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'Nowy 'gmach gimnazyalny.

Ęraj Dasz doś6 posiadał i posiada ludzi
możnych, poświęcających znaczn środki
na rzecz o~~łu. Zapisy na cele użytecz·
ności publicznej, ofiary na rzecz instytncyj
'iBtuiej/łcych łub projektowanych, nie stanowią
cale, ani W przeszłoSci, alli w tera.'źuięjsiogci zbyt rz.adkiego zjawiska, mimo
to w cz~sice zaledwie zdblne są zadoś6·
nczyni~ potrzebom sp·ołeczny'P . Z uznaniem
też gorącem należy każdy takt taki przyjmować i podnosi6 \vci,ż ducltll. bflarności
, wśr6d ogólu spoleczeństwa. 'rAkle , młode,
jak Ł6dź, oguiska, ~mbardziej potrzebUją
częstych przejaw6w ducba oblwatelsklego
mo;żnych jell~ostllk)
niedawno bowiem
wzr6słsz.y, nie były dotąd w stanie zaspo"
koill swycl' licznych potrzeb chociaż w takim sty~niń, w jaldm je mają zaspokojo· ne inne stare siedliska ludzkie, kOI·zysta.jł ce z zasobów odwiecznego uspołeeznlenia. Wspaniałym przejawem takim jest
wzniesienie dla Łodzi uowego gmacbu gim·
nazyum l1Ięzkiego z fundacyi rodziny Scheibler6w, tem Więcej zasługujące na gorące
uznanje że istniejąca potrzeba zaspokojo·
lIą zostJua przez to w wyższej nierównie
mierze lIit UM do tegQ przyzwyczai6 mogła ogi\łna Yf kraju skala wymag!lu w tym
.kiłlrunku. N9wy bowiem gmacli stanowi
os~tni wnaz postulatów pedagogii i hy·
· gleny szkolnej i pozostawia inne podobne
budowle w kraju daleko po za sobą,
Gmach gimnazy.um m,ęzkiego, wzniesiony
jl/,ZY Ulicy DzikieJ. na obszernym placu, w
bUskiem sąsiedztwie z jednej strony ko·
ściola katolickiego św. Krzyża, z drugiej
kościoła ewangielickiego św. ,Jana, zbudo·
wany w stylu przeważnie )'omańskim, bez
prze(adowania V( ązdobach zewnętrznycb,
" zatracających nieraz szlacbetną prostotę
linij arcbitektonicznych, rzeteln~ stanowi
Qzdob9 nietyl.ko tej szybko rozwijaJIlgej się
dzie4:ticy, ale i całego miasta. Wstąpmy
na cllwilę do woę.trza wspaniałej budowli.
U wstępu obszerljego przedsionka, po
9bu sU'9nach mieszczą sięY wejścia do kan·
celal'yi gimnazyalnej i mieszkań zwlel'zch-' nlków zakładu. Przedsionek roz~l)a się
, dalej w oli,szel'ul} salkę. Po obu Jej stro·
nacJi I '\fidnieją obszerne alkowy, przezua·
czooe na ,iarderobę uczoióW. Dla każdego
ucznia Jest tam Ij'ieszadło oddzielne, skłll'
dające się z dw6ch ezęści: dla nakrycia
głowy j p~aszcza, opatuooe numerem \)0'
rządkowym, o którym każdy 'wychowal)iec
będzie musiał pamięta6, aby bez trudu i
' z~ęszan~, zwykłego przy rozchodzeuiu
Się, zwłaszcza po ukończeniu zaję6, traflć
m6gł do swych L'Zeczy. Wieszadla urzą'
dZOJlo w tell spo~6b .stara.niem. dyrektora
· gimnazyum, p. Rożdzlestwleńskiego, zuanego z pieęzołowitoścl, ~ jaką stara się
ochroni6 wychow~ńc6~ gimnaz~u~ ?d
wszelkiego narażeDla Się na przezIębieme,
tak częste u lekkomyślnie traktujących
awe' zdrowję malc6w. Dwa spore t;ustowne piece, zapewniają dobre ogl'zanie ob·
szeruego prze!lsionka. Piękna mozaikowa
llPsa!1zka 1'olli , 1'łudzenie ~ywaJln. W głębi
wznosząsięokazałe.sz6roklel wygQdne scho·
dy z białego marqlUru, opatrzone gusLow·
nem i poręczami z bronzl! i dl·zewa. Nim
wst'lpimy na nie, Il&jrzyjmy wprzódy, gwoll
systematyczności pl',zy obejrzeniu gmacliu,
do wzorowo l/.l'Ządzonych SU;fe.yn, CAłe to
miasteczkq prawie z labiryntem korytarzy
i pl'Zejść mnóstwem w:zwi n&okoI9. DI·.zwi
'i\!iodą, d~ pomi.eszkań dla służby, woźnych,
do pom~eszczeń na różne rekwizy~y szkolJle l gospodarskie, SU~'yny te, Widne, ob$~erull wysokl,e maj,. podostatkiem Ilwiatła i powietrza,' jco ~k rzadko daje się If
ąnterenach OSiljogllą6. Tu,oie4aleko od wej.
licia, 11\ pl'ftowej sb,'ony, wldum'y mały przy·
I'l,ąd wodociągoWY, dostarl(Zający wody do
gabiQ.e~1I fizycznego. W suterell,llch 1'0ZpOczyua się system węptylacyi gmachu, dość
IIkomplikowany i kosztowuy. Rury lIs'ł ce
czerp\ł świeże jlowietrze wpl'!l5t li: ze·
wn'ł trz powietrze to przechOdzi nutępnIe
przez ;pecyalne również w suterenach mie-
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~czące się piece i, suche i ogrzane, roz./ acyj, zasiągniętych 'przez p. dyrektora wym, prof. p. Słułewski wykłada .fizykę
chodzi się kanał!-~i 1'0 gW~chu, przęz ąpe- gi.tDnazy.~IU, m~ I~ajmniej szkodzi6 wzyoko- nie w klasie, lecz prawie wylącznie w ga..
cyalne, metaloweml kratalJll pokryte otwo WI UCZIlIOW.
wu/.t!o zalewa te pokOje ob· blnecie, wuystko w:yj8.Śniając na przyrzą·
ry, które znajdują się nad ~odłogą w każ· ficle. Ponad nodłogą widnieje wszędzie dacb. Wzorowe, utraymauie gabinetu l
dej sali szkolnej, na kory tanach, w gabine- czarny I otw6r, zamkuięt.Y ozdobną kratą pI'odukcyjne, dzięki k~mpetentnym . wsk ..•
tach. PowletI:2:~ to, jako lżejsze, ma Qą' tel :t zną-to uj §cie kKoalh wentylacyjnego. z6wkom, o2;ycie ofiuowanych funduszów
ży6 ku górze, wywoływa6 I'uch fal p/). Ponad dl'zwianli otwarta, stale przytwler- je t prawdziw4 zasługą p ~ blego zap :lłu dla
wietrznycb I wymianę zepsutego powietr~a dzona, żaluz,Ya ma pomaga6 do wydalania nanki I gorliwości o dobro uczniów wspom·
na ś'!I'ieie. Dopomagac do tego mają w}a· powietrza zepsutego. Zresztą wentylowali nianego prof. Slużewskiego, kC6rego Ol'az
snie owe kyoryfery, z których <lwa mie- salkl będzie bardzo łatwo, gdyż próoz te- Władzy gimnazyalnej upl'zejmości zawdzięszczą się w suterenach, a jeden, nrządzo- go g6rne cZ'ę ei okien, ruchome,. UI'Z~' czamy miłe chwile. Śjlędaone przy objljrze.
ny na poddaszu gmachu, pomieszczono dzone są 'W ten sposób, 'te wedle życzenia nin gmachu i w samym gabiuecie.
w ozdobTlej wletyćzce. Wreszcie przytwier· możua je czę§ciowo uchylid, lub całkiem
Na placu, taczającym gimnazyum, II're
dzone stale nad wszystkiemi drzwiami do otworzyć na wew.fi'ltl·z z łatwooleią J ednem jeszcze robota: plantują grunt, przygoto8al szkol nych i na Jmrytarzach żaluzye q- poruszeniem ręki , regulując wedlug woli wują miejsca DA klomby, plozeprawar\zają
twarte, rilajt} się przyczyniać do wytw/)· doplyw świeżego powietl'za z ullcy.
dr6zki. Na rok przyszły zazieleni tu. się
nenia silniejsz,ego prądu powietrza dla u·
Pomijamy wlel~jeszcze dNbniejsllyob u- naokoło. W dle }lrojektu p. rlyrektcrll.,
łatwleDia szybkiej wymiany cząstek zepsll' rządzell, oblllcbowal\YeIl zawsze 11(\ wY$'o· ' Idomby przed gmacbem m'ają być zasiane
typu na gwie~ . System ten wentylacyjrly dę I praktyczność, a w niczem ńie gwałcą· kwiatami polnemi, kt6rych nasion ma być
wykonano według planu, ułożonego przez cych wymagań hygieny, poświ ęcimy jesz- spl'owadzoną cała kolekcya.. Nowqść to barp. J abłoósklego, budowniczego zWarsza· cze przy tej sposobno ści troszkę miejsca dzo sympatyczna i przytem maj ąca. za s o·
wy, który zastosował ' w uim najuowsze gabinetowi fizycznemu - prawdZiwemu be· bą tao!oś6 ntn:ymanla klombów. Na obzdobycze techniki w tej dziedzinie, ze zmia· niaminkowl gimnazyum wgród innych środ- 8zernym placu, po za gmachem, ofiaro\l'al
nallli swego pOjDysłu . UrządZenie to lio- ków pomocniczych naukowych. Tak boga- aię p. 1. K. Poznański urz,dzić piękny
sztowało przeszło 5,000 rubli.
tego i stanowiącego , o,statni wyraz nanki ogród.
Wraca.jmy teraz z suteren do przed· pedagogicznej gabiuetu fizycznego nlli po~
W zakończeniu musimy zaznaozye, że,
aionka.
sialla beźwątpienia żadeTl zakład średui je~ll Bił jakie ustel'ki, jak w każjlem
Klatka schodowa obszerna, zalana poto· nal\kowy W Królestwie, a zapewlle nie 4lziele ludzkie m, ktcke wykazać mogliby
Karni światla, l'ównież jak oparty na ko- wiele icb posiada ua szerszym świecie.
tylko specyaliści, - to cbyba nader nie·
tumuacb przedsionek, uderza gustem i s-llaJest to rezultatem Ivielkil\j ofiamości znaczne i nie zasługujące na wzmiank ę .
chetną prostotą ornameutacyi. Wszystko łodzian; środki bowiem rozporz'ldzalue Soisłe wykonanie planu i piękne wykoń
w kolorze kremowym ze złotemi obw6dka· gi\l1ll8zyum nigdyby nIe starczyły lla rów· czenie gmachu prawdziwą są za ługą bumi i żylkami, w nader jed'u ak umiarkowa· nie bogate zaopatl-z~nie gabinetu we downlczego gimnazyum, p. Markiewicza.
nej dozie, o ile potrzeba tylko dla ożywia' wszystko, co tylko może przynieśtl pozy·
Od dni kilku już gmach służy swemu
nia tła I u vydatnienia linij. Wstępnjemy tek wykladowi. Nie możemy wymlenia6 przeznaczeulu. Niech słnży ta./{iejako piękny
po btalyc1, mal'l)lurowycll wsclwdach Ul!. tu. ' ązczegóto\Vo tego , IIlnQst)Ya narzędzi, pl'lykład - obywatełskiego czynu, a pierwpierwsze piętl' o .) wchodzimy lIa korytarz, instrumentów, przyrząu6w, ciekawych nie- szy rok szkolny, rozpoczęty w nowem sie:
utrzymany w tym samym stylu, co przed· tylko dla specyalistów. Jedna piękna o· dlisko, niechaj będzie wstępem do lIoweJ
sionek. Korytąl'z to tak szeroki, że I'obi szklona szafa zawiera instl'umenty i przy- ery w rozwoju tutejszego gimnazyuml
wrażenie sali podlużnej. I tu światło leje rządy, slużące do wykładu różnych dzla·
się obficie przez szerokie, gęste okna; wiei· łów fizyki : optyki, akustyki i innyCb'l
kie piece, doś6 gęsto rozstawione, zapew- Znajdujemy tu cenne, matematyczuie doPR'1UUYS ł U
niają dobre ogrzanie, a wysoki sufit wraz kllldue. nader czule przyrządy, stanowiące
fi
n
bfim li l
.
z sz~rokością korytarza - dostatek powie· ostatni wyraz nauki I i pedagogii, una·
trza. Wycbodzące na korytarz drzwi pro- 'Oczniające przed oczUlami prawa fizyczlle,
DROGt ZELAZlfE.
wadZI} do biblioteki, gabinetu fizycznego, Przy obserwowaniu subtelulejszY\lb zjaX ZaprowadZouy z polecenia mioiste·
paru sal klasowych i sali rekreacyJnej. wisk, trudnych nieraz do dok łado ego roz· ryum komunikacyj, wskutek. prośby fabt<yWszystko to Widne, obszerne, wySokie. różnienia pr~y pomocy wzroku, uleocellio- kantów i kopców ł6dzkich, 110 w Y P o clą g
Salki o trzech wysokich i szerokich ok· Ile przy wykładzie oddaje usługi specyal- osobowy z Koluszek do Łodz~ konach, gęsto umieszczonycb, stanowią typo· uy przyrząd, zwa,ly sciop~ykonem. Przy munikujący się z kuryerem wieczot:llym
wy, powta~zafący się wy~ląd lVewnętr~lly pomocy, ~rzyl'zą~n otrzy.mujemy w dOlVol· kolei warszawska-wiedeńskiej, jak wiado·
pomleszczen klasowycb I Innydl pokOI, z nem pOWiększenIu wyrazny obL'az 011 tyczny mo, korsuje już od dnia. 20 b. m. Dowia·
przezllaczenie\D naukowem, vł gmachu. Bar- instrumentu, ua kt6rym odbywa się do- dujemy się jednakże, że kasyer stacyi
dzo piękna, sala w pośrodku korytarza ma świadczenie wraz z obserwolfllnem zjawi. W&l'szawa wcale dotąd nie jest o tem
słuty6 na chwilowy pobyt dla uczni6w, skiem, kt6re do~ ł.i·zeże w ten spo~ób naj. orzędownie polufOI·mowany i na tej podmających godziny wolne między wykłll.da- słabszy WZI'ok doskonale w odbićiu, rznca- stawie biletów bezpośreduiej komnnikacyi
mi, moze by6 także użytą do gitDnasty~i nem lIa ekran. Odllywa się to naturalnie z Warszawy do Łodzi sprzedawać nie
Inb 6wiczeó fizycznych wog61e poiJ,czas zi- przy możliwie absolutnej ciemności w ga· chce. Okoliczność ta naraża pasażerów
my, jakkołwi* obszeme korytarze rów- bluecie, do czego slużą automatycznie Ill\ niepotl'Zeboy kłopot kupowania dl'ogienleż dob1'Ze na cal ten mogą służyć. O!!:I'O' spuszczaue z czarnej wełnianej materyl, go biletu i przeładowywauia bagażu na
mue okna dostarczają tu światła llI>ficle, szczelule do ram okiennych pl'zystające stacyi Koloszki, co wobec krót\dej I/auzy
a miejęca jest tak wiele w tej sali, kt6- story, które zupełnie pocliłaniają światło. pomiędZy przybyciem kuryer8' i ollejśeiem
i'ą ~wa6 możua rekreacyjnl},. że . sw·o- ;Równie donios~e usługi ,odda~e scioptykor pociągu łód~iego może uawet spowodo·
bądOle cala setka chłopców bawiĆ SIę tu- przy wrkładzle kOllmogr/lfit, przenosząc wać sp6źnienie się. Zwracamy si .. przeto
taj, ". ńawet podokazywa6 trochę !'loże, w nadel' wyra~nem odbiciu optycznem na do szanownej dyrekcyi kolei waL·szawsko·
nie 'przes~kadzaj~c zajęciollj inny?h-hatllr Iyielki ek.r",u ze snecyaluych ~o~grafiez. wiedwiskiej, w imienill osób illtęresowa
ralllle, o tle nowoczesua peda.gogla .doka- n.Ych odbitek obr~y, przedstawlaJąc.e dl/O' nych, z prośbi ., o jaknajśpieszui~~ usu·
zywanie" uwzględnia, lub patrzy ua to z gi ciał uiebiesk,iclJ, powierzcbni~ księżyca, nięcie tej niedogodności przez wydaQ.\e odpobłażaniem, pl'Zez_szpary,
zaćmienie słońca, lunacye kslężycowe it. p. powiedniego pQlecjlnia kasyerom stacyj·
Odkładając 1Ia p6źniej opis bogatego ga· zjawiska i 11I'awa układu słouecznegQ. njm, a w szczególuości' kas~erowi stacyi
biuetu fizycznego, wzoie~iemy się o pi~tro Uczeń uczy si~ przy~em, sam nie wiedząc Warszawa.
wyżej. Na piętrze ~m wid~my ~nowu po· 'pra\~le ~ieJ\Y, widząc .wszyst~o, ja~ na
X W tych dOiach Inspekcya rzą.dowa
doboy obszerny, Widny korytarz I sale kla- dłulu praWie, z łatWOŚCią badaJąc !)aJtrud· zatwierdziła projekt budowy n O wy c h
sowe, oraz przepyszną salę aktolVlh po- niejsze pl'awa analizy spektraluej i inue I i n i j do szybu, położouego w blizko§ci
mleszczouą w pośl'odku korytarza. Olbrzy- zjawiska przyrodzone, dla zroznmienla kt6- kopalui węgla kamlenuego "Paryż" pod
mle joj okna wychodzą na środek froutu rych musIałby wytężać wyobrainię. Dra· Dąbrową. Dlogo~6 linij wynosić będzie
gmachu. I tu łagodna, jasna, urozmaicona ga piękua oszklona szafa zawiera maszynę 561 słini. Roboty wykonane będą kosz·
gdzieniegdzie ~łocistemi prążkami bal'wa elektryczn~ i odnośne IIrzYl'Ządi; między tern i staraniem towartystwl!. francusko·
ściao, umial'kow:lnie zdobnych sztukateryą, szafami stoi st6ł, specyalnie do doświad· wło kiego, do którego lII~leżą tak \9ybudo·
mile wpad w oko. W płytkich wielkicb czeń urządzony, a wkoło ścian mnóstwo wany niedawno uyb, jak i sąsladująC&
niszach lIa tlwóch bpcznycb ścianach umie· różnych przedmiotów, mających pedago- z nim kopalnia "Paryt."
szczone bęM: w jednej !,or~ret NlI.jjaśniej. g!czne przy wyklad3ie znaczeuie, wśrM
X Z przejściem na l'ZecZ k8.ł·bu drogi
s~ego Palla, w drugiej bIUst fuu!1~tora Ulch zaś sil priyrządy bardzo cen ue, sta· żelaznej donłecklej I łozowsko· ewastopolgimnazyum, ś. p. Karola Scheiblera. Sala nowiąc.e Z'iobycz Mukow!} pl"{lwie te osta- sk,iej, tworzy sill uieprzerwaua sied
posiada piękną Qębową pósadzkę. Jest to tlliej chwili. Wszystko to są dary obywa- dróg rZłdo' wych, około 500 wior t dłu
bSlO zapr1leczeniil jedna z najl)iękniejszycb tell 16tlzkich, 'Vrzy niewielkie zafy IlM:Y ~o~ci, zaczynaj\łca się nad tnorzem BaIL.Y·
;al Vi Łod];i. 'Vutaj odbywać się b~dą u· bocznej ścianie od wejścia 9ta~wią piel" 'wem, w Libawie, a kofJcz,\ca się nad moroczystoścl gimnazyalne, a~ty otwarcia i wotną lub nabytą z fuuduszów gimnllzyal- rzem Ozarnem, w Mikołajewie i EJWutoz.amknięcja. roku szkolnego I , t. p. W sal! nych kolekcyę przyrząd6w i in trumentów polTt i nad morzem Azowskletn, w 'ragan·
nie ma jeszcZ!l żadnych mebli. Salki klas')- fizycznych. Ogółem wziąwszy, wl\rto§ć o· rogu i Rostowie.
we, każda o trzech okn~cb, obllczoue · ą becnego gabiuetu fizycznego przenosi S\1'
X W cetn wydania specya.luego pod.
lla w.Ygodne pomieszczeOle około -lO u~z· mę ~,OOO rubli. Gabinet ten przedstawia ręcznika t e c h n i k i b u d o w y d r li g ł e·
niól\'. Ściany pomalowano wsz., z .. Ql\ prawdziwy ~I'yumf nauki poglądowe.j, dzilf I azn ycb w Rosyl, lJrzy miui8teryum koblado-azary, łagodny kolor, co we III I1lfo1'- ki jllgo bowiem bbgatIm pomOC()m nauko- mulllkr.cyj utwonono ltomlJyę specy&Illł
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35 osób. Komiaya rzeczona objeżdi& obe.- z plasku cokrowego, na lampę elektryczną robotników. W szafce, z której Pinel do- pr1)'gal6 ł powClięcewe trio8eiaDin
Lu.
cuie wszystkie drogi żelazne, w celu obe- i naftową; /la ap3l'at do wyrobu lodów; na stawa ł spirytus, robotllicy zauważyli kilka tomierska. Jad'łCf za nim ludzie, zamiast
znania się z wł&śch,ościami ich budowy. maszynę do krajania buraków cukrowyc~; butelek kwartowycb benzyny. Doia 26-go wydobyć przygniec!iontigo, zaczęli r07.clJwyna a[l raL Hkrzynkowy do antomiltycznego lutego o god$lie 6 1/ . rano, Pines przy- tywać siano, a nałiLdowawszy. swoje wozy
HANDEL.
jechali. Dopiero gromada Indzi, vowra:
X Na tutejszych targach zbo· wydawauia biletów wizytowycIJ i tym po· szedł do fabryki i nie czekając, aż się zbiożowych pszenica uie ma IloPytu, żyto i dobnych przedmiotów; na trulllu~, przyśpie rą wszyscy robotnicy, kazał obecnemu ro- caJ'łca z targu z Łodzi, podniosła wóz i
owies s'I poszokiwane. Od wtorku Iprze- szając, rozkład z włok; na maszyn ę piszą botnikowi Mikołajowi Graf zapalać lampy. wydobywszy silnie potłuczonego wieśniaka
Przy tej operacyi uafta w j nej lampie pomogła wYI'uszyć dalej. ,
'
dano n" stacyi towarowej: pszenicy 100 cą, nazwaną .Ko mopoiitą"·
X W celu rozwoj n rybołó"sLwa w Ro· zapaliła się i Graf, nie wiedząc co robi ć,
Pożar w Konstantynowie. We wlol'ek
korcy po rs. 8.35 i owsa 800 korcy po I·S.
syi
mini~teryum
wojny
delegowało
za
grazaczął
krzyczeć,
lam
py
jOllnak
nie
nucił
miastec1,ko
KIJU
tantyuó\v
pod
Łodzią
było
3.20-3.40, a na Nowym RynkI!: p zenicy
200 korcy po rs. 8.20-8.60. Zyta nieby. nicę n dwa lata nczonego icbtyologa, p. ua ziemię, żeby nie zrobić pożaru. Wtedy widolvnią większego pOŻIII·U. Ogień wJ'llikt
lo na tllrgu do sprzelIania. Ceny siana, N. A. Borodinll, dla zbadania: l) SpOSObÓW Pin6l! podskoczył ku uiemu, wyrwał mu w Jlosesyi spadkobiel'ców A.rl\lla Margolie.
słomy i koniczyny, Ilozoątały niezmieniolle. konserwtlwRllia ryb i wyrobów z nich, 2) z rąk lampę i rznci! ją 01\ 8toSy odpad- s pod M 245 i podsycany wiatrem, pI'zeWarsza wsk i sąd handlowy ogloslł u p 1\- handlu rybnego za granicą i stosowanycb ków baweluiauych. W okamgnieniu wy- nió ł się n,- sąsiednie bndynki w pose!łyi
tam urządzell do przechowywania I prze· bucbnął .pożar, zamieszanie powstalo nie- Gustawa Ewalda i ltIicbala Karbownika
dło gć kopca, Rafała Bablca.
wozu ryb w stanie świeżym, 3) ule(ls7,Q- doopissuia, Pines jednak mie.ł jeszcze czas pod . " 2H, a oawet zagrażał posesyi pod
PIENiĄDZE I KREDYT.
X .Spotęgowany bardzo popyt ua goto· nych sposobów polowu i wyrahiania narzę rozmawiać z robotIIikarni , obiecuj ąc im :IIi 246. Energiczuy ratunek jednak, ;l jadzi ryboló,'czych i 4) obecnego stanu ry- wynagl'odzenle pielli ężne, jeżeli będą ze· kim pośpieszyli grolOadnie konstantYllowia·
wiznę w instytucyach kredytowych Petersborga - pis zą .Birżewyja wiedomosti"- bołówstwa Zll granicą. Powyżej w ymie ZI}aW aĆ, że lampy nie lozucił na stosy od- cy, plozeciął dalsze szel'zenie się ognia,
uione dane będą potrzebue dla mińiste· i\adkó,v I że książki fabryczne spaliły się. W zagrożonej pose yi IIOd ]U 246, na·
zniewolił inatytncye te do P o d n I e s i eryum wojny przY' - zastosowalliu różnych Niezależnie od tego, śledztwo piel'wiastko- leŻl}f;ej Ihr 'spailkobiereówpakóll" Kon i a jJl'ocentu od pożyczek do 7°/., a zal·a·
zem do podwyższenia procentu od kapita- lirollków ulel)SZell w przemyśle rybnym na we wykazało, że Pines Dl\ tydzięil przed piej kina, reparacya znlstczo'nych oodyn.
wodac~, należącycb do wojsk kozackich; pożarem robił pnlby z ogniem, zapalj\jąc ków kosztować ' będzie około 209 ,.rubli.
łów, lokowanych w bankach. Kasa han·
będą też one pOll1ocą przy uporządkowalliu jakiś plYII w wiadl·ze. Z dolączonych do Spalone zabudowania w pose~i p. Mal'glldlowa bauk.u państw, za.Ilpakaja wszystkie
przemysiu rybnego na wszystkich illllycb sprawy doknmentów okl\zato !ę, te ma· lIes
bezpIeczone b
11; samę rs. "ffl8
żąd a nia na dawnycb. warnuklIch, to je~t
szyny I wszelkre I' uch omości fabl'yczj\e by- kop. 35; stl'aty jeduak przenoszą rs. ,000.
bez podwyższenia dyskonta, ale trwauie w wo~ach Rosyl.
ły zabezpieczone IV rusltiem lIaudlo,l'em Po.zko<lli Am .EwJlIIl i ~
bólVJ\I obliUDEZPIECZĘNIA.
tej I'olityce zniewala do ponowoych emisyj
X IVkr~tce już nlają być 'yyslane do towarzystwie nbezllieczeń od ognia lIa sn- czają sz~ody na sumę pl'ZesZ o rs. 300.
biletów kredytowych, zpbezpieczonych zlo·
'regot dbia o ,god7.1nie . 7 wiec~ór mles7.'
tem. I oto ze świeżo wypuszaonych g5 PelersbUJ'gll wal'nnkl poliso we uo zatwlel'- mę 33,000 rubli, straty zU wynikle ' wslcn·
milionów rubli rozdaoo w ciągu pierwszych lizenia (l1'UZ lIIinistel'yum dla towarzystwa tek Ilożal'u Dudelczyk i Cynamon oc~nil kal\ców' zaalarrrlowllła nowa łuna . Paliła
na sumę 33,695 rubli, gdy tymczasem z to- się wła~lIle stodoła J6zefa Klrcbo\va, z któ·
dwu dni 10 milionów rubli, nadto 1'/. mil. nbezpieczeil P r z e z o I' n o l! ć.
warzystwa ubezpieczell mogli otr.ymat! rej ogIeń bal'dza prl/lIko przenl6al się oa
WYSTAWY.
użyto Dl\ dyskonto weksli, 3'/. mil. Ile. -po·
X W :salach petersbuuklego towarzy- tylko 20,000 (lO dokolIaniu roztnaltych pd- stodołę Jana JonaslI. ' Oble stodoły ua·
życzki na zuta w walorów, a li mil. rubli
wydano do . oddzilllów baliku na lirowin· stwa wollloekollomieznego. IV duiu 12 - ym trąceli. Ekspertyza jednak otzekła, że stl'''' pełllióne w I,ołowle zbożem, zgorzały pta·
ty wynikle w skntek pOŻlltU IIle przeno- wIe doszczę ni+. ' StodOła Kirchowa ubezcyę. Zapasy miui~teryum skarbu PPzo ta· paździeroika będzie otwarta VI y a t a wa
szl} sumy 15,000 rubli. Na mocy powyzej pieczo n&. byla nil rs. 1,000, Jonasa zaś tylły bez zmlauy, to je t 57'/. mil. rs., ale w y t w o l' Ó IV P s z c z e I a r s t w a, a miazapas złou w kasie handlowej banku uowicie miodu i wyrobów z niego, «(lierni- przytoczonych danych, D~(lelcryk, Cyua· ko na rs. 40.
W bójce. \V tych dniach we wsi Guzmniejszyl się do G5 mil. 18., z pOlvodu ków, cukrów, uapoj6w, octu i t. d.)., wo · mon i Pines zostali poeiągDięcl do odpouzycia 25 mil. r8. ,
zabezpieczenie bile- ku i wyrob6w z wos)!u (świec i t. d.). wie(\zialności kryminalnej za podlIatenie zew, gm. Gospodal'z, powIatu łódzkiego,
fabryki
w
celu
otrzymani:\.
asekuracyl,
Już
wynikla
bójka . pomiędzy Tomaszem, Matów kredytowycłt św ieżo WYllOszczouycb. Ule, tak z pszczolaml, jak bez psz~zół, oWreszcie, w ciągu ostatniego tygoduia za- raz nnrzędzla pszczelnicze, nie I)ędą przyj . w Jloprzeduhn ·numerze zanotow'allgmy, że gdaleną i Maryauhą 'Jardziocbaml a Józesoby banku za granicą IJOwiększyły się o OIowaue na wyst wę. Wystawa 'rwać bę· na lawie oskal'żony~h zasIedlI tylko Dll- fem i Marlanpą PosiiL9kimi. Podczlls bój·
delczyk I Cynamon, gdy~ Pines:l nhl od- ki 1aryl\lIna Posiliska, uderzona I silnie,
1'/. mil. r8. i dosięg!y 8umy 108 Inll. rs., dzie do 24 p8ź\lzlernika.
szukano i wskutek tego clo~hodtenie IIry- IIpadła i zaral,' zasłabła. Powite przez
zaś depozyta skal'bu w bauku pa(lstwa
minalne przeciwko uiemu wytlzieloyo. '{- .wy- nią. dziecię płci 'żeńSltłej "I natychmiast
wynoszą. 11 mil. rs. zlotem."
razu fizyoMmji 08kartollych,' łatwo można ochr~czone, .wkrótce potem' wyzionęl.o duX Do udzialu w 8yndykacie w sprawie
Wiadomości
było wyczytać, że lIlespodzi elfają si~ oni cba.
•
realizacyi n O w t! j 3"10 p o ż y e z k i z o·
Bazar. N~ korzyść ~ntejszego towarzy. skazojącego wYI;okn. Zachuwall się "onr zu· I
W n ę t r z n ej, emltowllnej wyłącznie lIa
rynkach ruskim l francuskim, wezwane Yą stwa dobroc~ynnol!ci ol'ządzony będzie w pelnie spokojnie i lIie trUJlzili bal'dzo śiviaddrul{lej polowie przyszłego miesiąca bazar, ków zapytaniami . Jakoż' ijkollczności, skrzę* C O d z o zi e 111 c y J.:tÓl"zy po wydaleniu
urzędo wni u cztery glówne instytucye kre·
dytowe Petersburga, a mianowicie banki: który taksamo, jak w roku zeszłym, wzl~- t~le zebrane na ~Ie~ztwie 'pierwiastko)Ve~, z państw~ I'usk~ego Ilie bęą,. prżyjęci przez
ły w swą opiekę panie nasze. Bazal' ma l1Ie znalazly potwlel'dzema ua ~Iedztw le ~ozljody pau~tw, Jakrch poddanymi być się
międzynaro clowy Ilaudlowy, dyskontowy I
tl'wać przez trzy dni, a umieszczony bę · sądowem, k~óre wykazało, że Dudelczy~ I mienią, będą odtąd, \fadlug opraco ",anego
pożyczkowy, rnski dla hnndlu zewnętlozlle·
Cynamon Dle mieli żadnego interesu pod- )lrZeZ minister.!' um spraw wewD~trZnych
dzie
w sali koncertowej.
go i wołżalisko- kam,kl hant110wy, t. j. te
Wydział kryminalny piotrkowskiego są- palać fabrykę i że pożar w,l'buchnął przy- p~ojektu, wysyłaui administracyjnym 1'0same banki, którym 110wlerzonll byla konwersya G'/. i!YlÓW zastawnych banków du okręgowego, po dwudniowym pobycie padkowo. Świadkowie mian ow i~ie wyka- rządklem 'l\a mieszkallie (lo gUbElI'hi!:, tomw nRszem m ieście, wyjec hał ouegdaj z po· zali, ze w fabryce zd ,\rzyły si~ w ostat- skiej i tobolskiej, z zastosOwaniem dl) nlcb
ziemskich.
nich czasach przed p oż arem kl'adzieże rDż- art. 890 - 896 Ustawy o zesłańcach z r.
X \V tych dlliach do mennley Iletel's- wtotem do Piotrkowa.
Z sądu. W numerze wczorajgzym 1,1\ . lIych przedmiotów, wskutek cżego właści· 1886.
r
burskiej Jlrzyl>yb. z Jekaterynbul'ga kar 11"\V niedaleklaj Ilrzysztości, jał> zap'e w·
w A/I a z e z lot em, w ilości 257 I/ndów mieŚciliś my kr6tką wzmiaukę o spmwle ciele fabryki wydali r0 1po l'ządzaule, żeby
kryminalnej
Joska
Dudelczykll
i
Izraela
fabrykę
otwieril!
nie
majSter
Cteruik,
lecz
ula
~Swiet·
ustanoWl
b ńa będzie l e m AI' y:lG funtów.
X "Swiet" dOlIosi, że istnieje projekt Cynamona, j~kll byłll pl'zedml ótem l'OZjll'a w bnchalter Josek PIlIes, jąko j edyny staly i t II ra \ll'~ ;\ a n c zy ci ę II w s·z fs.t kJl: h
otworzenia o d d z i a łó w b a n k n II a li· sądowycb krymlualnego wydziału plotr- stąd więc~j zaufania posiadający oBcyali- ś z kb ł e k 11 oc Z ą t k o w y c h miej$~icl\ i
kowsklego sądu okręgowego, w I'iel'wszym sta fabl·yczlly. Co <lo wynleslen!a z fa· wiej kich.
s t \I' a 1"'tY kasach powiatowych.
* Z I polecenia mlnlsteryum 'oświaty 0X " NolI'oju II'relllla" donosi, że pomimo dnin otwarcia w lH\Szem mi eśc ie jJosledzeli bryki książek fabrycznycU na kl'ótko przed
ogólnego uporządkowan i a operacyj b a n- jego. Obecnie I/odaj emy szczególowy Pl'ze· pożal'em, to świadkOwie tego uie ndowo· plal.ę-śzkolną z ' jJoczątkiem roku szkolku włościańskiego, po tanowIono o- bieg tego pl'ocesu. Wedlug aktu oskar że· duili, natomiast śledztwo sądowe ujawniło, nego 1891/2 ,podwyzszouo: w gimnazyum
graniczyć na IIl"Zyszlość liczbę jego oddzla· nis, okoliczno§ci sprawy są następujące: że książki spali/y się, dowodem czego by- żel)skiem w Siedlcach z I·S. llO na 30' IV
łów. Najwyżej będzie mogło być otwal'- Na PQczątku lutego 1890 r oko, I'obotnicy, ły pozostałe po nich resztki spopielone. glmnazyum żeliskiem w Kallszn z rs: 36
tycb 30 oddzialów. Niektóre z istnipjących pracujący w przędzalni bawelny Dudelc?,y- Znajdowauie się w f!\b:'yce benzyny, wy- nil 40 i w gimnazyach żeńskicb: IV rJnblioddziałów będą przyłączone do Innych, uie· ka i Cynamoll& w Łodzi, zauważyli nieuy- tłomaczono tern, że Plnes mial IV kllntol·ze nie i Suwałkach z rs. 30 I\a 40 · t·0~znie.
*- Podczas najbliższej kadencyf
ra:da
któl'e zaś będą zniesiOlle. Besarauski np. waly dotychczas ruch w fabryce. Pomimo fabrycznym maszynkę beozyijową do przyoddział przyłącza .i~ do tal\ryckiego, ka- panującej dotychczas ogóluej stagnacyl, z rzą!lzania bel'baty i fe tę. maszynkę czę- palistwa ma rozstrzygll'ą:ć nowy projekt rezań 'ki do gyml>h1!kiego i Lwerski - do fabryki Dudelczyka i CynamolIII. zabiera- sto zapalał; wskutek czego benzyne. był&. fOI'my adwokatury, oprt\cowally phez s'pemoskiewskiego. Zamykają się zupełnie: uo po kilka wozów towarn codziennie, po- mu potrzebuą, żadny cb ia'ś pró~ z ogniem, cyalną Komisyę Illinis~eryum sprawiedliwojedell oddział w kraju zakaukaskim I je· mimo to jedllak rol>otnlków z fabryki" wy- oprócz zapałania maszynki, nie doilollyw,\ł. ści. Projekt ten nie dotycty dwóclt okrę
dalono. Pozoslali w fabryce robotnicy 111- Śledzt"!o sądowe.nstalilo następnie, ~e czę- gów sądowycb: wal'Szawskiego i ty/lisldeden w Królestwie Polskielo.
X Miuister SJlra w wewnętrznych za- da 'dzlell spodziewali się bankl'uct wa i zu- stowaUle r~liotRlków wódką ,w fabry~e g~, g~zie w myśl proJel.:tll I,ll'aw&' i ob?Dudelczyk.a.' Cynamouil, \1\'aktYi<OIVało S!ę WJąZkl .rad adw~klicklch wykony'w'ać mają
twierdzi/ ustaw~ k a 8 y P o ży c z k o wej pełnego zawieszenia robót.
Jednak zamiast spodziewanego bankru· oddawuii I ze poczęst u neK w nocy z dllla specjalne Ił.omisye sędziów z łona sędziÓ'w
urzędnil;ów rządu gnbernlalnego i k,ancectw .. , w duiu 26 - yll1 lutego roku III'zeszłe- 25 na 26 lutego był zupełnie normalny, tj. okręgowyilb.
lal'yi gubernatol'a w Kownie.
go, okolo godziny '6 - ej rano, w fabryce ~aki, jaki zwykle bywtlł przedtem. Co !lo
* Władza naukOWA wydała n o w y p r 0POCZTY I TELEOltAFY.
wybuchnął Ilożar i zniszczy ł wszystkie bu· Intel'esu materyalnego, to śledztwo wyka- ~ r a ID w y k ł II d d w n a u kir e I i g i i
X Na stacyach pocztolVycb: D o ~v s k, dyn ki, maszyny i niewielką ilo ść towal'u, zalo, że 'D/tdelczyk I "Cynamon, podpalając w Szkołacb rzemleślniczycb który zako·
gub. mohylswski ..j i B o g o d II C h o w k a, którego ule zdolano jeszcze wywieźć. Po- fabrykę, nie mogli liczyć na jakiekolwiek monikówano wszystkim ok'I'~gom Dankogul>. 1101 tli wskiej, otwal·to przyjmowanie zory kazały jltzYjluszcza ć, że pożar jlO' korzy§ci, ponieważ fabryka szla dobrze i wym.
"
telegramów ml ~dzynarodowych.
wstał wypadkowo, przy bliższem jednak nabyła nalfet kjlka nowych maszyn na
... Na "lIlającym odbyć si~ zj eź fi z i e I ePODATKI.
zblldaniu okazalo się, ze był 00 zgóry u· parę miesięcy przed pożarem; śledztwo k iU zy J ru s'k:i c h, między innemi kwestyaX Komlsya specyalua przystąpila już pl8110w8uy przez Dutll!lczyka I Cynamolla, nadto wyk~zało w tym jI.u nk ci.!', że o~rzy- ~i, .pol·ullzona będzie także kwest'ya ' pot!do rewizyi przepisów o opłlltach za I że z namowy i IV por6zumlellio z nimi, mane p.remlOlIl IIseknracy;ne IIre op1aclhlby llIesleljla stopnill wyksztalcenia felczerow
II a t e n t y h II n d lo w e i Ilf z e III y s ł o w c, podIlaIiŁ fabrykę bnchalter ich, Josek I,'i· nawet wYI' Ządzollyćh przez jlożar 8~kód i wiejskitJ'1.
'lo
'
w celu voczynienia w nich zmian i IIZU- nes. Na tydzie6 Pl,zed pożllrem zmieniono stl·at, gdyż warto~ć spalor'lych fłlbrydnycb
A •
pełnieil.
sposób otwlerauia fabryki, IV tym czasie narzędzi 1 towarów d'o\llęgała dwudziestu
1 J
PRZEMYSł;.
mianowicie otwierał jl) nie glówny ulajster kilku tysięcy rubli, gdy tymczasem z to·
W Zglerz'1I odb!ly się IV tyclr dllltiClt wy·
X Podniesiono projekL zaprowadzellia Czel'nik, jak dotycuczas bywalo, lecz ~u- warzystwa ubezpieczeń 'można było I)od- bory członków ze.rządll gminy izraelskiej
na tntejszych kolejach p o 8 Y ł e k p 0- cllalter Pluąs, któl'y w tytn celu jlrzycb,,· nieść zaledwie
20.000 rllbll. ' W skutek /13 następne trzechlecie. Większością gło
§ JI i e ~ z n y c h, które byłyhy wysylane dził o godzinie 5'/. r3'uo, gay tymczasem postawienia kwestyi przez śledztlVo sątlo· sów ilybrlllli są I'l": ' :!' M. Qoldsbaa~, JRwszystkielIIi pociągami. Posylki te mają dawulej prtychodził do fabryki o godzinie we Ila zupełnie odmieDllyl~ gruocie, niż 'w kób GlnckRrllann f' '0\ Ka1it\lł.
być Wilgi lllewiększej, jak fUlltów lO, .. 8'/..
W Pl,zededuill pożarli ' książki fab l'y- śledztwie pierwiastkowem. '~Iadza !iroku.Przed kilku dniam jl"w faol'yce tówal'zyprzeznaczone sI) przeważuie dla prób rGz- czue były wynie 'iolle pl"1.ez tegoż Pinesa ratorska i obl'oucy zrzekli się zbadania stwa akcyjnego Kilrzela w Zgierzu, ! 25nych towarów. Wprowadzenie tego udo- do jego 11I'~ walnego mieszkaulll. Oprócz niektórych świadków. Sąd po wyslucba· letnia robotnica Mal'yanna MaleckB, przy
godnienia, o klór~ oddawna dopomlnRją się książek, Pines wyniósł także swoje ubm- uiu wlliosku prokurator/\ I ollron adwoka- oczyszczaniu maszyuY, . złi\llrał~ lewą' rękę.
kupcy i fabrykanci, zależnelD jest od I'o- nie, bielizu~ i wogóle wszystkie swoje rze· tÓIV, wyniósł wYI'ok uniewinniający &bu
W Zawldrciu piekarze pod nie.g/i c'&n~
czy, znajllujące si .. w fabryce. \V tymże podsądnych.
"
c b I e b a tak znacznie, 12;" naezellik powiarozulUienia się z del13rtamentem poczt.
Influenza pojawila się znowu w mie§cie tn "inn'lszor(y był o pinvien pl'ocent żądania
X Jeden z wielkicb domów ru kicb u- czasie Pineą i Dudelczyk przyszli do famie~cil na wystawIe Inn w Dorpacie bryki i zakazali robotuikom wyrzucać z naszem. Prze.bieg tej cboroby dotyc~e'll!.s ich zruduk"ować.
Cena u:!tailowiooa. przez
maszyuę do międlenia lnu lIajuówszej kon- fabryki ba'Velnlane odpadki, wskutek cze- jest łagodny. Inlluellza obecnie pannje głó. naczelnika ~owiatu nie ·l 1l0dobaU. 'się piestrukcyi, lepszą od dotychczas używanych. go utworzyły 8ię cale masy łatwo zapal- wuie IV dzielnicy od ulicy Oegieluianej Ido kSI"2om: którzy w dal szym ciągu pObierali
wyźsze ceny. Wywołało to zriborzenla. lDię
X Do departamentu ~audlu i przemysIu nego materyalu. Ostatni taki zakaz był Starego Miasta.
wuiesiono. I'omiędzy innemi proliuy o udzie- wydany w "ocy z dnia 25 - go na 26 - ty
Ćwiczenia straży ogniowej ochotniczej !łzy róbotulkarni fabrycznerill, którzy w nie·
lenie przywilejów Da następujące w y II a- lute go, kiedy w fabryce prowadzi/y się olldzialu I-go ollbęcll} się w' niedzielę, 27 dzielę tłumnie rzucili srę ua IIlekanl1e i
lazkJ i udoskonalenia: n" wyrób da- nocue rohoty, czyli ta,k zwane .mlscbnng." b. m., o godzinie 7 I·al\o. przy domu re- ~kłl,dy pieczyw II. .Tetlen z piekal'zy stt·ze·
'
lał' '!fo tłumu z rewolweru I zrani I k.zeclJ
cbów, nakryć na wozy, !lcJ/w i t. p. że 'fejże nocy Pili es Cię8tował robótnlków kwizytowYID tegoż od.c1zlaru.
Z~ nadmierne ouciążdnhi łonl\ sędzia l'ollbtnlk6w, skutkiem czego zaburzenia
sztuczn~go dnewa; na obracający się su- mocnym spirytusem, niektórzy z nich 110
8z~cy apKrat do bieliZllY, skór ~lYieżycb I tego stopnia byll pijaui, że robili kOmple-! pokOJU I rewiru mia~ta Łodzi skazllł orie- przybrały takCe wymiary, it mUsiano z. Bę·
wyprawiouycll, oraz iunych mokrycb przed- tne aWltutnry, np . stróż fabryczny Kowal- gdaj fOl'mana tutejszego B. ha 10 rs. kary. dzina sprowadzić kozaków. Wielo 'roboWYP.a~ek. Onegdaj na szosie K;onstanty- tuików' aresztowanO. Kilko piek&"t1ty-' ramiotów; na sposób wyrobu masy raftnado- ski zaczął wt~dy strzelać z rewolweru.
"
waj dla pr&liowania cukru w kawałklIclI O godzlnie 2· ej w nocy Piues rozpuścił nOWHkleJ przewrócił się wóz z sil\\I~n'l i nióuó.
:&
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Warszawa.
Nie odpowilld~. Zapelny brak w,troby i sercn. pracowały nad wykorzenieniem tego zwy- ryi 100.25 ttd-, Dyskonto: BerliA ł'/, Loudyn
Zmarł w WaJ'szawie znany pedagog i Gwarancya łagodności i dobrego prowadzenia czaju i przypomina potępiające pojedynek 2'/,'/.. Paryi 3'/" Wiod.6 ł'/.. Potorsl.nr;r 6'1,.
lo
_. A.leksander Szumow- i~. S mo ie",c" w nocy. N.kr~cana klu- zdania papieżów Aleksandra
Benedy- \V'arto46 kuponn s potr"".niem 6'/,: IillY nita"".
J k k' XIV' P'
IX
si_ol<ie 1lł1.ł, _na. ł I n-".3, Łc,w 88.7,
.
tzem raz na 24 god zlDy. , a najlepsze świn-.a
I
lusa
.
Iio.y Iikwi:l&eyja. 119.3, jloiycU. pr... io ... 193.7,
Listę a d w o k a t ó w p r.z y s h g.ł Y c h ,,~lwa f..cbowych mech.ników. WytrZYIl\l"lo.~
Po_Uanza, 23 września. Królowa rUllluJi,- UlU.
izby sądowej powiększył p. K-!.zlmier7! tan- d!łesiQciu slug zwycz.jnych. , Wystarcza dl", ska m .. się cokolwiek lepiej. PuyjmowaWaruawa, ~ 1f1'Ah.i'" Targ .. plun Wit.ko ..kiewi'ell
'
l1Zech lab cJ4l'r,ch pokoleń. Motor elektro- la odwiedziny królowy włoskiej i jej mat- Bki",,', PlSeoica IDl. ord. -, I"t.ra i dobra - Wilrszawski okrąg naukowy zamleloza m.gll6\yCr.Jo~bYilDotyczny. Na 1lj.daoie. z Jl1nzy- ki kt6re tu przybyly ze Stresy
- , bialI. - -- - , ' w1: b .0"1. 880- - , *ylo
•
'R
23
.A· W ,,;,essyme
H
•
•
"fllar."e 765-790, ..edOl. - - - , "~dh,,. urządzić pensyonat na 3O uc%ni6w k,. Napn.wa nszkodz~ń szyoka Iniedraga,
. zym ,
wr~""ma .
~cz~-I_ -,JOeami.i 2 i ł-o rz~d, 500-\150, ...1.. 500g i m n Jl1! y U m w jednym % pawilonów po- Wielki wy.b6r gotowych Cllonków nn skladłior. raj rano dało Się nczuć faliste trzę8leme 35O, grTka - - - , ...pik lotui - . ,i,oo .. y sesyi uniwersyteeklej. Jeden taki pensyo- PierwBZ» transport dla Wan.....'. Edison'l. ~eÓli. Dotychczas żadnych szkód nie - , rzepu r.ps .bn. - - - , rrroe. pol.y - Dat Istniaie J' UŻ w .gmachn I gimnazyum. DPeDniki amerykańskie przynosz" kilka do- stwier!Uono.
- , ~kro ..y - - - , r"""'.Ił - - - •• ko .. o<,
G' .
23 wrze~OIa.
.
Cały
k .... Jaglan .. - - - , olej r:.epako ..y - - -,
lY obec
nadclJodącej zimy w \V arsza· datknwyclL J "
tym przedmiqqie objaśnień.
. .ogow, .
Szląsk na- luian1 _ _ _ la pocl.
wie rozpoczyna się już agitacya na kO-, P.klnn.. myśl zbodoWllllia .. slat'lcej merum- wledzony plazą myszy. które niszczą zaDo"i..iono pI••"i.y 500, iyta 200, j,.,,,,,eD1a
rzy*ć przytułk6w noclel!;owych.
Jlicznej" powzi,l Edison w cZI\IIie ostatniej siewy.
- , 0 ...1. l5O, groebo pqln.go-kor.y.
llllllża. Grono os6b z klasy rzemleślni- bytnoś~i "'Tej w EoroPie. Lo
Iblity~ go
Halla 23 wl'ze~oia. Na zjazd przyrodWaruawa, U-go wrWnia. Okowi&&. Hurt. oklad.
czej 1'1 Łomiy urządziło pl·zed.tawienie w6w.z... ao grona dam z Warszawy. które ników i lekarzy przybyło 935 uczestni([ów. la ",~drO lf!O": -.--11.83; SA 78": - .;:--9.22'.
am&lorskie na dgeh6d miejscowego towa- tak wiele i • tak, ~a10śoi, mówil'y o ci~tkith
Wrocław. 24 wloze§nia. W GÓl;ach 0)- ~~ la ",adro 100":,- .--11.93; .. 78. - . - rzy tWtL dobroczynl1o§ci, gl'ano .'l'akich s\rapieniacb, jakich , doświadczaj" ze slugami, brzymich przy - 2° C. spadly ~niegi.
więcej" Wdowiszewskiego i jednoaktÓWKę ' te w serca genialnego amerykanina zbn,hiłó
Berlin , 23 wrze'§nla. Spalił się zamek
TELEGRAMY Gl.ElDOWE •
• Dwaj l męż(jwie" Korzeniowl!kjego_-Sport8i~ dla ' nIch ".pólezaoie. Wseól"'lucie u bo- Hoheuburg pod Lenggl'iesem \V Bawaryi.
welocypedowy ma w ŁODl7Jy juŻ' . przeszło gatego filaJllJlopa<wyra1a s\Q ' ofi.r'/ł pieni~tn" podczas pobytu IV nim wlaściciela. w. księ20 przedstawicieli.
11 poely rymami, a o mechanika wynamzkien! cia luksemburskiego
Iiolfa.
Z dnia
Z dllia 25
Giełda Wanzawaka.
Petenburg.
mecbani~ZIIym. Jak02 ~bodowanie all~om.,u,
Wiedeń . 23 wrześdia. Hipoteza. że Jan
Zapłacono
'l'owarzystwo tecIJuic1.ne opraco\voje no- mOS'lcego spelnić wszystkie ,czynności zwyklej OrtlJ żyje, nabiera coraz więcej pralvdoZa weble kr6tkoterallowe
wy typ fIlIlog r !lfu dla "astosowania go słut,coj, I'ozwiązalo rndylialnle IQ "ielk'l i podobieństwa. .Budapester Montagsblatt"
oa Berlin 1& 100 mr. . . .
46.65
ł6. w podróżach uadpowjetrzny~h.
dolegliw, kwesly~, która pozbuwi.la spolcóju zamIeszcza list poważnej osobistości z Gmun- na
Londyo za l Ł. . . . .
9 .4.ł
11.32
gospodynie .. ars:awskie. a po cz~ści i icp den. która zaręcza, że w marcu I'. b. wiel- na Par,yo .1. 100 u.. . . .
37.55
37·O?'I,
maltoDków, SłuUjca mechonicznn I wyrabinna ka księżna Toskany otrzymała od Jana na Wiedeń za 100 II. . • .
TEATR i MUZYKA.
80.76
79.8.0
: W dniu dzisiejssym uowozorganizo- jesl w kilku wielkościacb i gatunlmch, z u- Ortha list własnoręczny z Valparaiso.
2:ądaoo s koóce.. giebly
wane przez p. Janowskiego towarzystwo wzglednieniem wielkich, średnich i m~lycb go- W liście tym Orth donos!, że okręt swój
Za papliry podst..w.
rozpoczyn .. sezon teatralny w teatl'ze Vi- spodhrs\w. Do~d w pr.co"ni Edisona rabry- .Santa Mal'gareta" ochrzcił istotnie inną LiRy likwidacyjne Kr. Pol. .
91.lO
97kuJ,
sf~
oddzielnie
kucbarki,
pokojÓWKi,
pannazwą
i
odesiał
z
powrotem
do
Europy.
ctoria. Program Ilrzedst&wienia obejmuje:
Rwa potyczka w.obodnia .
10~.60
101.5O
4'1, poi...owu. r. 1887 .
Uwertarę z Halki, W1kOl13Dą przez orkie- oy-.111t,C6 i l. p., zamier~ on jednak w puy- sam zaś c<Ullął się w glą"b hajD. Pisze
9635
96.35
I .
1"080 100.80
strę, '.Kalosze" Jana Alek andra hr'. Fr~ sdo~ci wyrabiać i ł'8łllt~ce do wszysIkiego". OD, te dlatego wycofał się ze swych do- Lioty ... t .•iem. Seryi
, ltlo 30 10030
"
V
dl'o, .Okrężne" l. Korzeninwskiego i dlver- To o.b.tnle bęu~ sze~ciorekie, co im. naprzy- tychczasowych stosuuk6w. aby wiecznie LUlyrt ...1. ttm. Waru.
Ser. I.
101.60
tissement baletowe. Sympatyczne utwory klod ..pozwpli jednocześnie: gotować obiad, prać nią być pl'ze!lmi9tem powszechnej uwagi,
1110.25
n
"
~
V.
dw6ch popularnych dramatopisl\rzy llozw~  bielizuQ i frolerowoć. Przj nowym typie siu!· pragnie on jako czlo\yiek , prywatny nale- LiBly s&St. m. Łodai Seryi I
II
lą wystąpić na scenie prawie wszystkim by t.eńskiej, wspóludzinł otrataków -w gl1spn- teć tylko do siebie. Prosi też, aby zanieJ1I
siłom towanystwa, WŚI·Ód. li.t61·ego znajdu- darslwie domowem slaje sle ~bytecznlD;1 i !'Je- chano dalszych poszukiwań za nim. DoGiełda Berlińska.
jemy i naszych dobrych znajomych, cieszą mot liwym. Miejsce kantorów 8Ir~c.eń ~,jlJu- DOSZą tllkte, że aktorka berlińska. J enuy
. cych się oddawua w Łodzi uznaniem I sym- j, sklady wyrobów meebani c7.ńycb, a kontrola Stubel. otrzymała od sloSŁI'y swojej, MilU • Banknoly rUJki......... . .
'1,16·'1, ł 216.76
patyą. , W
Kaloszach" biorą udział mi~ - siali %lIlienia sit na bjuro leklro-techniczne... (Ż9ny Ortha) pomy€loe O niej willdomośc~
n
J1
na dOltaw •
216.-- 216.50
dzy iunyml p.! WinlUer, Qlraps'zo, Jailo\ł~ ' 6~uryeI', Codue.,ny").
,
Matka Ortha oŁrzymllla od pewnego woj - DYMon\<> prywatne . . . .
3'1.20 1 3'1,'1,
..*.. Wynalazek. We Wroolawiu zgnybialy skowego w Chili fotografię z podpisem
ski i Gloger, oraz nowa .naiwua" panna
Belliu~. w .Okrężuem
11p: Gloger, 0- jot ~zynista orz~dzil" model.ch caly sze- .Generał Tosclln8." odtwarzającą w sposnowllki. (now()all(at'Gwany) panie: \ yr:. "'I p~u,dó , obliczonych na zapobie)!.nie sób niewątpliwy rysy Ol·tha. Generał ToMoaely I bankl1oly: NOl. n"~ 11
wicz. B ·J anowska i InnI. \V niedzielę v6f- wypadkom kolejo"ym. Syslem lego oebr nuy ~canll walczył przeciw BJllmacedzie.
Not.
Petersburg, 24 września. (Ag. p.). .No- n.rki niemieckie . .
dzie wyborna far.a l: obrzańskiego .Zol- z•••dza Sle nn tern, te przed lok'tlmotyw'l cholS'l
Austryacki. baruo.y .
8O l / :
nierz kl-ólowej Madagaskaru,' oddawna u dzić 111.... w odlegloś_i 25-ciu metrów l. zw. 'woje wremia" ponosi, źe w tych dniach Frank!
• . • . ••
37(/,
na~ nie grana. W tyc;h dnifch także wy- wagon patrolow)'. Przy spolkaniacb poci~gów .10 rady państwa wniesione będą prace Kupouy celo.
15O'"
sta~iony' zostanie tak popu larny .Ptaszni} teo najpier)' zos,taJe uderMJ.uy, "tedy funkcyo- komisyi do k westyi żydol'lskiej, . któl'a zez ':I:yrolu,· którego dot.ąd jeszcza Łódź Ole ~owoć zaczyaaj~ dwa rótne mecbanizlllY, z któ- szlej zimy oabywała swoje czynno~cj pod
zo·"., W repertuarze. ułotonym przez obe- rych jedea umyk .. par~ drogi b.mbje kola. pl'zewodnictwem towarzysza miuistra spraw
DZłENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI.
cnego dyrektor~ 11. Jallowskiego, widzimy Minister Iwlei zalecU dyrekc,yi - górlloszl.. kiej wewnętrznych, Plewego.
lIalte6atwa z_warto z w dniu 23 wrzdnia:
wiele sztuk nowych. oryginalnycb, swojskich dokladne _badanie pomyslów ",D"I"""y.
Petersburg . 24 wrzegnia, (Ag. p . .• BirWparaftl ewangelIeklej. l: B.losl ..w Salb" LeoI tłóll!aczonych. które mają za sobą albo
*** Długowieczność . W 8'Zpltalu mad ryc- ~ewyja wiedomosti" douoszą, że pl'zedata- kadyą
Thn1maon.
powodzenia na innych scenach, all\o l tet . kim znajdnje sie obecni~ kobieta, rodem z ,videi berlińskiego domu baukowego MeoZ..... II ,. dol .. 23 wn:dnia:
pro.,incyi Leon, która ' mote sJatyć za przy- delsohn i sp, wyjechał do Petersburga. w
znane ujjzwiska Inbianych autorów.
Katolloy: D~i.ci do I.~ 15-to Illtarło
w l'j
. Obęcuy ' dyrektor p. l ano wski.jakkolwiek kład dzledileznllj dlagowlecznl>ści. Urodzoua, celu wzięcja pdzia!u ' w rokowaniach co do liczbie .cbłopcó... 4., dzio"eąt - dorollyob II,
w
tej
liczbie
moiczyzn
kobiet
1,
a
miaftowicie:
ma zapewnione JlOparcie materyalne. trudne w r. 1788, liczy obecnie 103 lata. Jej ojciec ' nowej ruskiej operacyi finaqsowej. Dzi~n; Teresa Heinemann, lat 52.
i <fdpowłedzialne 'spotyka pl,zed sobą zadanie. mial sto dziesi~ć I.t;': dziall po mieczu dzie- nik upatruje w tem dowód. że dotychcz&oI' Ewanglelloy: Dzieci do lal l5-1n ImarIo 3," lej
z jednej bowiem strony lety na nim finan- wletdziesi'll trzy" babka sto [1i~ć l.t. Matka sowe naprężenie polityczne w Europie już liczbie chłopców l, d.ieweąl 2. do.osl,rob s owa administrllcYIl przedsiębierstwa, z dro- owej kobiety Iyla slo dwa lata, dziadek po osłabło, skoro ' francus.kie firmy emisyjne
St... oukllnl: Dziw do !_II5-ln _.rlo t, " tej
giej - kierownictwo artystyczne. którego kIldzieli sto dziesiQÓ," bnbka sto trzy lata. mogą operować znowu wspólnie z niemiec- liezbie chłopców l, dzie"" ząl l, doro,lyob
2,
\V realizacyi 3'/. potyczki ruskiej w tej liczbie ml}żczyzn 2, kobiet - a mianowieie:
częll~ ni\\małl\i wagi stauQwi wytl'{orzeuie Kobie~ o fa loty" szpilalu skuUciem przezl~- kiemi.
Heraz
Sobocki,
lal
93,
llrael
lcek
Wial!r,
lal
83.
mają także przyjąć udział cztery główue
z art)'Stów. dotąd 2e sobą niezgranycu. bienia sie. Zres7.tlł organizm cnly jest w
dobl'ego ensemble'u. Publiczność łódzka nie normolnym. Zmysł w"roko i sluebu by- banki petersburskie.
Moskwa. 24 września. (Ag. p.). Jej Cedowiodła niejednokrotnie, że umie cenić Dl1jmniej nie Sil oslabione. Staruszka (ldzuaLISTA PRZYJEZDNYCH.
cudzą pracę i zdolności, nie wątpimy też. cza sio wyborn" pamiocill, tak, że rozpowiada sarska Wysokogd Wielka Księżua A.leksan·
Grand Hotel. gen. bor. Heller Zakomel.ki, T . Vochl
że energia i zabieglhyo§ć nowego dYI'ek- maso ciekawyc~ szezególów z pierwszego dzie- dl'a Jerzówna. po rllZ dl'Ugi podczas cho- i Samochw&łow I War.. awy, W. MOIl!ort, M. GIadtora równiez zostauą ocenione i zasluż, si,tka Iilt XIX stolecia. W młodośc' była roby przyjąwszy wczoraj, o godziuie wpół bach i W. 8chrUer " Hr_h A. Zeidel I To __
sobie na uznanie. a doświadczenie prze- słllt'lCII, nns~pnie praczlI,. O ile pamioci~ do 7 - ej wieczorem św. Sakl·amenta. przy lzowa. A. M.ohio • WIIoa, .K. Schnbert I Tuohszłości, ilostarćzy p. Jabowskiemn wska- si~gn~ć mote, nigdy tiot!<o nie cborowała.
zwiększonej utracie sił, dziś o godz. 3 - ej kenIa, E. S"ndlll1 • Berlin •.
Hot.1 VIctorIa. Pochniewski • Warssawy, BakloizówelC do zwyciężenia truduości, jakie na.." .. Elektryczność pogromcą, Redaktor po pólnocy. przy modłach duchownego. Keru s Enikolu, Zaehar.ka z Biala""."a, Nako s
}1otj1<a wciąż na drQdze dzielo zyskania facbowegp pisma "Der Arti t", wielki zwolen · spoczęła w Bog o.
• Ki!lZyniewa, Preger z Kalisza.
Ił1ltel PolikI. J. Smirno ... I LudiDowa, S. Pereł.
dła Bódzi sceny przyzwoitej, olipowiedDiej nik ey'rk~wycb popisów, Waldemar Otto, 0Petersburg , 24 września. (Agen. pó!.).
myma! świetH patenl na wynalezion" przez Od Nowego Roku zacznie wychodzić. Wle- i K. Pokromowi.. sKali..... Damiłowi.., i P1Pko
do wymagań sztuki prawdziwej.
IAnopola, S. Krakowski, ~. Stn:.......ki i K.
Na wstępie do działalności życzymy p. siebie szpierut~ elek\ryczn~, pod dzial"u'em stnik winodielja," bez cen zury prewencyj- Kozil!rowBld • Wlfaaa"y. J. Orło....ki I TUarY,
Janowskiemu, aby cel ów upragniony osią której nejzdikszy lygrys lab panteru 1'1 o~a nej . Wydawcą i redaktorem będzie Bazyli Z. Konko I Bi&łe;to.u>ko, Friedmann I GoIdiagen,
Hotel Ha.barakT. J td....... )[o.kwy, S. i Aj Kajgnął; z naszej zaś strony nie zbraknie mu mgnienin przemieniać sie ma Ił' n,;łI\e,lejszego 'l'airow.
Shanghaj ,J!4 wrześuia. (,Ag. pó!.). Te- tu z B~ S. Lips.,.. z Tal.zyna, S. BerliAer
nigdY sł6w zacbęty i uzuania w cr,gu nie- baranka. Przyrz,d ten, a Włń!ciWi~- Dr1.'ldzei A. Prw z Wars..wy, D. Zecht I O.orkv ....
la.twej do przebycia dr9gi, jak OIebraklo nie okazalo sig rzeczyw!śeie nieąniernie prak- legram :r Shanghajn, przesłany dziennikoIch nikomu. kto na tern , polu " powoJ:ywaI- tycznem przy poskramiania i tresarze dzikich wi .New-York He"altl" i zakomunikowauy
się na pożytek ogóln, choćby ~wi~zany z ."ierzqt.
Nowy wyoalazek ~k siij mniej ,,- dziennikom angielskim, donosi, te położe
ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW
c.ej przedst.win: metalowa . podlog. ' IUatki, do nie rzeczy w Chinach pogarsza 8i~. RozOl!obist>:m.
Niech wię~ pracy s mi6unę./ I
pałOl'o'i \r"'lowanin atyl... nej, fqo,y si~z 'Jednym bie- ruchy w Shallghaju p ...~ybiel·ają coraz
dD LorI.>;
GODZINY i HINUTY
dla sztuki dyrektol·B. i zhbranej 'Przezeń gun~m iJndt bIltbyi, podczas gdy drugi po- groźuiejsze wymiary. Powstanie rozprzeprzychdz,:
8/ łO/10/ 15/ 41801 81110110130
artystycznej drużyny toW8l'Z ny ,powodze zostaje .. zwi,zku ze' szpi<a'ntl), wyrobion~ z strzelllło się, po carej dolinie Jan-T~e
uie i nznanie
p9~ kn eJ lOlka se o· rvta- telaznego. Pr,d dostoje lie do szp,ie- Klangu. W Wuszangu, Na)l kioi i Szltus Lod.i
10 71
_ISO
nu. który rozpoczynają dZIś z otuchą i rnty"'za naciśnieciem odpowiedniej sprotyoy, a kiangu lada chwila wybuchnie powstanie.
odchodzł '
wtedy dzial. UB 40tkni~te ni, zwi rz~ zI 8ił,., Wzburrł.nie pOśl'ód c\1dzozlemc6w wzmaga
wiarą w we pr~edsi~;o"lzjęciel
H~I'
prayqhoda.
a ' miejscu obezwl.dniaj,c'l je.. W " rnzl.e się. ZagI~niczne okręty wojenne ' koncendo KolUJ.ek
7 10 Ś
230 705 1040
pr~rwania prąda, telaznym
prłlem Jloslugi. trują się w Shanghaju. któremu r6wniet
820
ł 16 8U
" Skierniewic •
"BĆ sił motoa, j ~k zwyczajn~ Bzpicrut'ł.
gr~zi niebezpieozeństwo. Trzy okręty wolO ~
12~ 10 ~O
jeune odpłyu~ły do Wuszą.ngu . .Poseł frau..**- , rrzytułe~ ., qłlł e,rty, t(lw. Z'lak0'llily
" )Val8l&"1
l 35
3M
kompozytor Vcrdi wźMsl ;,J 1.ij dyolanł. ~rzy
" A.lekl&n(lroW&
cuski Lema ire wyjeżl\ż" do Pekinu.
,9 52 łOI fł 30 U łl
tulek dla chorych i starych
który
Solla. 24 wrzetlnla.. (Agen. półn.) .• Svo" ,Piotrkowa
2 2~ Uli
ł50
Icosztowar. bedzie 500.000 franków. Na poBern (w Sz_jcaryi). 22 września. Dziś b.oda" donosi, te Cankova i Velczewa wyn Granicy
trzeby ~ I t,flllcl'I, kt6rn pomieści 130 pen- olIbyło si~ otwar~ie międzyuarodowego \l:On- puszczo o z więzienia i pozwolono im wy'.!ł5 1ł7
00
" SOIIlOWta
syO'nanY, teroli 06arown\ dllB m:iliony ftan- greSn dla uleszczęśliwych wy}ladków 1'0- jecll(\ć . ~Egzarcha buJgarski. rozmawiając
10
15
" Toml\slowa .
ił'
kó... Draga to jot fiI.~tropijn. instytueya, botników. Dotąd zgłosiło się 300 uczest- IV Konstantynopolu z Grekovem. oświad
j 48
2 Dl
,,}łoina- .
zawdziecz.jp \woJe l~tn~nle Vudiąll'ł pie",,- /Iików, 'pomiędzy nimi 137 fraucuzów, 31 czyi. że pl'zyjdzie mu zerwać stosunki
1968
"I"angr.
s., bOlV i~ by
zpW.I pod Fioreliii/ol., ua niemcó\". h z Austro-Węgier i 8 z Włoch. z B,ulgaryą, jeteli Stambułow nie będzie
SU
..D"rowy n••. :
1
uluymanie którego wyznaczyI on milion franRzym, 23 wrze~nja. Dziennild katolickie .szanował duchowieństwa prl\wosławnego.
n P etenburga. .
10 M
Mw, oprócz 20Ó,~0(), ..1Lt11yc D" b..dow~ SOIa- ~łoeily pismo papieiII. wystosowane' ~o ...
105S
.. 1I0slt"y
ł 03
chu. Tak wielt. ofi.rność narata go jedn.k kardynala Schonboma IV Pradze, arcybi:s 3'l 7 ó~
.. Wiednia .
ł 55
'Ostatnie wiadomości handlowe.
na pewne niepuyJemności, a mianowi~le na skupl\ Krementza w Kolonii i d.o innych
521
II Krakow.
752
bezu5tahl wizyt.l' I pl'Q6by o pomoc. Nie- IU'Fy\llslrujlóW i biskup6w niemieckich i au9 t9
n Wroela ...
10 l 8
Waru.w., 24-go wrz~nia. Weksle krót. term. na:
da .. oo V"rdi j ~AtmQ zo owycb prsyjaeiól 0- Jtłyacko-węgiel'skich. W pi~mie tem wy- Berlin (~ d.) 46.75, 7U, 65 kop.; Londy. (3 m.) 8.4ł
5U 6 13 626
n Bulina
6 55
świadczył, te,jeŚllby ""spokoil tylko p&ło e stępuje ".Jciec ~w. przeciw n(emoralnemu hp.; Paryi (10 d.) 375fi kop.; W.ed.ó (8 d.) 80.75
acr PociK towaro..o-ooobowJ ,. 11 wyelladsi
przedstawiaDych mu t~d.ń, to snm wkr6tce zwyczajowi pojedynku. Kopie doręczono Imp.; łOI. 110 t Y Iik"idacyju. XrAL I'nlokiego dni.
97.00 ląd; taki .. male 96.80 qd.; fi'l, rllJka poKoInuelo: O goda 12. pnylloodai 40 ŁocIzi OpiL
mnsialby sili n40.ć do przytolkn.
wczol'8j kilku rellreze.utantom dyplomaty- tyczka wschodnia I-ej emioyi 101.50 tąd., U..,j emi· sI w
nocy•
....*.. Służąca mechanłczna. NajŚ)rietszy te- cznym przy etollcy ap6stolsKiej. Wskazu- ayi 103.25 kup.; 5'/, poiycskt. wew.,...ua. 1887 UWAłU.. Cyfr1 oma....n. valluJII .........
legram, otrzymali)' z Menloo - Parko brzmi: jąc w powyższem piśmie I\a to, że pojedy- roku Y6.35 tł,I.; 5'/. 118.y ...q.w••• ieullki. I..,j Wfłaiai,. c... od godaio1 &-e; wi...- 010 O..Przewrót w gospodarst"lo domowem. Wyna- nek sprzeciwia się 7.ar6'IVno prawu uatul'y, sery! lit. A B 100.80 "4,1" m~ 88.yl lit. A H daiJly 6-ej r.DO.
100.30 iąd., 100.10, kop.; 5'/. Iist1 s .. t ....oe mialezion. srm"ca mechaoiClna. G tuj , sPrz.Ilta, jak prawu Boskiemu, z nacjskiem upomiua sla Warsu,,! I-ej aeryi 101.50 tł~ n..,j .eryi
pierze. Mówi tylko to, czego od uiej 1lj.daj,. papież. aby episkollat i duchowieustwo 101.25 tąd., Ill-ej aeryi 100.90
V·ej lO-
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Wlklerya Harusllwlc:z.

uczennica prof. Horbowskiego, z paDynkc:ya Towarzystwa Kredytowego miasta łiodfl
z kapitałem fS. 590, posiadaj~c~ tentem kon,sel'lyatoryom mnzycz~eVtCTOm,
'ęzyk r~!d, m o z
z n a l es.Cl go w WarszaWIe, udziel a l e - podaje do powazechnąj wil\dom~ci, że nitej wyszczególnione nię\,UW 80bot~, d. 26 września 1891 f. dobre DlleJsce. ~ferty ~pras~~ SIę
, •
cy,J,
• chom~ci 'W m. Łodzi położone, z powodu niezapłacenia. raty M..joskla~a.ć w AdIII:!nistraeYI nirueJsze- . . - splewu I muzyki, wej 1891 r., wystawione zostały na aprzedt.ż przez publiczne licy!.ago pISma pod ht. A. K.
1926-3 Ulica Zawadzka, dolO Llkiernika n cY!,> odbywać się mające o l1;0dzipie l~.z l'8Jl&'. w .kancelaryl WY,f
W-eJ' Przeradzkiej.
1909-3 dZIału Hypoteozneg~, przy ulicy ~1'edni~J pod :li 427 w m. ŁodZI,
LJ
J
przed wyznaczonym! JlotaJ'ynuaml, a IDlanowlele:
Komedy" z& §piewami w 2 -aktach,
a) pod Xt 362, przy ulicy Średniej obcią:tona pożyczk4 tpwaJ, Korzeniowskiego.
rzystwa rs. 12,100; wadinm do licyt.acyi złoźyć się mające 'lIOSOSOBY :
k"
z wykształceniem o-imnazyaloem rs. 2,420 ; licytacya rozpocznie się od somy rs. 18,150; termin sprzePannaTeklaKa1inieok& p-na Wyrwies
Zo I Łękaws lej
poszakuje miejsca, Oferty pod lit. daty wyznaczono na dzień 25 li~topada (7 grudnia) 1891 roku przed
ll~~aIuycki, p. Wtgtzyn
róg Widzewskiej i Cegielnianej, R. K. proszę skladą.ć w Admini- notaryuszem J6zefem Grabowskim.
Feliks Dalnye~> Iyn
.
dom Starka.
stracy! niniejszego pislllą..
b) pod XI 1117, przy ulicy Wj~ew: kiej obciążllUa P:Qżyczką
li~ambet""a.
p. Solnowaki
1m-a
1766-6 towarzystwa rs. 14,500; wadiom do lic~cyj złożyć się m~ące wyP-Dl Erumo...a, .lost,...
.
2 900 l' tac
. . d
. 21750' te' .
SaaunbellUla
p-ni Bartoszew.ka
1I0S1 rs.,
; ICy ya roz~o~zrue ~ę o sumy IS. . '
,
~mIO
JOara,.iej . c6~a
p. Binm-Junow.ka
Z Oł
w
sprzedaży wyznaczono na dzien 27 listopada (9 grudnIa) 1891 roku
Ps.ewem.w,es, u'"
.
l GIlIlNA8TYKJ
.
..
przed notaryuszem Władysławem Jouszerem.
KI!:kowska k1.CZDica/Iri
ulica D~ka. ~ ~1~. ~apisl :2dno
klll' żrC~YI kS?Qle dawać. lekcy JtZY~:
c) pod Xt 120, przy ulicy Drewnowskiej obeiążona pożyczką
Organista. '
p . Otoger
. ::.Jf::JU::'!I~.:bO[;e~d'~O ~ieczo';.onet: in~,e s te.g~ .w s'b~el~ Id eS7
_ towarzystwa rs. 1,700; wadiom do licytacyi zliSżyć się mają<:S wynoAdmi
Jl:atykant .
. p. Bar!"s......kl
01 e przed łożone dl. da ..n1ojszych ~ na ~ue CI~. . e:; y o F
si- 1'8. 340-; Iicytacya rozpocznie się od sumy rB. 2,550; termm sprzeX~.,dziewkazew81
p-na Sikorska
nczni. GrmuOlfll& nauka i gn•• zne trak- Olstracyl "DZIennIka (Ila L. .
(lO> grudnia) 1891 roku przed
WOjtek, parobek
1'. Zahorsld
.
b •
.
d.
1877 -3 daży wyznaczono na dzień 28 listopada
. .
Stary ..ieSniak
p Rom""
!<lw.mo u•• ~yo .,~ .~ U mo'. zua 7'
1I0taryuszem Julinszem Gruszczynsltim.
I
.
1880-3 ADOM LJI>d/jKI _
,
.
. .
WieJni.~y. Muz)lb~~ C~pey ~ ukołConoscenllo la hngua l~alianl\, ded) pod Xt 1373, przy ulicy Dzielnej obC\lłżona pożyczkIł. tQW~~. Rs~ dz,eJe 81t na ws..
si dero Insegnarla.
rzystwa rs. 3Q,000; wadium do Ilicyt.aeyi, złoży~ się ~ające. WyMsi
Nauka J'ęzyka włosk'lego rs.
6,000; licytacya rozl'0?Znie ~ię od sumy l·S. 4~,OOO; terillm ~prze'
. .
. .
daży wyznaczono na dzlen 29 hstopa~a (11 grudnIa) 1891 ro~u przed
okładu p. S!.aluslav.a Zaborskiego. z wyższym pa~ente.m, POWIÓClWSZY O' t
d lit. . K K
Ad- otaryuszem Janem Xamoc.k.im,
V
z ParyźR gdZIe ~Ię kształciła w
<er Y po
eramI. . w
KRAK
0\ lAKd 'kodtaS.ńkcz~nkY .~rzez muzyce i' francuskim
poszukuje mlnistracyi Dziennika Łódzkiego.
Łódź, dnia 2 (14) września 1891 roku.
pp. L ewall OW8 ą, I 018 ą, mesz· I k . \Vi d
.. ' li
Zacbo
1908-2
, ,
t dt
czerską, Gel'ara; pp. Zaborskiego, e. cyJ·.
1\ O~IO~v, II cm
Za Prezesa Dyrektor: H. Kona a .
Witkowskiego, ~i810cklego i Mo- dma ],i 31, 2 PJętlO drzwi ~~1~~0Dyrektor Biura: A, Rosicki.
OWS I
1857-3.-1
rozowlcza.
MAZUR i OBEREK pas de trois, S
tUdllJtt
• •
odtańczony pl'Zez pp. Lewaudow.i~ ze Zgierz. do Łodzi. Za- - - .
ską, ikorską i ZabOl'Skiego.
wany
~_·JejU~~~.~;!~:r~r~,s2
~:.
Zarząd
żelaznej

Otr~tne

JAKI AD

FROEBLOW8KI
fi'

S k

CC:::U::I:::ta

' , "'"
a t anco
r

G uwernan'tka

Angle
· lka
t

NauczycI'elka

DnertJssement baletowe

Dr I Kru k

k'

re!

KALOSZE

knje
tycyj koudycyi
lub lekcyj;
alnie polski język.

.P"" Leud., lniclri
p. WiDk10r
P"'\D& Balbina, jego

hil~:,rjego oórb
Pa.n
p Filom.,
Xarot Boto"sl<i, jego
aiostrzenieo
Zuzia, 8ł1lŚ~ea pana
lnieJUego
Chłopioc ze sklepu

1Fru

: :: ~f~~
p. Glogor

Oferty" Admini.otrlCyi pod

~~Jt-l

O:S~:r.LI:E

p Jauowskl

KAHUEIlAPIA

p-na WojewOdzka
pooa Gerard.

CY.n.EBHAl'O llPlilCTAllA

3 HCHArO

Komedya w 1 akcie, oryginalnie
ny n IJ
napisana przez Jana Aleksandra hl'.
H H
II
Fredrę (syua).
C'L 9 (21) CeoTB6pn c.
Rzecz dzieje się w mieście_
oeceaa B'h j\01l'h ofilMRlmr~Kal
Porz~dek widowiska:. Uwe:tura. z
na HOBblM-PblHOKb
Halki, Kalosze. Okl-ęzne. DlvertlSsement Krakowskie.
OGŁOSZENIE]

Teatr Letni' 8alll'na •
Towarz. Artystów Dramatycznych

KANCELARYA

KOMISARZA SĄDOWEGO

DUDZIŃSKIEGO

dniem 9 (21) Września

""" dyruey"

Z

.......

przeniesioną z08tała do

7

J. Szy_lIorslilego.
W sobotę, d. 26 wrze~nia 1891

Dobrzyiu;kiego na Nowy-

~naOpD?1~Ba~n,dap~.ze3zaJ.~ItZA. l~.aI80~zeY!WS·~kle!gio!. il~O rn~ii' ~a[r~uy
,

.lU

d~61~~:łu~i~.ennio \~7~~~J

do
---------------

Towarzystwa drogi

Iwan' grodzko _Pąbp,owsk," ej·

ulica Piotrkowska Xt 70
ninlejszem podaje do, wiadomości, ii:
e od godziny 11 rauo do
l) Przy przewozie eksponatów mającej być otwarł4 if latym
poludnia specyaluie z CL01' O- 1'. 1892 w Lipska wystawy Czerwonell'0 Krlly:ta i bygieay wojepnej
kobiet
1706-10 będą czynione na drodze żelaznej Iwangrodzko-D'Jbrowskiej z d. 11
.
(23) września r. b. I ~ przeciąga 4 'tygodni po oJlcyalnem zamknięciu wystawy, ulgi, wymienione w taryfie, zamieszczonej w ,] ,i 246
I "Zbioru Taryf' pod N. 3,944.
•
2)
a przewóz oleju rycinowego, kokosowego l rzellakow~!10
""A,nD,.,W"O~Aii .d
S
beczkach ze ąt. Sosnowice dl'. żel. lwangroilzko - Dąbl'owskiej tlo
"
'. tO~ s.
w taryfie stącyj dl', żel, PoludniQwo-Z,acbg,duich, JlI'zez
P
rZYJo:nJe 10 ,el e~anwpt:owadzoną zost.anie z d, 15 (~7) wrześ,u.ia 1'. b.
.
codZIennie o 8 {. ~o 9/. lano
taryfa II związku POłU~,!lOlVo-Za5 do 7 po połudmn.
w N 247 "Zbioru Tapod
3969 i będąca
1\0 tal'yt ~N 3Q13, 3794, 3855
3926, zamieszczou.ych w NN 176, 234, 239 i 244 "Zbioru Taryf".
ZAKŁAD
3) Na pl'Zewóz 'Po wszystkich drogach żelaznyoh ros)'jskich
'
bk z
l
wymienionych w taryfie osób szukającyell zal'O u,
zostala z d. 28 sierpnia (9 września) r. b. aż do odSI. DRECKIEGO . ,,,ro\HLOI'" nowa taryfa, zamieszczona w ' l'. 248 "Zbioru t Taryf" pod
w Łod,i, Nowy Rynek.
3973.
\

'
Alfred Jan kows k
A . . , • • • •, • •

zegarmIstrzowsk'

~~f~~ st)~~~~~~;~r.:6~t~~~~~~;~ł:€·
stW&

wchod'~~~:"9

l'yf" pod N 4003 i

'~tO)'an'ska ~~~~aa t:'is~ id~~~~~I.:~~tl~~~~~~~~~~~~1 182

No~ SWI

sYJDycb, skradZIonych mi w nocy
.
z wtorku na środę.
.
Akt 2, z obrazu Ludowego Ada·
ma Staszyca (ślusarza), muzyka K.
1912-3
Hoffmana.
'l'anieq: Krakowiak przy zapala- POTRZEBNY je od 1
nych Sobótkach.
nlka

'Y N

19~9-

Przysięgły,

W administr&eyi ,,Dziennika
nabycia

PRZEPISY OPRACY IAtOL,HTBIGH ROBOTNIKOW

pokój

Ksi~żki fabryczn~

ume blowany, z osobnem
ściem,

w

pobliżu

_.
Oferty w Aummlstl'ac
- k W Plotr .OWI~, przYJ,muJe sp,ra- uika" pod lit. R,wy cywJlne 1 krymmalne, Jak _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

TBa, DpHB8A.. e.a~aro

zaplsywaJlla dowoaów IlIg1iyma~yJJI~ełl robotnlluiw.

Szematy do zapisywania;
wypadków w fabryce,,

~PH,lIPHJ:Y

3eJllluy, COCTOlIUl&rO 113'10
uepaU'Io,OfDeyuopBoroWlIaea,
110ft llamODN, lI'11)1;UNll> .8lIUUl> II
OpOił., II Ol\flUeHBaro )1..18 TOprOs'lo
kWre "11106 ••"". błdt podłulf n.j- B'Io 370 py6. - KOU .
• wieia.yeb
żurnali •
P~~r';"r~fi~::r:~~i _---.-..--....
kiego Iaojll.
lIpo... _. ~y..eT'lo UPOB3BO,lBTLCIl;!

oraz wszellde druki

sukl'en damskl'ch

iruewi.Ja

iran-

Kieszczyńska,

w lIodai NOlI'Y Bynel< li ID, dom

Dobnyftoklogo, 2 pi~tro.

... ropo ..' JlO"UH UOA'Io N. 320.

rop. ~oAaL 2 CeBTa6pll 1891
Cy..e6uI.dI lIpHCTBS'Io BYAResHn. kwot.. ·z..lieze'w,.wi.

~

KSIĄŻKI

OB'MlBJIEHIE.
CYAe6m.di lIpIlCTBB'Io lIe'TDO'KOJ,-I I "",."';;",[ł6.~::;:'!,";;;
..-2i""
k ' csaro OSPY_Baro CYAa
~ fi O
O.J
6Yll&eBR'ł'lo, lIItYTeJl.beTsyJOmili 8'10
• ~,obnem wej4oiom.. wrleblow""y z .010- POA1I JIOASII Da HODOIl'lo PNUS'II
dzum.om utr,ymaw"!','. . UL Ko,,:,ta.nty- AOll1l UO,l'lo XI 10 Ba OCBOaaaill
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Jan Strahler,
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