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będzie odpowlil1nio zwię kazoną. ZaprowlV l Plldkn takim bynajmnie
j uważane za przy· społecznym, należy zatem koniecznie trzy·
dzenie nowego pociągu, który prawdopo · właszczenie sobie
praw l'odzlny i jellnostek , mać się zasady, że wlasność prywatna
dobnie wytrzyma próbę i ~zoątaoie stale gdyż państwo przez
to właśnie prawa je· świętą i nienarus;>lalną. Przechod zimy jest
- - - - - - - - - - , , . . . . - - - - - - - - w rozkładzie pociągów
te·
drogi · żelaznej fa- dnostek umacnia, a nie niweczy. Ale da·
raz do wyjaśnienia tego, gdzie. należy 8Zlr
bryczno-łódzkiej, udogodni znacznie komn· lej pa1istwo
Pomyślna
w żadnym razie iść nie powin- kać tej zewsząd pożądanej pomocy
w SlDU·
nlkaC1ę z Warszawą, dając łodzianom moi,- no, !Iie
wolno mu przekroczyć tych granic, tnem polożeniu stanu. robotnicz
Przez wiele lat poanosily się ciągle na· no~ć zabawieu la w
ego,
uiej do godziny 9-ej bo wtedy działałoby plozeciwko prawom
na- . Przystęp~emy do tego zadania z calI}
rzekauia na niewygody i przykro§c i, jakie wieczór, pollczas
gdy obecnie każdy, kto tUl'alnym. Władza ojcowska przez
naturę ufuośclą i w przekonan iu, żą nam tn na·
znosić muszą pasaterow ie drogi zelazuej nie chce nocować
w Warszaw ie j oczeki· tak została określona, iż państwo
fabryczno-ł6dzkiej. Og6ł mieszkańców Ło· WIIĆ
na pociąg pOranny. I\lllsi opuścić ją że jej obalić ani sobie przywłasz nie mo- leży głos zabrać. Bez zawezwa nia bowiem
czyć;
dzi, korzystajllcych z usłng drogi, dopomi· już o godz. 5-ej min.
pomocy religii i kościoła. niepodob na zna·
35, w tym bowiem ona bQwiem tak sLarą, jak stare jest jest
ży- leźć wyjgcia. z tego za.mętu, poniewa~ zaś
Dał się często o nIVzg1ędmenie słnsznych czasie
o(lcbodzi ostatni pociąg drogi wie· cie rodzajll ludzkiego. Dzieci
są - jak m6- s~l'aż nad religią j kiel'ownic twem
swych wymagań, o \v~rowadzenie l'oznlai· denskieJ, łączący
sił i
sil! z drogą łódzką w Ko· wi św. Tomasz - \Ułai!;iw1e częścią.
ojca,- środków ko~ielnych w naszem przede.
tych udogodnień, oddawna istniejących na Inszkach.
Sił one ulI'azem rozwojem jego osoby. Nie wszystkie
innych kolejach. Lecz wszystkie te żąda·
m
jest
złożona
ręku, przeto milZaznaczając z uznaniem tę pocieszająe,. wchodzą
też one, mówiąc właściwie, w
nla, popierane zawsze w naszem '}lirn.ie, zmian/) Iw zachowan
iu się drogi żelazuej sklali SIJoleczeństwa państwowego, jako cz6Die nasze mogłoby się wydać ucbybierozbijały się o niewzrnsZ't1lIj, obojętuoać za· fabr)fc'tno-)6dzkiej
niem
naszemu
obowiązk'
owL
Do rozwifłzlV
wpbec istotnych potrzeb indywidu a samodzielne, lecz za pośrednic·
rządu drogi oa potrzeby i wygody ogółu. ogółu, wyrażamy
nia tej ważn~ kwestyi, niewątpliwie, nie·
z&razem nauzieję, źe t ~' em spoleczności rodzinnej , z której
wzię· zbędne m jelK także współdziałanie i usilność
Od pewnego czasu wszakże zaszła bardzo zmian!l ta będzie
stałą i doprowad~i do ły życie. I ;>l tego właśnie
powodu. że innyoh czynników, a mamy ta taj na myśli
pomyślna zmiana w tym kierunku. Wspo· osunięcia
wielu innych jeszcze niedogodno- dzieci z Ilatuly s~mowią część
ojca.
oddam
mina.llśmy w swoim czasie o wprowadz eniu ś'ci. Jedną
ksią.żąt i rządy, klasy posiadające .'i pl·ąCO·
z ważniejszych jest np. częste zostOOj - wedlug słów świętego
Ojca Ko- dawców i wreszcie samych .tobotnikó w, o
kilku udogodnień, z któl''ycti jedno, mlano- i znaczne opóźuiani
e pociągów' pl·zychodzą· ścioła-pocl opiekę roazicó'l!J zallillł uzys/w,..
wicie obniżenie o 50% ceny bilet6w oso· cych, nadzwyczi/oj
których los tutaj chodzi, ale. m6wimy z ca·
uciążliwe i przykre nie· ją swobodę woli (u ~w. '1 0m.
II -;rr. Qu. łym naciłkiem: Jeżeli 'Się nie uwzględni kobowych do Andrzejo wa. odbiId się -bardzo tylko dla przyjeżdż
'
ająeych osp b, lecz wię· X. ro~dz. Xli). Socyalist
yczny więc II'J- ścio/a, natenczas daremne będą wszelkie
korzystni e na dochodach drogi, wywoław· cej jeszcze dla· oc~kując
ych ilili na stacyi, stem, który znosi opiekę ojcowską,
w miej·
BZy znaczne ożywienie ruchnJ osobowego zwlaązcza w DO~Y.'
I/otkliwie ta~żę uczn- sce któr~ pr~nie zaprowadzić powszl\l:b usiłowanilL K;ośei6ł to bowiem czerpie w.
pollczas miesięcy letnicb.
· Ewangeli i skarb' nauk, pod których po tęż.
<
IVI\Ć $iq d~je brak chodnika asfalŁowegp ną opiekę państwa,
grzeszy pr~Qli t<1 .... ~.' ,Al wpływem uciszy się walka, albo przy·
'W związku z tem ożywieniem .jest prd- lIa ph:ylegającYI1l
do stlleyi kl\wałkn ulicy ' 1l~l\eciwko sprawiedliwości naturithe j 1
jekt otwarcia na stacyi Antlloze~ów siacyi Skwel·owej . Pożądane
s. ,iajmniej będaie mU8iała st.racić zaciekłość
m rówuież ze wzglę- rywa siłą węzły rodzinne.
~. "' ~l i przybl'ać łagodniejsz,! postl'Ć; on to nie·
telegraficznej dla użytkn os6b prywatny ch, du na wygodę, a
nawet bezpieczeństwo,
Ale
pominąws
zy naw~t uiesprawi edli· tylko poucza uJOysły, Jecz
połączonej, za pośrednictwem stacyi k?I~. je8t rozszerze
na.dto wpływa
nie miejsca
jbwej łódzkiej, ze stacYl} telEigraficzną mleJ- j()wym na ulicy Widze~vskpod mostem kole· wość. zupełuie jasnlł jest rzeczą, że system potężuie na odplIwiednie chrze§ciańskim
iejt
o
co
dawnott
:n
sprowadzi
łby
zamięs~an
ie
we .wszyąt;. ~asadom. uregll:low
ską. Projekt ten przesla\lo już do zatwier· już robione były
starama.
kICh warstwac h społeczenstwa. NIeznośne Jednostki; kOŚCióŁ anie. ob!Ozajów każdej
dzenia właazy. Wprowad zenie innych udQ·
to zajmUJe ,SIę bezustall·ąkrępow nie wszY8tkioh, niewolnicza za· nie tem.
godlJień n& stacyi Andl'zejów, wybudow a·
aby podniebć socyalne stanowisk o
E:((CY KLIJi.t l.
leżność l>yła,by JJastęlłstwem zastosow ania warstw
nie rampy dla celów wyłącznie wojsko·
niższych
za pomocą użytecznych
Jego Śwlętobliweśtli Ltona lID-go tego systemu. Otwarłoby to naoścież wro· UI'ządzeń;
wych, oraz zwiększecie pel'!ionelu służbo·
on wreszcie przejęty jest pra·
W KWESTYI 50CYALNEJ.
ta
niezgodzi
e i prześladowauiu wzajemne· goieniem, aby siły i dążności
wego oB./ożono do przyszłego roku.
wszystkic h
mu. Wraz z osunięciem zachęty do pilno· sLanów zespoliły
Bardzo pożądaną i wain, nowości!! bę·
się,
w celu popiel'ania
ści
i
gorliWOŚCi
, zniknęłoby źródło dobro· prawdziw ych Interesów
dzie zaprowad zenie ~ <lniem 20 b. m" ty·
robotniez
ych i n(Dalszy mąlJ-V cńrz Nr. 201).
bytn wszelkiego. Z wymarzonej r~wności waża za niezbędne
tnłem próby, nowego poclągn pasażerskieprzodowu ictwo państwo.
Żądame więc, aby państIlo mięszało się wszystltich, nie powstałob
y nio iDllego, jak wej władzy w drodze ustawoda wstwa w
go, który, łącząc się w Koluszkach z po- do wnętrza domu
i rodziny, jest błędem opłakany stan ponizenia dla wszystkic
h.
ciągiem kuryerski m drogi żelaznej wal'· bardzo
obrębie pOU'zebnych grauic, aby cel mógł
niebezpiecznym. W niektóryc h ł"pra·
Z tego wszystkie go pokaznje się zgub· zostać osiągnięty ..
szawsko-wiedeńskiej, pl·qbywa jllcym o go· wdzie wypadkac
h, kiedy rodzina znaNuje ność zasad socyalistY\lznych, wedle
któ·
dzinle 11 min. 49 wieczór, wychodzić bę.· się W' nędzy ostatniej
Plozede\Vszystkiem należy wychodzić z nlV
d:aie z Koluszek o godzinie 12, a prz~by. wem· p%żeniu, że już I w tak rozpaczli · rycI! państwo powinno zagarnąć wszelką danego, niezmiennego porządku rzeay, we·
w
żaden sposób sa- własność. pl'ywatną i zamienić ją w dobra
wać dó Łoilzf o gQdzińie l.ej po p6hiocy. ma pomódz
dle którego w społeczeństwie niemożliwe
sqbie nie m9źe, odpowiag a po· publiczne. Taka teorya plozynosi
jedynie jest zrównani e wysokich i nizkich, boga·
NowY' poci~g ma składać się z jednego moc państwowa
zupelnie
wagonu klasy I i II, jednego klas'y ,m, rZlldkowi rzeczy, ponieważ potrzebie i po· wielką szkodę pracującym klasom, na któ· tych i ubogich. Dążą do tego plOZeWl'otu
z wagonu dla przewozu bagaży i pewnej li· śclami pans(wa. 'faksamo rodziny są czę· ~'ych korzyM ma być wymyślona\ sprzeci· socyaliści, lecz daremna jest walka pl'Zepowinna wla- wia się natUl-:unym prawom każdego czło· ciwko
czby wagonów towarowy ch w miarę nagro., dza publiczna wkroczyć
porządkowi natury. Ona to IV isto·
tam, gdzie wśród wieka, .wykrzywia powołanie państwa il cle
madzeuia się ich IV Koluszkach. WzmUmko· murów domowych
stworzyła W§ród ludzi różnice równie
'pokrzywdzone zostały uniemożliwia spokojny rozwój życia
spo· liczne jak głębokie: różnice roznmu, talenwana ilość wagonów pasażerskich, obliczo· prawa wzajemne;
powściągnięcie nadużyć, łecznego. Przy wszelkich
usiłowaniach, zd~·1 tu, zręczności, zdrowia, sił; r6żnice
na ua osób ue§ćdziesiąt, w razie potrzeby przywróc enie porządku,
konie·
nie moż.e być w wy· ża.illcych do zajlobieżenia obecn m klęskom
czne, z których rodzi się sama z siebie
przem~luWJ'm erza się-u-nas Cpot.rzerut:ilokowanie -kapitałów
w buaowę domów w k08ztówekśp oatacyjny ch. I oto W ciąga
urządzeń publicznych. Dlatego to, gdy I·a.z Łodzi, uważano
za malo kOl·zystne. Stąd d w6ch letnich miesięcy po zapl'owad
zenill
upadł projekt tramwajó w
towarowy ch, powstała (ll'ożyzua mieszkań, ilość bowiem Vi r.
b. owego udogodnienia, kolej Z&lDiaat
machnęli§my ręką na oso):lowe. Może przed· pl'Zybywających domów
\v.cale
Na drodoe do ,ja...łu, albo o dUttrach " mostkach
nie
odpo·
2,000
biletów
odnośnych
, sprzedała ich
i brukn.-Nu i kapitaliJeL-Skutki pbt.,laaej Ulu .. siębiel'cy warszaws kiej podmiejskiej ko~L wiadąła will'ostowi miasta. Obecnie wysoki blizko ·7.000,
otrzymaw szy s\ąd dochodu
... IICyi,- Dalsze marzeni .... tJUI kieruuku - Spra· koblieJ do Wmlnowa , po ukończeniu /iwej zresztll jeszcze procent, jaki dają
domy,
więcej
o
samę
rówoł
cenie
2,500 biletów
wy teat.ralne.-Czemnż nie je.tam ",uJMeml"
linii, zwrócą uwagę i na Łódź i, jako wy· uznali Ijiektórzy kapitali~c
i za dostatecz ny. wedle dawnej normy. Dlugo więc
oczeki·
znający Inne poglądy, bez bawełny i wę- Ob~cni6
rZłldko już spotkać moina takiego wanl' illowacya,
G.dy się mieszka .na naszej prowincyi,
mimo znacznego bo o 50"10
gl a, korzystIle Jednak będą rol>ili iote. but.Pego dOl'obkiew
icza, który przed parll zniżenit. ceny biletów, opłaoiła się drodze
choćby nią ' nawet byla Łódź, peJna preresy.
,.
laty, żaląc się na to, że mu chwilowo wło. żela.znej doskonale
tensyj do miana miaśta europejskiego,
, dzięki ogromnej stoJedną z gl6wnyc;h przycZYlI opieszałegp żony w przedsięb
ierstwp kapitaŁ przynosi suakowo ilości spacerow iczów
każdy mostek naprawio ny, nowy łokIeć
i letników,
w Łodzi "LapieranHi. się do wszelkich przed. tylko 100;., wołał
pl'zedemDą oburzony: co dąŻllcych do Andrzejo wa. Natal'alni
prz)'bywąjąc:y chodnika, każda dziura zasiębierstlV, nieoparty ch pośre~nio ehQcjażby to jest, żeby
mi mój kapitał nie pl'zynosil ki~m każdym zyski te, w miarę e z 1'0·
lo żona. bl'ukl)wemi kamieniami, każda no·
wzrosta
na bawelhie i węglu, albo inaczej-o le na- 15"'0 n~muiej, on
wa przybywa j,!ca latarnia, sprawia nam,
łlłusi J;yle mi dawaćl Andl'zejowa, jako miejsca. letnich podmiej, Ież~cych do objawów gorączki prz~mysło- Otóż nie
m!llii, jak się oka.'luje, kapitał bo· skich spacerów i mieszkań,
niezepsutym wygodami ucy,,!iIizowane~o ży weJ,
'urastać
też
sl)
ogl'om)le
wymagan ia naszych Iw.- wiem uie chce już tak uciążliwie pl'acowail
cia, radogć i uciechę. Zbliżam,y się przez
będą 8tOpniowo. I polączenie świeże AnllitaHstów. Sądzą oui, że dopiero kilkaście na swycb panów,
zep9lltych nadmiern em dl'zejowa z Łodzią telegrafem , a/lIżąoym
te drobne zdobycze do lttealn tego 'tycia do
20-tll nawet procent godnie wynagra· pQwqdzeniel\l. Nieszczęśl
cywiliJowa.nego, do ktOłego tę~kJllmy' po
iwi kapitaliści, go· dla użytku prywatne go, stanowi l'ówniei
dza wielkie (1) ich zaslugi i pracę, jaką towiście z czasem
każdym powrocie z zagranicy Illb 'cb06by
za~drościć ludziom, co zdobycz, związanł z rOiwojem
wspomnia ·
włożyli oni lub ich przodkow ie w zebranie posiad~ą tylko
głowę ~ ręce
niedalekie j, a o wiele 'Szczęśliwszej od nas kapitału.
Tymcz8.$em zagranicz.l;Ii kapjta- uzdolnienie do jakiej prac;y zdrowe, or(lZ nej komunika cyi poilmiejskiej i dobrze wr6.
pod ,tl'm 'Względem ' WlItszaw y. RlIdo~ć
fizycznej
lub
ży
dla
nitj
na
IlrzyszWść
.
liści, więcej w to Włożywszy pracy, wiedzy, intelektua lnej
i zmuszeni są zadawalniać
z powoda oaprawie nla dziury" lY mostku
De> tejże kat.egol·yi drobnyoh zdobyczy,
sprytll l zasl,utyws zy się dobrze przytem się, wobec przepełni
lab bruku może się wydawać komiczną'
enia
swemu kraj~wi, jnż kilka procent uważają lada jakiemi odsetkam rynków tej pracy, cies7:ących nasze serca, należeć będzie
tylko tym,. co nie zaznali l'oskoszy tycia
i,
od
tych
swych
wkrótce wprowad zenie również na nsiLne
za zysk całkiem przyzwoity. Stąd kapita· jedyoych kapitalów
na sławetnej pl'owincyl, ale nam, poźądll"
I Nieszczęśliwi kapi· ualegania publiczuo§ci i pro 'by, jeszcze
liści łódzcy lok~ą swe . k~pitały tylko w taliścil
je·
wie spoglądającym z naszych nor i śmieci
dnago
pociąga pasażer kiego
lączącego
przemyśle, Naturalny m biegiem rzeczy J.lrze·
Jak często udosyćuczynienie potrzebie z Warszaw .. Pozwoli
na cudze dobrze w'ządzone siedziby, pełne
to
łodzianom
poświę
mysł i ka\)italizm lIasz. wkraczają powoli ogólnej wychodzi
na d9bre przedsiębiel'. cać dzieli c&ły do pótDego wieczora
udogodnień rozmaityc h, nawet plerwste
zala.
stale kursujące po Łodzi bmnibnsy wydają w tensam okres rozwoJu, co za~ra.niczne, stwu, mającemu na widoku jedynie jaknaj· twlaniu interesów w Warsz:Lwie
i
wracaó
i
wkl'ótce już owi kapitaliści b~dą musieli większe zYslcj pr~edsięb
się 'zdobyczą nielada na drodze p08tępÓW
ierc6w. dala tego tego lIamego dnia do domu. Niewątpli
wie
)Docno umiarkować swe wymagan ia. Wtedy jaskrawy przykład
ku 'Owemu Ideałowi. Marzymy sobie 'na ten
DaSza droga żelazlllL wyjdzie tli r6wnież na
niejeduo przedsiębierstwo związane z po·
am ua myśli fakcik z dziedziuy owych wszelkie bowiem udostp,pnikorzyść drodze,
widok, że niedlugo, a ~rzymy tramwaje ,
e.nie komllnika żytkiem ogólnym, nutiej zyskow,ne, chat zd.. lIyrzy drobuyeh
, o
co przetną. w kilku kieruukac h miasto I
pl'zyzwolte dające odsetki, przyciąguie 11- w,lęrie. Dlugo, długl/,k~6rych mówiłem na cyi wychodzi na korzyść. drogom żelaznym
zwiążą je nawet z poblizkiemi puuktami .
prasa
i
publiczuo
~ć
w
po.Iiredni
bili
b.ezp08red
ni spt6Ób. Wio
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4-ej klasy lub robotniczych. Wapnial'ki IV linii Bobauiłla-Rons8, dlugiej 45 mil.\rObóW wełnianych I bawełn. M. SilbersteiSulejowie posługują się przy wywozie wa- Droga ta połączy Gibraltar z resztą Eu- na w Łodzi. Najwyżej zezwolooo w d. fl-m
pna do odległej Łodzi wyłącznie końmi.
ropy.
lipea (st. st.) r. b. łódzkIemu kupcowi l-ej
socyalne wymaga organizmu bardzo uroz"
OSZCZĘDNOŚĆ.
gildyl, Marknsowi Silbersteioowi, kandyX Na mającym się odbyć IV Petersburmaiconego i różnorodnycb czynno§ci i wla- gu IV-ym ogóluym zjeździe taryfowym 0X K a s a o sz c z ę'd n o g c i pocztowo- datowi naok handlowycli tanialawowi Silśnie różność stosnnków wzajemnych skła mawlanlł będzie między innemi kwestya telegraficzna IQa być otwarta w Waru:!- ber teinowi, kupcowI 2 ej gildyi Zygmunnia łodzi do dzielenia tych czynnoSci mię ujednostajnienia ta ryfy n I go w ej d I a wie jeszcze w ciągu miesilIca bież,cego , towi Licbtenfeldowi, tudzież Teresie Silclzy siebie.
wychowańców różnycb zakłauów przy glównym kantorze pocztowym napla- berstein,założyć tewarzystwo akcyjne, pod
naukowych, oraz przepisów, dotycz
cu Wareckim.
nazwą: .Towalozy two akcyjne fabl'ylt wy(D. c. n.).
PIENJ4DZE I KREDYT.
robów wełuianyeh i bawełnianych M. Silcych stosowania taryfy tej w pI·aktyce.
)( W łu doniesień z Paryża układy o bersteiua w m. Łodzi."
Dotychczas wspomniane przepisy na różnych kolejacli różną przybraly formę i ta wypnszczenie no w ej potyczki lnskiej
X Robotnice, pracująee w Ilo§ci 1,200
wIdnie okoliczność staje si~ poniekąd po- toczą się na zasadzie typu 3-proceotowego; w fabryce wyrobów tabAcznych Bogdanowodem licznycb zatargów i nieporozumień. ofertę francnskiego konsorcyum finausowe- wa w Moskwie, w skutek pogłosek o zaCM.
Przy tej sposobności ma być ostanowiona go eo d~ IJrzyjęcia 4". pożyczki, ruski za- mierzonem obniżenin płacy, urządziły b e zX W departamencie celuym przygoto- typowa forma ~wiadectw, wydawanyeh ucz- rząd skarbowy odrzncił. Pożyczka 3". r o bo c i e. Dopiero po wyjaśnieniu pnez
wują się nowe przep Isy o re w izy i o· niom i studentom przez wł~ciwą zwierzcli- ma być przyjętą po kursie 82°'., a kors władze policyjne i zarzlłd fabryki, że pocIeniu towarów przywożouych z zagra- ność szkolną, a dającycli prawo do korzy- emisyjny podają na 84 - 86. Pożyczka głoski sI} fałszywe, roboty rozpoczęły się
nicy, oraz o prawacb i obowiązkacb na- stania z taryfy nlgowej. Taryfa ulgowa obliczoną jest wyłącznie na rynek francu- ponownie w zwykłym porządku.
czelników okręgów celnych i urzędników obowiązywać będzie tylko w tycb okresacli ski i ma być wypuszczoną na swnę najX .Peterb. wiedomosti" donoszą, że
celnych.
czasu, kiedy przypadają zbiorowe podróże mniej 300 mil. franków.
tecbnik Korelszczykow wynalazł n o w y
DBOGI WODNE.
X Ostatnie telegramy z Paryża dono- s p o s ó b o b I' Ó b k i o d p a d k ó IV n anczniów, mianowicie przed wszelkiemi feX Projekt regulacyi Dniepru, w ryami szkoloemi i po feryach.
szą, że nowa pożyczka rusk a jest już tam f t o w Y c b. Sposobem tym plozygotownne
miejscach zajętych przez progi, nzyskał
X O ś w i e t I e n i e e I e k tr y cz n e, wy- zaciągni ętą. Jestto pożyczka 3-procento- odpadki nadają się wybornie do opalania
zatwierdzenie rządu. Z początkn na od- próbowane śwleźo z bal·dzo pomyślnemi wa, a przyjęła ją gl'upa wszystkicli ban- pleców wszelkieh konstrukcyj i mogą zunośne roboty wyasygn\lwane być ma 320 reznitatami, ma być juź w miesiącu przy- ków .francoskicli z CrMit Foncier nil cze- peluie zutąpić drwa.
tysięey rnbli.
Bzłym zaprowadzone we wszystkich wago- le. Subskrypeya ma być przeprowadzoną
STOW.1RZYSZENIA.
nach korytalozowycb pociągów kuryerskicli z możliwie jaknajwiększym pośplecliem,
X Ministeryum dóbr państwa zamierza
DROGI 2ELAZNE.
zebrać szczegółowe dane o stanie intel'ejeszcze w miesiącn bieżllcym.
X W Ikutek podnoszenia się ceu pro- kolei wal·szawsko-wledel\skiej.
X Minister komunikacyj zatwierdzili )( Wiadomo:!ć o faktycznem zaciągnię- sów istniejącycli arteli przemysłow- '
duktów codziennego otytku, w łonie nieb
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których zanądó w dróg żelaznych powstał
TRAMWAJE.
projekt wyasygnowania osobnego funduszu n a r. 1891 k o I e I I w a n g r o d z k o-d ą- żywiła obroty rob lam i na giełdzie berlinX .Kijewlanin" donosi, że w Kijowie
na wsparcia dla słażby kolejowej. browskiej, przyczem w bndżecie roz- sklej i wywołała zwyżkę Jcb kursów w umają być urządzouenlezadlngo tramwaje eX .Kuryer w&l'szawskl" dowiaduje się, chodów nłektóre pozycye zmieniono. Zre- bieglą śro dę.
X Rzemieślnicy petersborscy podnie~1i lektryczne.
że na porządek dlklDny najbliższego zjaz- dukowano sumy wyznaczone na utrzymaUBEZPIEOZENlA.
du kolejowego w Petel"Sburgn ma być nie: stałycli robotników slużby drogowej kwestyę organizacyi t o wal' zy s t w a w z aX .Nowoje wremia" donosi, :i.e pewne
wnlesioua kwesty a wyj~nienia artykułów z 85,654 rs. na 75,900 rs., konduktorskich j e m n e g o k r e d y t u. Do operaeyi tego
81 i 83 niedawno skodyfikowanej .ustawy brygad z 57,960 na 48,550 rs., brygad pa- towal-qstwa ma być wlączone także wy- grono obywateli zIemskich przedstawiło do
ogólnej,· określającyeh wysokość I sposób rowozowych z 51,840 na 49,860 rl., a tak- dawanie pożyczek na zastaw wyrobionycli zatwierdzeoia opracowaną przez siebie upobierania o p ł a t y z a p r z e t r z y m a- że zaprowadzono oszczędności w opale pa- przez człouków towarzystwa wyrobów rze- stawę towarzystwa u b e z p i e c z e n i a o d
n i e wag o n ó w t o war o w y c h. Kwe- rowozów przez wykreślenie 12,000 rs. i lDie~lniczych. Kre<\yt może być udziełooy kra d z i e ż y k o n i i w o g ó I e i n Wenstyę tą, mającą .dla stron obu nader ży. zredokowano preliminowane sumy na mie- do wysokośei 3,000 rubli. Członkami to- t a r z a. Kapitał ~kładowy wynosi 500,000
rubli i ' składa si~ z udziałów 50-rublowotny interes, sumy bowiem wplywajllce szkanie I umundnrowanle konduktorów warzystwa mogą by.! tylko rzemieślnicy.
POOZTY I TELEGRAFY.
wych.
.
do kas kolejowych za przeLl'-rmanie wa- z 23,279 na 20,650 rs., a takie wynagroWYKSZTAŁCENIE PRZEMYS.I'::OWE.
X Zarząd pocztowo-telegraficzny projegonów przedstawiają w bilansie rocznym dzenie wiorstowe z 70,200 na 64,450 rs.
NatomIast
sumy
wyznaezone
w
ilości
108,935
ktuje
wprowadzenIe
nowycli
pl'zepisów
dla
X
Niezadługo
w
toW&l·zystwie
woluokażdej kołei dziesiątki tysięey rubli, poruszył zarząd kolei władykaukaskiej za po- rs. na utrzymanie i naprawę mostów że- poczty kolejowej, nadającyeh osobom pry_O ekonomiczoem w Petel'sburgu rozpatrywaśrednIctwem zarządzająeego sprawami o- laznych, koszar, domów przejazdowycli, watnym prawo otrzymywanl& gazet i cza- na będzie kwestya zał OŻ e nill kur s ó w
gólnych zjazdów w Petersborgn. Kwestyo- ~tudzien, budynków stacyjnych i gospodar- sopism, wysyłlinych na ich imię, prosto j e d wab u i e t w R.
WYSTA.WY.
naryosz mający służyć za materyał po- skich, domów mieszkeJnych, oraz na oczysz- z wagooów, na stacyach kolejowycli, gdzie
X Wzniesione kosztem okolo 2,500 rn.moeniczy przy obradach nad sprawą, o czenie I zabezpieczenie plantu w porze zi- pociągi zatrzymują się dłużej.
X W oddziałacb pocztowycb: Ga r w 0- bil z a b o d o w a n i a w y s t a. w o w e w
której mowa, w tyeh dniach rozellan\l mowej od zasyp śnieżnycb podoiesiono
do 151,667 f s.; również podniesiono etat lin iŻelechów, gob. siedleckiej i na Wilnie Sił już prąwie ukończone. Do
wszystkim zarządom kolejowym.
X Komisyi zajmującej się spl'awą taryf płacy urzędników rachuby dyrekcyi kolei przystauku L u b i m o w s k ij P o s t, donie- działu inwentarza zameldowało okazy przek o I ej o w y C h, z kt6remi, z oszczerbklem z 23,960 na 24,920 rs. Ze wzglęlln na bar- ckiej kolei węglowej, otwarto przyjmowa- szło stu wystawców. Z Królestwa Polskiego weźmie udział w dziale inweotal'za
przedsi~bier8tw kolejowycb, łatwo wspól- dzo ograDlczony etat telegrafistów, mini- nie telegramów wewnętloznych .
X We wsi S a w c i n o, guberni twer- kilkn wystawców poza konkorsem. Między
zawodD1czą. w granicach Królestwa Pol- starynm zaproponowało zarządowi snmę
skiego furmani fre.ehtowl, przesiano raport, 17,000 rs. wyznaezonl} na wynagrodzenia skiej, powiatu kaszyńskiego, otwarto od- innymi p. Borowski ze Snopkowa, gubemi
lubelskiej, wystawi okazy trzody clilewnej_
iż obecnie nboższa ludność Łodzi, pozosta- za zastępstw~, nżyć na zasilenie etatu te- dział pocztowy.
X W oddziale !lOcztowym Turów, gu - Do działu przemysiu drobnego Irzemlost
jąca w ciągłycb stosunkach z gubernia 1- legrafu. Dochody w l'oku 1891 wykazauo
nem mlaatem Piotrkowem, coraz mniej u- w sumie 2,548,000 rs., rozchody zaś w su- bemi mińskiej, otwarto przyjmowanie te- zameldowało okazy kilkuset wystawców,
w tej liczbie kilku z WarszawY. Zarzlłdy
żywa kołei, a posługoje sIę końmi, płacąc mie 2,385,012 rs. Doehód za Ilienvsze pół- legram6w wewnętt-znycb.
PllZEMYS.I'::.
dróg żelazuych, warszawsko-petersburskiej,
za przejazd w Łodzi do Piotrkowa na dlu- roeze przedstawia cyfrę 1,177,321 rs. 25
X Zastój w intereslIch, pomimo Jibawsko-romeńskiej i poleskich, zgodziły
gości około 12 mJl po szosie od osoby 30 kop., ezyli o 56,784 rs. 23 kop. więeej niż
Ilieznacznej poprawy w eiągn ostatnich się oa przewiezieoie bezpłatne do Wilna i
kop., wówuas gdy cena bilet6w z Łodzi w tym samym czasie I"oku zeszłego.
X Departament kolejowy opracował szeliciu tygodni, eiągle jeszcze daje się z powrotem wszystkich okazów, przeznado Piotrkowa wynosi 94 kop. Podróż
końmi trwa okol o godzin oHmio, koleją zd n o wet a I' y f y d I a p r z e w o z U n a fty, uczuwać dotkliwie fabl'ykom tutejszym, czonych na wysta\"ę.
X Program, prOjektowanej w y s t a w y
z wyczekiwaniem i przesiadywaniem się w które wprowadzone będą IV wykouanie szczegół niej ręeznym tkalniom welny. Ilość
'
warsztatów czynnych w tych zakładach u r z ą d z e ń b n d o wl a n y c h jest jut
Koluszkach około czterech godżin. Przed- z początkiem listopada 1". b.
X Najwyżej zatwierdzono ustawę towa- zmniejsz& się ciągle, IV mil\l'ę uwalniania ostatecznie opracowany przez kilku człon
tem przesłano już )'aport w sprawie przejazdn uboższej ludności z Warszawy w rzystwa akcyjnego dla budowy i eksploa- robotników. W ręcznej tkalni wełny p. ków petersborskiego towarzystwa &l'cliiklerunku Łowicza, Pniewa, Kutna I Łęczy tacyl dojazdowej drogi żelaznej od R. np. w ciągu lipca i !ierpnia ubyło 70 tektqw. Jednym z glównycboddzialów tej
wystawy będą urządzenia słuiące do zacy za cenę od 30 kop. do 45 kop., pod- miasta Orenburga do m. lleckaja Za szczy- robotuików, z ogólnej liczby 150.
X .Prawit. wiestnik" ogłasza rozporzą- pobiegania nieszczęśliwym wypaukom przy
czu gdy kolej pobiera do tych miejsc od ta. Długość drogi obliczoną jest ua 70
dzenie Najwyższe o zatwiel'dzeniu u 8 t a- robotacli budowlanycb.
rs. 1 kop. 20 do 2 rubli. Wszystko to wiorst 300 sążui.
X W tycli dolach otwarto w y s t a w ę
X Ukończono budowę drogi żelllznej na IV y t o IV a l" z y s t w a a k c y j n e go wyprzemawia za zaprowadzeniem wagonów

nierówność warunków. Nierówność ta zresztą wychodzi na korzyść w~zystkicli, Lak
społeczeństwa, jak jednostek, życie bowiem
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ZDZIBDZlRY PRZBIYSLU i RUDLU.

~wia cząeyc

o rozwoju omun' aCyl te e- u tecie? Jeilynie bł~dy administracY li-rwiątYlllą, 1\ e i szko Ił sztn ,a więc cho
fonicznej, wielce co prawda powoln)'ln w nienmiejętność Ill'owadzenia przedsiębier- doplyw nowych sil jest dlail zawsze pożąporównaniu z zagraniC4. Odbywają się pr6- stwa. BI~dy są I"leczą Indzką i w uanym dauym, ale niepowiuien OG dezol'ganizować
by połączenia telefoniczuego Warszawy wypadkn całkiem możliwe do naprawienia, litałycb kadrów artystycznych. Są tą
z Petersburgiem, a Łódź właśuie łączą te- aby tylko nie zbywało na dobrej woli i wal"Onki ciągłości rozwoju instytucyi, wylefonicznie ze Zgierzem, z Pabianicami z~, chęei do poprawienia złego. Z drugiej tworzenia dobrego ensembI u ze zgrajak wiadomo, rozmawiamy już bezpośrednio strony i artystyczne kierownictwo nie jest nych ze sobą i przywiązanycb do sceoddawna. Czemużby więc nie zl'obić kro- bez włny zapewne, choć trudno dla ogólu ny miejscowej artystó\v. Przy ciągłych
ku dalej i, o marzenie niedościgłel - nie publiczności ocenić w jakim stopniu te winy zmiauacli, jak wspomniana, nie możua napołączyĆ telefonem Warszawy z Łodzią! ostatnie znajdowały się w zl\leżno~ci od tUI'aluie mówić nawet o racyonalnym roGdyby słówko moje skromne miało wplyw błędów administracyi. Paweł spycha winę zwoju stałej sceny. Nie łudźmy się tei,
jaki na znane z energii I rucbliwollci przed- na Gawła, a Gaweł na Pawła i obaj nstę- że jej jeszcze i w r. b. nie zyskamy, a
stawicielstwo krajowe towarzystwa Bell'a, poją ze stanowiska dla Piotra, ktÓI'y dzie- zapewne i IV najbliższej przyszłości. Nie
może wznowiony tu ten dawny projekt ło poczęte przez PawIa (o czem Gaweł obwijajlłc IV bawełnę, lepiej nawet powie ·
obłekłby się wkrótce-w razie udania prób wci~ż zapomina), poparte pl'zez Gawła i dzieć, ze próby stworzenia przyzwoitej
wspolDnianych w... d)'uty telefoniczne. Ale podkopane przez obu, ma ntrwaUć i po- stałej sceny w Łodzi, skończyły się niepróżnobym tylko głos lIatętał, mówllłc w prowadzić dalej.
'fak się przedstawia pomyślnie i powracamy znowu do tl'OP
mój aparat wzajemnego porozumienia, sto- obecnie osławiolla nasza kwestya teatra!- wędl'''woych, lepszych lub gorszycb, stosonki bowiem między mną i szanownI} .te- na w oczach publiczności, ule zagll}dlłjl}cej sowuie do stopnia zręczności i sprytn kielafonią" naprężyły lię niec~ podobno, gdyż za kulisy. Widzi ona, że w kierowuictwie rowników, czyli powracamy do Statl4S quo
w jednym z poprzednich fejłetonów wy- artystycznem nastąpiła zmiana osób, ale ante. Zdaje się zatem, że nasza sprawa
rzuciłem damie grzeszki niektóre.
nie wie, czy były dość poważue powody teatralna będzie nową ilustracYlł starego
Nie wiem, do zdobyczy, czy też do strat do poświęeanla ciągłości i warunków ra- przysłowia: "wiele hałasu o nic."
zaliczyć nową reformę teatralną. Wiemy, cyonalnego rozwojn instytucyi na oltal'zu
Nie przesądzając jednak jeszeze stanowcośmy mieli, a nie wiemy czem si~ okaże podobnej re(ormy. Wywołała ona bowiem czo pr~YBzłości, muszę tu zaznaczyć, że
to, co nam obiecują. To pewna, że jak bezpośrednio za sobą daleko idąee zmiąny przrnaJmnlej repertuar nowego teatru zręna .staly· niby teatr tych eiągłych zmian w personelu artystycznym. W personel u czole został i nmiejętnie ulotony. Wiele
I reform mamy od lat trzecb za dużo. Co żeńskim, pr6cz powracającej p-uy Wyr- tam nowości, a wśród nich sztuk orygiprawda, wedle starego łaelńsklego plozy- wicz, pozostały z wybitniejszyeh sił daw- nalnych swojskicb, bardzo z~ mało takich,
słowla: nowość cieszy doszę, ale przeszka- niejszycll. tylko d wie artystki, panie: Trap- które nie mogą liczyć na powodzenie. Ale
dM tei: do stopniowego racyonalnego ro- szowa i Biasen-Janowska, a IV męzkim ponieważ z przedstawień na innycli SCGzwoju wszelkiego przedsiębierstwa I iosty- pp. Win kler i M. 1.'rapszo. Na ogół trupa nach. można wywnioskować coś o powotncyi. Nie mogę w tem miejscu bawić się będzie więc całkiem nową i niewiadomo, dzeulll sztuki i na łódzkiej, nie wiem zaw cyfry, lecz nie przeszkadza mi to wypo- czy stanie na poziomie artystycznym po- ~m dl~czego w owym repel·tuarze znajduwiedzieć na podBtawie danych wlarogod- przedulej , co miaia być .stalą." W no- ję takle słabe rzeczy, jak: .MlłoŚć W8zyStnych wniosku, że, jak okazaly dotycbczuo- wej trupie w!ele sl.1 po raz pierw~zy wst~- ko może" lub • Wesele ~ompea .."
we próby teatr racyonalnie prowadzony pule na deski sceniczne, trndno WięC takle . Zanim teatr rozpoczllle swóJ sezon, a
mote przy niewielkiej 8lIbwencyi ntrzymać sąilzić o ile wartoild towarzystwa podniosą jesienne słoty, wielu'y i chłody po lecie,
lIIę w Łodzi, a nawet z czasem bez taj czy obniżą w porównaniu z rokiem ze- pełll.em 7.a'yodów dla amatorów świeżego
lIubwencyl się obejść. Cóż więc jest przy- szłym. Tymczuem każdy rozumie, *~ te- pewletrza.1 uatury, poczną trapić porz~Qyoł DOWego Dlepowodzenia, wyrai&jąC6-1 atr ~y lię ltałym, winien JIOIII&da4/ uych ludZI IV tym roku nleawykle placzltgo li, w dellcyele, nieprsewidzi&D.rm w WłUDł tradyoJę, powiAl8/l być uletylko wym, towal'zystwo łódUie zgl'omadzi a1ę

+

I raz

Jeszcze na świeże m powietl'zu, aby się
popisowi zwolenników sportn kolowego. Czemuż uie jestem cllOć .zuluseml" - wyl'ywa się z piersi mej westchnienie beznadziejne. I ktoby to przypu~eil pl'Zed niewielu laty, że i na miano
.zulusa," dzikiego barbarzyńcy afrykań
skiego będą amatorzYI Niestety, nie jestem "zuluseml" Nie nmiem nawet, ' o
wstydziel ronótnić bicykla od rower"a, '· a
słowa .tandem", ,,&6cord," "Ail hail"
.jednoroczny" wpadajł} mi IV ucho, j~k
wyl'azy jakiego niezrozomialego języka.
Słowem, nie jestem wcale w stylu (in de
siecTe - wieko muzyn wszelakich do zastępow,anie, lub ułatwiania prjcy rąk I Róg
Indzkich. Ale pelni~ mój oboWi!lłzek dzien- ,
nikarski i wołam, bntrJm wZI'okiem się
gając w przyszłość: panowie i panie, na
muzyny stalowel uczcie się, trenujcie, albowiem chwila niedaleka, gdy l!;ażdy , szanujący Ilę obywa~el, zmuszony będzie
umieć dosiadać I prowadzić ątalowego bieguna. Cykliści mnożą się niezmiel'nie
wuędzie I staj, . się populamymi szybko.
W przyszłą niedzielę przyjrzymy się · tym
postępom w krajn, jeśli
na upl'zejme
zaproszenia naszych cyklistów ~ innych
miast prowincyonalnycb pr1iybęd, czynni
zwolennicy tego sportu i wezmą udliał
w wyścigach. Pomijając już iUlI'spektywę
zdobyela odzuaczeń i cennych podarunków,
cóż to za przyjemność sprezentować w pię
knym, za obcisłym nieco kostywnie ksztaIty, godne Autinousa, pięknej poło:Vie publiczności. Czemuż, aeh czemuż nie jestem
choć hotento.... zulosem, chcialem powiedzieć!
IJrzyjrzeć

I
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w D o rp a c i e. Oddział bydla przedstawia się
tym razem najokazaJej. .Baron Engelbardt
przywi6zł z KnrlAudyi dwa wagony doborowego bydła czystej bolenderskiej r&8y.
Blizko stn obywateli ziemskich i dzierżaw
zów gnberni: liflandzklej, knrlandzkiej I estlaodzklej, wystawiło znakomite okazy
oddzielne I całe grupy. Kierownik reweIskiego towarzystwa bodowli bydła p. N.
Kalisen wystawił kolekcye maszyn i aparatów stosowanych w gospodarstwie mlecznem. W oddziale maszyn rolniczycb,
oprócz firm nadbaltyckich, wzięly też udział zakłady malcewskie, oraz Jedna ~
fabryk szwedzkich. Obie te fabryki pragną rozpowsz~cbnić swoje wyroby w Ro·
syi i wystawiły klika młocltrń i ma zyn
parowych. Dotychczas głównymi dostawcami maszyu i narzędzi rołniczych byli
niemey, angli~y I amerykanie. Podczas wystawy odbędą si ę także wygcigi. W tym
celu wielu amatorów tego sportu zjechało
już do Dorpatll z bliższych i dałszych miejscowo§ci.
'
ZJAZDY.
X .Petel·b, wie~omosti" donoszą, źe zamierzono zwolać wszecbruski zj a ~ d ż eg la r z y, w aelu rózpatrzenia kwestyi
środków, zmierzających do poparcia rozwoju żegługi handlowej.

Wiadomości

ogólne.

Dziel'! gałowy. W piątek dnia 11 b. IIL
z powodu nroczystogci HfIENIN JEGO
CESARSKIEJ MOŚCI NAJJAŚNIEJSZEGO PANA, w Hwiątyniacb tdtejszych wszyst·
kich wyznań odprawiane były solenne nabożeństwa, miasto przystrojone było Jlagami, a wieczorem D1L ulicach ja§niały ill}minacye.
J
Awans. ·Młodszego pomocnika nadzorcy
6 okręgu akcyzowego goberni kaliskiej i
piotrkowskiej Pl Siemiona Benzemana, mianowauo starszym pomocnikiem.
WiadomoścI osobiste. Budowniczy m.
Łodzi, asesor kolegialny, akademik Majewski otrzylll&ł udop na dwu miesięczny wyjazd za graoicę . W c~ynno,jciacb nrzędowych zastępować go będzie budowniczy
powiatn łódzkiego p. Mal'kiewicz, a nadto
wedlug rozpOlządzenia p, gubernatora, I'
boty techniczne miasta Łodzi mogą być
powierzane nadetatowemu technikowi, sekretarzowi kolegialnemu p, Lemene.
Z towarzystwa opieki nad zwierzętamI.
Onegdaj w domu majstrów tkackich odbylo się posie!lzenJe człouków tutej szych oddziału warszawskiego towarzystwa opieki
nad zwienętami, pod przewodnictwem
członka korespondenta p. F. Rejewsklego.
Przybylo na ppaiedzenill 15 czlonków i kilka innych osób. Po odczytaniu protokóln
z posiedzenia poprzedniego, przewodniczą.cy z3komaniko'lllał zebranym odpowiedź
zarządu w kwestyi wyborn opiekunów cyrkułowych. Na ~ebr3niu w dńin 24 lipca
r. b. tntejsi ezlonkowie ltowarzystwa, jak
donosiliśmy' w swoim czasie, celem skuteczniejszego rozwinięci/l swej działalnogci,
wybrali z po§róp siebie ośmiu opieknnów
cyrknłpwych i listę ich przesiali do zatwierdzenia zarządowi w WaTSzawie. W
odpowiedzi na to zarzlłd o§wladćzył, ze do
ustanowienia opłekunów cyrkułowych w innych miastach, oprócz Warszawy, pptrzebrll'" wene j~. lPozwolenie minIStra
wnętrznych, o kt6re starać się zarząd po·
stanowił l na ppsiedzenin w dnln 18 sierpoia.
Obecni Da posiedzeniu bne{.dalszem tutejsi członkowie tQwarzystlVa powzit:1i kilk~ a\!bwał, z l!fflrycl wymieniamy nastę·
pujące: Postanowiono starać się o wydanie rozporządzIlnis, ażeby wązystkie wozy
przyjeżd~ąjące do Łodzi zaopatrzone były,
pod k~t\'Olą wladz lDiejscpwycb, w numety, obok nazwy miejscowości, z któl'ej pochodzą, co ułatwiłoby znacznie dzialalność
towarzystwa. Członek, p. Kwa§niewski,
weterynarz miejski, IV ImienIU swoim i kolegów, oświadczył gotowość udzielania
bezpłatnej porady weterynaryjnej koniom
ubogich włdcicieli IV _swej lecznicy, którą
wkrótce ma otworzyć, wobec czego zebrani postanowili prosić zarząd o przeznaC'tenie pewnej sumy ze składek członków tutejszych na lekarstwa dla takich kODi, le~zonyeh w jego lecznicy.
Koncert na korzyść straży ogniowej
ochotniczej, powinien zgl'omadzlć dziś liczną p'nbliczuoś~ w Helenowie, jeżeli pogoda.
dopisze nareszcie. Popnlarna ta, czysto
miejska instytucya, nie móże się żalić na
brak sympa~yl, niezawsz8 to jednak id:Lie
w parze z dostatecznym ZlIsobem środków
materyalnycb. Na brak leli wlaśn(e choruje nieco nasza sl.raź ogniowa, a wszel·
kie n8. Jej !'Zecz UI'ządtane zabawy J festyny mają właśnie za zadanie zapelnić
szczerby VI funduszach rozporządzalnycb.
Powinniśmy też ' w~zySJ:,y o tern pamięt8,ll,
jako o obowiązku przyczynienia się droblIą kwotą do zasilenia kasy pożytec7.nej
instytucyi, ochrsnleJą.cej nasze mienie, a
. iel'az I ~ycie. Piękne ośwleLlenie ogrodu
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program koncert~ nie małą Wojciecha i dwóch braci Tatarów pod zedll gełhardta, urzlłclzona będzie s hc1'~ meku Rakowskim. Ignacy Rakow ki wstał teorologiczna. Prócz teg'd VI /zeclopowinny by~ zachętą.
[ Koncert pożegnalny. W dniu 29 b. m. wtedy z murawy i Ch\9ycił Audrzejczyka nyDl majątkn p. Eogelhardt z polecenia
za
kołniel'z ubrania, wołając: ,oddaj mi wzmiankowanego ministeryom badać będzie
grono artystów zorganizowanego w r. z.
towarzystwa łódzkiego, z p. Kopczewskim, m oj ą czapkp,." Kiedy Andl'zejczyk brouił wplyw, jaki na uprawę różuych ro§lin wyb. dyrektorem artystycznym teatru na cze- się przed napastnik.iem, podskoczył ku nie- wiera użyźnianie ziemi fosforytami
le, deJe [lrzedstawienie z llader nrozmaico- IIIU WalelIty Rakowski i zadał mn kilka i innemi nawozami mineralnemi.
* Komisya meteorologiczna
nym programem. Korzystamy z tej spo- cios6w w glowę odłamanem o~tl'zemżelazsobuości, aby przypomnieć, że p. Kopczew- n~m kostul'8. 'Andrzejczyk upadł na zie · przy rnskiem towarzystwie ~eograficzuem
ski, podjllwszy w r. z. na nowo nieco zdy- mię. Ostl'ze kostnra przebiło czaszkę co zajęta jest szczególowem zbadauiem Bzyczskredytowaną pr~z pierwotnego inicyato- spowodowało zapalenie mózgu, co wywo· nych i meteor41ogicznych waruuków zera myśł stworzenia IV Łodzi stalej sceny, łało śmiel'ć Andrzejczyka w 1 dni po tym szłej wiosny i lata, które wywołał'y nieuzakrzątnął się okolo nrzeczywistnienia pro- wypadkn, Pelnią cy obowiązki sędziego śled - rodzaj w Rosyi. W tym celo kilku czlonjektn energicznie i doprowadził go do czego 2·go rewiru m. Łodzi kandydat do ków komisyi pnedsięwzięło wycieczkę do
skntku, dzięki PPP1/.rcin zwolenników teatru. posad sądowych p. Wiktor Sokołowski guberuij dotkniętych uieurodzajem w celn
ZorganizolVana przez niego trujJa była rozpoczął śledztwo w tej sprawie i braci bliżs.zego zbadania miejscowej meteol'ologil.
najłeps zą, jaka i tniała na prowincyi i kto Rakowskich &l'esf.tował.
* Senat rządzący wyja~nił obecnie, że
wie, czy nienajlep zą. z tych, jakie Łódź
Pożary. Dnia 8 b. m. we wsi Ustronie dozwolona przez prawo umowa l\łużnik3
przedtem widziała. W kierownictwie &l·ty- gminy Wiskitno, powiatn łódzkiego, spali· z wierzycielem co do miejsca, tel'minu i
stycznem widać było staranność i usiło wa la się osada wl?,ściańska Krystyana F~' an - porządku s p l' Z e d a ż y p I' Z e z I i c Y t anie ntrzymania teatru na poziomie sztuki ke. Ogień wymkł o godzinie II - ej przed c y ę m aj ą t k u n i e I' u c h o m e g o, nie
pl'awdziw!\i, ~ jeżeli byJy jakie błędy, nie południem w doma drewnianym, ubezpie- USuwa konieczności zachowania przepisów
byly one tak wielkie, aby zapomiuać o czonyDl n3 rs. 80; plomienie szybko IlI·ze· o dokonywaniu ogloszeil o mających naI'zetelnych zaslugach, które p. Kopczewski niosły sil}, nil stodołę, któl'a wraz z domem ,slllpić sprzedażach, a także ze strony,
polożył dła sceny w Łodzi, zaró'Yno jako W ciągu bardzo krótkiego czasu splonę/!!, pl'zy wyznaczaniu terminu na sprzedaży,
~ierownik &l'tyątyczoy, jak i artysta i re- doszczętnie.
Ponieważ dnia tego bylo powinny mieć ua względzie możebno§'ć jej
żysel' trnp, odwiedzających nas dawniej. święto i Illdzie znajdowali się w kościele, dokonania.
Wra.z z p. Kopczewskim wystąpią w owem ni e było pl'zeto natychmiastowego ratnnku
przedstawieni n pożegnalnem: p na Morsk3 i ogień stmwił wszystko zboże, jakie znajStryków_ Przed kilku dniami niezuani
łUl. Pop\all'ski, Staszewski i LandalI. P-lIa dowało się w stodole, rzeczy w mieszka- opryszkowie dokonali §mlałego napadll Da
Morska naJeżala do ulubienic Ilublicznośc i niu i jVszystek inwentarz martwy. Razem dwór w majątku Popó\Vek gm.Lubianków,
lódzkiej, któl'a straty tej artystki,.zaangażo straty poszkodowany oblicz!I na sumę rs. własności p. Witolda Karnkowskiego. Zło- '
wanej,jak wiadomo. do PeterJiburga, szcze- 500. Stodola nie była ubezpieczoną. Przy- dzieje wyłamali okno od ogrodu i $kradll
rze żałowat będzie. P. Poplawski, zdoluy czyna pożaru lIiewiadoma.
gardel'oby, oraz srebra na snmę blizko rs.
i rutyll9wany artysta zyskał w Łodzi szaDnia 9 b, m. we wsi Ólechów, gminy 600. Zanim obndziła się służba, złodzieje
rokie kolo zwolennikpw. Wreszcie p.Sta- Wiskitno, spłonęła dos.zczętuie stodoła Au- !dolali zbiedz z lupem i nkry6 się w poszewski pył bardzo pożyteczny dla sceny, gusta Michałowicza, nbezpieczona na rs. blizkim lesie.
a p. Lanilau znany jest jako zdolny, Ula- 100. Razem ze st,odołą. zgorzało zboża,
Warszawa.
jący przyszlo§(! przed 80bą gpiewak bary- siana i narzęd.&i gospod&l'czych, na suW rokn zeszlYIll z&l'ząd osad roI nych
ton. Spodziewać się więc nałeży, że do- mę rs. 600.
w S t u d z i e ń c u otl'zymał bezpłatnie 15
brych tych swych żegnających już Łódź
Nieporządek. W jednej z cukIerni tutej- morgów gruutu wraz z zabudowanialni w
znajomych, publiczność przyjmie i , pożegna szych podauo pau i X. porcyę lodów, w miejscowości odłegłej o wiorstę od Stuserdecznie. Pr,qgram widowiska wielce jest której znaleziono olbrzymią pluskwę ...
dzieńca, zwanej "Pnszczą". \V miejscu
urozmaicQI!y i nlożony z zastosowaniem do
Kradzież. \V pią tek o godzinie 5-ej nad tem, po zatwierdzenin USt3wy, nrządzono
upodobali różnych sfer publiczności, a wy- ranem do mieszk ania p, Becka, w domu oddział dla d'liewcząt. Główny budyuek
kC/nauie będzie bezwątpienia staranne, do Vogla, wszedł zlodziej i 7.abl·al różne ko- pomieścić może 50 dziewcząt, na początek
jakiego przyzwyczaiłó : nas towal'zystwo sztownogci lVarto~c i rs. 400 i got6wką rB. jednak będzie 18.
zorganizowane przez p. Kopczewskiego.
300. W chwili gdy wychodził, obudzi! się
W uznpełnienin wiadomości o mających
Program ten obejDluje: dwie zręczne je- p. B. i zapytał, kto jest w mieszkanin. się zakladać do in ach 1'0 b ocz y eh dla
dnoaktówki: ,Świeczka zgasla" i .Loren~o Nieznajomy, zakrywszy twarz rękami, u- żeurakó w, którzy, pomimo uzdolnienia
i .jessyka· i kilka numerów śpiewnych i ciekI. Weding mniemauia poszkodow.lUego do pracy, nie chcą nic robić i z proszeuia
dekJamacyjriych: &l'yę z .Fausta" Gouuod'a, by~ to zape\vlle ktog dobrze obznajmiony o jalmużnę, czynią dła siebie korzystny
,Nie kocham cię" Tosti'ego, &l'yę .z ,Baln z rozkład em mies.zkania i calego domn. procedei'. "Kuryel' warszawski" nadmienia,
maskowego· Verdi 'ego, balladę Schumana: Dostał się on do bufetn sali koncertowej, że taki zakład projektowany jest w okoli,Dwaj grenadyerzy," nieUlliKnione ,Jeszcze z którego idą schody do kuchni restaura- cy Warszawy, IV gmachu po-klasztornym
raz' J z Ptasznika i .Marsz pogrzebowy" cyjuej. Tą drogą złodziej mó~ł bardzo ła w Czemiakowie.
Ujejskiego z muzyką Szopena.
two dostać się do mieszkauia, dl'zwi boZa pozwoleniem władzy, odbędzie się w
Teatr niemideki rozpoczyna sezou zimo- wiem 0(1 schodów ani od kuchni ,nie były Warszawie w duiu 2& b. m. zebljanie
w~ w teatrze Thalia iW przYszłym ty~o zamykane. Po,dejrzanych o kradzież are· kolegó w, kt6rzy w roku 1866 ukończyli
dnIU.
sztowanQ.
ówczesne a·cie, a obecnie 4-te .gimnazyum
W nocy z piątku na ~obotę do składu przy placu 'l'l'zech-Krzyży.
Nowy zakład Ślusarze pp. Barauiecki z
Piotrkowa i Jaźwiński z Kalisza, ZSiniej p. Wellmanll, w domu 1>. Majers pl'zy ~i
Wychodzący w Petersbul'gn .Dzieunik
rzają otworzyć w mieście naszem do wspól- cy Piotrkowskiej, jilcy§ Illdzie usiłowali Inżynieryi", IV artykule o najn9wszych
ki zaklal] ślusarski z motOl'Elm parowym.
przebić mur, s(lłoszono ich jednak w porę. środkach obłężniczych, podnosi w y n a I aPtactwo domowe. Douoszą nam, że
z e k iużyniera-mechapika, p. Dobrotworbardzo wielu agentów skupuje po okolic)'
"Do rozpa trzenia senatu rządzącego skiego, zamieszkalegor Warszawie. Wyptactwo domowe i wysyła je party.ami wniesiono kwestyę, czy członkowie rodzin nalazek polega na tem, że działo pozycyjpl'zez Kalisz za granicę. Największym kupców żydów pierwszej gildyi, którzy po ne jest umieszczone, na ła\vecie ruchomej,
pokupem cieszą się ~~si.
~apisauiu ich do miast, leżących poza gr,a- która w chwili wystrzału występnje na
Torf. Przedsiębiercy zagraniczui trak- niC8m~ osiadło§c i żydowskiej, przebyli w powierzchnię ziemi i natychmiast potem
tują z kilkoma właściciel&lDi .ziemskimi w tych miastach, ' jako kUllCY pierwszej gildyi ~agłębia się wraz z działem Da kilkauaście
okolicy o sprzedaż pokładójV torfu na ich ląt lO, mają prawo stałego zllmieszkania stóp. Oddziełny męchauizm pozwala zwragruntach.
'
w tych mia,sta.ch i nabywania w nich nie- ca<! działo na wszystkie strony tak, że.
Podatek dodatkowy od prr-edsiębierstw ruchomości. Obecnie jak donosi ,Warszaw- jak twierdzi, Wal'8za.wskij dniewnik", fOI·t
gildyjnych i uiegildyjuych za rok bieżący skij duiewuik," senat rządzący rozstrzy- posiadający 2 - a dział z przyrządem, o
łódzka kasa powiatowa przyjJIluje do dnia gnął tę kwestyę twierdząco.
j<tóI'ym mOW3, uważać można za siluiej u21 b, m. bez kary; po upływie zaS tego
"Na Inającym odbyć s,ię w gru.tlniu r. b. zbrojony~ niż fort zaopatrzony. w 8-11~-tu
terminu, płał,nicy będą zmUszeni opłacać w Mosk,wie IX zjeź!lzie ruskich badaciy dział zwyczajnych.
po lo;. kllr)'.
przyj'ody i lekarzy podnies,iona będzie, po:
Powstał projekt zorganizowania w \V arObłąkani. N,a ulicy Piotrko.wskiej \)(1 No- między inuemi, kwestya w y kła d Il h i s t 0- szawie sto warzyszenia siłaczy.
wego Rynku do Cegi$ianej często spot- ryi naturalnej w niższych i śred
Petersburg.
kac! można dwoje obląkanych, których wl,- nich zakła(lach naukowych I w tym
Z inicyatywy towarzystwa fl'oeblowuok IIPralVia bardzo przykr~ wrllżenie. celu podczas zjazdu urządzane będą. ze- skiego w Petersbm'glI wkt-óŁce odbędzie
Obłąkana kobieta w brudnych łachmanach, brani,1 nauczycieli historyi naturalnej. Prócz się w tem mieście zj ązd przedsta w inieiliywającyclJ calkowicie ciała, dmżuio- tego oddzi,\ł naukowy towarzystwa roz- cieJl towarzystw lilantl'opijnycb,
lIa pl'zez uliczników, dopuszC'ta się najrM- po\Vszechniania wiedzy tecbnicznej urząl17j zajmujących się losem dzieci.
maiLązycl\ ekscesów nieobycziljnych, Ollą kilka posiedzell publi~znyob dla rozpatl'ze\V Petersburgu powstaje nowe to·
wyraz vstrętnycb. Powodem niemniej SlD u- ni, referatów, dotyczących rzeczonej kwe- warzystwo nbeiŁpieczania kobiecej
tuych sceu bywa obłąkauy izraelita, \c.tóry styi. O przygotowanie refel'atów pl'oazeni s!ażuy 'pokojowej od utraty miejnp, w ubiegły wtorek pl'zez całą ' godzinę są nauczyciele bistoryi naturalnej.
SCIl.
niemaJ stał w stroju adamQlVym na clJod" , Z początkiem I'oku szkoluego 1891 Do towarzystwa wzajemnej pomocy arniku ulicy Piotrkowskiej, ąiedaleko Cegie1- 1892 przy wielu dyre\ccyach szkM ludo- tystów ruskich wniesiono projekt IU'Z!ł,dze
nial\eJ IV godzinach popołudniowych, kiedy wy ch urządz<lJą się muzea pedagogi- nia kasy dla ndzielania \I o ż Y c z e k n a
'ruch na tej nlicy jest największy. Czy' czu e ze zbiorami lIajlepszych naukowych z a s t a w d z i e I s z t u k i.
podobne sceny moglyby być cierpiane IV środków pomocniczych do ksztalcellia. eleHomel. W dnin 24 z' m. ~p!9nęl.a najktóremkollviek innem mieście, opl'ócz Ło- melltamego i technicznego.
lelliej zabudowana część Homla, miasta po·
dzl?
" Minister s\carbu, jak douosi ,Pra wit. wiatowego w gub. mohyłowskiej. Straty
Zbrodnia. W dniu 2 b. m. Q godzinie wiestuik", otl'zyDlał upoważnienie zatwier- obliczaj,. na 1,500,000 rs. W pożarze stra8-ej wieczorem, we wsi Prawda, gminy dzania, w 'porozumieniu z waruawskim cił ży~ie jeden człowiek. Nauczeni smutGospodarz, spelniryno zbl·odnię. Qkoliczuo- generał-gubernatorem, kontraktów zawle- Ilem doświadczeniem homlauie ZlIkładają
gci towal'zyszące spełnieniu przestępstwa rauych ~ osobami prywatnemi na wznosze- strllż ogniową ochotniczą..
są następujące: włościanin wsi Prawda, nie budynków dla straży pograniJózef Andfzejozyk posłał swego syna Wa- c z n ej w KI'óles~wie Polskiem w odległo
ROZMAITOŚCI.
lentego po slom~ do sąsiadki swojej AnLo- ści 'I mili od pasa granicznego.
"Senat wyjaśąił, że urzęduicy po.niny Głaszą Po drodze Walenty wstąpił
•
*
* Przepowiednie Nostra damUla. Wedo wlośćiarlina Rydygiera, u którego za- zostający pod śledztwem lub pod. dług przepówiedni t~g. astrolog.. nllj wię\uu
stał Walentego i Ignacego braci Rakow- sąaem z usunięciem od pelnienia obowiąz '.ojDa od pocz'ltku świata nastllpi w latach
skich. Tntaj Walenty Andrzejczyk pokłó- ków siużbowych, IlO ukończenill liledztwa 1897, 1898 i 1899. Bić siV bodzie prawio
clt się z Ignacym Rakowskim o czapkę, iub w razie uniewiunienia icli przez sąd., cał~ Europa, bo Francya, Anglia, His'paDia,
~16tnię tę jednak przerwała na~eszła \v tej winu i 9Ll'zyma6 całkowitą pensyę, której W/ochy, Austrya, TDreyll, Grecya or.,. Egipt.
chwili Antonina Głaszcz, Ilogodzlwszy Ilrze - I~)OdCZaS zawieszenia w służbie nie odebl'ali, O Niemczech i R03yi astrolog ni. nie m6wl.1
ciwuików. Wkl-ótce Walenty Andl'Zejc~yk nie wyłączając stołowych i na mieszkauie. W roko 1892, więc pUfu/fm, TIltCf& mil uj bracia Rakowscy wyszli z dom n Rydy- 'ryłko kwoty wyznaczone na rozjazdy lllI. ledz PrJeistoc.eniG, .. pIJl9tw.. balk.6loki e siO
;giera I .Ąndrzejczyk udał si~ do swol~h kancelaryę i t. p. będą zatrzymane. '
zjednocz,. Nareszcie." rokn 190 l Chry tuJ
sąsiadów Tatarów, zaś braCia l~akowscy
.. Z polecenia i kosztem miuistetyum ma zs~pić na ziemio i okazać siO ." Jerozorozłożyli się na mntawie prz?~ ~omem &y- dóbr paflstwa we wsi Batyszczewie, gu- limie. Bed'ie to" 2,3{5 roka wedl.1proroct.
dyglert.. W kilka minut p.ózmeJ W31enty bru'ni smoleliskiej, ]lOW. dorohobu~kiego, Dani.I .. , od cbwili kiedy Artaxerxel uakuał
Andl'zejczyk w tolV&l'zystwle brata swego należącej do uczonego agrouoma, p. En- NebemiAsLowi odbadować JerozolimQ.

I
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n~ozm&icony

r'wnież

DZIENNIK LOlJZKI.
~Edl80n Jako... pOWieŚciopisarz.

Genialny wynalazca amerykański pracuje obecnie
.. raz z p. G. P. L~thropem nad nowyol romal1llem. który opie"ać ~dzie dzi"y elcktryczno~ci IOogole, a.... szuególności wpływ jej
na ukształtowanie si~ stoiunków i tycia ludz.ki.go w XXV .... ieku. I1nstracye do nowego
dzieła uło2y6 ma .~m Edison.
••• Oryginalny powód do rozwadu. W
tych dniach do jednego z adwo aŁó" peszteń
.kich wpadł wielce w,botlony jegomośó i dl'Z\c
• gniewu i oburzenia opo"ie<biał co nutępuje:
.Pragov wzi,ó rozwód , moj, ton,1 Jes' ona
mnzyhln, i doprowadza muie do szalell!t"a
pne••y.temntyczne obudzanie "e mnie-zazdrości·. Adwokat. niedo"ierzanlem przygllltlał si~ opowi.daj,cemn. "Al pan pe .. nie masz
mnie za waryata, ci~~ do.lej prqbyly,-Ierz
si~
bardzo mylisz-pozwól te opowiem ci
wszystko i przekonam o mej słuszuośc i. Ż.
moja tona gra na .fortepianie--nic wtem zlego oiema; te wybiera sztuczki lekkie i "esołe
przemawi" to wi~cej na jej ko ...yŚć. .. Lecz
cała okropność polega
na tem, i1 tona moj ..
ci~gle powtarza
pewne zwroty mnzyczlle, co
mnie do rozpaczy dopro"adza. Na przeci.. nas
mieszka-nie śmiej si~ pan na litość bosk,iouy ... fortepi.n. Ta bcbni,ca niemilosiernn o·
soba musi być mc2czyzn" bo na katdy zwrot
muzyczny miljej tony odpowiad.. niez"łocznie
w' sposób tak· wymowny, te ja, który .. tyciu
dosyć nasłuchałem siC muzyki, roznmi~ katde
eło"o-katdy ton niemall Pocz.tklem tej piekieluej rozolowy byla przed d.. oma oIie~c mi
pieill Abta: .,Dobr..noc, o śliczue dziecivi"
vrÓWC'las jednnk nie zwrócilo to mojej uwagi i
ja, osieł-po"iedziałem nawet do mojej t ony,
it ten nasz s'IBiad z pne. i"k.. istotnie ładnie
....ygrywa ... Dobranocl"-o "ysta.. pan sobiel
o godz. 10 wieczorem ten łotr grnl pld ń :
.Dobran9c o śliczn. dzieLiv" . OkropnoM!1 Dnia
"astcpnego fortepinn ...obił si~ jeszcze zuch" alszym i z wyralino".n, bezczeluości, poc",1
rozbrzmie"ać piesoi,: " Gdy mIlość t"oj, mam,
o wierność mało dbaml"-Moj .. 20o~, która "
tej samej ohIO iIi grała we, ol, aryjk~ z "NItouche" , przerw .. ł. III nagle i rozpo",,~ła
grać z.auIl piosnk~ trQhaeza: "Niech 136g ciQ
strz<2e-to szczc~ei. byłoby zbyt wielel" Zdzi"ii .. mnie trafnoać tej odpowiedzi i tknicty
d.iwnem pneCloeiem, pocąłem słuchać pilniej
I obserwowaó .. wałniej . W kilka dol potem
wracam wieczerem do domu i słyazQ wcale
Ilowcipnio nl020ny dyalog mlLlyCZlly. Z okna
mego mieszkaoia lekko i słodko płyn, dt"iQkl
śliczoej pieśni z "Vice Admirał":
"Gdy ooa
.. mOll poiple... -amorok karty nom miesza'
na któr, w odpowiedzi z okien s prseelwk ..
odzywa slQ sereoada z don Cezara: "Zejdt do
mnie o luba Teresol" T.raz poj ,lem wszystko I
Cbcll. pochwycić wlarolomn, tono na gorllcym
uczynku, umyMiJem podrót. Potegoany te łza
mi pnez moj, tono, która mnie (dl .. upownionla .ig, .oy istotuie wyje2d1am) odprowadził..
n" stacyO drogi telaznej, powrócilem bocznemi
drogami do miasta i wieczorem - to najstrasz.8zym wieczór mego tycia - przybyłem do domu. Przeczucia moje ni. za.. iodły mnlel W mieszkaniu grano na cztery r~ce; pOC"ltko"o wesol, plosnkQ z "WalIenscbmied" , lnczyoaj"",
siC od słó,,: "To wyplY"'a stlld, gdy kt.o 0d"iuny opuszcza kllt"-l wkrótce potem kup101 z ,,Nauon"-,,To siO zda ..... i powtarza i
pojmuj. z cznsem". Nie długo czeknIem oa
,101.. Wbiegłem n.. góro i z wściekJośclll,
niegrzecznie, nie .. puk .....y uprzednio, wpadłem do mieszkania I wid.g ... " -,,001-na litoM! bosk,?"-"Nicl i to było tem wiccej podejrzanem, bo prsed chwil, słyszałem mnz,ko
na cztery rvce. Moja 20u. o mało nie oszalala z r.doścl, jak m6wila-a z wyrz.tó" 8Umienia, jak Ja twierdze... Szuknlem "slodzie,
przepatrzylem wszystkie kilty-nie malaziem nikogo. W czasie tych moich poszukiwań rozległ
slO nagle głos' mezkl z prseci"ka i zaoucił:
"Nic pi~kniej8!Lego pano"le, j .. k mili z rogami
"a glowielu-Niema Udnej w,tpli"ości: prsypiVto mi to szkamdn'l ozdobe, któr, .wykle
nazywamy-rogami. Prsepedziłem nOc okrop",
I dziaiaj-muszo siC rozwidć". Adwoknt pod j,,1 siO spra"y i wystosował skargo roz"o.dbW" czy jednak, wobec wielce koszto"oej procedury, zazdro8ny małtonek wytrwa w z~mia

atryackicl1_ notaryuszOw UkOń_czy! tutaj swe
obrady. Następny zjazd odbędzie s ię w
Gracu.
Zakopane, 9 wrz~nia, Hrabianka Zoila
Krasińska zmarła dziś o godzinie 6 rano,
Zagrzeb, 9 wl"1;eliuia. . Wczoraj odbyły
się tn gorące manifestacye na cześ~ zbratauia się cborwatów ze słoweńcami i kraińcami z okoliczności przybycia ich dla zwiedzenia wystawy. Na licznycb baukietacl1
wznoszono toasty w imię jedności i solid,rnoścl południowych sło wiau.
Berlin, 9 wrześ nia. Prof . Schweininger
zabronił ksi ęcin Bismarkowi wszelkiego
p rzeciążan i a umysłowego i wszelkich wzruszefi. S4dzą dlatego, że ks. Bismark nie
będzie uczestuiczyl w obradacb parlameu-

tu rzeszy.
Berlin, 9 września. Dnia 7 b. m. zaczął
obl'adowa~ w Hamburgu Instytu~ Prawa
Międzynarodowego, czyli zgl'omadzenie pr.wulków i statystów, pracujących nad ogranJczeniem okl-ucieństw wojny za pomocą
111'I\)va narodowego. Obrady potrwają do
dnia 12 b. m.
Szweryn, 9 wrześ nia. Stan zdrowia Wielkiego Księcia ustawicznie się polepsza.
Madryt, 9 września. Inllnenza szerzy się
coraz &rotej w calej Hiszpanii.
Konstantynopol, 9 wrześ nia. W Aleppo
2,500 osfl b na chole(Syrya) zmal'ło dotad
..
rę . Siedm tysię cy żydOw uciekło przed
zarazą·

N.202.

chmury w dolime Welzoł'asseil (::s~yrya) l}'~f':~J-YJu, ~U!U, poiy"",, pru'. ". l 'I().~
poczyniło okropne spu toszenia.
Kowal
Btrll., ll-go WIS.ni&. Honkn.'y m.lll. nr".,
Prettenl1ófer i jurysta Wlnler, porwani 217.
łO, na do.ta .. , 2H.75, ... hl. n.. Wa .. , ... ~
wirem wezbrauych potok6w, zginęli.
216.50, D" P.toreb'''g kro 2U.30, •• Peter, b .r~
Buenoa-Ayres, 10 września. Teatr San dl. 215.50, DL Lo.dyn krAt. 20.32'/• . n. Lo,,,ly" .n.
20.Zł,'I., at. Wiede6 J 73.4.5. kal"luy celn. a'U 6·>;
Martino splonął podczas widowiska.
Paryż , 10 września. Syndykat inanso- 5'/. liny ,....ta.... 67.25, ł'/. liny lik_ida., ju.
65.20, poiy.Kka rUllka ł'/. _ 188>1 r. 97.70, ł·, &
wy proponuje nrządzenie powszechnej wy- 1887 r. 65.00, 6'1, rentA złota 104.25, 5'/, r. zl. s I ł
stawy międ:tyuarodowej w Wiedniu w r • r. 1Oł.2S , poiy.......... od.ia li .m. 67.90. III ...1·
.yi 88 30, 5'1. U.ty ....t&"" • ..".Id. IOł.OO, 5'1. P'"
1894.
łyosk .. pr.mlo .... o 186\ rok. 160.00. tak.. • II!<Jd
Berlin, 10 wl'ześnia. paJ'owiec niemiec· r.
153.00, ak.,. drogi h l. .. ar.u.". k..... i.. I .~,~i.j
ki "Kauclerz" rozbił się pomię\lzy Zanzi- 210.00, ak.y. kredy to" ..... try""ki. -.-. ak"ye
barem a Mozambikiem. Załogę i pocztę ............ Id.go buku .,ulll. "Oio - .- , .. y.k.......
"ego -' -ł d,akouto J1iel1liet.:kiego h..nkn PI\:1s",,"
ocalil inny parowiec " Ernin."
Par yż , 10 \V1·zdnia.
Płlryska giełda ł'/. pry"..... a'I: J..
Llldy.,1I wr&elni&. PO*1. ,k. rllska o IMQ roku
wypowiedziała wojuę pl'llskim papierom I
U .mUyi 98'/•. 2'/: /, Kou.ol .... gi.l.kie 98'1•.
obniżyła ich kurs stosunkowo znacznie.
War ... w., 10 ..... eini .. 'fug ua I,laco Witk. ,,Petersburg 11 września. (Ag. p.). Wczo- lkiego. PnelLiea Im. ord. - , pa tliL i dohra. - raj wyjechał drogą żelazną warszawsko- - , biala 7110- -. "'b.ro.... 8M-88~ , lyto
petersbw'ską minister skar bu Wysznlegrad- " ,boro". 650-880, uedn.ie - - - , "ł\IUi"A - -,j§o&mi •• :ł i ł-o r,§d. 480 -S25, 0..i•• 3OO skij.
360, gryka 4.20-l5O, ... epik letni -, ,i'DO"y Petersburg, 11 w ..ze~nia. (Ag. p.). Ob- - I nep"" raps liil.Di. - - - , groch I)oh" 600darzeni zostali ordel'ami: św. Włodzimie- 700, cakTo", - - - , (..ola - - - sa. kor Lee,
I'za 4-ej klasy
upiec ~ miasta Lodzi kusa jagla... - - - , olej rsepako"'l - - - i
- - - ... pud.
Edward Herbat . i. św. Stanisława 3-ej kla· Ini.uy
Dowiesioun puewcr 500, lfU. 200, j~clilU i eui&
sy fabrykant z miasta Łodzi Karol Schel- -, 0"'& 150. grochu poln.g. - koroy.
bIel'.
War ...w.,IO·go wr....ni .. Oko"ita. Hart. .klad.
Petersburg, 11 września. (Ag. p.). Otl'zy- sa "iadro 100': 11.72-11,78; n 78": 9.li - lI.19.
meli: Order Włodzimierza I klasy: Gene- ~~~ ... "iadro 100': 11.82-11.89; za 71!': 9.22 rał-gnbel'Dator warszawski, geuerał-adyntant Hurko; dowodzRcy woiskami kazań.
a,rll., 11 ..neinia. Pneni"" 2'23 - 2'2 nR w......
..
J
230.60, •• liJt.op. gmu. 2~S.25. Zyto 215 - 2i18,
skiego okręgn wojskowego generał-adyu- n.......... _ ._, na liJt.op. grnk 230.25.
tant Meszczerinow i pomocnik generalHurt, 11 wrseinia. K.... 11'.",1 ....ra". S.uw.
feldcejgmistrza generaf-adyutant Soli ano.
n. wr..si.~ 92 25, na gr.k 78.60, n. man60 75.2;.
Kopenhaga 11 wrzegnia. (Ag. p.). Na Spok.jni...
mającej się odbyć jutro śniadanie na jachL~.d1., 10 wrzeini~ Cnki.! ~..... !3'/•. Spokojni•.
cie "Gwiazda Polarna" zaproszona Ro- Cnkier bnrako ..yI3 /. ~pokoJn,...
"
dzina królewska skład osobisty misyi ru-I Llnrpool, 10 .. rzeb,... B.... to ... Spr,,,olllau,e
. .
. '
.
k06c.".. Obrót 12,000 b.I, o tego ua . p6..III....
sklej , ?raz konsolatu, • nrz~~~cy. I?worn en i "y"o. 1000 .bel. Spokojni.: Ki,ldling arn.rypozostający w dyspozyCyl NaJj&Śruejszych kań ,Ira: na ......... '.d paśdzl.rll1~ 6"' .. ubywoy,
Państwa zarządzający warsztatami okrę- na putbiernik li8topad S", .. naby""y, a.. li8'0towemi komeudant portu oficerowie puł- pad grndzie6
4."1.. •przedaw~YI na Kr.u<bie6 ,ty. '
.'
'
.
""e6 4u /.. naby"cy, na .t,CZ8n utY SUI.. • p... eda,,ku lejb gwaldyl , oraz inne osoby. Sma- cy na luty marzeo 6'1 .prseda....cy na marzec
danie będzie podane na 200 nakry~.
k':'ieciefl S'/.. naby ..oy, J~ kwieci.ń .':'_j 6'/" na·
Batum, 11 wrześnIa. (Ag. p.). Dzia o by".y, u .....j Clerwi.. 5'1.. ••n&.
godz. l po południu, przyjechali do Batam
H~w.Y.rk, 10 wrEeśnia, Iła ..el".. 8'1•. " N. OrIcb Cesarskie Wysokości Wielcy Książęta I••u,. 8'1".
.
Jerzy Aleksandl'owicz I Aleksander Michałowicz z orszakiem na parowcu wojenTELEGRAMY GIEŁDOWE.
nym "Ereklik" i byli powitani przez głó
wuego naczelnika Kaakazn, wojennego gnZdai. IOI Zlinia 12
Giełda Warszaw,ka.
bernatora kutaiskiego, komendanta twierdzy, tudzież radę miejską w całkowitym
Zapłacono
składzie. PI'ezydent miasta ofiarował Ich
z. wektle krótkater.l.ow.
1655
Cesar8kim Wysokościom chleb i sól. Z •• B.rlin •• 100 mr. . . .
powoda uroczystości dola Imieniu ducho- na
ndyuz..E"100
1 Ł.tr... .. .. ..
n. !.op.ry'
37.ł5
37·1/1'1.
wieństwo miejscowe odprawiło na "EI'ek- na Wieded la 100 11. . • .
8O.l!O
liku" nabożelistwo.
Ż,d.n. E końcem "iełd-1
Paryż , 11 września. (Ag. p.). Liga PIIZ. p.plery p.61lwow.
tryotów, zgromadziwszy się potajemnie, Listy IIk"id...yjll. Kr. Pol. .
97-25
97.25
postanowiła dziś na placu Opery, urządzi~ RUlIka pożyczka ...ehodl1ia .
102.102.80
manifestacyę przeciwko wystawieniu ope4.'10 poi
r. 1887 .
9625
96. ~ó
998'1
ry "Lohengrin" przy okrzykach: Niech Lis'y E.. t. zi.m. S.ryi
I.
100.36 lOO.óo
żyje Francya! Niech żyje Rosyal Prefekt List; ..st. ;;. . IV~~... Ser.
101.50 101.policyi przedsięwziął już odpowiednie środ"
"
u
V.
1''0.10076
ki celem zapewnienia wolnego dostępu do Lilty .... Ł. Ul. Łodzi !leryl I
teatrn.
Londyn, 11 września. (Ag. p.). Z Shanghaju donoszą, iż skutkiem nizkiego stanu
Giełda Berllilska.
Z d,ui .. U
wody kanouiel'kl nie mogą podpłyną~ do B.uJmoty roskie "raE . .
217.4.0 219.90
miasta. Dowódca jeduej z kanonierek an"
t1
na dORta" . . 214.50 1216.2S
gielskich wysadził na brzeg oddział majt- DlSkout.o pry... tn. . . . . . 3'1,% a'/,'"
ków z mitraliezą i tym sposobem zapobiegI dalszym gwaltom, spełnianym na

Londyn, 9 wrze ~nia. Onegdaj zagaj ono
New-Castlu wlec stowarzyszel\ pracy,
czyli 'l' rades· Unions, z całego trójj edynego
królestwa. Przybyło 1,600 delegatów, reprezeutuj ących 2,000,000 r obotników.
"9
.
M' d
d
Frank.urt,
wrześma.
l ę zynaro owy
kongres elek trotechników ot worzy! przemową sekretal'z stana Stephan. Uczestui
czy okolo 650 oS6b, między temi 198 de.
,. K
I
1'1
legatów zagramcznycu.
ongres uc lwa I
utworzenie sekcyl, mającej olJradowa~ nad
zasadami nstawodawstwa elektrocbnicznego.
Wenecy&, 9 wrze§nia. Dr. Finkeinburg
z Bonn, wspólnie z przybyłym z Zurychu
Fovelem, odbyli konsnltacJę co do s tanu
zdrowia królowej rumnńskiej. Wynik konaultacyi jest niezadawalniający.
Petersburg, 10 wrześaia (Ag. p.). .Nowosti" donoszą, te w guberuiach dotkniętych nieurodzajem, celem niezbędnej jednolitej działalności w kwestyj zbierauia zaPasów i dla uniknięcia korespondencyi pomiędzy władzami administl'acyjnemi a ziem·
stwami, tworzą się pod przewodnictwem
gnbernatorów osobne komitety, składające
się z przedstawicieli władz administracyj nycb i ziemstw, przy udziale marszalk6w
szlachty.
Wczoraj, po nabożeństwie IV kazańskim
soborze, petersburski specyalny komitet
rozpocząl swoją dzialałność zbierauia ofiar
na korzyś~ dotkniętych głodem. Na wystawione tace zbierają chleb.
Dzienniki donoszą, że mini6ter spraw zagranicznych wyjeżdża do Wiesbaden u i
Wenecyi. W Wiesbadenie bawi ua kuracyi małżonka ministra.
Berlin, 9 września. Knpiec Bock, czynny w pruskiem towarzystwie ubezpieczeń
hY(loteczoycb, po sprzeniewiel'zeniu sumy
378,000 marek, zbiegI. Pobudką czynn by- cbrześcianacb.
Iy spekular.ye giełdowe.
Londyn 11 września. (Ag. pJ. Z NewPetersburg , 10 września (Ag, p.). Roz- Castle telegrafują pod datą wczorajszą, że
kazem do wydziału wojuy z dnia 17 (29) zgromadzony tam wiec związków rzemieśl
sierpoia 1'. b. polecono zmienić pochwy u niczych uch walii, iż przedstawiciele wszystszabel wzoru 1881 roku, posiadaoycl1 przez kich rzemiosł powinni przyją~ 8 godzinny
oficerów I szel'egO'Wców. Nowe poch wy dzień pracy, jeśli większość członków w
mają być dl'ewnlaue, pokryte masą gnmo- glosowaniu tej nem nie sprzeciwi się temn.
wą, ze zmianą U1'ządzenia części miedziaParyż, 11 września. Choroba Juliusza
oych.
GI'evyego trwała tylko cztery dni. Umarł
Petersburg, 10 wrzegnia (Ag. p.). .Bir- na. zapalenie płnc w Mont-sous-Vaudrey.
żewyja wledomosti" zwracając uwagę ua Rada ministrów powzięła postanowienia
grożące Auglii I Niemcom lIiebezpieczeń- 00 do udziałn państwa w pogrzebie. Gr~
litwo, że znaczny zapas ich złota przejdzie vy zostawił dwanaście milionów franków
do Ameryki w postaci zapłaty za zboże, majątku.
twierdzą, że zapas złota Rosyi wyrównyLondyn, 11 września. W San-Salvador
wa obe~nie dwusta milion~m r.ubli i .ZWi ę -' wybuchły trzy nowe wulkany wśród gwał
kszy Się jeszc.z e prze~ zreahz~waDle na townego trzęsienia ziemi. SześĆ miast leży
rynku fran cnsklm nowej potyczkI.
w ruiuach. Cała I'zeczpospolita uawiedzorzo--niewiadomo.
Paryż, lO-go września (Agencya l>6ł- ua klęską.
*•• Miliony za Oceanem. Ameryk.. robi oocna). Minister wojny, Fl'eycinet, wy- New-York, 11 września. (Ag. p.). Do
od cz.su do czasn bilans mili.nów swoich, ~hy dał dzisiaj . śniauanie Da cześć komen- "Heralda" telegrafowauo z Salvadoru, że
wiedzieć, o ile którego szanownć należy. Obec- dautów
WOjsk uczestniczących w ma- kraj ten nawiedziło trzęsienie ziemi. Stra.nie nowojorski tygodnik Harpera podaje naj - newrach, tudzież zagranicznych attaclies ty wynoszą kilka milionów dolarów. Wienowszy ..ykaz, z którego ohzuje si~, te' Ame- wojskowych. Oświadcz>,ł on w przem6wie- le miast jest zbm'zonych, przyczem wieln
ryka liczy 122 bogaczOw, z których najbled- niu swojem, że manewry obecne daly Frall- Indzi straciło życie.
---niejs.y mI> d"a miliony dolaró", a wszyscy cyl pewność doskonalej komendy. Na przyrazem maj. 1,552 miliony. Oto głó .. oiejsze szły rok minister zapowiedzial manewry
Ostatnie wiadomości handlowe.
tuzy z tej listy: J obn Rockfcller m. 125 mil., armii tel·ytoryalnej . Armili dzisiejsza poWiliam Waldoń Astor tukie 126 mil., Jey siada zaufanie Francyl i uznanie Europy.
W• .,z.w., 10-g0 wrześni ... W.k.le krót. term. 0&:
Grold-110 mil.. Oornelius Vanderbilt-80 mil. .Nikt dzisiaj nie wątpi o uaszej sile, z któ- Berlin (2 d.) 45.97'1.. 46.05, 07'/., 17'/., 12'1.. 10
WiIi.m Vanderbilt-75 mil., C. P. Beotiog- rą potrafimy połączyć spokój i umiarkowa- kup.; Londyn (3 m.) 9.32'/. Imp.; Pur. (10 d.)
ton-45 mil., Runel Sage-40 mil., John Bluk nie" . W kODca zwrócil się Freycinet do 37.07'/., 15 Imp.; W,ed.ń (M d.) - - - - ; 4",
IIk"idacyju. Kr61. Pol.ki.go dnie 97.25 ąd;
35 mil., Wiliam RockfeUer-35 mil., LeJen zagranicznych attachU wojskowych. Obe- Ii.tl
t&ki.. mllle 97.00 ąd.; SOf. ruska połycok.. ".choStandord- 30 mil., Hefty Graen-30 mil., Wi- cnoś~ ich dowodzi pokojowych usposobieli, dni. I-ej .misY; 101.50 ż,d., U-eJ .mioyi 10UO
pod których hasłem od byw ają sIę tegoro- ",d.; 5'" potyczka " ... n,trS". o 1887 rolm Y6:l5
11m Astor 30 mil. dolaró".
''1<1.; 5'/, Ii'tr .... tA"n. si.",oki. l-ej .eryi li•. A. B
czue manewry.
luO.70 .łn~ ill-ej ••ryi IiL A B 100.21.> itd., 99.85,
Wenecya, 10 września. Drngie konsy- 90,
95 kup., V-ej •• ryi lit. A B - - ; "'/. listy za.t.
lium lekarzy nad stanem zdrowia 111'010- miastA. lV.ra .... y I-ej s.rY; 101.50 iąd., n~ soKraków 9 września. PI,zybył ta taj mi- wej I;nmuńskiej daje male nadzieje. Chwi- ry~ 1 0!._~ ••d, lII~ej lery; loo.CO itd-, V·. senlster sp:awiedliwo~c/, hr. ScbOobol'n dla lowo atoli nie grozi niebezpieczeństwo. ry. 9O.,~ "trL; 6". listy ..sta ..ne m,&Ita Ln lin..
"t<\, 103.75 kup. lJy.konlo: Ił.rli. 4'1" Lou1
wizytaryl sądów I zbadania sporu gran lc1.- 1Król zaulecb&ł na razie wyjazdu z We- 104.00
dyn 2 /,"., 1'"r1i !jOlo. \Vielleń
Petersbttrg · 5"I..
nego o Korskle Okie. Jutro udaje się mi- necyl.
\y&r to~6 knvonu s )JUU'łC8niem 6',.: lin! ultawne
n1ater'łłd do Lwowa. PI,ty lIiud au - I Wiede6, 10 września. Oberwanie się 0,0111.1". 102.Y, .. aru. I i li 209,8, Łodsi 170.2,
W
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)lam hon.r l.wlad.",i6 SEano".. PobliOlnod6
Łodsi i ~k.liey te ot"ieram 1" dniu 13 bi ...
lIll.OI\... mOJ\

III:

Z ca.łym

komfortem urz9rdzoll9r

CUKIERNIE )

w do •• S. WliUoklego. r61 II. Plotrko •• ldeJ
ł Zielonej

i larazem upraszam. upr~mie o równia ż;ozliwe,

jak dotyohozas, pOpl8r&lllll me!!,o przedsiębl .... t" •.
Z "ysokim szacunkl.m

.

A. Wwtellitbe"
1ąłó-3-1

DZIENNA STATYSTYKA LUOHOSCI.
ZlIIarU .. dniu 9-11 " ..e4uia:
Katolloy: D,ieci d. I.t ló-tu om.rlo 11," t.j
Iiezb~e ~hlopcó.... 4,
dsie ..eąt 17, dorosłych l,
w tej liezble m,.czYEn - kobiet 1,' miauo"ici.,
T.kla Kubiak, I.t 33.
EWUII.lloy: Dzieci do I.t 15·tn Emarło 8, w tej
Ue&bi. chlopcGw 6, dzi.wcząt 2, dorosłycn l,
w tej Uczbie m~iczyzn 1, kobiet -

a miano ieie:

Adolf Hiller, lat 33.
Star.ukoul: D.ioei do lat ló-tn l1D~rlo 3, .. tej
liczbi.• eblo~ców l, d,i.""E,' 2, doro,lych 1,
w tej lic.~,e m,żelYID 1, kobi.t - .. miauowicie :
Meud.1 Laugoas, I.t 27.
LISTA PRZYJEZDNYCH.
Brud Hotel. B. Frank, W. KoralewskI i K. Rad.
kiewic. o W....szawy, L. Lebr••ht & llognucyi W,
Iłutterworth z Manch.steru, K. Fiocher I Be:lina,
W Za".rt E Suprdla, H. S.. itgal I Rygi, Petrl
I Żyrardo"...
H.le' •••lel""I. K. Flseh.r, E. Bath i M. Culsen o Prus, J. Blnmentbal z Rygi, A. Citikow o

Tytli81l.

Hotel VIalorI •. Ritter, Fajan.1 Haubold, Wachter
Au.rb,ch, Gniazdo...k'l pułk. Lipski i

Koba,

G~Dob~ o. ~&r8"'....,., C'Y!,-yao" • Cher8.nia,

Licbtenatew I Kontey s K..h...., Xreun oLaboli,
Maj mon z Kielc, Tlozynin & Zytomieu., Szani ....aka I Lnbllna, H.e.,ner I Sieradza, Ter-AmtiDow
• Alekiandropol ...

}ji

DZIENNIK ŁÓDZKI.
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d d
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l1 ...

o

n

J. Szy.bohkleso.

w niedzielę

d.

l~

wrzegnia

1~91

MłJIl ll]ahp}Q
UlJ al!vI

e

H~
H

15. Piotrkowska 15.

.
.
Melodrama czal'odzieJsko-komJczna
H
ze śpiewami w 5 aktach 6 obra- ~

u. e u t Warszawskiego
Uniwersytetu doświadczo·
ny korepetytor poszaku.

S

-~

~
sprowadzone towary Ila sezon b'łe~ący
Z pierwszorzAdIl\lch
fabl'\/
k lU'ilJ' owvch
i zagranicznych.
'1:.J
J
J

H~

Poleca

H

~

świeżo

Magazyn towarów bławatnych, .- obicia na meble, dywany
i firanki.

ra H

'e

kondycyi lub lekcyj- H
Ol.ri ... Administracyi
lit. 8. .
1832-

. l bl
t
D Zła
awa ny,

j
dz
wybór niepospolity, §wieżo na sezon sprowa o·
nych matel'yj jedwllbnycll, f'ularów I
'w eJ:niauycll na suknie j okryci" , korty fraucuskle i krajowe nil
.uknle I okrycia, plusze, aks/lmity, brocllty ua pokJ-ycie salop,
Aauele drukowane krajowe i zagraniczne, ol'az

Une franr.aise
y

H
cherche une demi-place ou uue
chambre auprlls d' une familie. S'a· H
dresser au bureau du Dzje~ik C.

CHU8TKI

_ _ _ _ _ _1_,1)1
_-_
3

S

!~a:J.a:z~:=:~;u:~
H
IfO w DJ'eznie.

Łaski

O:'~~:Od~OI
kro'lri&11ką)

HI Jl!Syjmnje z
(i do uese·
lema 08'py
oedzle •• le od 8H 12
l od 3-5 po pol liowy
• Rynek '
domrano
Szmulewica.
16C3-8
~ _ _ _ _ _ _ _-;:-_ _ __

I

Dr. lod.
B. B. LilmB'
~
un 11SOD'
lin

H~

pnyj,!,uj. codsienni. od ,rodzin, 9-11
H rano l od 4--5 po południu. IDt.. Piotr·
kow.ka " 19, dom Ep.t.I.... obok. bot""
lu ViCtOriL
177'1-15
H
__
ć

I

N

Hs K L E P
HI

"

~~ otrzymał

rr

owos ..

oGR oDNI

JUl"Janow
,,,
z zagranicy
port

CZY

lelki trans-

BUKIETÓW

H

H

."BŁNIANB.

Dr BOGATO ~AOPArrR~ONY

__

udziela lekcyj śpiewu.

Adres: u Rejenta Kamockiego, No· H
wy Rynek, dom Kamińskiego.
H

Inlet

_________
1835_
- 3_

POTRZEBN4 jest

m7'

zar~

H

p ANNA

b· ć

h uajróinorodniejszych materyj od najZła o ł me owyc, tańszych no najdroższych jako to:
'lJtreehty, plusze, brocateJle, juty, buretty, cretonyt etc• etc.
SkI d d
· we wszystklcb deseniach i wielkościach, chodniki
a
ywanow
plllszowe,U utowe, tapelJtrl i kokoso-

pończosznic-

pozwolen~~~ie;!dzy 8ZkOJnej'~H

~!t!~~!~ g~~na~~~!!

I materyaly bawelIlane, kołdry plk8we, watowane Jedwabne i wełniaue, sławuckie, plusze.l plałdy podróżne.

zagraniczny i krajowy, stołową bieUznę

D· l

nzdolniona. w
H
twie, do pracowni pończoch p. ~
Łuniewsldej, ullca KODstutyllOW. H
ska Nr. 2 nowy.
1833-2
Za

Dr. W.

H

H

zach, z niemiecklego, muz. Milera.

H Ulica PIOtrkowska .Ii 45. 1712-10

~

. :n.

OBROŃCA SĄDOWY
~H~ mieszka we włunym domu,

H

wszystkie rodzaje i gatunki

Z dniem 15 wrze§nia otwieram

. SUKIEN D!lSKI~H ~~
}~~~!D~dsi, puy ulicy S- o .lu- r. ~

ztJajdują się

CENY STAŁE.

••

Południowej

,. ulicy
·H

~

HH

Skła d FIRANEK.

M. Donchin

H

8pr~eda~ podług Ceftłłika.

1

Waj..

i~burettowe,

we, 8erwety i kapy pluszowe, jotowe

z!pe:!:c HH
troskliWI} opiekę, ulica Dzika dom ~I
Hermanowej Na 523, 2 piętro

182~2

bl

H

}ji

przy

31 nowy.
1639-3

Obiady'
::::a~:y'!~ 'm~1~:0~~d~e1~m,:
16,

stróż wskaże.

1847-3

FOlwark

na sldadzie.

.~o.podarowanl> maj\cy rOll...

~r:t:!~~~~1!id~fi:i!~r;E
dobrze

• il

~J~~fir,:,~~;mif!.e:':f!~~~i Herzenberg i Rappeport. :f.!:W;3.
~~'fr!;l~:i:~~F!
Al.

Tam;;e !pQtrzebn.

.~

-

<ar.z uzdolnion.

~H
~

uli. . . Iodowa

18ł()-3~ ~rtt

.ts.lozarkpa Ol TuoRzeZEBnaloaN"E

W Łodzi,

~

POkOJ•e
SI}

ulica Piotrkows)ra 15.
1850-10

ZGUBIONO

eZ:Z:Z~==Z~~~-=:ZFab:rYZka==O~T;W-U-:;:::~ie!
WYd!"~~~tej!e~~!!':tratu
Byrekcya
li
odstąpienia
imię
CłapińBkiej.
DrogI. Ż elazneJ.

1W'le dens
; ]"\lej
arszaWSL(O-

UT

Częstochowie.

lub

w Da

Bliższ& wiadomość

umeblowane I nleomen
w kantorze Edwarda Kremku &
blo,!"Bneo,dla artystów I teaktłru podaje do wiadomo§ci osób interesowanych. że na potrzeby r. 1892, 1893 i 1891 0-0, Piotrkowska 93.
1836-3
polskiego.
lerty uprasza S ę s a- ma ..miar zakoDtr.ktow&6:
dać w hotelu "Victoria"
1829-3
okolo i29,OOO .. tak podkł.dów dębowych z::,ye..j~y~? 8' X 10"/6"
"

POTRZEBUJĘ

.

"

POKOJU

oddzielnem wejgciem w po rządnym, czystym domu od 1 października. Umeblowa.nie poż4dane. Ofer.
" tr
. D'
'k"
t y d O Ad mlDa
aCyl " Z1ennJ a
pod Jit. F . P.
1848-3
i
!
I
Z

8ł,OOO"
61,000"

.t

I

8

X; 9 Jł,

225, i72,5 oraz

k81.żeczkA lea'Uyma-

•

....

(30) w1'lo41l1a r. b, oplecl,towaną de~l.r.cyę, ,n,plsem n. koperete: "Deklar.·
cya Da ~o.ta...ę" (wymi.lli6 przedmiot i rok).
S.co.gólowy wykaz potrzebnych podkl&dów i belek może być przejrz.ny

w Wydzial. Goopodarczym codEiennie, z wyjątkiem dni świ~teczDych i galowych,
w aw;ykł:fch godzinaca binrow~.oh, lącznie • warllllk.mi dostawy, kt6r. p.... bio·

rącycb udział w konlrnraDcyi ilO.....rnnkowo winn, być wlasnor,cznie podpi.aD.

'l'"

IIJ!I• • • • • • • • • • • •

takowe w magistracie.
ZGUBIONO

1839-

kartl} pobytu,
wydaną z gminy Radogoszcz,
imię FelikSĄ Koprowskiego

tutejszym magistracie.

1849-1

"KRAJ"

-

2,401 .otuk belek d~bowych do mOltów_
)[aj~cy cb~t kpnkuro...ania o pomieniDną do.tawę w c.ł~§ci ~u.b w c~ę§c~
oech... • Iollt Da ręee.Nacoelnik.& Wyd.talu 60.pod~rc.ego. n'Je6źDleJ do dw. lIS

I

"
ZgubłOnO
paszport

Anny

Łukawy znalazca ra.ezy złoź16

-Ił w

:

Ił
sosDowych zwyczajnych 8" X lOU,'6",
495 kompletów podkładów dębowych podroljazdowych, czyli 19,800
"tuk rÓŻDycb wymiarów, stanowiąoyOfh slÓp bieżących

Do dekla~acyl Dal.ety dolą.czyć duplIkot kwItu k•••y Gł~wńej drogi żelaz uej
Da .loiOD. wadinm, WytÓW1lyW'nce 10'10 zaof.row.neJ rocznej d08taWy'
cYln. wydane z tutejszego maDeklaracy. o.ób, kt6r.by warunków nie podpisały, lub w.dium nie wniosły,
gistratu na Imi~ ADny Zielińskiej. ni. b,dą przyjęt..
1807-3
Łukawy znalazca raczy ZłOŻyĆI'• • • • • • • • • •
1

I

Nrił~'"

TYTONIE i PAPIEROSY

•

pismo pollt)'cue, spoleezae, ell:olollłezał IJteraekle pod redakc)'\
Erazma PlItu co tydzień w Pethrsburgu wychodzące.
Wobec cOI'az większego rozpowszechnienia ,,KI'aju" w miej.cowościach Cesarstwa i Królestwa, dla. okręgu fabrycznego
Łódzklego rynki zbytu stanowiących, ustanowiliśmy z dnia l
wl'ze~nia 1'. b.

age-nturl} Ogl061J1eD

do Kl'aju w Łodzi, do przyjmowania ogłoszeń po cenach r6dakcyjnych i takow,. powierzyliśmy Panu ZY.rlDontowl Józefowi NaiDdklemu tamie przy nI. Skwerowej Nr.
U13? zamieszkałemu. Cena ogłoszeń znajduje się na nagłów·
ku pISma.
1843·3·1
A.dmłnlstraeya Kraja.

znaue ze swej dobroci fabryki
na

Łaskawy znalazca raczy złożyć
jl) u wójta gminy Radogoszcz.

1861-1

Zabląkala się _wyżlica,

BCi J. i A. Asłanidi
z ROSTOWi I./Donem
otrzymali

NOWI·n' \JkI· l·

Glu"clrsohn

aredniego ...uoatu, brOD,owa l PIES po·
pielatu w ciemne ceDtki, ~.ilniego WlroD \ .
ato. J!.toby wiedaiał gdzie ai~ tak....
zntJdujt, lliecb da ona6 na ni. Zgi.nkt
W ŁODZI,
dom DiRera do StouewolUego. Ni.prawy
ullca Piotrkowska Nr, ~'3/.6 w podwórzu
przywldciciel poci.gni~ty ZOlt&lll. do
odpo-.ri.dsialno'ci •• do ....J. Tamt. lIrlJI s,. do nabycia. we wszyst.kich skł ada ch
dystrybucyach Ło.
bl~ał .i~ . . . ły pleeek (~elD08).
• k li
1728 3
Prawy (O
wldciciel
kOli tu ...•
,iiJ• • • • • • • • • •dZl.·.l.O.O.Cy.·• • • • • • •-• • •1
d.brat
mu". sa zwrotem 18ł4--1

Niniej ..em mam bonor
w mieki. tutej81etD

fabrykę

zawiadomić

Ss. PuIIUCSl\04t, ii otlrorsy_

wyrobów platerowanych

c

Staraniem mojem ~e sadowolnit uajwybredni.jue it<\ll&llia S.Down.j PublicRości tak elegt.Dekim "1końc..mem jak i ' ...........
moich wyrobó .... -Dla dogodn04ci Ss. Klien\eli pn1i.1Ij~ " • ..ode reparur.
w salu.. mej fabryIU ... cbodz,c. t. J. arebrsenie, ałoceni. i niIIi.... aaIe.
Nadmieniam, i. najbardziej .niuczOD. l'rsedmioty wychodą • mej f&brrki
""połnie tak jak, Dowe. Polecaj ac si, ł&Bka1fJ'lll ,..tgdom Ss. P. mI.utt.
i okoliey po,o.taJ~
•
• nuaJlOwaniem

Ludwik HENIG.

IIF Opr6es ...yrobó ......Iunej fabryIU akład m4j j
..........._ _
......iolln "1bór wyreU. plal'rI."JO~ ,IIMrU.~o. Waraia""'"
fa.ryk.
18ł1-11

=

owicie:
:nateryal'y JłA suknie damskie, jedwabne i
ne za~ranlczne i roskie, czarne I kolorowe,
i w naj nowszych deseniach.

wełnia
gładkie

•

Suknie odpasowane.
ł

tlzkodtle

Tureckie

materyały

dwabny 8daJY8szek. plusz jedwablly i wełn/a- •
ny, brokatela. f'rlseur i t. d.
Barchany drukOVaue w nadzwyczaj wielkim wyborle od 9 kop.
•
Barchany

na szlafroki.

praps des Dames. w doskonałym gatunku, dekatyzowane.
drllkowany w

HaBllra

najpiękniejszych

francnskie i ruskie.

Chustki damskie i szale

Planele w wielkim wyborze I w dobrym gatunku.
Kutery

blał'e,

v

J

Hol'dry podróżne I na ł'óżka, elegancłge i zwyczajne, w bardzo dużym wyborze.

ganckie.

Następnie:

deseniach.

na p.rauC:lle daD18lde i żakiety
gładkie i w desenie: kamgarn, szewiot, jey

Dywany, portyery, chodniki, fira:g.ki. płó
tno, towar biały i materyaly na flagi.
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Wyłączna sprzedaż dywanów Warszawskiej fabryki BAENDER et 0 9 •
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Ospyra 1. B. lleTpymyuac'Io, lEHTeJlbCTByntiA B'Io rop. JIO)(SH B'Io .11;0-
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ł(ONCERT

NA KORZYŚĆ

straży

~N

npO.ll;aBI1.TbClI ,l\BWI!1I110e HlIYll\eCTBO
npH1Ia.ll;lIeZRlI\ee MapTHuy II E:ae·

N ulI
cyop. Yp(faHcKBlI'Io, aaKJllOqalO'
~eeCB B1> Ropod, 6PHqKlI "CBII-

~ BBU H O.tńlueHBO? 128 py6. ~ IIOD.,
r ua y,l\OD.lIeTBopeole OpeTellSiA MaiłlIUXI1. JIeOquI(Karo.
~
OOUCb H OI\1IHKY npO)\auaellIU'Io

tr

~

rN

npe)(lIeTOB'Io 1I0ZUO paSCII1ITpHBaTb

~

B.;a;. Oy;a;. IIpHcTaB'Io IIeTpywyuac'Io

ogniowej" ~~~ !p~I~B~::c~~F!:~:i~:IB:.;a;m

JN

~

dawnieJ' G REYMOND

00

• •
Poleca. cukry deserowe, czekoladki, karmelki
herbatniki i petlf'ury, na. żądanie w specyalnych pu- tła
dełkach. Przyjmuje obstalunki na lody, kremy, gala- 'fi
' " ręty, piramidyweselue, tortyfanł.jlzyjne okolieznoś'fi cia 'e. Na składzie; czekoladki, czekolada w ta;
bliczkach i w roszku, o lIZ k kao Z. f<\bryk E. 'Ve'cJla
i BielU" i Piotrowski. Znaczny zapas g08tOwnych bombonierek.

KIO CZI

ę Si: w NIEDZJELĘ, dnia HI września r. b.
18371834-2
OB'.óHBJIEHIE.
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niezawódny m-odek na IPluskwy, wszelkiego rodzaju wykonywa.
ro OKpyra l. B. IIeTpywyuac'lo, lKHPRACOWNIA POZł;OTNlCZ
TeucTByIO~il! B'Io rop. JIO.ll;SU B'Io
A. NOWAKOWSKI,
,.
..........
illliiiiill
____
.......
I. . . . ,l\01l1l N 1437, 06'1oHBJlRen, qTO
•
CeoTs6pa 18 .ll;UB cero 1891 r. C'h 10
Blelań.k.. ~r. a.
qao. yTpa B'Io ropo;a;lI JIO.ł;3H B1>
'WŁodzI· we wszystkich PasAtl ,Meyera gdzie fotbgrafia.
.11;011'11 IllTapKIl no)('Io N 1437, 6y·
u II
U zgaczniejszych
B. WiijwilZ6wskiego.
)(eT'Io npO)\aBal'loCll .ł;BBZBIIOe lUIy- składaclt farb towarów kolonial
236-50
..... ~eCTSO npuua.ł;lIez81I\ee HaOJl'lli\BIlnych.
1769-4. . . . . . .1I!II1IIII• •_ .....
~ K31d'lo I'ol'lIH6a Ecce, saSlIlO'laIO- I~III!!II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .II!!!
O ~eeC8 B'Io qeTIolpex'Io KoposaX'lo B I~
Jj OI\lIl\eDUOe 120 py6. - KOlI., Ba
fumy
..... y.ł;OBJleTBOpeme npeTeosil! JIIO)[Og:) BHKa reJl,llepTa.
I'i' OnHCb H OI\'IIDSY npo.ll;8:uaelllolU
w Łodzi, ul. Piotrkowska 18:·
~ npe.B;lIeTOB'Io 1I0ZDO paSClll1.TpBBaTb
~ y CYile6D&rO IIpHcTaBR B Blo .ll;eBb
po) npo.ll;3lEH 1Ia lIterlI oooli.
JIo;a;sh, AlIryCTlI 24 ,lI;HlI 1891 r.
uznany pruz wielu lekarzy jako LECZNICZY, poleI:ą' H.;a;. Op;. IIpHcT&n IIeTpymyBac'Io.
f, melodykołłÓw
caJą hurtowo i detalicznie
po)
1838
w polllCl.eniu ze ~kladem

Koniak Kaukazki.

Sprzoda"

D. Z. SARADZEWA

Składy
l
Piotrilow.b 001.

Win

F. Jankowski.
Nowy-Rynek

Skład

s::

5.

~
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JIO!l.3BBCRaH ~a6pB'IBaH
BaH )J.opora

lI\eIIta-

T:n~~~:.B=~e::,~~o~~:

Uft R.n8A.ol)!oA.~·HBBO,.." 8a lillió40S4

on 8 (tOl ABryera1891 r.,

Yup-li • .1(.,.
"'.OpuKol
o.....o&olł
otn.uuerr.,
• ..., lKe>:1Iauol "Jlopor.
Ar'

B. Wilkaszewski et J. Sc'hnbert

fortepianów, pianin
lWVT.

Wynajem instrumentów.

__ Przyjmują się zamówienia na
strol-enla J .etaracy" J'ako tez'
A
'"
na tran.port
opakowRnle.
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