sali KONCERTOWEJ VOGLA

Hoo6pR 9 AHR 1890

:::::3-~0

:''::.~~c1:'i:.I=;:'łÓ~=~,=~v:-m--''''w WARSZAWiE: Do.tat możn<> w. . . . .y.tkich pierwszorzę·
dnych Handlaeh Win, Towar6w Kolonialnych i Delikat"'; ..
\I pan6w A. Stępkowskiego, Wierzbowa 9, Simon i Sł ecki , Krakowskie- Przedmieście, W. Koteeki, Leszno 14, Kulakowski i

3I,A1.ks.
Edmund
Langoer
....Seoat<>rsk&,
Karol Lesiu,
Boqnet,
HotelNow
RzYlłLllki,
J. Lijewski
i Sok&, Kr
Kra-"". IDYjR",.,AtSnY,l",
E,r o lumEPATOPCKAro ::;:hl1:~!:~~~:.,t 6,
VT
....
IIeTpOl<OBCsili 06, A Skorup.ki, Krakowskie-Przedmieście 19, S o wiński et
Dłngiej , Sehultz et Zawadzki. Seoat<>rska 24, WładyUaw
COCTOlll1\iii UB'L TOB. Szulc, r6g
R LE'l'Y są do uabycia w składzie fortepiauów i nut Gebelhnem u ,,~AI'J;~,"'1'~AH C. B. Cplhe)l.Ruu;saro, M.nuer, A.
i S-ka, . Elektoralna l , L. Gont, R~.k. 6, P. Voigt. i S-~.,
BieIańKka 5, E. Spradowski, Podw.l 3, K. Arkuszewski. IDodo".., J. Pnrwm, 111.0Wolffa,ulica Piotrkowska NI 18, I pi ętro .
Cp.a P. P. r e,pmeJIbMllOa,
t8, A1.w . PoUaek, NowY-Świat 1, Stanisław l!ędrzecki, Tręb,cka. 15, A.
oczątek punktualnie o godz. 8 wiecz. - Programy przy kasie.
ParoaUHa BYC.IIym8B'L A1l.I
Plac Zamkowy i A. Wnorow.ki, ulica Twarda 8 i Długa 27.
\!099-,7
npollleniIo BU3breJlb14a Peiłxepa
D'L r. JIO,l;SIl lKUTeJlbcTByrohp'MeRle .10;(!łBRCKOii iIieJ!. [\lłp.
0(j'L 061>RueBiu JIO,l;3UaCR8ro
TowarzwstW& Kredytowego B<-.1I",CTBi•• uuesia ""'poDO..-y"Te.U
Maiiepa BUBTepa HeCOCTOR•
I
II. Ba..n.Aa oG'h J'rept ~ydI •••TI RIUI "lISta to.z!.
....01 O...ecca.J[O,l;lL .'ił 4073 on. 5 HOJtGplt
ITeJlbHIYI4.1> 00pe,l;1l.IRJI'L: 1. 061>RSUTb
Podaje do powszeehnej miado- T. r, Yo .......aie .IIo,l;l. .eJtol 4>aGp. . .ol
JI JJloASIjIICB;a ro RyOł\a Maepa BnuTeiż w dniu 4 (16) grudnia r ......
elDł" otiuII... en, .... 0
HellOCTOIITeJlbIIYI4'L. onpe,ll.flJlIIB1>
IToezpieczeń życie
godzinie 3-ej po poludnin, IV :!;::eT~~~::ł.
BO~14~;~r
0-0",""'.'0
19 (3A)
NAJWYŻEJ zatwierdzone dla op,eracyj IV Rossyi w clniu
posiedzeń w domu Towa1ozy- ___________ _ __
..... 'U.:THI:łDa 1890 r. 2. One'IaTaTb oMyczer wca 1889 r.
necoCTOllTeJlbHarO , l',ll.fl6Y
pod Nr. 427, przy .'~lic~ Śre- .1o:\aBRCKaR fDa6pR'IHaH iIiU'!;.
tu w ŁodZI, odbędile Inę punaxO,ll.u.roCbj 3. HOOOCTORkapitał zailadol'Y 12,OOD,Wl fruków.
:lHaH aopora
losowanie do.nmorzeni& IiI'1IITElJlbOal'O OT,II.aTb 00,1;1> na)l,30p1> UO·
F undusz rezel'wowy no dnia 1 stycznia 1889 r.
tutejszego 'l'owa- e.... aG".........., .,..19 HoltGpll ( I ~e .. ·
Cy)l,bero KOMI4BCapOM'L Hap. T. r. n 10 II&COn. yl'~ aa TO...paol
1 1310a'U1~b lf.lIeua Cy,ll.a A. A. Bopo.
a IlypaTOpOI4'L neCOCTORTC.ILzostanie listów:: JO::.:.:!A:;"u::.":~~~~~~O:.!~~oł
fL llpuc. IIos. )(3eplli6llł\Ka- 17.:~<UI.'w n'"r.n
I na 1'8. 22,700, .f...., op.Gwllumill 27 OnoGpo(8 Ifodp.
,
,
Seryi III',!, 00 C1'. Para no .........0. . . , .
5. PflllleRie' 9TO pacuyoJluKoSeryi IV na rs. 18594 Ba
22 12-1·1
Kaucya złożona w Banku Państwa rs. 500,000
saTb S'L Bfl,ll.OMOCTRX'L u BblUflclITb
Nad czynnościam i Towarzystwa ustanowiona ciąglI!. r&ktreZla
ROniro ooaro y B:lO,ll.a B'L CYA'L II
1..I!'UUUUl.. rządu, któl'ej koszta ponosi Towarzystwo, a lie ullezPfllUeaie 06paTIlTb K'L nCMeAJleA- Łódź, d. 13 (25) listopada 1890. .'10;J:ł.B~KaJl fDalipl'lRaJl iIiU"'·
Do wielu z nader licznych kombinacyj ubezpieczeń
nowy BcnoJlueuiro.
Prezes: E. Herb.t.
:JHaH 'topora
m·".V"."'7"""- jest t. z. ,,!lwu.nera" na zasadzie której Towa1l0,l(nuBoe aa 1I0)l,nucawu npnDyrektor Biura: A. Rosicki.
IIc.It....uie ...... e.i. TO . .pooTOł'"".......
umarza ubezpieczonym składki w razie obłożo nej chocyTcTBon8BWUX'b.
2211-1 u , Cn..... GYIlaIU"'" .... y...... yp" K.
- - - - - - - - - - - - - m.lll.tepa, 0&1, YTOp1l ,l,yO.a . . .u ....n·
wyplaca 'I. ubezpleezonego kapitału niezwloczme bez
C-ś nOi\J1I1UIIbOoI" uflpao
",Hot .10"'1110 K.I.B~W sa "90,22:7 on 23
na termin polisy-w razie kalectwa lub "ogól~ nieCespeTapb (nO)l,D.) rOJ/enuucRili.
OftaCSpa T r.) Yopa.ueHie .D.O;lU8ClłOI
Sprzedaż
do
resztę zaś t. j. pozostalą ćwierć ubezpieCtaGp•• Bol ae.ńaH ol .lopor. c.-... MaTOlwaLloz'vstwo wyplaca w terminie polisy ubezHa oCHoBaHiu 476 II 477 CT. Top.
u.~, qTi) lDOlUHJTw l A16.Jallan ...:& renomowanej fabryki
11 B'L clUy oocTalloUeuill CyIlZIARot C'UTaen. He~aCTIIn'6.lIoRLI.""
lub jego spadkobierCOJll,
2202-3-1
I'rzrklad: pan X. w wieku lat 37, zawarłszy ubezpieczenie
KOlllluoapa neCOCTOllTeJlbUOCTU
mięszaue "z glf.rlDey~" ua lat 20 na sumę 25,000 franków, UIJIoIA31~Bc:Kal'0 EyOł\a Maiiepa BUIli
!!
burtowo i detalicznie
IV niespelna rok, wskutek uieszczęśliwego wypadku, stał się
npurJlawuro Bcflu ape)l,OTOPol ....... y
niezdoluym do pracy. 'l' owarzystwo L'Urbaiue wypłaciło DUl
03BIl'lCHHOlt BeOOCTORTeJJLBO'1. ubezpieczonego fundyszu t. j. ł8,760 rr.. k. zachowując reRBIITI>H 22 HOHtipu c. r. B'L
krążki
sztę do upływu terminu ubezpieczenia i zwalniają.c go od dal'Iacoo" yTpa 8" rpMAl)l,3UCROe
szych składek.
IIeTpoBoBoKaro OKpylEwyrobu rurykl .. l\TALI~"
C'L )l,OKyweuTRll U y)l,o- ulica Piotrkowska M 23 (nowY).l do uuczelniuia hUiw, .UZY", nr
1•• ł'R\IIlna
JI 0'l'onfl~'81OU~UWU OX'L upcTeusiu-AJIlI
2196-0puowyc~ I wodlyok. Kr,tkl cell.I.1KOJlU'IeCTB8 Kau- -::--___~:--"..:-c-----11 dowe . . tul. I trwa/e, &&stępili. d....

lfreda R E I S E N A U E R

~

t

L'URBAINE
Francuskie Towarzystwo
na

AOP

'VI
~~ 000 ~OO franKu

yBO"-

HlJt.l....

0_".........

pierników

"ZŁOTY

nBraci Thnr~z

Reprezentacya na Królestwo Pol

Dom Bankierski Mieczyslaw Epsteju
w Warszawie, Mazowiecka Nr. 9,
Łodzi: Ajeutury

leon Bernstejn i Maybaum i

Ąscher.

2183-2

UL"

.~OaanRC"aH fDa6p. ilillJ!. aop.
Be.I'lAcTBie au.B.letli.a l'O.... pouo.ly"...Te.l.

llcTpoKOBh, 13 HORGpR 1890 r.
KtpaTOp'L neCTORTe.tbUOCTH
IIpllcalE. 1I0Btp. A3eptill~' .
1200-1-

e. C'~,I;I.~.';::.lI...~~~~9~'~
T.

1"'••Gp....".

r . Yn ...... e.i. .!Io.........o.
JKednol ,ll;opor. c.... - JBo .. JtQYwlI Ayll.t....... . -

."Tun ~~~

Panom Fabrykantom Technitom

gotowe

celloloidowc

..

gom~ i as...., ... t.rkun&eh, kt6re
przy wycinanin daJ,"oe buuilLeuoych odpadkOwo

Ik'"

ułyk""w

t.ch.lllIJek

STllIlROW II I Soka

• l ...., ni. l'I.łrII8w .........
110

"""ta.

139S-'-U-13

DZIENNIK

/I

ŁODZKI.

267

ł

W smutku pogrązeni podajemy niniejszem do wiadomości
" naszym - przyjaciołom i znajomym, ze' w sobotę rano ~marł
w Arco w skutek apopleksyi serca, nasz naj ukochańszy
Mał~onek, Ojciec, Syn, Brat, Stryj, Szwagier, Teść i Dziadek
I

o

przeżywszy
Dzień
będzie

pogrzebu maj~cego
osobno ogłoszony.

lat 46.
się odbyć

z dworca kolei,
r

Stroskana Rodzina.

Za prędki i energiczny ratunek, podany ~am przy pożarze nas~ej
tkalni w dniu 13 (25) b. m:, dzięki ldóremu o ień zostal zlokalizowany
i zniszczył ~ylko jed~o skrzydło ' fabryki, składamy niniejszem panu naczel~i- .
kowi, panom oddziałowym i wszystldm członkom czynnym S~raż) Ogniowej
Ochotniczej Lódzkiej serdeczn.e dzięki. Jednocześnie wyrażamy szczere podziękowanie panu Poznańskiemu . za czynny wspóludzial w gaszeniu ognia przy
pom{)(}y bardzo skutecznej ~ikawki purowowej,
.,

J

"

~

..

,1

lo

