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Reklamy:

Uirszfelda, przy ulicy Mazo'\Vieckiej,

lh.16, wprost'· Towarzystwa Kredy to-

:::ai:~:::~;:::!?r~:~:;;'~~

każdy

wiersz 10 kop,
kop.
Słałe Il wierszowe ogloszenia adrolawa po ra. 2 miesiIlC1:nie.
Od naleinoścl przewyzB1:aj'łoyoh 10 rB.
uetllPstwo dodatkowo ogólne 5% ,
NekrologI:

Prenumeratll na "Dl':iennik I:.ódzki"

w Warszawie prEyjmnJe skład Henry ka

pisrno przemysłowe, handlowe I literackie.
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każdy wiersą\2
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l{AJ,IJ:NDAILZY!f.
Dziś: Ewarjsta Po.p. M.
Jntro: Sabiny M.
WSCłlÓd stoilca o go(ły.. 6 mili, 34, Znchót1 o gOlh, 4. min. 55.
mugośó dnia godz. 10 miń. 21. Ubyło dnia goclzill () minut 18,1'

J3iul'() I?eou.kcyi i Admini~tracyi
nliN" Pio',rkowskn, botel llaulhursJd Nr. 275.
d
A rea telegraficzuj:

OgłoSl'.ellia prr.yjPlowllue aq,: w Aumiuisl,rlLcyi "DzielJuil(l~"
oraz w Bim'ach OglOH!toil RJljchnuum i Frendlero. \'( WafS1.11WIO
i vr f.odzi.

:E:UŁAKO""V\TS:E:I. ŁÓDŹ_

ll\lkopisy nadeBlane bez 1.!l.lJhrzezenia-nie uIJdlJJ zwracana.
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Formuły te si! zbyt bezwzględne. Jednakże W Bretanii na północy Francyi w Belgii Pop~zedo~a, l<\vyżka te~o,p~pisru. opieral~8ii;zna
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l
, czoeJ c1:\lam na pevrn/JSCI, ze EgIpt blldzIe stale zaJes rzecz~ pewną, ue, Ima wywIera ar- ,e)an,dYI, kraJ~ch. um~arkowanych, w któ- j'ijty prze", wojsb angielskie. Tymczasem Francya
dzo ,. wielki wpływ na warunki odźywian~a. ,ryph Jednak willowe nIe mogą, być zaizcze- pragnę,c widoczuie naprawić bllj,d dawniej popel-eQJSławny chemik Justus IJiebigwyglosil W' pjO"Ml, ludzie zbyt ubodzy, aby się zaopa- Ulouy, d~ieśei.e milionów f;nnków .p;zezuacza, na
tym przedmiocie teoryę, ldórej dziś poda- trzeć w wino zastępujljj J'e wódką która 8WIJJ flot\) 1 maryna~k\l, a row~oc~esme Wad~lmg(Dalszy dqg - patrz Nr. 238).
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, ' I 'ton, poseł francuskI w Londyme, ząda od gabmetn
b no JU
me uznają, ecz
ora wy aJe nam ~ozuInJe. SIę, me Jes~ wódk~ z wlllll;'-, ~o angielskiego ścisłej odpowiedz:, kiedy wojska anFouniier de .Flaix ma zresztl}: słuszność, się racyonalną:. Odr6iniał on dwie kate, JBSt takze sprawili klImatu l usprawledhwHL gielskie wyoofane bIJdą, z Egiptu? W dziale papiem6wiąc, że wszystkie hypotezy o złych sku- goryepokarmów: pokarmy plastyczne, kt6- p. Fournier de Flaix' wiadomo że alko-! rów spekulacyjnych, akcye kredytowe auatryaclda
tkaeh, przypisywanych alkoholowi, są, wy- reslużfb do utworzenia tkanek i pokarmy holiznł prawie nie ist~ieje gdzi~ wina ob- zyskały 3 m., ndziały dyskontowo ~omandytowe
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L ecz w IlIIeJsce
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t ych llyP/)
' tez Ch ce pa l ne a lb o o dd ecl
' " cen~e.
.
'N.1e mo,,:uny],
•.
111/% oto. lombardy 2 Ill. Sline wahllulll odbywały
wrocoue.
lOwe,'przeznaczone d o d o· fi tość ,l' po 1ll.skl~J
n~- kursy pBpierów górnicv.ych, pod wpływem sprzecz.
on podstawić hypotezę przeciw ul!, dając do starczania krwi, węgla i wodoru, • których turalme, o wlelklCh miastach, gdZie PIJan-j nych doniesień o stanie krajowego przemysłu gÓl.
zrozumienia, że lud ~est tem silniejszy i zmięszanie podtrzymuje cieplik 7.wierzęcy. stwo alkoholicznd' jest jedną, z form rozpu- niczego, W, o~óle uwaŻl\ć n,lOżna z~ rzecz pe"!'n,ą,
bogatszy, im wi~cej spożywa alkohi>lu,-w Pierwsze są to materye azotowE!: fibrina, st,y wytworem chorobliwym wielkiego na-I 1:Bkła~y gormcze w oBtat~lm cza~le byty lepIej
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trudmone. Lf\c1: ceny me podmosly Slll, Jak z, ..
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t
czem' wpa ,a w o samo roznmowaD1e al' la o, a~elDa serIlI { I ,t. .j o_ ruglej gromadzema ludno~Cl.
• .
. . 8padly od roku, widać ze sJlrawozdania dortmundLecz we wszystkIem, co wyzeJ powled7.1a-, siciego towarzystwa akcyjuego Union, według któszywe, ,co i przeciwnicy: bierze stósunek klasy ll~le~łl nuszc~e, oleje _R tak~e alkozbiegu ~koliczności. spółczesności, za stosu- ~~1. Llebl~ ~auwazyl, ~e m~eszk~nl.l:V: kra- ,no, mOwa jest tylko o złych skutkach al-l rego 'Y duiu BO czerwca r, b. ceny żelaza sztabonek przyczylJy do skutku, a nawet mięsza JOW bardzo' ZImnych spozywaJą głowme po- koholu J'edynych o których myśl ... staty- \Vego 1 prot1lo,:ane~,o bylJ:.o 12 m. a ceny blach o
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15 m. na tonnie nlzsze mz SO czerwca 1885 roku.
·
N ód
przyczynę ze s k utInem.
ar
me Jest a~my r~spIra oryJne, pomewaz 1;0 rze UJą, st~cy, Jedynych, o któryc~ mY,ślą, gdy, cho-, Lecz kursy papierów górniczych Sił tak niskie, ze
sHnym, żywoŁnym i bogatym dlatego, że zuzyć WIele materyału palnego, aby zacho-dZl o, nowe opodatkowRme Dleszcz~śhwego l nawet w nie pomyślnych warunk.ch zwyżka ich jest
spożywa wiele alkoholu, ponieważ spozywa wać temperaturę normalną, oddziaływajq,e płynu. l'ym sposobem dochodzIli do rozu- I, prawdopcdobniejsll/i niż de1ezy spadek., ,
tttkie mn6stwoianych produktów, jednych przeciwko temperatl1rze zewn~tl'znej. Wia- mowania jakoby cały alkohol w świecie . . &i~lda. ~ El ~ e r Bb u r g, ,22 paźązIernlka. ~a
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.,. ,I gwldzle tutejszej kursy weksh zll.gramcznych utr1:y'pozy ecznyo, ruglC
,mnye
omo, ~e, aponczJ:cy, samoJe Zl,. ~~ ImOSl pro U owany, zuzy~~ny y1 Ja o, napoJ
muj% si\} na jednakowej wysokości. W dziaLe pa'mniej 'lub wi~cej szkodliwych. Taksamo, pocblam&Ją l tra will; bez tr,udnosCl, ogro- służyl tylko do mmeJszego lub wl~kszego pierów państwowych i hypotecznych nie dokonano
poniewai bogactwó a raczej posuni~ty stan mIlą ilość tłuszczu 1 krwi z fok, l'yb, pta- zatruwania rodzaju ludzkiego. Ani słówka dziś żadn!ch obrotów, l~otowania nie, ul~gly, iacywilizacyipowifJksza potrzeby, zaostrza lców IllOrskicb, a jeden zpodióźników opo- z ust nie wypuBzczlli o niezliczonych i, użv- dnym .zmIanom. Z akCYJ 1Jankowyc~ ,?lewlelkl }?O. , i'
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pyt mIaly tylko dyskontowe po 782 l /83 rs., mI\}'pragmeme U yCla, ,U a wla.1ą~ Je noczeljUle wIa a, e zyJąc l, m nneslęcy :V::sl
es 1- teoz~yc zastosowa~Ia~J, do kt6rych alko- dzynarodowe po 488 rs. i rosyjskio dla handlu zajego zaspokojenie, podbudza rządze i na- mOBÓW, pl'ędko SIę przyzwyczaIł do tych hol Jest zdolny, dZIlJkl cudownym wlasno- granicznego po 330'/2 rs. AkcJj ubezpieczeń od
'mi~tnośoi i ostatecznie, powiedzmy to 0- po.karrr~?w,· kt6rychby ni~ zn~6sł w, swoim ściom fizycznym, chemicznym i fizyologicz- ogoia w~ale. nie nab!wan~, Z kolejowyc~, znala:twareie, psuje nieco obyczaje, -więC ludy klImaCIe. To samo ludZIe mteszkaJący na nym kt6t'e sam tylko posiada. One to I zl! nab}wco\v ak~~e g!ownego towar1:J~~wa, po
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263 /2 rs .. knrs1{o kIjOwskIe po 362 rs., rylnuskl" po
'1l&J oga sza 1 inaJ0l:lWleCe sze Wi ZIJł rOZWl- p~ nocy, moglli ez.ru u uzy
a. IC 1 0- sl?rawIaJ 1lI., ze gdy y ,go,. na lI1~SzczęśCle, 9()3/,' rs., carycyńskie po 1343/ł i połuduiO"'o-zachojające się u siebie wady, które tworzą ŚC1 alkoholu, które byłyby trUCIzną dla kIedykolWIek zabrakło, zad na lOna sub- dnie po 106 rs, W ogóle brak zup9łtt!e ochoty do
zbrodnie! występki, samobójstwa, choroby mieszkańc6w klimatu umiarkowanego, a stancya nie mogłaby go zastąpić: nie ma knpna.
umysłowe i organiczne, słowem liczne przy- tembardziej dla. stref podzwrotnikowych. następcy!
(D. n.). '
~m~i wa~8zt:wsH;iB. jSpr"wo1:danie ,tygodniowe (~o
czyny §miertelności, które w nader nieró- W pierwszych alkohol natychmiast si~ spali
.;; ,'o ?nla 23 pazdzlermka). We l ~ a. Z pO\yod!l Ś~"'lq.t
.'
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zydowsklCh, w handlu wełu'ł me było ozywlemlJ. w
wny sposób wynagradzają uro d zenia, sto- po_ użycl~, u rugIC zos~aJe w orgamzmIe
tygodniu nbiegłym. Sprzedano na rynku miejBCOsownie do czasu i miejsca.
I wywGluJe znane skutki, Lecz przyzwywym 317 pudów welny roa)jskiej (peregonn) w doAlkoholizm zajrilUje bezwą,tpionia pewnec~jenie łatwo się przemienia.'IV,. nadu~s~.:-~:-:~ __ ;,
__
brym' gatunk!'l na apeknlacJll, po rs. 18.76 za pnd,
"
"
a. do Tomaszowa sl'rzed~~o Jedne;r!lu z fabryka,nielsce W S'.IIeregn skutk6w niezdrowycb ~~ot(f"p'r:\\vo' wszystkich haiów i wszystm .....
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Giełda berlińska,
Spraw,)dame tygoiimowe low 60 ctr. welny polskIeJ. CboClaż zapasy al} meposumęteJ cywIlIzacyI; lecz mIejSCe to Jest kICh k lmatow,-l taksamo Jak ml~sz mncy (do dnia 23 października). Zarówno bank nie- znaczne, to jednak prawie wszyscy posiadacze warprawdopodobnie mniej wie~kiem! n!ż to lu- krajów g~rlJlcych chętnie nadużywają wody mi~cki j~k i angiel~~i podnio~łJ dyskonta ,w tygO-1 ~zawBcy ,wycz~kujlJJ przy~yci,a kupcó.w 1:~gr~uicznych
bit! powtarzać z upodobanIe~ l111e pomy- z .winem. 1 POk1l:~Ul6w. chłodząclch, tak~alIlo dnlU uhległy~, co .Je~~.ak me wywarło wlllksze~o l po~byhby Slll swego ~lema. 1: DlewI~lklm nawet
li
i t i rd "C że gdyby·
klfJska me mleszkancy kraJow ZImnych me powśC1ąga- wpływu nll;.r)ne~ pl~Ul\lzny, an,awetdYSkO?toP1Y-IZYSklem. Jeden.z ~br}kan!ow z Cesalstwa sprze;.
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h watne obmzylo SIę N1eco w dOlach ostatmch wc>- dal fabrykantOWI lnałoetocklemn weloll polską, na, my: S Ij} w e z.. , " .
1stmała, bylahy zastąplOna pr~.... lnną, kt6- JI!.Bię, o. na używalll~ napoJow gorącyc , bec zblizaj~cej sill regulacyi końcnmieailJcznej. Nie I byt% na jarmarku tegorocznym, co jest dotykalnym
raby nie była lepszą •. Alkoholtzm ~la. w t •• J. hk,lerów alkoholIczny~h: Stąd cz~ste ulega wlltpliwo~ci. że :t:apotrzebo~vani? pieni~~hy iiowod~m z~stoju ~ahryc&nego. ~ b O ż a d~wiezio
każdym razie to szczególnego do SIebie, uzywame alkoholu, stąd meJako endenllcz, ~la pr1:emyslu l h~ndlu JeBt obecm,e ":l\lk~!!:e 011. w no d~sć dnl:!) \V PlerWa!!:yc~ dmach tygodm~, ~a•
' t ' · nie i moc Sil w sto- ny charkter alkoholizmu w Szwecyi Ho- lI~nych latach? t.eJ, porze, ~ecz zdaje Slll, ze stoBun- st\lpm~ dowoz ustal zupełnIe, !I: ~l'zyczyny ~Wll}t zJ:Ż e Jego
c.zęs e uzywa
!'.,.,..
' k I na rynku plenI!lznym me ulegn~ z tego powo- doweklOh, Znaczny odbyt mąkI pszennej ozywIł
snnku mepewnym do bogactwa 1 stop Ola landYI, Rosy~, SZkOCYI., . ,
' du zlJaczniejszym zmianom. :Na giełdzie ruch bYll popyt nil. pBzenic~, która zyskala 5 kop na korcu.
cywilizacyi lud6w. Jest on, wog6le nało·
To. właślJle uspra~ledhwla w. znacz~eJ mały, poąob~ie jak w tyg?dnin popnednim, w u- Cena ży~a o.b';liżyla ~ill o 20 kop, ~a korcu" z pogiem ludzi biednych \V krajach bogatych; CZęŚCI formułę Fourrner'a de FlaIx. Procz Sl}Osob,leOlu Jedn,,:k n~stlil~lla pcwna popr~wa, .po, wodu wlelk,leJ podazy. Cały dowoz za~uplono na
. kt' h k 'ach J'est on również tego należy zauważyć że surowość klimatu mewaz wypogodzlly ?IIJ mec? zapatrywama pOht:r-1potrzeby mle~8cowe: Ptacono za: pszemcll, w}'bol BCZ W Dle
oryc
raj
.,
..,
'..
czne, przedtem dOBy o pes)'mlstjCZne Renty w ogo- rowl} 6.50-6.95, b1al'ł 6.15-6.30, pstrl} l dobrl}
przywar'l}, wspólną wszystkIm klasom, pod- me Jest ,lllezbędną do .uzywanIa zbyteczne- le poszły w gór\). Pożyczki rosyjskie osi/ign\lły nf>- 5,85-6, zyto wyborowe 4.50-4.85, średnie 4.20.:....
czas gdy w innych zawsze jest równie rzad· go napoJów gorq,cych; lUna przyczyna, brak wet znacźne zwyżki; skutkiem pokojowych zapa. 4.S6, ordyn. --4; j\:cllmi.ń wyborowy 4.20-4.50,
kim pomiędzy bogatymi' jak i biednyini.
winnic, a przez to rzadkość i drozyzna win, wniail "Journal'a de, ~t. '~et7rsbourg" odzy~kaly średni 4-4.10; owies 2.70-3, grykIl 4.()~-4.20,
. da że spoży- wywołuJ'e ten sam skutek. Ani piwo ani one ~/.l Ofo 1: poprzea.lIl~J .1:!llZkl. 10Tylko 4% pozy<?z- groch cukr?wy 8-9, faaolll 9-10; kaszll Jllglanl}
. d FI'
F
,ourmer
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'
kil. eg1pska dos7.edł~zy JUZ do 76 / 20 , wobeo lIamle- 1-1.15; olej rzepakowy ó--, lniany 6,50. M ~ k a.
Cle alkoholu zależy bezposredmo od klllnn., Jabłeczmk, naP?Je Zimne ~ C1ęzloe,. am .na- r7.0lIego urz/idzenia Illiejsca wypłaty jej Imp{)nów Z powodu wiatrów i desze,zów 1:wi~kszyło sill zaotu," że "klimat jest prawem alkoholu." wet herbata l kawa, me zastąpIą wina. na giełdzie tutojszei, spadła następnie elo 7ó J!, %. fiarowanie m~ki 1 ceny obniżyły Bill od ostatniego

Kwestya alkoholo\va.
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go, Z dodaniem mapy kolorowanej. Potrze- dopełniwszy informacyj, poczerpniętych jak
Górnickiego ród znakomitym nie był, zaba podobnej książki dawno czuć się dawa· się pokazuje, z mylnych źródeł. Ozytelnik rzucano mu nawet, źe nie posiadał klejnoZ
ta, Nadewszystko pochwalić trzeba układ bowiem polegajlJJcy na nich może być w gm- tu szlacheckiego, tak dalece, iż sądownie
jej, odpowiadający wymaganiom dzisiejszej by błąd wprowadzony.
pochodzenia swego dowodzić musiał, opienauki i dający pojęcie o konfiguracyi i szcze-I Zyczyć więc należy, ze względu na wy- rajlJlc się na świade,ctwie ludzi wiarogoNowo czasopismo "GlOB," jego l!adll.llie i klerunek.
h
k h K 1'6Iestwa, oraz 1'0- b orny. n kI a d'I ca ł l! czę'ść'
b
d
h D
.
Dy.ieła Spencera; , "Logika". Stanley Jevonsa: ,.. Rys gółowyc warun 'ac
plerwszlł, y au- nyc.
o znaczeUla Z3Ś, zaszczytów i dol'eogrH.fii Królestwa POlak,lego" K. K:yn~ck~ego. zmaitych jego okolic. System gór i rzek tor podopełniał braki i opuszczenia, oraz statków doszeał wł&sul! pracą. Nie darmo
Zbiorowo wydawniot',"o, ~zlel J:.ukasz.a Gormcklego. jest tu opisany dokładnie, a przytem jezio. omyłki części dmgiej i zrobił powtórne pisał swego "Dworzanina," sam byl dwora, błota, gleba, bogactwo ziemi, stanowią popra,,:ione wydanie, które dopiero odpo· rzaninem, w całem tego słowa znaczeniu,
,
Wybór pOWlescl KraBl'.ewsklego.
(Dokończenie - patrz !vI'. 237).
główną część książki, do której dodany jest wiedziałoby rzeczywistej potrzebie. Nie za- układnym, zdolnym, wiernym, poświęconym
Z omi dz książek ,poważnej treści, ja- podział, admini~t~acyjny. .
w~c1ziłoby też ro.z~zerzyć ~sp~mnień p~zy- i~tereson!- ~ry~cypa~a ~ strz~gllcy~. ich pilk'
1:azafy :ię w ostatnich czasach zaMÓWIąc o mIeJSCOWOŚCIach odznaczonych wllj,zanycb do mIeJSCOWOŚCI róznych, kSIąZ- me. DZIWIĆ SIę tez me mozna, lZ zyskał
le u
trzeba Logikę" Stanley J ev~ns'a jakim ważnym faktem dziejowym, autor ka bowiem slużllica do nau ki powinna w nie sobie wysokie uznanie naprzód Samuela.
znaczYekładzie z~anego pedagoga K. Wer: wspomina go, jakoteż zaznacza zakłady, fa- obfitować. Im więcej wspomnień, im one Maciejowskiego, później Zygmunta Auguw. prz LOgI'k n ta a raczeJ' podr<>cznik lo- bryki lub kopalnie, znajdują,ce się na miej- Slb szczegółowsze, tem lepiej, nikt z pewno- sta, a nawet i następcy jego Stefana BatonIca.
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rego, Ja
~1 1, bJ: . l'a okr6tce czytelnika z cal.. ,Ohwaląc J'ednak układ dzieła, niepodo- Obok tej książkI, zaznaczyć należy dal- ści i oskarżenia, które zwalczać musiał.
p szkołą, Arystotelesa i je.
.
.powtorzyc
, , co do szczego'1'ow wy- szy CIąg
. wy d
' t w S . L ewental a, ld6ry
O ZCICle
,. l h
'
. SIę
. SIlnIe
..
d... or o znajam
d d kcyjną
bna
tego
awnw
umamzmu,
przyczyllll
aW:!t ec~w a otem przechodzi do nie-Ikonania,. które jest ~ard~o niedbałe. i z.a- podejmuje .teraz ,ważnili puhlikac~ę: .zb!oro- ~o rozp?wszechn~enia 90 w Polsce; w?ał?j
~~ wnie ~udnie'sz~ 10giki indukcyjnej. Stan- '! wiera . D1edokładn?ś~1 razą.ce. ,,1?zlennlk we wydante ,dzIeł Łukasza. Gormcklego. Jego . d~lal~lno~cl znao gorąc.e pragIl;Ieme
ieo Jevons idzłe tutaj za Millem, Lewesem, ŁódzkI" wykazał lUZ !>łąd ,olbrzymI, popel- Przygotował JI! do, dmku dr: Raf~ł ~oe. p~dnIeSle~la WIedzy, kultury 1.obyczaJowo,y. m charakter zu'ąc bieg myśli ludz-Iniony . wzg~ę~en: Ł.odz~, ktorą, aut?r po~ba- wenfe!d, :; wydał 1 wst~~em l słow~l.lczkIel~l Ś~l w kraJU; ~o był cel ~aplSa1lla "Dw?rza~a~ne d' roste' od~r~acyi faktów i zjawisk, wi.l Dl n:n~eJ Dl w;yceJ tylko 70.-c!u ~ysl~c~ a~chalzmo\V opatrzył. PIOtr Ohmlel~wskI. ~ma.» Dł~gl .c~a~ utwor ~en uchodZIł ,za
~eJd
J. nia prawa na mocy które-I I!Ileszkallcow. Otoz błęd6w mme.JBzeJ wagt PIerwszy tom tego zbIOrowego wydama za- Jedno z naJ wazmejszych dZIeł złotego WIeaz ? :tsk:°V;::e powstają. Indukcya je- znajdujemy jeszcze kilka w miejsc?w~ściacb wie~a utwór" k~óry na~więksZl1 .sławę aut?- ł~u n.as~(·j literatury, dziś wiemy, od dawna,
gozkJa ' l
..
ozostawia dla indywi- dobrze nam znanych i tak np. OPISUJąC po- rOWl zapewml, ltlkkolwlek orygmalnym me ze me Jest to wcale rzecz orygmalna, że
e mIejSCa wiele
pwięcej
' niż deduk· wiat opoczyns
, k'l, autor zaznacza, lZ
. , w mla.
by,,,
ł
D worzanma
.
' praWIe
.
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l WIe
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pol sk'lego.,"
au t Ol' dosl
oWllle
przetł umaczył ceua nO?l a a~z~ I etody znaleźć się po- steczku Przysusze są. fabryki drutu i spręGórnicki był njezawo{~nie jednym z naj- n!onlli wówczas we Włoszech książkę hrac~a, oble pr~eClez.m logiki jeśli ten ma żyn kiedy miejscowość ta posiada wielki oświeceńszych mę7.6w swojej epoki w kl'l1ju blego Baltazara Oastiglione, nie zmieniajl}c
wl~ny w sys emaCle,
I!ie~, fryszerki i walcownie.
naszym. Jeden też z pierwszych, pisząc wcale ..lej tytułu, chociaż się z tern nie po~
byc .zupełnym. d
tłumaczenie udostępnia
Niedokładności względem miejscowości ojczystym językiem, był zarazem naJozdo- chw~ltł.
k :r~ęknek ~okła n~ k rozejść się powinna znanych odbierajlll ufność do wiadomości o buiejszym prozaikiem swego czasu. Pisal
NIe można przecież czynić mu z tego posllll.zkę, to:-a szero °dziwej potrzebie ogó~ nie7:uanych, które wykazać jest rzeczą dla także poezye -liryki, jeszcze przed Kocha-\ wodu zarzut plagiatu, ho wiadomo, źe w
dyz
N~PJwl'dda ~:::z ta duże i ciężko pi. jednostki p!·awie. ni?podobną: T:-zeba te~ n,owski~, a ksi~1i~. naszych P?etów odzywa! epoco "D~orzanin~" przera~ianoJ przykrau.
I~ raz y p l rIedmioeie, gdy tym- przyznać, ze D1.gd~le zebrame wl1l:dom~ścl SI~ o lllch z 'yle1klem uznan~em. .J est to wa~o.'. konczono l Iwszll\WIOno, bez najsane dZIeło wty!l P,
s znaleźć się po, statystycznych me Jest .tak utrndnrone Jak WIęC szkodl'b mepowetowaną,ze zagInęły, z ll~moJszego skrupułu cudze utwory. Górc~a~em ten treś~l\v'y z~rtach.
u nas, nie, może to je~nak t;tsrrawi~dliwi.ać wYJllltki~m jednego trenu na śmierć ~ony, n1~ki ~a:ś przy~w?jeniem tej. ksilllŻki dał dowJj)en be tSzyfjtk~cfeczęn ch podręczników autora, ktol'y z. własneJ, wolI 1.C~ęCl kS~I1~ k~ory pI~a?y po trenac~ ~oc~ano,wsklego, wo_d mo]?ospohteJ zrlo)cznośCl,. będ~!cej cechlł
r o , ar. z~ pOJ!
!agrafii Królestważeczklo) sw!lJ napIsał, .a me pow~D1en był J~J nl~ lllf\ JU~ .tego znaczema, Jakle mIały wła-\ głowną Jeg? c~arakteru. N!e miał potrze- .
~llckzyc
tZ;,~ea,k,
eś"l
ys gl'zeź K Krynickie- puszczać w ŚWIat, me sprawdZIWSZy l me śme dawmeJsze poezye.
by chwalema SIli) z tłumaczenIa chociaż fakt
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wi~c w ŁodZI, pod wz,gl~dem wygo, d zy'lJ
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korzystanie z POkO]OW.I wa~len, .ktore s,
Kolej żelazna rosyjsko-chińska. Jak dono-! (-:) Rzemiosła w ŁodZI znaJ UJ~. SIę. w ideałem tego, jak. kąpIe,le mep,owmne byc
si "Nowoje Wremia,"w sferach właści:: staDle ,opłakanym. Gdyśmy za~la~ah puen. urzfl.dzone. Panuje W mc.'h ta.kze brak nawych powstał projekt z.bndowania koleI nik zaząqano od nas statystykI. r"emlO,~ł w
'"li
.
l
dl
• l
.' ] ł' ,b
olączyła Ros . Ohi- Łodzi Zyczenin temu stało SlC2 zadosc w der ważny: nienul. oddzIe neJ strony
~
ze azne.l, {Ola Y p
yę z
,
k '1
r ez je- wanien damskich.
Jesteśmy przekonam,
nami. Projekt pl'zypuszcz~' trzJ7 kierunkI: arty u e wstępnyx;t, o~racowanym p.z ,
że ohociaż JJodzi brak wody rzecznej, w
Ekaterynburg, Omsk, SemIpałatyńsk, cha- dnego z. reda~t?rov: pls~a. Lecz, llle~te~y,
h
ó'"
10.62 1/2 -:-lU.ió, 2/u 0.75-10.12 1/21 l/o 9,_ 18,62 112, II mi Si-on-fu Chankoi i Szanghai' Ekate- od oweJ chwIlI mc me uległo .zm~ame, obecnych nawet w.a~unkac
.do~y Jej .Sl~
7,87 t{2' fłill. 5,50; ązcz~brzeszyIl 310 10.2~, '-jo 962 1/ 2) • 'b
. O' k Irkuck Ozita 'Oh::l.i-lor Rzemieślnicy warszawscy naturalme CI tyl- znajdzie ze studZIen, a?y JakI ruchlIwy
1/ 8,:;7 r/. Hrubleszow 3/ 950 21 tS 7D '/0 8' ryn urg, ms, .
,
"
.
d l'· ' t
. . przedsiębierc~ warsza. WS,kl zbud,owal naresz..
cileł~ 3/:' lO, :lI" 9.50, 1/0 °S,5Ój Papi~rni~ 3/() 10.25; Dolon-nor i Pekin, wreszcie _trzeci kie~u- ko, ?o n~leżrcIe Sf!J ?Z o meol, ~zrmaJą :Ię cie w Łodzi eurOpejSkIe kąpIele. Bt;ldzle
2/0 9.7,5" 1/0 9.M~ka rosyjska przybywa tylko z nek:
Ekaterynburg, Omsk, Irkuck, Kw,· ~ale~ ogolne~ ~akty~l wal'SZaWskI~j, uw.a7:a . to doskonałe dochody przynoszące, inteliremIenc~uga I p~ 11.25, 1/0 po 10.25. Kru~czat- chta, Drga i Pekin.
I J~ceJ rogatkI ICh mlasta za gramce ,kraJ~: res', a przyniesie dziesip6 razy wipceJ', niż
1(& kosztUJe I 12,20, II 10:50, Mlb ka za.granIczna
Rf
ł 'b l ' . w Królest i Pol. i Wolą umierać z głodu w WarszawIe D1Z
't:
'li
podrożała o 75 kop. skutkIem spa.dku waluty- plae orma s nz y esneJ
w e . . b"
v d'
T' d
. t
oprze pieniądze umieszczane w bankach na od·
ClIJ za lwowskllJ 1.'0 14.75, I 14, za czerniowieclcf!! 1/0 skiem ma nastąpić w roku przyszłym, Za- zara ~ac w ::uO Zl.
,'VIer ,zema e P - N "
.,
] /).25, I 14.::,~. MllJka zytnta stani:;la o 25-50 kop i miast dotychczasowych leśnictw ~.b~dą okrę- my kIlku prz'y~da~a.ml:
G~y t~ tVarzystwo setki składowe.
lepoJętem l mepoprawplac,llJ o~ecme. 6.50-6.2~. C,ubel'. Z. powodu gi, a w każdym leśniczy, jego pomocnjk kredytowe mIeJskIe, przenos~lo Slę do no- nem jest, zaiste, to nowe niedoł~ztwo, któ.
zw!ocema prOJektu. ogram.czema, pr?d;tltcJl ao po: oraz praktvkanci etatowi lub nadetatowi. wego gmachu! musiało przYJf!Jć roboty sto- re wiecznie gdera i narzeka na złe czasy,
wtornego przeJl'zema komltetowI mlllIstrow, słabSI
J.'
l k' .
"I'k
Wrocławia bo na a nie umie się zdobyć na wyjrzenie za rospekulanci zaozęli wyst.ępować ze sj>l'zedaż~ po niżBlacha zagramczna przeznaczona na wy- a:-s,19 lZeJllles.m 3; z .
.'
.
k'
k'
kt' h
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szych cenach. W K~jowje ceny doszad~szy już do rób naczyń do przewożenia nafty za gra- mIeJSCU odpowwdn.lego Ule by/Oj waru,nk1 gat I warszawa le, na
oryc
przeclez
4 rs." spadly n~powrot, do 3.50 w podazy bez na- nicę, jak donosi "Praw. Wiest." została stolarzy warszawskICh, bY,łynader w~go~o. kraj si~ nie kończy. Mn6stwo tu w Łobywcow: Tutaj ~oc~odzlb do skutku, tyl~o .drobne
l"
1'"
wane przyczem nadmlemć wypada, ze In- dzi żyje warszawian i warszawianek; niespl'zedaze na spozrCle po cenach mezmlemonych UWO moną, OCl Cia.
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doroy komisowe nie wykonywuj~ żadnych obrotów:
Sprzedaż drzewa. Agenci niemieccy wy- s~ytucya, ta m,lała najlepsze C.uęCl powI~r~e"
·Ol'e z yc
os , czę CleJ
yw Jąc W
Ceny nominalne: Hermanów 3,10, Leonów, Kon- kupili znów w Lubelskiem drzewa ptzeszlo ma robot krajowcom. Jeden z prawmkow Warszawie, tam tylko uży\"aj~ wanny.
/ zakomunikował nam, źe komplet Gazety Gdyśmy, raz tutejszemu przedsi~biercy kąstancya, Józefów, Czersk i inne marki polskie 3,05 za 150 tysięcy
-3.07.'/2' gru~okrystaliczne 3 rs. Kostk~ w hec~:·
. rs.
Sądowej z r. 1885 leży u jakiegoś introli- pielowemu zrobili uwagę ustn~ o potrzebie
kach1 l skrzy mach, 3, 1'8. Mlł czka z noweJ kampaml
.------t
(k"
) blizko fi miesiAcy i nie mo- gruntownego zreformowania kąpieli izapy2.62 / 2 rs. za kamlen 24 f.
ga ora raJowca
'Il
k
. d 'l
Bawełna. H a v r e, 21 października. Sprzedano
Łódzka
że się doczekać zwrotu. Redakcya "Dzien- tali go, gdzie si~ kąpie, on, ~óry ZWl~ z~
978 bel. Bardzo ordynaryjna Louisiana G5.00,gor•
nika Łódzkiego" zmnSZODf!J jest powierzać tyle stolic Europy, odpowiedzlul nam:. Ja
sza 59.00, Geo:gia dobra ordynaryjna 6700, ordywszystkie swoje roboty introligatorskie cu- J'adfJ ~o Wm:szawl/. Pow~arzamy raz Jesznal'yjna 65.00, na paź. 60.75, na list: - gr. -st.
(- ) BUdowa nowego koselo
' . ła murowanego dzozl'emcowl' kto'ry dopiero przed tr.zema la· czo,
Rplele w. Ł, OdZl .s~..dochodnem
59 fJO, na lt,-mr.• kw. 59.80, na maj 60.75, na cz.
. d z.e bk. '1:
d
61.25,Oomra dohra ordynaryjna 49.00, Broach do- pod wezwaniem Wniebowzięcia N. M. Pan- ty przybyŁ do Łodzi. W robotach do.mo- prze SIę Ierstwe~ :- ze U~ZClWJeJ, ~ ~a 9
bra ordynaryjna M.OO.
ny zadecydowanf!J' zostalą, wczoraj na ze- wych trzeba literalnie prosić się rzemleś!- wszys.tko !'ozu~meJ .będz~? ?rZ,?z.lĆ, Je tebraniu parafian, Zgromadzonym, w liczbie ników o wykonanie czegokolwiek; pr~wdzl~ raz. SIlamI ~raJ.oweml, am~elI p~zmeJ, , g?y
ZEM
H N
okolo 150 osób, postawiono pytanie, czy wy(U kłopotem jest wyszukanie maJ~cego Jakl. C~dZOZIemleC, do dZIeła SIę ,,:ezUll~,
PR
YSL I A DEL.
I potrzebnym jest kościół obszerniejszy i czy jakie takie pojęcia o pięknie tapicera,stoJarza bezsIlnIe wyrz.ekac na: rz~kome z,abIerame
zobowif!Jzujf!J się,-przy pomocy sktadek,na i t. d. O słowności niema i co mówić. Skut- nam korzyśCI.. Zab~eraJą wogol~ tylko
Petersburg."Praw. Wiest." donosi o roz- zebranie których otrzymano pozwolenie, - kiem tego (przynajmniej w znakomitej części), tym, którzy ~oble zabl~rać pozwalają. Moporządzeniu uwolnienia przywożonych z·za· ponieść koszty budowy. Zgromadzenie je- zamożne domy zaopatrują się we wszystkie żeml zapewUl6, pró~nuJ.ące na 3°/f! lub 4%1
granicy workow Ize zbożem od niektórych dnogłośnie odpowiedziało potakująco na roboty we Wrocławia a jakkolwiek owe kapItały warszawskIe, .ze ktokolWIek do~o
formalności celnych. "Dziennik Łódzki" postawione pytania. Kwestya co do miej- sprowadzanie z zagranicy jest godne potę- n~ rzeczYI?ożyte?zneJ . (c~oćby cUdzoz.lepoda w krótkjm c.zasie szczegółowe wyja- sea, na którem stanąć. nut nowy kościół, pienia, jednakże brak rzemieślników, któ- mlec), będZIe mIle WIdZIanym.
JakIeś
śnienia rozporządzeń w tej kwestyj.
nie była podniesion~ ze stronykomitetu bu- rzyby mieli wyobrażenie o tak zwanych 30-40,000 r~, wys~ar.czy na ?ardzo porząNowe c~o. Ministeryum dóbr państwa dowy, zatem w myśl tegoż komitetu kościół rzemiosłach ozdobniczych (arts decoratlfa), dne urzf!Jd.zeUle kąpIelI, !1 ~apl~al ten mógłwyznaczyło w tych dniach specyalnf!J korni· budowany będzie na miejscu dzisiejszego dre- jest okolicznością lagodzącf!J dla wszyst- by przymeść do 20% l Więcej,.
.
syę, mającą, się zająć opracowaniem 'proje. wnianego. Odpowiedni protokół podpisali kich, sprowadzajf!Jcych meble i inne pl':led(-), Zmarło w Łodzi w tygod~1U ubIegłym
ktu oclenia chmielu zagranicznego.
zgromadzeni w obecności zarzf!Jdu parafii i mioty z zagranicy. Niema wątpliwości, od dma 18 do 24 paździermka włącznie,
Nowa ustawa. 'Vvedłng informacyi gazet przedstawicieli władz miejscowych,
że gdyby na miejscu w Łodzi, osiedli rze- dzieci do lat 15: katolików 70, ewangeli(-)Nominacye. W gnberni piotrkowskiej mieślnicy - krajowcy, majf!Jcy smak wyro- kó.M. ~1, żydów 12,-razem 123; dorosłych:
rosyjskich, opracowaną została ustawa to,varzystwa kredytowego,' mają,cego na celu mianow8,no następujące osoby sędziami biony, ___ znalazłaby się dla nich robota. katolIków 11, ewangelików 11, żydów 6 .
wydawanie 'pożyczek na statki parowe, ga- gminnymi: Onl1fr~o Pietkiewicza do IV W przesiedleniu się jednak postępować na- razem 28. .
bary itd. Ustawa proj~ktowanego to warzy- okr~gu, Jana Wajnholda do VI -'- w po- leży ostrożnie; closkon;l.lę znawstwo swojego
Ogółem zmarło w tygodniu ubiegłym ostwa przedstawion~ została~do zatwierdze- wiecie łódzkim, Wacława Bobrowskie- zawodu i pewna, choć niewielka zasobność sób sto piMdzieaiqt i jedna, o 8 mniej, ani ..
nia ministeryum.
.
go do IV okręgu powiatu brzezińskiego, pieniężna, są, konieczne jeżeli przesiedlaj~. żeli w tygodniu poprzednim. Smiertelność
Warszawa. Lomba'J'rl. Dnia 24 b. m. Antoniego Woźnickiego do IIIokrf;Jgu po- cy ma się dorobić opinii. W tej bowiem zmniejszyła się pomiędzy dziećmi o 17, a
.otwartyzostal wWarszawieJ jeden jeszcze wiatu czę5!tochowskiego, J. Podberez- sprawie jak w każdej innej, tylko powolna pomiędzy dorosłymi wzrosła o 9 wypadków
lombard prywatny.
kiego, do I okręgu,Józefa Bosowskiego praca zwalczyć może uprzedzenia do rze- śmiertelnych.
.'
Plombowanie towarów. . Na wszystkich ko- do III okn~gu, Teodora' Modlińskiego do Imiosl krajowych, .które dziś jeszcze d~h
(-) WystawQ portretów olejnych i kredomorach celnych na granicy Rosyi europej- IV okręgu i Waleryana Dudzińskiego do się poniekąd usprawiedliwić niepraktyknją.- wych oraz studyów akwarelowych składa
s~iej i na niektói'ych komorach azyatyc- YIII okręgu ~owiatu piotrkowsWego,:- c1} się z~granicą ~ie~lowności, a c~ęsto: jtlC, się z dziesięciu ł~dnych egz~mplarzy
kICh, wpro.wadzonY,zost.ał nowy porzf!Jdek JaDa K.~cz~wskIego do ITI okręgu powla- nIestety 1 lekcewazemem powIerzonej ro- mozna ,oglądać w kSięgarni p. Fischera
plombowama towarow l nowe opłaty na tu będzmskI.ego. .
.
!b o t y . ·
przy UlICY Zawadzkiej. Są to prace mlorzecz skarb? za. plom?y. T,ak,sa tych ~płat,
(-) ZatwlerdLe.~le. .~astępuJące. osoby I (--) ~ąpiele w Łodzi. 1Vi.adomo, że Ł?dź dego mal~rza p.Antoniego Podbielskiego,
we?le "Wlestmka. fwansow' w~nosl: za wybrane. na Sęd~l?W gmlDllyc~ zat.wwrdzo- [POzba':'lOna wody l:zeCZTIeJ, narażoną, Jest w.ychowanca akademii monachijskiej, który
kaz?ą, plombę zawleszo~ą . przy bIbułce na no w teJ g?dnOSCl na gu~ermę plOtrkow· n~ ~yslące trudnośCl.w przemyśle. N1eza· mespelna. od roku osiedlił się w !'Jodzi.
lJaplerosy kop. 3,. przy 19łach kop. 3, p rzl sk~: Antolllego MasłowskIego do I okręgu,; lezllle od tego, dotklIwie tu czuć się daje \V ostatD1ch czasach próbowało kilku ma.
·zegarach 2, . przy koralach 2, . przy cy.bl- Sta~isława R:0gaczewskiego do IV, ~krę~u brak przyz,?o.icie urzf!Jdzonych k,f!Jpieli dla la~zy portretowych zaaklimatyzować się tufach ,z h.erbatą kop. 2, . przy wszystkIch pOWIatu laskIego -:-. Ja:la .OhwleJ(\Ckle-1 k~asy śred~leJ' Rozpacz prawdZIwa ogar- taj, lecz po kilku miesiącach opuściło
mnych tow.arach po kop. l. Przy pakach go do ~ okrę~u pOWiatu łodzlnego -:- Ada- ma na WIdok tych nor brudnych i cie- posterunek, gdyż w Łodzi niełatwo zdobyć
z towaran;.) k?p. 3, za. st~mpel na ~eta- ~a MlChalslneg? do III okręgu l An~o-I ~nych, zwanych kąpielami W Łodzi. Po- Bobie trwałą klientelę. P. Podbielski, nielach drogIch l za nakleJame banderoh po mego Krzetowsk16go do IV okręhu POWIa- llleważ ludzie zamożniejsi mają kf!Jpiele u· zrażony trudnościaini, wytrwał naj dłużej,

sp'rawoza~nia o 12 112-25 ~op. DzisiBjllZB z~pa~y w
W.a.rs~awle starc.zą zaledWIe nl1: ~wa tygodn~e l 7:~wleraJ~ wyl~czmB numery 3{Ol '1.10, gatunkow IllZ·
szych mających z}JYt za granicą' nie ma zupelnie
Spoddiewaną jest 'przet~ znaczna) zwyżka w końc~
li8~op~ua! opa'rta na wildlrsz~ch .zakupach mąki t~-:teJ~zeJ.do Ce3al:stw~5 .przt;eIwlllep!ekarzcsl?odzle:
waJl! Bl§ dalszeJzll1zkI. 'Vi tygoc1ll1u ostatmm notowano: SlodQwiec 'l/o : 10.25, 2/0 9.50, 'lo ~.75. I
8.25; Zegrzynek 2/0 9, '/0 8.5/); Odów 3/. 10.62'1121
2/0 10, 1/0 9, I 8.50, II 7.87 1/ 2 , III 625; Izbica al'J

.
k"
8t .
No
lkop.
1, za pieczldC lakow~ na pakach
tll; n?woradoms lego, - l
a~ISiawa
., kop .• za obwinięcie w papier 10 plomb na! wIdnego do IV okr§gu powIatu blil dzm 1-

1/2 \
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Kronika
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i

r~n musiał być

znanym

wykształconym

w

zupełności chociaż

tu.

już

I

w przedmowie pie tym krytyk zaznacza

bardzo

słusznfe było?y więc

do

życz,enia, ażeby ,,,nalazł

u·

w.spółczesnym, którzy wszy8~y prawie nau- zaznacza, ~ź rzecz jest ~. Seneki .wziętą, wrażliwo§{} Kraszewskiego na prą,dy współ- dname, zwł~szcza ze portrety ~ego, obok.
kI kończylI we Włoszech l lltel'uturę odro- przykłady Jednakwszystkl6 . stara SIę czer-czesne, gdyż z 1ego powodu nader trudno ob,reg~, artystycznego wykona~la, odznadZ6nia zna,li równie dobrze jak on sam, a
zatem znali i książkę Oastiglioniego. Zręcznym był niezmier!:ie. w jej spols~?zeniu nasz
auto~', co I;>rzy rozmcy oby.czaJow, .. przedstaWIało memałe trudnoścI,. pomimo to,
"Dworzanin" nie może sŁużyć-za obraz na-

szych.~tosunkó~ i~ycia; p~d ty~ względem
U~tąplC on .musI llZywotoWl.uczcn~ego czło-

wlek~" ReJ!'l" . ,Słuszną tez.. rob.l uwa.gę
Chpllelowskl, lZ ,~Dworzamll.". ~ne muslał
byc bardzo czyt~nym,skoro dO~lero o~oŁo
polowy. XVII. WIeku doc.ze~al SIę drugiego
~ydama. DZlś Il!a ?ll )UZ t,Ylko wal'~ość
Języko~~, bo '?,orn~ckl n~l~zy do l:laJpoprawmejszych 1 naJbarwmeJ~zyeh pIsarzy
.
naszych z owego bogatego WIeku.
Drugim mistr~eDl i~z?rem Gó:nickiego
był Seneka. NIe odr6zmano za Jeg? czasów. poety od :filo~ofa i ł~cz~c te d~le. po·
stame, .odda~ano 1~ cześ:, Ja~o naJwyzs~emu, obJaWOWI e~ykl ~ta~ozytneJ. A pOD.lewaz legenda tWlerdzl, Jakoby Seneka mIał
stosunki ze świętym Pawłem i rzeczywiście
",:iele z jego p.rzepisów ..moralnyc~ zga~za
SIIJ z zasadamI ewangeln, humamzm wleIhił go i P?lecał jak~ naj właściwsze dla
młodego WIeku czytame.
, . k'l WIęC
.
, .. 1 D
."
G,orm~
r?wme Ja. r." ,worza~llnem
chCl.al .SIę p~zys~uzy6 sW?Je) 0Jczyz~le przy8WOJemem n~ektor!ch pIsm. SenekI. Owo~
cem ty~~ uSIłowan ,był p,rzekł'ad .tra~edyl
"Tr?~s. Tłu~lacz !tu n~e oddalIł SIę od
swoJeJ zasady l zamIast WIernego przekła,.
b
.
.
d ~, d a ł przero'bk
. ę, nagmaJllIc o ,yc~a~e OpIsane . w t~agedYI. do naszyc~ zD:llemaJ~c dowolme wlele,:zeczy .. Natu.ralll1~, ~e. st~d
wychodZIł ~ozne. dZIwolągI. Gorr.:lCkI me
zdał 8o~le JasneJ sprawy. z. tego, ze met?da,ktora w· "Dworzamme". okazała SIę
bardzo dobrą, tu ?yla niewlaściwa. ..
Tlumac~~c takze ro.~prawlJ Seno~:. o
"DobrodZIeJstwach," USIłował przerobIe Ją

P'j

paC: z własnego otoczenia, zastIJpujf!Jc n.
scharakteryzować przekonania jakie właści- czaJ~ SIę prz'ystęp~ą ceną: Pon:lęd2;y .obralacedemończyków węgrami i t. p., niektóre wie wyznawał bo przerzucał się na różne zan1l wlst~wI~ne~1 w kSlęgarm p. ~lsche7
~aś ustępy op~szcza ze wzgl§dów ?byc~a7' strony, raz obstając za ludem, gromiąc je- I~d t~atduJe SIę, klIka portretó,:, OSObIstośCi
Jowych .Iu~ tez z powodu trudnośC1 w Ich Igo uciemiężycieli, to znowu przedstawiając o. z lC ,
ktory?h wykoname zwracamy
zrozumiemu;
.
stosunki wiejskie ówczesne jako ideał spo- uwagę pu . l?~nośCl.
. .
·Jako pisarz polityczny, Górnicki' okazuje Ileczny.
. (-) ZłodZieje cora~ CzęŚCIeJ używają dra~
wiele trafności w, rzeczach drobny?h, WIdZII. Do tego rodzaju powieści zaliczyć trzeba bm do swego ,rzem~osla i dost~ją sili) t~
doskoll.ale w!ldy owczesneg~ ustroJl! u na?, Jeden z naj wdzięczniejszych utworów Kra- dro~j ?-o lo~alow pl~tr~wych, lll~ mog~c
co ostate?zme .trudnem ~m rz~dklem Dle szewskiego "Bożą czeladkę."
Co prawda, po~a ZIC sobIe z dO~Ieml za~k!1ml na par·
byl~, KIedy Jed~ak zabIera SH~ do, skr~- tendenc,Ya nie wychodzi. tu gwałtownie, tak t~Ize. \V ten sposob dostal~ Sl~ w nocy z
śle~la planu panst~owych u~ządzen, me ?alece, iŻ przy troszeczce dobrej woli, można pIątku na sobo,tę do. składow ,f~b~'ycznyc~
śmIe teg~ us~u~eczmc.Zaśleplo~yprzltem ~ą za~iczyć wprost do takich, co zajmują sil;l p. Cz. p:zy ulICy PlOtt'k?wskleJ. l zabr~h
swem uWlelbl~~lem dla WenecyI, c~Clalby ~edYll1e psychologicznem zagadniC:Jniem, tło sporą pal tyę przędzy. Tej sa~n~J nocy mP.olskę.na nIeJ ~zor?wa6. Jako hIstoryk Jednak, na jakiej się to zagadnienie rozwija) na sZ~Jk~ dosta~a Sl~. po dr~blllle ~o. przę
nI~~oslada ta~ze plerwszorz~dnych przy- prz~dstawia niby oazę wiejskiego dworn, dZflm p. :ę.. pizy uliCy \Vldzews~leJ, .lecz
mlOtow,oględme zawsze zdame swe wypo- złozonego z samych zacnych lndzi których
Oszono Ją podczas wyłamywama śClany
wiada, a, dla .. Zygmunta Aug~sta, s.wego j~dyną myślą jest dobrze czynić. Opis prze- o składu fabrycznego,
dobroczyncy Jest stronny. Jeśh czym mu CIeż jednego takiego dworu niczego jeszcze ,C-) I\tapad. W sobot'il około godziny 11
to zaszczy: ja~~ c~łoWIek~wi, nie. idzie ~o nie ~owodzi, tym bardziej, że autor sam wlecz.orem. napa~łło pięci~ ~rabów na pana
na korzy~c ~zleJoplsa, ktor.ego t~Ierdz~U1a pO~la.da, iż po .śmierci właścicieli, oaza ta P. pIZy ullcy ~lOtrkow~k!eJ, około cukierni
z zas~rzezer:lel~ tylko przYJ~lOw~C m~zna, z~lkme, trudno więc upatrywać tu koniecz~ Ray~onda, a W1ę? w. mIeJSCU widnem, gdzie
ale plęknośc Języka okupUje Wlele medo- Dle apoteozę dawnych stosunków
o tej porze panuJe Jeszcze ruch ożywiony.
kladności. Hr. Stanisław Tarnowski, chaZnpełnie inn d ni ł ść
'.
Powo~em napadu była natarczywa dmirakteryzując, G:ór~ic~iego, jako ~~sarza poli- "Szalona," po!ieś~ ~~;skro~pol~c~~ą ~~ lDondo.wka, w~óc.ząca się po nlicy, którą p.
tycznego, mowl, lZ Jestto zdolnosc drugiego na owa .,kiero
. t lk
e, ency~ ?dtrą.C1ł od SIebIe, a owi napastnicy ujmurz~ąu, ale w tym drugim rzędzie zajmuje sz~mu wykształ:e~~: ~~blet °al~rz~.Clw. wy Ją,c SIę ~a nią. napadli na p. P. z 'kijami.
mleJsce bardzo za.szczytne.
kształceniu w ogólności ' t Pd zeClw ICt . Napadn~ęty :p0l:adzil sobie z hala8tl:~ gdyż
Zł'
G'"
k'
d .
., a en encva a wszystkIch PIPCl
b'l'
,
as ugę WIęC o~mc le~o są; ~lĆ, potrze- przeprowadzona jest w sposób i nie" art _I dnak
.
u po I l r?zpędził,-że jeba, z całokształtu, .lego dZIel, WIdZImy jak styczny i nie prawdziwy, a w końcu z ~_ larna ,_~Ie kazdemn .daną ,Je2t tak muskuzaJ?lowala ~o kaz?a .kwestya, nawet piso- la walki o idee, schodzi na zupelnie inne p 0- kontr~tła, byłaby w~ęc poządan~ ści~lejsz~
wma, ,któreJ POŚ~IęCl! .oso,bną rozprawkę. le, wewnętrznej rozterki człowieka
om) _ oraz i a nad ~an!1,am~ wolnopraktykuJącenll
Całokształt ten Jest ,Jnz metylko ~aszczyt- dzy miłości~ a macierzyńską wolą. p ę
(_)c~ p.rzYJ~Clołml, czy opiekunami.
ny ale bardzo powazny, a za U3Iłowanie
Powieść ta rzeczywiście charaktel' . ' dd'" CWlcz8ma sygnałowe dla pierwszego
d··'·
..
b
d
.
) zUJe o ZlaiU straz'
'.
po meSI~ll1a pOZIomu umys:owego, O ycza- ą~en~a społeczne Kraszewskiego, któr d, s i '
y ogn~o:veJ ochotniczej odbęJowego l moralnego .w kraJU, oraz za nie- zmlemał nieraz swoje kierunki ale b l
: E~
Jutro o gOdzlllle 8 wieczorem w sali
zmordowa~ą, .pracę, należy mu s!t;l uajwyż- sze .słabym przeciwnikiem k~biet Jw ~~:_ nlic Ś~derr:n~na (dawniej Fischera) przy
sz~ uzname.1 d~atego. }o w~aśll1e wydanie ?-zących po za szranki dawnie'sze'
n .
red?leJ.
, •
zbIOrowe dZle~ Jego .wItamy ZYWf!J rad~ścią. l ż~dał od nic~ jedynie pięJnoŚ~i i Ysł~~
(N) OrkIestra. włosclańska pod dyrekcy~
Nakładem l drukIem Lewentala ukazał dyczy.
p. ,an:ysłowsklego sprawila bardzo dobra
si~ dalszy cią~ lI.Wyboru pism Kl'aszew~
~razen.te.. Dwudziestll: kmiotków, doskonasklego." ~oWIeścl s~ołeczn~, poprzedzone
W 'J.f.
'
d WycwICZOnyc!I, daje jaknajlepsza świa'wstępem PIOtra Oh mI elowsklego. We wstlJ• l. aJ'1'ene.. l t:~!wo mozolne.} .pracy dyrektora. Reper..
muzyczny me przekr!;\Cza zakresu u ..

bf.

I

j

t

r
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DZIENNIK

tworów lekkich, lecz slucha się z przyjemno§cią, dobrego, zgodnego wykonania. Poł
N
pularne mazu~yp. amys owskiego "Swir,
świr za kommem" lub" Wielkie wiano,"
powtarzane były na żądanie publiczności
tak w sobotę jak i w niedzielę. Szkoda,
k
t
k' t
l ś . , k' . t k "b
O?Cer y or les ry .\'1 O Clans lej aS:l.a o
zallltereso.wał~ lo~zlan. W so~otlil były.w
teatrze VIctOrIa lIteralne pustkI, - Vii medzielę teatr zapełniony by! zaledwie w polowie.·
(-) Towarzystwo dramatycznep. Puchniewskiego zjedża do Łodzi. w pierwszych
dniach listopada. Towarzystwo liczy pl'zeszlo 40 osób.

ii

KRONlICA
KR Al O WA I Z AGRANI C Z N A.
-MichałChomiński, artysta dramatyczny
teatrów warszawskich, towarzysz i nieodstę
pny przyjaciel Jana Królikowskiego, zmarł
w Warszawie, w niedzielę, d. 24 pażdzier
nika r' b., w 65·m roku życia.
- Koszty rewizyi dokonanej w instytucyach s~dowych w Królestwie i w 'niektórych guberniach północno-zachodnich Ce.
s:;trstwawyniósł rs. 40,000.
..,.. W wyższych sferach rządowych uznano
za rzecz koriieczn~ zająć się bezzwłoeznie
przejrzeniem i uzupelnieniem przepisów o
a.doptacyach i o dzieciach nieprawych.
- Saletra chilijska uznana:?;ostała przez
ogrodników jako środek przeciwko robactwu, objadajl!:cemu
krzewy jagodowe.
Sposób zastosowania podaje "Kuryer Rolniczy."
- WybUCh. W Belgii, w mieście Gan·
dawie w wielkiej fabryce pil, miał miejsce
straszny wybuch wskutek p~knięcia pieca. Cala fabryka w gruzach.
- Utrata apetytu u świń według "KuryeraRolniczego" daje siC;) sku.tecznie usunąć za pomocą ziarn owsa namoczoczonych w roztworze zwykłej handlowej
sody. Napęczniałe w tym roztworze ziarno dodaje się z rana i wieczorem do zwyklej paszy.

TELEGRAMY.
Peter.sburg. 24 października. Dziś przed
w obecności Najjaśniejszych
't
. D
db ł
.
ś'
.
P ans
wa 1
woru o y o SIt! po WH;)CeDle
Pomnika " Sławy" wzniesionego na pamiSl,t'1',
ktl zwycięstw odniesionych podczas osta,..
. .
.
..
tmeJ wOjny tureckIeJ. POillmk WZll1eSIony
W poblizu Troickiego soboru na linii izma'1
k'
Ok
ed t .
• l nil k
l~OWS lego pu.. u prz s aWJa ze az '3 0lumnę O sześciu kondygnacyach z przymopołudniem

ŁODZKI.

3

cowanemi do n. iej 104 tureckie mi armata-IU!.I!.. 1(" i~peryo.ły 8.62, rORyjaka premIowa pożyczka Annq, Czerwiósk,!, Reinhold '\Velnitz z \hrya.nn,!
•
, ,
,
l l-eJ emlsyl 239 1/" takli? II ern. 222, rosyjska po- OkunolVskl,!, Tomasl: Niemiec 7. Mn.rynuną, Jawormi. Szczyt pommka wlanczy postac "Sla- życzka z~ roku 1873 159 1(4) II poźyczka wschodnia ską, Miehal Sobczyński z Florentyną, Dawitz, An,
wy."
991/2. LU poi. wschodnia 991/1; GO(i renta złota toni Bartczak z Antoniną, Jnaiollek, Dawid B~ndel
186 1{2' 5alo listy zaat. ziemsko 1613/., akcye rosyjsko z Angu8t~ Weickert.
Petersburg, 24 października. (Ag. półn.) wieI. D. Ż.263 1/2 , kolei kurako.kijowskiej 362,
W paralil ewangolickiej 2, a mianowide: Henryk
Journal de Saint Petel'sbourg~ przy tacza- petersburski hank dyskont.owy 783, warazawskl Vive z Emm,! Rohrer, August Kopczyński z Ka·
bauk dyskontowy 312, rosyjski banie dla h9.lldlu rolln,! Werner_
jąc doniesienie agencyi Reutera o tem, zagr. 3301/2, petersburski bank mi~dzynarodowy 488,
Starozakonnych -że mocarstwa zgodnie porozumiały si~ i dyskonto prywatne 4 1/ł 0/D,
Zmarli w dniu 23 i 24: patdziernika:
•
' .
B"rUn, 23 paidzlernika. Bilety banko rORyjslrlego
pozostaWIły Rosy! przewodml} rolę w spra- 193.50; f 0/. list.y zastawne 60.50, 4% hs!., Jilcwitl.. - Katolicy: dzieci do la.t 15-r.1l zma.rło, 27 \V tej
chlopcóvr 13, dziewczę,!l4; dOI'ostych l, \V taj
wie uspokojenia bułgarskiego przesilenia, cyjne 56,(10, 5"/, l>Of-YC7,ka wscl>o<lnia II en' 59.00, liczbie
liI emiSji 58,70, 4% potyc:r.kv. To 1SBO 1'. 85.25, 5°/" liczbie mgżczyzn 1, Kobiet -, a mianllwioie:
powtarza, że Rosya ma oddzielne prawa listy zastawne rosyjskie 9660, kupony (lelną 321.70, 1an Goazalek, lat 39.
Ewangelicy: u"ieci do Jat lli,t.lI zlIllldo 10, ".. taj
do oswobodzonej przez nil!: krainy _ i za~ 5% pożyczka p,.emiowa z 1864 roku 144.60, t....ka~ II
'. d . . .
t ś'
d l
1866 r. 134.30; nk'lye hauku haudlowego 830(1, uy liczbie cblopców 6. rj,;'IRwcząt 4; dOl"o~łyeh -. w t~j
z~a~za l~ zIsleJsza ~roczys O? O S 0- akontowego 73.50, dr. żel. Wll.rq7.. \yiecl. 290.~5; ak- Iicllbie meżczyzn -, kobiet -, a. mianowiaie: Starozakonni: dzieci do lat 15·ttl y.I .. arto 9, IlU' tej
męma pommka przypomwa raz leszcze o cyc l?,cdytlJ"''' B.uB~ryackle - ........ ' Ol1.lIlow."'a poz}'ozka
.
.... b h
k' h
. rOSYJska 98.00, 6 /0 renta ronYJ.ka J 11.60, dyskonto liczbie obtopcó .. 5 d ..iewczl!t 4; d<)ruahoh 3, w tej
męs t WIe armll, Jej
o aters lC
zWyClę- SOfo, prywatne '}.7/ D/O'
liczbie IDęiczyzn 3, kcbiet - 1\ mianowioie: .
8
stwach i nieograniczonem poświęceniu dla
Londyn, 23 października. Konsole 101, pożycz- Berkenwald Heulm, lat 16, Mlitler Jaukiel, lat SD,
5
Fefer Marek, lat 23.
. .
h'
. ł
ka rosyjska II 18'/3 r. 95 / 8 ,
tronu l oJczyzny, co lstorya zaplsa a na Petersburg, 22 października. r.ój w miejscu 44.00,
swych kartach i czego nic wymazać stam- Pszemca w m. 11.60. ~yto VI m. 6.76. Owies w m.
TELEGR1l.lt[]( GIELOO \" H.
.. d ł
4.10. Konopie wm. 45.00.Siemie lniannewm.13.60.
t ą d me z o a.
mróz.
Z :lma 23 Z dui.25
Dżurdiewo, 24 października. (Ag. półn.)
Berlin, 23 października. Pszenica 145-168, na
.._ ..__ 1_ _ _Giełda Warszawska.
Stambulow zachorowal. Regenci bułgar- lisJ:. gr' 1501f21
na
.maj cz. 16P/t· Żyto llłS-lao, nil.
.
..
.
.
.
.
paz. 125 J/ 2 , na maj cz. 131.
ZIl!lano ro koilcem gietuy.
scy 1 mInIstrowIe wYJechah dZIŚ do Tyrno- Londyn, l!2 października. CukIer Havana Nr. 12 nomiZa wekłle krótkoterminowe
Od
t d S:fi'
. ł nalnie12, cukier burakowy 10 1/2; ospale.
na Berlin :r.a 100 mI'.
61.80
51.8i l /
wy.
czasu powro u o
o l geneła a Liverpool 22paźd:dernlka. ))prawozdaJlie począ,tkowe.
I d
L
10.50 t
10.49
Kaulbarsa, żadne widzenie si~ jego z Przypuszczalny ohrót 10,000J hel; stale. Dzienny :: p~~:vln:: IO~ fr: : :
41.60
4180
l.
k .
d
.
. ł'
. ,
P
dowoz 16,000 bel.
Wiedeń
100 fi
tH6ó
S4.70
CZłon amI rzą u me mIli. o mIeJsca.
0LiverpOOl 22 października. Sprawozd.ltońcowEl.Ohrót ..
n ' .•
twierdza si~ wieśc, że uikt z reprezen- IO,OO(l hel, " tego na spekulacyę I wywóz 1,000 llPoI'I' Za. papiery pllńslwowe:
,
'.
S'~le Middling nmer~kans' "a na pa'~ es}
na lt'R
LISt.y ł'"
IJlkwlIl.
lir. Pol.. .
94.9HO
tantow
mocarstw d o T yrnowy nIe
pOJ e- mr.
....4 631Sł' na kw. maj. J_"
!" • .., 32.
W '1 ] .
.
03/6t,j na lp. Bler. 5&132 p.
!lB. ,o~. , .Be lO! IlI,a . . .
9ll.75
99.611
dZIe,
Manchestor, 22 października. Water 12 Taylor 6 1/ł , f.laty ZW!. Z16m. z 69 1". Ser 1.
100.71)
101.100.76
101.Wiedeń, 24 paźiernika. NastApca tronu Water BO Taylor 8 ' lg, Wat3r 20 Leigh 7 1/., Water
."."
" Ser. li do IV
"
30 CJa.yton 8, Mock 32 Brooke 8, Mule 40 Ma. [.lsty Za9t. M. WlU"nz. Her i
9!).75
99.50
niemieckiego przybyć tu ma dziś jednoczew yoll 8 1/ 8 , Medio 40 Wilkinson 9 1 /łl Warpcops 32
.."
n
..
II
9R.75
99.HS.35
98.?O
~.
h P
.
Lees 7%. 'Warpeopa 3il Rowland 8 lIg, Donble 40
..
n
"
"Ul
"me z r. aryza.
Weston 83/" Double 60 zwykly g. 1I3}ł, 32" 116 .n . "
1.'. n IV
!Ja.35
9S3a
Berlin, ~ 24 października. Minister wyznań yds 16X16 grey tkaniny z 32!46 170, mocno. . 1,I8ty Zo.at M. JodroI Ser, I
9650
9B.GO
1
U550
95.50
Gossler, J'eździł do Warci na, celem przeNew-York,
22
paidziernika.
Bawelna
9
/", w N.:Or""
"
"
I!
"
"
ear,la 8 5/ g ,
..
Ul,
!ló95.dlożenia ks. kanclerzowi projektu do praB a we l n y przywieziono w tygodniu ubiegłym
Giułda Berlińska.
wa w sprawie ostateczne; rewizyi praw d~ ~zystkich portów zwil!zko'll"ych 266,000 bel, wy- Banlmot.y royyjslcie zaraz. .
:;'93.50 19335
J
Wl~Zlono do W. Brytanii 87,000 bf.ll, ao llbdu stanil «out
193.2;)
19325
majowych, jaki ma być przedłożony sejmo- lego 61,000 bel. Zapas 545,000 bei.
Wek~le nil W~BzaW'J Itr. .
192.\10 192.80
wi pruskie m u.
"
eeterllburg kro
192.76
192.70
191.60
19180
DZIEI'iNA ST ATYSTYKA LUDNOSCJ.
""
d"
dkt.
Paryz, 24 października. Komisya budieJ,on fn
r.
20.40
20.4.0
towa przyj~ła 10-cioma, przeciw 2 glosom
Urodzeń ód d. 18 do 24 października wlą,riznie bylo:"
"
(U.
20,24. 112 20.25
W parafii kalo!. Dzieci l':ywych 58, a mianowice:
"
Wiedeń
kro
162.85 16285
kredyt, w wysokości 30 milionów dl a T OIl- chlopców 30, dziewezą,t28, z tej liczby dzieci ślub- Dyskonto prywatne
2 7/ 8
2' ls
kinu na rok 1887. W przemówieniu swem nych 55, nieślubnych 3, Nieżywo urodzonych 2,
w tej liczbie ślubnych l, nieślubnych 1.
LondYI'iaka.
Freycinet szczegółowo wyłuszczyl zamiew parafii ewang. Dzieci żywych 46 n mianowicie: WeksleGiełda
n" Pet.erslmrg. .
rzony użytek przyznanego kredytu, z kt6- chłopców 23, dziewczą,t 25, z tej liczby dzieci ślub Dyskonto ł
'
nych 48, nieślubnych Nieżywo -urodzonych 1,
rych 20 milionów idzie na armię i 6 na w tej liczbie ślubnych 1, nieślubnych _.
marynark~.
'\Vogóle objaśnienia FreyciStarozakonnych. Dzieci żywych 11, a mianowicie:
neta, co do koloniJ' nie' były bardzo opty- chłopców 6, dziewczą,t 5, z tej liczby ślubnych 11,
LISTA PRZYJEZNYCH.
nieślubnych-. Nieiywo urodzonych -w tej liczmistyczne.
bie ślubnych - nillślubnych Hotel Victoria.. Gniewski z Warszawy, Szif;'
MaUetislwa zawarte 'w dniu 23 i 9' października' z Warszawy, Ascher z Sosnowic, Wolfkowicz '.
. - ..
. . . Słuźewa Barkowicz z Wilna Briick z Nowo-R.
- Sprostowanie. W dziale "Handel i przemysł"
W parafii kalolicklej 1~ a mIanOWICIe MIChnl'
,.
, rza'
.vh
k Adolf H: ausch'lod
Miiller
z Ch,)mnitz.
w kroniczce Pracownia tapieerska, zamiast załoźo- \'"
"nrd ęga. z J ul'lanną, ,M AJe
I domsks, Laski Il l'etersbul'ga,, .
.
.
,.'
na 'ID Warszawie, winno być w Ka",a11iu.
Il Maryann!) Jezewlcz, Franciszek Kałużka z Agatl)
Hotel ltIantenł'ł'el. I:lcnreJbe~ z Llonu, 811----__
Sędziejewsklb, Frauciszek Dybkowski II Maryannl) be,rholtz z Warszawy, PoUak z BIałeJ, Arkuszew.
_
Sztejdel, Józef Szczppaniak z Franciszlrą, Szczepań- SkI z Lasku, Mommseu .z Schartenb?rga, Hemską, Jakób Gajdka z Maryann!) Marooa, Mateusz baum z Warszawy, Namdea z Tornma.
Walkowiak z Maryannę, Adamczewsk/}, Ignacy J\I'!
Petersburg, 22 paidziernika. Weksle na Londyn 221/8, drzejewski :r. Balbin/} Gumińską, Teodor Janicki z
----na Hamburg 194 ' /t , nil Amsterdam 115 3/s, na Pn.! yż WeronikI) Olszewską, Władysław Nowakowski II

I

--

GIEŁUA. ' " 1'l.1ł8ZA W~I{.ll.

d. 23

I

\

OSTATNIE WIADOMOSCI HANDLOWE.

Dyrekcya towarzystwa kredytowego m.

paździeCllika.

Łodzi

podaje do powszechnej wiadomości, że niżej wyszczególnione nieruchomości w mieście Łodzi położone, z powudu niezaplacenia raty majoW -ci~gu giełdy
DysDopełnione tranza.kcl'e
ZA
wej 1886 roku, wystawione zostaly na sprzedaż przez publiczne licyWeksle.
kontol--~~----~~~--~I
ż1,\dano
i chci1l.nopla.e,
tacye, ,odbywać się majl1ce w kancelaryj wydziału hypotecznego przy
8 1/
51.90
-------.--.------llll mI'.
Hm'lin . . • (J 73-) dl. ter. ~ d
2
ulicy Sredniej pod Nr. 427 w m. Łodzi, przed wyznaczonymi nota100 mr.
3 1/1
IH.80
" ,,'"
(172'/3) kr ter. 2 d
ryuszami,
a mianowicie:
100
mr,
3
Inne niem. miasta \Jank.
dl. ter, :.I a.
a) pod Nr. 140, przy ulicy Stary Rynek obciążona pożyczklb
100 mr,
kro ter. 2 a.
S
Sil,
l L.
dl. ter. Sm.
towarzystwa rs. 2,200; vadium do licytacyi złożyć siEJ mają,ce wynosi
Londyn
" "
10.49
l L.
kl'. ter. S lIl.
3 1/ 2
1'3. 440; licytaeya rozpocznie silJ od sumy rs. 3,300,. tel'min sprzedaży
"
,
WO Fr.
IJ
dl. ter. 10 d.
-.Paryż"
wyznaczono na dzień 23 grudnia (4 stycznia) 1886/7 roku o godzinie
41.80
kro ter 10 d. 100 }<'r.
10 z rana, przed notaryuszem Janem Kamockim.
100 tlOI'.
dl. ter. 8 d.
" "
Wiedeń
·1
84.55
84.4030'25
kr. ter. 8 d. ,100 tlor.
b) pod Nr. 119 i 141 przy ulicy Drewnowskiej i Stary Rynek
" p'.. {l4.0 II/I 2J dł
100 ra.
ó
ter. Sd.
Petershorg
obciążona pożyczką towarzystwa rs. 4,500; vadium do licytaćyi zło
~ .;
Dopełnione
w cilbgu giełdy
~ ~ Dopełnio'l weil!b'Ugiełdy żyć się mające wynosi rs. 900; licytacya rozpocznie silJ od sumy
~JH1:f~ •
Pa8~Jery ł_tuh.c'w_ .E 8
rs. 6,750; termin sprzedaży wyznaczono na dzień 23 grudnia (4 stytran?
~
Po ne tranz. żą,dano Ichc, pl.
(za
100
rs.)
_óLl_::lo_ _ _ _ _ _ _ :
*l1Id. i ohc. P!:
. (za 100 r~.).
cznia 1886/7 roku o godzinie 11 z rana przed notaryuszem Janem
AkcyoD.Ż. War.-W.l00r.
-1
-l
-.-'
- . - -.-'
Kamockim.
4.
.
-,_.
.
94.40
D
"W.-Byd.óOO;r.
"
Listy Likw. Kr Pole. duże
l)
li) pod Nr. 522 :prży ulicy Piotrkowskiej obcifhżona pożyckQs to94.5
-.-.-.""
"IOOr.
.,.
u
"
." małe
-,- 99.75
warzystwa rs. 21,000; vadium do licytacyi złożyć si€;} m,~jlbce wynosi
Ros Poz. Ws I em. lOG r. 5
5
IS
"
l'eresp. 100 r.
-.- 9975
rs. 4,200; licytacya rozpocznie si~ od sumy l'S. 31,500; termin sprzen
"
"
n
ó'!r
li
"
"Fabr..IJódzkiej . Ó
1/
HIO r
daży wyznaczono na dzień 24 grudni'l. (5 stycznia) 1886/7 roku o go!"J9.75
5.
Ił
"Ntldwiślańsk.
)
100 I' l)
dzinie 11 z rana przed notar.vuszem Romanem Danielewiczem.
"
I Banku Handlowego
lto •. I'oż Pr." r.18ii.l, lem
l)
. w Wllrsza"ie250r.
-.e) pod Nr. 627-d przy drodze do wsi Chojny obciążona pożycz
-."
"
" ",1 MiUl1 nm
li
-." War. Ba.u Dyl. 250r.
BUnty Ball, Pan aoa. I/lm
kIl! towarzystwa rs. 5,200; vadinm do licytacyi złożyć się majqce wy5·
" Ban.H. wIJod"i 250 '.
,~
U ...
, nosi rs. 1,04:0; licytacya rozpoctnie się od sumy rs. 7,800; termin
5
u. War. To'!\". Ub. od ognia
"'
"
IJ
.) Ul,.
sprzedaży wyznaczono na. dzień 29 grudnia (10 stycznia) 1886/7 roku
1\
z wpl. rs. 124 260 r.
-,-.~..
"
'ł1
"I·Y"
" War.Tow.F Oukru/5GO
O godzinie 10 z rana przed notaryuszem Juliuszem Gruszczyii.skim.
-.Listy r,,,;;t.'H'·Tlk (za 100 r.· li
l)
t -." Onkr.Dobrzel. 5001'.
......
z:~.1869S. I lit.A
/) pod Nr. 756 przy ulicy Piotrkowskiej obciążona pożyczkI!
" , Józefów 25(h.
- ..--:_{{ l~.~
;:
'j~" n li lit.B. 5
towarzystwa
1'8. 19,600; vadium dJ licytaeyi złożyć si{l majl1ce wynosi
Ó
-.- rs. 3,920; licytacya
-.- " "Czersk 250 r.
"
""
t, y lua2p /)
rozpocznie się od sumy rs. 29,400; termin sprze"
"
Hermauóvr250r.
" " " Ber. !lit. A. 5
-.daży
wyznaczono
na
dzień 29 grudnia (16 stycznia) 1886/7 roku \) go-.-."
"
IJyszkowic.250r.
n
""
,~Ht. B
--·-1 -." " Leonów 250 r.
dzinie 11 z rana przed notaryuszem ,Juliuszem Gruszczyńskim.
,,'1
11 :rnu!f' 6
Ó
, "Cz\lstocioe 250 r.
:;
, , " bor. HI lit. A
g) pod Nr. 320·dd i 320-EEE przy ulicy Konstantynowskiej
~ -.-.
.. T. W. F. Stali 10 Ol".
5 i
obcill:żona pożyczką towarzystwa rs. 35,500; vadium do licytacyi zlol~Je
" Tow. Lilpop, Rau i
N
żyć si~majl!ce wynosi rs. 7,100; licytacya rozpocznie się od sumy
Loewenetein 10001'.
-.- -.
"
" " Set·. I \' lit. :l. li
1)
-.-."
Tow.Zakt
Metal.
B.
rs. 53,250; termiIl sprzedaży wyznaczono na dzień 30 grudnia (11
;;
',',
',',
It
lit. 1t
l)
-.HantkewWar.l000r.
nlfi1e
stycznia) 1886/7 roku o godzinie 10 z rana przed notaryuszem Janem
!,9.75
" ,," Serya
" V A B.
99.60
" ToVl Zakl.GÓrniczych
Kamockim.
99.76
Staroehowiokich
1
00
r.
" " "
małe
"
"
fI"
,
I
9950
98.26
!t) pod Nr. 321-EE przy WiQ,zowskiej drodze obcil):żona pożycz
"Tow. War. Fab.Mach.
Liaty
zas ł • n1 'VarBz. Ser.
98.75
- ... ką towarzystwa rs. 3,000; vadium do licytacyi złożyć się mające wy.
11
-,.9840
Narz.Rol iOd1. 1001'.
~S3fi
"
"
JJ
t'
"
Ul
98.15
-.- " Wara. T. Kop. w\lgla i
nosi rs. 600 i licytacya rozpocznie siC;) od sumy 1'8.4,500; termin sprze.98.35
.. -"
"
n "
"
IV
ZaktHntnicZ}'ch260r.
daży wyznaczono na dzielI 30 grudnia (11 stycznia) 1886/7 roku o go·
_.95.8ii
1J
Tow
..
Zakl.
Prz.
Baw.
" m.
" War811awy.
" "
-.ÓD!'i' Obligi
_._
95.50
dzinie 11 z rana. przed notaryuszem Janem Kamockim.
-,Tk. \V Zawierciu 25Ur.
O
malOl
-.96.50 -."
"
17
"
•
I
"Tow IJaz. i r.nźni 100 r.
i) pod Nr. 14 przy ulicy Jerozolimskiej obciążona pożyczkIJ:
l,isty
zast.
m.
ŁodzI"
95.50
-.- "Garb Temler i Szwede
towarzystlva rs, 2,300; vudiuOl do licytacyi złożyć się mające wynosi
"
" .. " II
95.-."F. C. Konstancva 5IJO
-.- 1'8. 460; licytacya rozpocznie się od sumy rs. 3,450; termin sprzedaży
-.1-;, "\" ". ". III
Listy za"t.. m. KalIsza;
_
_
Wartość kuponu z potI'. 5~/o
List.
likwid.
151.2
wyznaczouo na dzień 31 grudnia. (12 stycznia) 1886/7 roku o godzinie
-."
" " m. Lubima
List. zas. nowych
. 159.4 poż. prem. lem. 130.1
11
z rana przed notaryuszem Romanem Danielewiczem.
c
Lis. Zllst. R. T. W. zK~i ~
_._ " "m.Warez. liII
29.0
"
"II em. 50.1
" 60/0 Wileńskie ,.
Za prezesa Dyrektor: H, Konstadt.
_._ ,;" m. t~odzi
226.9
" " " krótko tr.
1188-3-2
Dyrekt~)l' biura: ../l.. Rosłeki,

I
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Dr. M.z zagranicy.
C~hn

powrócił

Główny Skład

Wyrobów Fabryki
ŻYRARDÓW"
"

1l9j-l'I-o

w Warszawie ulica Krakow6kie-Pr~etlmie6cie Nr. 55
"

i Sklad detaliczny Zyrardowski na Tlomackiem Nr. 1 róg ulicy Bielańskiej.

Zast@stwa Domow PrzcmysłoWyeh

za prowilyę albo na wsrankach umówio·
nych, poszukuje właściciel fabryki art ykulu sezonowego, posil\da nader liczn:a
tdijentell) \V Cesarstwie i wysJ{a dwa fa·
zy do rOKu własnych komiwojazerów
Adresy uprasza przesylać do Biura Ogło.

zaopatrzone w:
PŁÓTNA na BIELIZNĘ ftamskł}, męzkł} i pościelowł}~we wszelkich szerokościach i gatunkach.
PŁÓTNA SUROWE, PŁOCIENKA na POWŁOCZKI, DRYLICHY na ROIIETY i MATERACE.
STOŁOWĄ. BIELIZNĘ - garnitury z 6, 12, 18 i 24 serwetami jacquard i adamaszkowe. .
SERWETY do HERBATY białe i kolorowe SERWETKI DESEROWE, RĘCZNIKI kreasowe, jacquard
i adamaszkowe w tuzinach i na łokcie.
CHUSTKI PŁÓCIENNE, BA.TYSTOWE i JEDWABNE białe i kolorowe.

szeń Rajchmana & Frendlera, Senatorska 26

w Warszawie, pod N. G.

Dnia 24 b. m. jadąc doróżką,

do domu, zabrakło mi pieni~dzy,
ZInuszony byłem zastawić zegarek
(ankier) po drodze, aby doróikaźowi
zapłacić, ale niewiem na której ulicy.

Bieliznę damską i męzką gotową,

Upraszam, ktoby wiedział o tako-

wym, niech da znać do redakcyi
niniejszego pisma.
1216-1-1

z TRWAŁYCH nfA}ERYAŁOW podług najświezszych modeli 'paryzkich jak naj staranniej wykończoną NA ROZNE CENY.
.

. Kompletne wyprawy O,d .~50

dą

Zgubiono

5,000 rs.

'1217-1-1

OÓ1JHBJICHic.
Cy.n;e6Hbltł IIpHcTaB1:' HeTpoKOBCKaro O'b'I>3)~a łtfHpOBblX'li. Oy.n;eit
no II yqaC'l'KY B'li rop. JIOA3H no.n;'li
:N. 1427-B, na ocnoBaniu 1031 Orr.
YeT. rp. Oy.n;. 06'liHBJIHe'r'li, 11'1'0 C1>
10 llac. yTpa 1886 ro)~a 17 (29)
OKTHópa na Mllc'rll :xpaneHiH no
rypHOM'li - PLlHK'B yJlHIJ,'B N. 630,
6y.n;eT'li npo.n;aBaT.bCH .n;BHlKHMoe
HMym;ec'.rBo, rrpIIHa.n;JIelKam;ee A.n;O.llbIDy lliTapKY, COCTOHm;ee H3'I> Me6eJnI II IWpOB'b, OIJ,1iHeHHOe )T.JIR. TOp235 py6. 50 !{. Ha y)T.oBJIeTBopeHie npeTeH3ifi lliyJlln.ra IIapmeHQeBCKaro.
OIIHCI. H:uym;ecTB8 Ił no.n;po(iHyro
OIJ,llHRY OHaro MOlKHO pa3cHRTpRBaTI. B'I. .n;eHI. npo.n;alKlI Ha MtCTt
OHon.
r • .rr~.n;3I., ORTH6pH 10 .n;HH 1886 r.
Cy.n;etJHI.IH IIpHcTaB'b H3.n;eócKiii.
1212-1-1

Wszelkie wyroby pończoszniczel
Firanki tiulowe szwajcarskie, angielskie i francuzkie
łokcie

i okna paso'wane białe i crerne.
STORY białe i kolorowe, VITRAGE i ANTIMACASSAR.
DYWANY, CHODNIKI, SERWETY, MATERYE na OBICIA MEBLI.
DERY do PODROZY i do spania, 'wełniane i pluszowe.
KAPY· na ŁOZKA ,gipiurowe, pikowe, repsowe, gobelinowe., pluszowe. i fantazyjne.
KOŁDRY WATOWE atlasowe, wełniane i jedwabne we wszystkich kolorach.
CHUSTKI na SZYJĘ JEDWABNE, KRA'VAT Y, SZPILKI, SPINKI.
SA.CHETS i PORTE-CARTES paryzkie.

poleca w wielkim wyborze po nizkich cenach
Zarządzający Składem Żyrardowskim

L.

BUŁAKOWSKI.

Zarząd Składów Żyrardowskich

W ŁODZI

nachkartę

wydaną przez magistrat m. Łodzi
na imię Borucha Koralezyka.

MADAPOLAMY., SZYRTINGI, PERKALE, BATYSTY, POŁPŁOTNA, l\IUSLINY,KREASY, VICTORIA
LAWN, DYMKI, SATYNKI, PIKI, BRYLANTlNY, BARCHANY, FLANELE kolorowe gładkie
i w desenie, na szlafroczki i ranne· ubrania.
KORONKI, HAFTY, TRYMINGI.

na

1216 -4-1

OÓ'bff8JIcHle.
Oy.n;euHł.di IIpuc'raB'b IIe'rpoKoBC1>31'O C'b'Bs.n;a MUpOBI.tIX·b Cy.n;eii no
yllaCTRy Bh rop. JIO,1l;SH rro.n;'I>
N. 1427-B, Ha oCHoHaHilI 1031 OT.
YeT. rp. Oy.1(. 06'bllBJlHeT'li, tITO C'I>
10 TIac. yTpa 1886 r. 17 (29) ORTH6pH Ha M'BCTt xpaHeHiiI no BH.n;aeB...... _- CRoii yJIHII,'B N. 1437, óy)T.eT'b rrpo·
.ll:aBaTI.CH )T.BlIlKlIMOe lIMym;ecTBor
npHRa.n;JIeamrn;ee AJIOH3iro KJIose, coCTOHm;ee H3'b BepCTaROB'b, oIJ,tHeH·
Hoe .ll:JIR TOprOB'b B'l> 272 py6. nOII. Ha y.n;OBJIe'rBOpeHie npeTeHsiK
r. B. BapMyTa.
OIIIłCb, JIMym;ecTBo II rro.n;pooayIO
O:U;'BrrKy MOiKHO pa3c~mTplIBaTb B'1i
.n;eRb upO.ĄalKH Ha MllCT'B oHoii.
r. JIO,llS.b, ORTHtJpll 10 )(HH 1886 r.
Cy.n;e611hIH IIpHc'raB'rJ lis.n;e6{miit.
1214-1-1

zawiadamia niniejszem Szano,vną Publiczność, ze "'wyzej wyszczególnione to,vary
takie i w tutejszYIll Sldadzie po takichze samych cenach są do nabycia.

06'hHBJIeHic.
Cy.n;e6HIlH: IIpBcTaB'li IIeTpoKoB4
cnl;lro C'll'B3.n;a MlIpOBDlX'li Cy.n;eii n
ytIaCTKa B'D rop. Jlo.n;3H rro.n;'D N.
1427-B, Ha oCHOBaHiIł 1031 eT. YCT.
rp. Oy.n;. 06'DHBJIlleT'L, llTO C'li 10
~ifIiI......,Jt;-:a..tr:':LIIi~~~I....d!!iIII3L.,.2!"~~lqac. y'rpa 1886 ro.n;a 17 (29) OKTH6pa Ha M'BCT'B xpaHeHiH no ryp·

P.p. _HIELLE & DITTRICH
M. Zakrzewski.
Zarząd fabryki wyrobów z ŻELAZA i MIEDZI

Ogro
d
k
nI
..
,
I

Zgubiono paszport

wydany przez naczelnika powiatu
WOŹdZi
Sandomier.s.;kiego
i ksiqżeczkę legi.
g
tymacyjną wydaną przez burmistrz
W li: O NI E (J P O J . . 'Ue
kawaler, mający chlubne świa- miai'Jta' Staszewa, jedno j drugie na
lIla zaszczyt zawiadomić osoby interesowane że agentur§ swych wyro- dectwa Z główniejszych zakła- imię Zacharjasza Mendla Bcho
b6w.na Łódź i okolicę powierzył ·panu
'
.
dów warszawskich poszukuJ'c wald.
1207-3-3
.

oraz

lllas.zynowych

a USTAWOWI

•• ..

BRULLOW jl~(

Obstalunki wszelkie przyjmowane będ<} w kantorze 'W-go

".

'.

.•

F. PIE~S.(JH1JI1ł.NN!I Ub?8 ..n~łełna Nr. 1369.

za-

GWOZdZIC

HlIIym;eC'l'BO, rrpuRa.n;JIemam;oe Ma:·

H'l> ,raRKe, COCToaru;ee U3'li ue6e.lfR,
on.imeHHoe ,n;JIH 'roproBb B'h 23$

py6. 25. ~on., Ha y.n;OBJIeTBOpeHie

~peTemnil ffiyJIUMa IIapiI{eHlI6BcKaIOOH .ll:pyrHX'b.

d . . d .. '
P t b·
IIlIC!. lIMym;ecTBa II JIo.n;po6ny:tO
o pOWIe mej PORA.DY. Ła- orze ne MIESZKANIE OIJ,'BHKy OBaro MOllmo paSCłiIaTpIlskawe oferty .upras~a nadsyłać 2 pokoje lub jeden większy z przed- BaT~ Bu ,n,eBb rrpo,n;amlI Ha :ad3CTiJ
pod adresem A.ntOluego Zyma- pokojem przy Piotrkowskiej, N0- oRoiI.

w ?Iiz~o.ści. Z oso. r. JIO.ll:3I., ~RTH6pH 10 )l.Hn l8S?" f.
bnem weJŚCIem, naJwyzeJ na 2 pię Cy)l;eóHI,dt IIpHCT<lB'li lf3,lJ;etJcKllI.
Itrze. Oferty w aptece M. Spokorny,
1213-1-1

nek, w Fabryce W-go P. Ku- wym.Ryn.lw. lub

maszynowe znajdUją SIę zawsze na składzie. nicera
1027-20-10

~;~:;~hIR~~o~!::I.::.n;'b.n;n~H:;~~

w Widzewie.

1201-3-3

-

