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II) obowiązkowe olilaty, pOIlOSZOlle pl'zez
koleje żelazIle zredukowane zostaly na
DZIAŁ PRZEMYSŁOWY.
7,588,630; w tej sumie wylączono rs.
I.
3,395,000, wskutek przej§cia ua skal'b li;
ŁÓDŹ, dnia 27/1 1892 1'.
Klęska nieurodzaju, która w upłynlonym
lIij: km'sko-chal'kowsko-azowskiej i IlbawoX Na tutejszych targacb zboroIIlMskiej. Zmniejszenie opłat Pl'zewidyroku dotknęła niektóre guberl1ie Cesarstwa, odbiła się wymownie na prelimlnawan~m jest przeważnie z kolei łozowo , se ż o w y c II popyt oslabł znown w dniach
l'21U budżetowym na r. 1892. Trudno§ci
wastopolskiej, moskiewsko·brzeskiej, po- ostatnich. Od piątku sprzedano na 8 t aludniowo-zacbodnich i innych, na któl'ycb cyi towarowej: owsa 1,000 korcy 1'0
ekonomiczne, pozostałe w spuściźnie po poprzednim rokn, a w klęsce nieurodzaju
spodziewanem jest, wskutek nieul·odzaju . 1'8. 3.20-3.30, owsa wyborowego 350 kOI'cy po rB, 3.35 - 3.45, żyta 100 korcy po
mające swoje źródło, spowodowały deficyt
zmniejsl6uie ruchu tow8l'owego.
W budżecie zwyczajnym
rs. 25,123,741.
Natoruiasi, WZI'OSt dochodów spouziewa- r •. 8, Na Starym Rynku sprzedano wczoSposób pokonania tych trudności, bez uuym jest głównie: aj z eksploatacyi kolei r~j lIszenicy 80\) korcy po rs. 8.30;-8.60.
ciekauia się do nowych ciężarów i podaskarbowych rs. 20,544,775, a w tej sumle Ceny siana/ słomy i koniczyny pozostały
rs. 19,113,000, wsk utek pl'Zejścia do sk&!'- niezmienione.
tków i objaśnienia zestawień preliminabn linij: knrsko - charkowsko - azowskiej i
DROGI 2ELAZNE.
rza budżetowego, wyrażone są w najłlloddanniejszym raporcie pana ministra.
Iibawo · rom eńskiej, b) z zysków na karita·
X Sprawa t a ry f k o I ej o w y c h bę '
skarbu.
łach skarbowyoh i z operacyj bankowych dzie IJI'zedmiotem rozpl'a w lIa jejnej z najBndżet pl'Zedstaw'la się jak następuje:
rs. 11,359,153. Inue pozycye są mniejszej bliższych sesyj rady pańswa.
Dochody·
wagi.
X K a s a z a I i c z k o wo - w k 1 a d oZ1f1coajno· . . . . . . . . . fil. 886,óU,325
Jak wyżej pow ieuziano, zmniejszenie do· I wa k o I e i n a d w i ś la ń s k i ej, istnieN.d ....' ..aju:
chodów w porównaniu 7. rokiem popl'zed- jąca od 13 - go października 1884 - go J' .
..ynagrodzOD.e wojenne rB. 3,337,139
nim wynosi 14 milion6w rubli. Jest ono liczy obecnie 753 uczestników. W ciągu
lołaoya w b~nkn padprz~.szłym:
na pi erwszy rzut oka zbyt niewielkie, półrocza od 13 - go kwietnia do 13-go paź.
~ ~,~,~e ~."':. 712,000
a) z czynszów wykupny~h wlośc:ian w porównaniu z wymiarami klęski nienro- dziernika 1'. z., przybyło 86 nowych, nbyfllnd .... ea~laiDe, .tazmniejszenie dochodów pl'eli1D11l0Wane Jest dzaju. To też nie należy tą sum .. mierzyć lo Z&8 114. W tymże półroczu wplynęło
D?..ił"""g~lne 'rodna rs. 24,766,814;
następstw nienrodzaju . Byłyby one istot- dochodów rs. 58,131 kop. 7, wydatkowano
k. kuy p.~~.. a . .• (41.227
b) z akcyzy od wódki na I'S. 16,98 ,000; nie nie zbyt poważne, Raport p. ministra rs. 60,988 kop. 82. Niespłaconych poży4,190.366
c) z łeśnictw arbowych na rs.1,742,394; skarbn obja ia, że pt'eliminal'z budżetowy czek pozostało z końcem pólrocza I'S. 41 675
r,s. l!91,03ł,6n
dl z opłat skarbowycb i przernysiowych na 1'. 1892 obejmuje takie źródła docho- kop. 61, wydatkowano na pożyczki w 'cią• .....
gotowych
lund....
kuy p.flIt...
..o rs. 688,796,'
dów, J' akie nie istniały w poprzednim bud- gu półrocza 1'8. 47,158 kop. 45, wpłynęło
ocnionJob
:1'/.6..poł,cak~
1891
..
roku w słocie. . . • . . . . • 7i,268,376
e) z akcyzy od tytoniu na rs. 472,000;
żecie wcale, (np. z eksploatacyi niektórych ze zwrotu pożyczek w tymte czasie 46,402
razem . . r•. 965,303,U66
f) z dochodów celnych na I'S. 29,000 kolei żelaznych, z operacyj bankowych rs. 76 k. Procent od udzielonych potyczek
Rozchod.!J:
zmniejszenie to wydaje się zbyt nieznaczą- i t. p.) i stąd wlaśnie wynika owa na 1'0- dał rs. 2,050 kop. 81, zysku bt'Ut.o osią
Zwyczajne. . . • . • • • . n. 911,668,066 ceru, co pochodzi stąd, że dochody celne zór nieznaczna różnica zmniejszonycb do- gnięto I'S. 1,931 kop. 8t, a zysku czyste.
.Nad.""cu,jne:
już w roku 1891 ulegly ścislej I'edukcyi;
chodów. W rzeczywistości zd departament go I·S. 1,275 kop. 5. W dnin 16 lutego,
n. budo ..~ kolei hl.·
g) z opłat stemplowych, sądowych i kall- ekonolJlii l'ailstwowej wpływ ujemny nie· w powtómym terminie, odbędzie się zebra.nyeh i portó.. . • rs. 33,.91i,OOO
wyd.tki u przek ..tał·
celal'yjnycb I'S. 45,483.
urodzaju na budże~ 1892 r. ocenił na 53 nie, na którem będzie ostatecznie I'ozpaeenie uzbrojenia.
• 20,140,000
h) z opłat paspol'towych-rs. 300,143, miliony rubli. D ochody na r . 1892 zapre- tl·zon .. sprawa ograniczenia udzielania za53,635,oI!o głównie wskutek Najwyższego I'ozporzą- liminowane zostaly z największą przezor- liczek na pensye ur1.ędnikom kasy, oraz
razem •. n. lI65,303,0łl6 dzenia z dnia 19 lipca 1891 r. o wydawa- nością, a wskntek właśnie tej przezol'nO- wrtiosek jednego z czlonków co do poczyBudźet po yŻ8zy ułożoDY został wedle niu bezpłatnych I portów mieszkalicom :lei 8uma icb nie odpowiada przewidywa- nienia pewnycb zmian w ustawie kasy.
nowej skróc ej klasyfikacyi, dopuszczaj.. - miejscowo~ci, dotkniętych nieUl'odzajem, u- lIym rdzcbodom i na znaczną ilość im nie- Na zebranin tern nadto mają być dokonacej dwie tylko kategorye dochodów i roz- dającym się na roboty w inne okolice.
dOI'ównywa, zwlaszcza, że rozchody pomi· ne wybory. Wychodz.. z urzędowania
chodów: zwyczajnycb i nadzwyczajnycb, 'I i) z opłat pasażel'skich i ładunkowych mo całej ostrożności musiały byó nawet członkowie zarządu pp. Karol Guttner
wszelkie zatem, znane z preliminarzów za kolei żelaznycb I' 42,000.
powiększone w porównaniu z rokiem przeI'e zydujący), Leon Wojciecbowski, Symk) z dochodów menniczuych rs. 96,928., szlym. Zwiększeaie rozcbodów wynosi rs. foryan Mieczyliski, Cezary ~[jciliski i Anpoprzednie lata docbody i I'ozchody pośrednie, mieszczą się już IV ogólnej sumie doI) z dochodów poczt wych rs. 86,710.
12,779,045.
toni Kowałski, oraz członkowie komisyi
chodów i rozcbodów zwyczajnycb.
I m) z udziału skarbu w zyskach kolei żerewizyjnej pp. Józef Żelislawaki, Antoni
P reliminarz Pl,zewiduje w rokn 1892 do- laznych rs. 112,200.
Czermiński i Kazimiel'z Marcinkowski.

B udżet państwowy na r.I892.

chodów mniej niż w roku 1891 ua 1'S.
14,213,24!l. Suma ta wypada z niezbędnej
redukcyl niektórych pozycyj dochodowych,
w porównaniu z rokiem poprzednim na I'S.
52,901,098 i z powiększenia się innycb pozycyj na I'S. 38687,853.
Redukcya n tórych dawniejszych pozycyj dochodowycb ' jest prostem następstwem nieurodzaj n 1891 roku. Klęska glodowa i wyplywająca z niej drożyzna artyknlów ' najpierwsłych potrzeb, wyczerpały wszelkie lI&sooy ludności nawiedzonej
nienrodzajem i zmniejszyly znacznie j uż w
końcu roku ubięglego możnośĆ opiaty podatków. Tern więcej należy się tego spodziewać w roku bieżącym , zczególniej zaś
co do wpływów z akcyzy od wódki i tytoniu, z dochodów z leśnictw skarbowych,
wskutek przewidywanego zmniejszenia zbytu drzewa, wreszcie z dochouów celnych.
I Budżet ~rzez~rni~ liczy si~ z tą e\~a.ntuałnogcl .. I obeJl1IuJe następujące zmll1eJszenia dochodów w porównaniu z rokiem

!t.;•.

I nagle dziwny CIilód i spokój zapano-/ dyjskiego. Zdobył ifiiiój ojciec. wpadł' wtól'Zyl znów swe Ilytanie jeden z mężdo świątyni, indusi za nim, ~1'zewl'acal i czyzn.
Wieczór zwolna zapadał. Wstała i skie- bil wszystko na prawo i lewo, cała świą- Natnralnie szpadąl Pil}kna G1nevro!
rowała się kil domowi, spokojna, z uśmie- tynia tonęla we krwi; ojciec rzucił się na Cóż dłoń twoja powie na taką wspaniaehem na ustacb, jak po miłym spacerze. bożka, schwycił go WllÓł, cisnął o ziemię' l łoŚć.
Przy samem wyjściQ, które stanowiło na, kamień wyjął z czoła..
- Kamienie przechodzą pl'zez nasze rę
turalnie wązkie przejście między skalami,
- Czem? - spytał j eden z mężczyzu ce, ale. się icb nie czepiają. - rzekł jeden
znałazła ~a .osuszonym,. ~~wpół rozwalo- siedzących za stołe m , oświetlonym jedyną z górruków. .
. .
nym kamieulU, starą pl~SI1, któl'a wryła latarką, stoją"-!} po§rot!.ku. Nie wiedzieli
- Ten duzo wart - wtrąCił lOny.
się glęboko w jej pamięć:
oni, ci dzielni łudzie o szlachetnych regu-: Dażo? Cały majlłtek w nim. Mając
lal'Oych rysach i głęboko osadzonych 0 - go, Jestem daleko, daleko bogatiZy od meDzielne trzy serca, dzielne serca tl'zy
czach, jak malowniczo byli oświetleui. go ojezym~,. a. o~daję go za szklaakę wbi·
Zlożono w grobów śmiel· telnym ś n ie .
W oblokach dymu od papiel'osów górskie sky. TakI Joz Jestem!
Lecz wnet bohater o życiu już śni:
\V c~l'!il~ g~y Tom podawał klejnot ~o
Chcę zbudzić się, bo bój tam wre, beze- te olbrzy!ny! co ziemię z P?sad poruszali,
Gospodyni SPOdYlII, mna slina, WIelka dłou ebwyclla
•
[mnie bój tam wrel wyglądah Jeszcze okazalej.
W61'Oy, Ginevra w niczelJ) im nie ustępo- ręką chłopca i głęboki gniewny głos Zl\Dzielne trzy sel'ca, dzielne serca tl'zy
wała. W czarnym swoim stl'ojn, wypro- wołał:
Porwała ziemia w pęta swe,
stowana,
zdawała się dosięgać sufttn. Nie
- Nie, ten pierścień. J;lie .do was należy.
Pragnieniem życia matki serce drży:
s~ieszyla
z wyciągnięciem l'ęki po klejnot, Pochodzi on od matkI mOjego pana, od
Chcę ocknąć się, bo cierpieć chc'), bo ja
[tam cierpieć chcęl który mieli ił się I,ysiącem bal'w \V palcach stal'ej pani Vaughan. Niema on nic wspól']'oma, czy to w poczuciu swej godności nego z bohatel'skiemi czynami wl\Szego .ojDzielne trzy serca, uzielne serca trzy
czy tei IJI'z~z nieświadomo§ć jego wal'- ea. Spytam się matki wapzej, czy jej woSpoczęly w ziemi. Nastąpił maj,
tości.
lą jest, abyście mieli ten klejnot.
Dziewicy serce już Oli życia drży:
- Tak, tak, mój ojciec to był dopiero
'1'0 m , siedzial pl'zez el~wiię jak skam~eCbcę żyć, miłości wzywa raj, miłości
bohaterl - ciągnął dalej Tom, jakgdyby ni Iy, Jakgdy~y czlonkl nar~z Od~ÓWlly
[wzywa rajl
nie slysząc pytania - to nie byl źaden mn pos.łuszenstwlI. ~dy ~J~ał Jedn~k
z tych waszycb robigroszów, co tylko swo- w:szys~e twarze z uCIekawIeulem na sIeje zyski obliczają, co każdy grosz waią w ble skiero~ane, zerwał się z kr.zesla. . .
III.
ręku i myślą nad tern, czy się nie da w
-: Od J~ . dawna pauowa~le .palls~l~
dwa zami~nicl. Vlatego też skarby same rozcllłg a Sil: I uad własnOŚCIami mOJeJ
Bogaty ł IZcz,iliwy.
wpadały mu w ręce.
matki?..
_ S
ól
'
"
. h'
- Odkąd Jest pod opIeką mOjego pana,
- Dziewięćl - zawołał 'l'om i cisnął
zczeg na I.zecz., ze UIC 110 DlC , Dle od którego wszystko otrzymuje.
kostki na st6ł.-Dziewięćl Mam najwyższą zostało - zauw~zy.1 kt~ś.
- Więr. upoważniony pan jeste do
cyfl'ęl Jeszcze szklaneczkę wbisky, pięknl\
:-. Bo. był taki, J.ak Ja-za~olał Tom- mierzenia chleba, kt6ry eod7.ienuie zjada i
Ginevro, ozdobo mojego serca! Perło dZielił SIę wszystklem co mial. Zawsze do sprawdzania ile ja kaidl\ snknia koGlanbel'u8, królowo tawern wszystkicb, od wszystko odda wal, nic dla siebie uie za- sztuje?
.
Carnaervou'u do Cardigan' ul Jeszcze je- trzymywlIII
Ten, do którego Tom 7.w1'8cał si~ z ledną, mój skarbie I I jeszcze jedną bryłan - Dwanaście! - kl-zykn~ł znów ktoś i 011 słowy, wzi'll spokojnie latarkę ze stucie mojej żebraczej korony! A tu masz kostka na stół upadla . Oddajcie, coście łn i przybliżył j, do twarzy chłopca.
pieniądze i naj piękniejszy pierścionek mo- wYirali.
- Nie, dol4d zwraeal~m tylko uwagę
jej matki, który jej z palca ściągnąłem.
Macie, mój przyjaciełul- rzucił Tom na Jej syna. Ukrywanie się przedemD4
Przypatl'z się lylko jaki to kamieńl Po- pieniądze na ~l6ł.
nic nie pomote. Widzę ko 'ci i I,ieni,dze
- Czernie 00 wyjął len kamień? -1'0- i rOlgrZ&ll8 twarze dokolL Mowy WUIe,
chodzi on z ctoła oajwięk8tego bożka in-

I

wały w jej sercu.

5)

Carmen SYlva.

D E F I C Y T.
(Dalszy

ciąg

- patrz Nr. 19).

W ten sposób olotarła do cmentarza.
Trudno było o piękniejszj' zakątek ziemi
ua świecie. W dolinie, ocienionej dokoła
wielkiemi drzewami, ocbronionej od najłżejszego wiah'u, skalistemi wzgórkami,
z widokiem z Jednej strony ua morze błę
kitne wznosiło sili miasto umarłycb-miej
sce wiecznego wypoczynku dla cierpiących
i nieszczęŚliwycb. Pod osulIZonemi kamieniami krył się uiczem ulezamącuny spokój.
Ptaki i kwiaty tn sobie gltiwue siedlisko
obl'ały, w nawpół rozwalouy ch pomnikach
wJlród drzew najgęst.szych ,"idnialy gniazda słowicze. Zdawało się, że to miejsce
pragnie zwabić najtrwotliw8zą duszę.
. O~ojętuie i bezmyJllnie snuła się Kathleen
pomIędzy grobami, gdy ok(. jej pI'Zypadkowo .poczęło, na Imieniu Toemory, wyl'ytern na zWy'czajoym drewułanym krzyiu.
Pocbyliła się i ujrzała, te była to tak bardzo. oplakiwana matka jej rywalki, i zła
mysi przyszła jej do głowy. Wyjęla z kies~enl scyzoryk, usiadła 11& groble i wyl'Znęll\ ",ielkieml literami na krzyżlI imię:
.Toml"
.
-: Tak-rzekła, teraz wiesz czem jest
twoJa córka. Powiedzialam ci. Czy slyszysz?
~dy tak·siellziała i wypoczywala po 1'0bocJe, Ilrzypomniała sobie, że TellloOra, posądzana jest o junowidzenie i, że ten
kuyż dowiedzie jej wkr6tce kto tu był.
-. Bal-rzekła wl'eszeie-tu OU I. już nie
PlozYJdzle. Będzie .IQ w.tydzila.

•

I-

•

DZIENNIK ŁÓDZKI.
X Na I i n i i ale k 8 a n d r o IV s k i ej
kolei wiedeńskiej mają by~ utworzone następujące przystanki: między stacyami Nie·
uawą a Włocłl\wkiem (odłegłość 21 IV.),
na terytorynm majątku Lubanie; 2) między
Kowalem a Ostrowami (of\ległoś~ 23.3 w.)
Da terytorynm majątkn Kaliski; 3) między
Pniewem a Łowiczem (odległo>lć 24.9 w.)
na tel'ytoryum majątku J ackowice.
X "Nowosti" donoszą, że oddanie rzą
dowej drogi żelaznej k o z ł o IV S k o-s a r!l·
t O w s k i ej towarzystwu prywatnemu j est
już faktem postanowionym. Obecnie opracowywa ne są szczegóły i formałuości umowy.

~

20

Płomienie szybko zajęły wnętrze budynku niu, przeto będą przez pewien czas nie ·
" "Moskowskija wiedomosti" donos~l), że
i w ciągu kwandl'ansa wydostały się już czynlle.
wprowadzenie instytnl:yi zIemoknami na ze,,:u,lrz, a nieco \lóŻ1liej dach
Z cechów. Na poniedziałkowej les,)'i lu- skich do krajunadbaltyckiego odcały gorz~ł; lIle ~ (l~ogą wszakże oęieil tejszego zgromadzenia majstr6w tkackich łożono do czasu późniejszego.
przedarł ~lę ~o sąsledmego gmachu. Ścia · olu'ann ponownie na lat trzy stal'szego

na pl'zedzlelaJąca zakład Dudełczyka od zgromadzenia

p. Jana Volkmanna, pod-

b~dynku w.ięks7.~go, posi!,dała otwory za- starszym zaś p. Traugvta L~hmanna.
Warszawa.
bite drewUlan~ml . deskamI, po .1H"Zepal cnil~
Zjazd sędziów pokoju m. Łodzi w dniu
Jak corocznie, tak i w nadchodzącym
których pł?mleOle . przedarły Sl~ szybko l 29 b. m. osądzi 13 spraw cywilnych alle- poście, urządzony ma by~ w Warszawie
w oka. mgllJ~lIJu zajęły w nę~rze fabry k Pił I laCYjnYCh i rozstrzygn ie II wie skargi incy- zereg o d c z Yt ó W n a r z e c z o s a d l' 01-

den talu~, a mianowicie: Karoła Mogka na nych. ~Iiędzy ionemi Piotr Cbmielowski
decyzy ę sędziego pokoju 4 rewirn m. Ło- wygło!!i rzecz p. t .• Kobiety w komedyach
d'l:i i Au~us tyny Stefan na decyzyę sędzie- Al. br. FI'edr," , opr6cz tego zapowiedziago pokuj u 6 rewil'u.
Ile są odczyty 111'· Fabiana, Noskowskiego,
Przedstawienia magiczne. \V tycb !lniach Kn sbauma, uligowRkiego i inuycl!. Kiezjeżdża do naszego miasta, z całym tabo- zał eżnie od tego krząta.i~ się około ' llrą
I'em urządzeń i aparat6w magicznycIJ, ma- dzenia koncertu na docbód osad.
PODATKI.
gnetyzer, prestidigitlltor p. Becker, który
Pomszono sprawę przekształcenia warX Ministeryum spraw wewnętrznych, w
ostatnio przez dlużsr.y CZu B 7. pow"dz~ni~m sz:~wskiego iustytutu położnic z ego.
skutek przedstawienia głównego zarządu
dawał pr7.edst~ lI'ienia IV teatrze w o"'roW przytułkudlarekonwałesceu
wi~ziennego, oznaczyło na rok 1892-gi
dzie Saskim w Warszawie. U nas" p. tó IV wszelkich wyznań, wychodzącycb ze
normę p o d a t k n t r a n s p o r t o w e g o
.Becker ma dać tl'ZY IU'zedstawienia, z kt6- szpitali w 'Warszawie, zoalazło w roku
w 10-cin guberniach Kr6łestwa Polskiego
rych pierwsze, zapowiedziane jest ua przy- zeszłym cZ/lsowe scbl'onienie wraz z cało·
110 kop. 20 od każdego dymu miejskiego i
szłą sobotę IV teatrze" Thalia" .
dziennem utrzymaniem. 941 mężczyzn (547
wiejskiego, jeżeli zaś w jednej i tejsamej
Hodowcy ptaków. W tlltejsz~~h dziel- chrzcścia i 394 stal'Ozakounych) i 488 konieruchomości znajdnje się więcej kominicach podmiej skich znajduje się kilka biet (323 cłu'ześcian i 165 starozakonnych).
nów, wyprowadzonych na zewnątrz buosób, które specy/llnie trudnią się hodowłą W tej liczbie było: 308 wYI'obników, 186
dynkn, to od każdego komina oddzielnie
ptaków. Jeden właśnie z takich "' hodow- sług, 377 rzemieślników, 12 woj skowycb
po kO)l. 20. Ostatuią normę zastosowano
ców sprzedał IV tych dni:~ch do Berlina uymisyonowanych! 165 handlarzy, 227 róż
od dnia 13·go styczuia r. b., gdyź dotych26 kanark6w.
nych zaję~ I 154 żebraków. Utrzymanie
czas płacono og6łem )lO kop. 20 od każdej
Oleodru.ki. MieRzkłniec utejszy, p. Ka- peusyonarzy i służby kosztowało 1'8. 3',635
nieruchomości wiejskiej lub miejskiej, łecz
roł Enzmlllger WYStąllil 110 władz z proś- kop. 39, licząc przecięciowo na. osobę w
ponieważ zuierana w ten spos6b snma nie
hą o wydauie mu 110zII'olenia na otwarcie oddziale chrze~cian po 26.60 kop. i IV odstarczyła na pokrycie wydatków przesyłki
w mieście naszem zakładu dla slIorzllllza- działe starozakonnych po 38 kop. dzienaresztant6w i włóczęgów po liniach nie
nia oleodruków.
nie.
' .
etapowych w Królestwie Polskiem, oraz
Mysz w chlebie. Wczoraj na Stary m- . W . dnIU 24 - tym b. lU. zmarł w Warodsyłanie do domu miejsc rodziunycb wyRyuku , robbtnik Kasiński kupił chleb, IV ~za:!:ś~'
dko ł fi J a n. K r e t h I o w,
służonych policyantów z kontygensu war '
którym,. po rozkl-aj ania, znaleziono mysz.
c cle rn arn, w Wieku lat 83.
szawskiego, podatek ten zwłaszcza' w miaZła corka.
poniedziałek ["'zyszła do
stach kilkakroĆ powiększono. Rozłożeniem
cór ki swej Józefy L. zamieszkałej (lrzy
potrzebnych sum podatkowych zajm'ł się
ulicy Sreduiej, Agnieszka Z. z p ro~bą o
naczelnicy powiatl~w i prezydenci mlut.
pożyczeni ~ j ej kilkunastu rubli na utrzy.. *" Lwów. Roda miejska nadola proC. Anmanie. L . szorstko odpowiedziała, ż~ pie- toniemu Mał e.kiemu obywatelstwo honorowe
PRZIDIY~.
niędzy nie ma. Wtedy PI'zy pomniała mat· z ok oliczn ośc i jego jn . uszu.
x W poniedziałek wieczorem spłonęła
ka, że L . p ożyczyła od Iliej pościel, kt6rej
Wynałazca maszyny do szycia, Walfabrykl\ wstążek Maliniaka przy ulicy Padoty chczas nie zwr6 ciła " 'l' a wymówkl\ t er AbboLt Wooll, zmnrt w dniu 15 b. m.
wiej IV Warszllwie. Straty oceniaj ą na
roz lośc iła L . do tego stopnia, że rzuciła w Hoosick F.lls w 8tllnie Nuwy-Jork, przekilkadziesiąt tysięcy rubli.
na Ill a lkę garnek, a potem wybiegła za 1y"'s,y lat 76. Niebus.czyk otrzy mał w roku
ły doszcz ętn ie.
ni'ł na podwórze i tam ją mocn o pobiła. 1866 IV Pory2u 011 Napoleona III order legii
P . 'l'y kucinpr posiadał na uwu piętrach Nies 7.c l. ~§ łiw ,~ matka wystąpiła ze skarga bonorowej, 11 w r. 1873 w Wiodnin od cesaprzędzaln ię wełny II 4 t. zw . • satzach ", do .ą d u.
. rzo austrynekiego krzy t Franciszka
zef•. Od
iadomości
5 se lfaktorach i jedllflj skręc Ini; w fabl'yce
Dz iwoląg .
Włościanin Cbojecki ze wsi r. 1878 do 1882 był p. Wuod · w kongresie
Odpust. Dnia 14 lutego w kościele PII- tej pracowało 50 rohotnik6w. W tkalni Brus I, rzyui ósł na targ w dniu wczoraj · I'rzedstl1wicidelll okre u, w którym zamieszrlłfialnym we wsi Mileszki przypada odpust, 1'. BrauDera, któl'a :tajmowl\ła pal·tel·, pra· 8zym knrę z trzema. nogami i jednem ltiw.t.
na którym znajdować się będą: dziekan cowalo ~zy 34 maszynach okolo 60 ro- skrzydl em. Dziwoląga kupił p. G. miesz* Na ostatnlem posiedzeniu akademii
tutejszy ks. Dąbrowski, proboszcz parafii botnik6w. \\' przędzalni otlpadków wełnia- k .. uiec tutejszy.
nauk w Pary lu, dyrektor centralnego binra
Wniebowzięcia N. M. P. ks. Szmidel, pro- nych p. Majera 018Zel"l\ O dwu .satzach"
Samobójstwo. Wczoraj, pomiędzy godzi- meteorologicznego p. M•• catt, wyl;aznł, te maboszcz parafii Zgierskiej ks. Gabryelski, pracow~lo 15 robotników, \~I'eszcie ~. Lip- Uli 12 · t/ł a ~ ·szą w Ilołudnie, nadzorca 1\- sa powietrzu utmosferyeznego o wicie jest wiVorllz ks. ks.: !\owacki z Aleksaurlrowa, ~zyc ~~ał fabl'yczkę "YlI:ty Jeuwabn6), Zi\' resztn łódzkleg.o, .Ał.ek~aDder Kowalewski, ksz~, aoitcłi ucozeni dotychcz •• utn:ymywali.
Volkman z Konstantynowa, Zalewski z Kaź trndolaJącl} około ~Z~$CIl~ os6b .
.
. lat 42, pozbawtl Się zycla. wystJ"~ałem z re- Wierzono, te eietar kolonmy powietrzu, 'pomierza, Górecki ze Rzgowa, Cltaruba zKuStraty I'oszc~egolil1e Jes~c.ze są lIIeobh- wolweru we \~łasnelu ~!eszkaruu w domu czyw.j~cej lIa lja1.dym kilometrze kwadratorowic i Rutkowski z Łagiewnik.
czone, ogółem Jedllak oceDtaJą Je ua sumę Hauka przy nlICy DłtlgleJ.
wym, waty 10 milionów tou. P. Mu.cart 'doZaczadzenie. Onegdaj wieczorem, w mie- wodził, te w rzeczywistości posiud~ on wagi
Pożar fabryki. Po raz pierwszy w tym około 200,000 ruuli W urządzeniach faroku olbrzymia luna zajaśniAła nad mia- brycznych, materyałach i towal·ach. Urz'} . szkaniu Stanisława Knbiaka (>I"zy ulicy dwanaście miliooów, t. j. o dwa miliony ton
stem, w strouie tutejsuj stacyi kolejoll"Pj. dzenia fabryczne, oraz materyały i towar Widzewskiej, zaczadziała 4-letnia jego có- "Ivccj na kn1.dy kilometr k"udrutowy. A pePłonęLy gmachy fabryczne p. Lowkowicla, ~otowy zu~jdujące sip' w gmachu , p. 'Lew- reczka. DziEJ"ki szybkfl\j pomocy odzyskała lIielfat. I>owierzebnia ziemi przez ~.s zamieszkadzierżawione przez 9 przemysłowców, po- kowicza uh ezll ieczune uyły w towarzystwie przytomność, jecz grozi jej długa cho- loj obejmnje 510 milionów kilomctrów kwa..
Ilratowycb, ",iec ciet.ar powr6cunello nam pnez
siadających swoje samodzielne zakla y. ruskiem :- I'okn 1827 na. sum., przeszlo rs. roba.
Domy gry. \\' ostat.ulch czasach namuo- p. Masearta powietna wynosi pn:youjmniej
Ogień spostrzeżono około godziny 1 t'j JOO ,OOO I w towarzystwIe Jallor (fauryka
lIajpierw w nizkim budynku, łączącylJ~ dwa 1'. Brł\UlI eJ" Il~ na sum ę 50,000 rubli. Bu· żyło si~ u nas uużo m jsc, w których no-) 1,020,000 toa.
ynk i nue zp i ec~o n e by ly Illl.takąsamą SUIll~ ce . przep ę dzane . bylVaj~ lIa gl'ze hazal'dow**" Modne kwiaty. Najno\V8u molla w Pawi~ksze gmachy fabryczne przy niJczf:e,
neJ. ZIIOWU WIęC pollcya rozpoczęla tę - rytu wprowadz iła w utycie zielono' gwutdziprowadzącej do skladów węgla pp. Łasz w towarz 'twle warszawskieII!.
W uratoll'a.n ~j cz~ś.c~ gmachu 0~1 frontu I pi~nie i.ch i ur~ljdz~jącycl~ gry pociąga do ki i .6jolkow." kamelie, "kwiaty natoralne,
kiewicza, Orbacha i Wizbeka. Buuynek
f.rbowan e jeduak przy zachowaniu świotości
ów, o jeduem pięterku, któl'e p~siada pięć przy ulicy Wlllz61 " klej n\leszczą SIę zakła- surow~J odpowIedzIałnośCI. •
dy
czterech przemyslowców: pp. Lisnel'a,
ich woui. Dyroktor chemiczuego laboratoryom
niewielkich okien, mieści! w sobie zakład,
"Rozpoznanie n o w e g o p l' a w a o t y- paryskiego pn:ypallkiem wpadł n. sposób oweprzerabiajljcy szmaty na trzech szal'pa- Lantlego, ~' rellkla i Han kego. Wszystkie
czach (wilkach), należący do p. Dudełczy te :akła? kOl'Zy s t&ły z jednego mo~ont, a d a c h w Państwie Rosyjskiem, rada pali- go farbo"ani. kwiatów i wynalazek sw6j wyzyskiII natychmia.t. KwIaty .. nnrz. sie w borwka i zatrudniający około 12 l·ouotnikó\v. JI"JlIeWAZ ma~r.r "a parowa ulp~la zlllszcze- stwa ouroczyła.

W

'l)koCI!lera I IlI"aunera. ZaOlm podan o j aklkołwlek ratunek , gm~cb faul'yczny plo·
ną~ na dol)l·e.' wyrzucając .SU?py isk ier.
WIatr w kIerunku lasu sdUle podsycał
płomienie i. pozwolił im przedos~~ się na
dach. dwnpI.ętrowego gm~r.hu, mleszcząceg? SI.ę pomiędzy skla.daml węgla pp. ŁaszkleWlcza a Wert~elma. Wtedy. właśl!ie
przYb!'ła straz ogo lO wa 2·go oddzIału; lIle ·
Iicwy personel stl'ażakó \ zal edwie mógł
IV c zęg~i zabezpiec~y~. sąsi.eunie . budynki
od og llla. O s ~łlllllleJllu IIOZIU'U me ~lOglo
by.ć mO\\l; dOIlIero z ch.wlią )Jrz'yuycl~ oddz~a łóI~ 3-go, a n!,st~pllle l-go Istrazy 0glll owe.J p. POZIl!luskleg~- akcya. ratunkoI~'" ro~pocz~la Się 11I·awldlowo. Ura~owa.
Ule z/lJętyc h 'prze~ PO~~I' gmachó~v !abry.
czuych było Jn:t nlemozilwe, płolOleme bowiem za hardzo się rozpanoszyły; uie , pozwalano tylko rozszel'ZIlĆ się pożarowi.
Po .pew.nych nRiłowani.Rch zdoł.ano niszc:ący. zywJOł OIJlln\l wać I zl\~zpleczyć sąsle dOle bnuynkl, na wet Ilrewmane.
Prawidłową obroup, ut rudnia ł wi Ice brak
miej sca wokoło płonlic~j fabryki. V dziedzil'ICU wązkim i za walonym naj rozmaitszemi . przeumi?tal~li nie . było można odpowiedulO u.staw."! SIkaWk I:.
.
.
POJlle W3Z w po uilzu naWiedzonej przez
Ilożllr posesyi zn aj d o lVlLły ~i ę magazyny
koł eJ owe , ł ~l'zygo towan o przeto pa row6z
tlo obrony I od czasu do czasu )Iole wano
wodą z tend ra ro zgrze wające s i ę lician
magazy nów.
W spal onym gmachu oprócz wymienionych zakł a d 6 w )lp. DUllelczyk:l, Tykocinera i BrRunera mie':c ily .i ę zakłady PIJ.
Ols7.era i Lip.:tyca. Wszystkie one splonę-
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Z-U~1D JUZ, w.zy~tkle 8ą du siebie płJ dobne; Z '\Lrza~ nął dr 7,wf z taką s iłą, że wszystkie , Edleen-·zaci.ii ~ łi -ręcetak -mOcnO;- że de: --moim Slal1'm paiiU,- jegusyuiei wnuklLch~
/lik&lUe palce kl"Wią nabiegly. Oczy jej Złe i dobre razem pl'zetrwllli~my i niech
mnie nie obałamucicie niemi. Ałe jeżeli IV mury ię zatrzęsly .
P? Jego l~yj~cil1 Tom podniósł glow t i 7.~szły łzami, ~tól'e p.rz?d s~rowym wzro- mi tak Bóg dopomoże, dobre weźmie g6l'ę,
dalszym ciągu będziecie w wasze hula8zcze
•
luem starego nIe ośm l eltły SIę spłynąć.
a ta zmarszczka na czole mojego pana
życie wciągali robotników mojego panll, uśm I echnął SIę z przymusem.
- No. dzieci , poniewllŹ tej sowy jui
- Wiem, że moje dziecko i ja uważani musi znów znikna~.
ze mną będziecie mieli do czyuienia.
niema,
pijmy
dalej
i
uawmy
się
,
póki
mam
jeti
te
śmy
w
tym
domn
za
natrętOw-rze- Przykro mi'bardzo, że ja i syn mój
- Nie jestem żadnym podżegaczem .
_ Nie? Nie jesteśoie? Któż tu mówił pieniądze w kie zeni. Jad~ do Australii, kła w kOllCU Mżącym głosem, kt6renll1 na- nie możemy Ilowróci~ do niedostatku, zjakiego nas wzięto i zatrzeć wszelki śład za
o chciwości i skąpstwie paua Vaugblln, Il tam ~zczęścia szukać! Kto jedzie ze mnll? próżno usilowała uallać pewność.
Zdawalo się, iż zimna mgla jakaś na·
- Wolno uyłll pann naszemu czyni~ co 80bąl-rzekła Edleen, z goryczą.
o łatwoHci "awania i dobroci innych?
- Przykro mi jeszcze bardziej, że pani
_ Mówiłem tylko prawdę. -Jestem szcze· pełniła cały I"okój, i ci co I l r~ed c hwilą IIIU się podobało, a nikogo uie uważaliśmy
rym z natury i prawdy zataić nie umiem. razem Ilili, r q,zgrzani, patrzyli terał" na za natręta, kogo ~an do domu iprowadził, nie cbcesz mnie rozulDie~ i gniewasz się
A że tak o panu Vaughan my~lę, to może siebie, niellewnym obcym wzrokiem . Jeden Nam idzie tylko o ego mienie, Które w po· na mnie zamiast mi zaufać.
po drOgim brał czapkę i wychodził . Tom cie czoła zdobył, a któl'ego my bronić je.
- Ależ-ja wam ślepo ufĄlD, kochany
pan jesteś temll winien.
Oweniel Wszak wiecie o tern dobrzel PrzeWszystkie żyły krwią nahiegly st.uemu, jednak nie dał za wygranę i postanowił steśmy obowiązani.
- Jakże pan może o te głupie Ilarę cież jestedcie podllorą clI.łego domuł
krzaczaste siwe urwi zsunęły się, a oczy, clo kOlica III'zybraną rolę odegrać.
_ CZMl"ująca Ginevroi Proszę ci.) o noc· groszy takie historye robić?
- Ol pl'oszęl Nie wymagam tego. Pip.w których zajaśniały błyskawice, utkwił
- Nie idzie tn o ilość; Iltięcej póżniej kne słówka-to uie moja rzeuz. ZaledwIe
w młodego człowieka; ten zagryzł śliczne leg na dziś i o kawałek cllleba. OjC7.ylD
m6j wypędził mnie z domnl Nie wiem do- prz~jdzil', a w6wczas na kolanach b~dziesz wyjdę stąd, syn pani III'zyjdzie i będzie
usta i odwrócił spojrzenie.
palii starego Owena błagała: .Ratuj moje mnie przedrzeźnial, tn na !.em samem miej_ Gdybym nawet był winien-odparł kąn się lIIam ullaćl
Efeltt ~łów osłabi znl\cznie, gdy naza- dzieckol" Ałe już będzie za późno.
scu, a pani śmiać sip' będziesz i dasz mu
stary, a ręka trzyIDaj~ca latarkę, silnie
. - Ależ przecież on nie jest taki ok l'op- wszystko, co tylko zechce. Zasłużył na kazadrżała-nierozważni bardzo jesteście, że jutrz rano ujrzano .mlo~ego panicz~ , Ilędzllcego
przez
góry
I
doliny
na
naJłepszym
me
zły,
rę
ł snrową kal·ę. Zamiast tycb słodkich
rozpoczynacie walkę ze starym Owenem.
Stary człowiek zacisl!ął usta. Pytanie słów powinuU pani pOlVied7.ie~ mi: .KoJeżeli nie mogę oszczędza~ waszej matki, o2'iel'ze pana Vaughan 'a, jak gdyby chciał
to wasza wina, przyblędo jakiś, dla ktO· biednemu zwierzp,cin wszystkie koś c i poła- brzmiało tak naiwnie, jak gdyby dziecko chany Oweniel zajmij się pan moim synem
i zrób pan z niego człowieka I
r~go ja nie mam litości. Dla mnie istnie- mać . Takim był też jego zamiar. 'rym ra· je wyrzekło.
- Droga moja, łaskawa paui - zaczął
- Achl Ja nie mogłabym tego uczyni~1
je jedua tylko droga: prosta, t'! całe ży zem jednak zwiel' z ę zręcZllieJ sze bylo od
jeźdźca i zdrowo i cało powróci lo tlo domn . znów zwolua i łagodnipj. Błag-alll panią, Wydarłam go śllliercl i jak kwiat rzadki
cie kl"oczylem i kroczy~ bp'dę·
Tymczasem w salonie siedziała pau i zlóż tw,\ją dłoń w moje ręce i przyrzecz starannie wyhodowałam. '1'0 cnd, że on
Glos mówiącego stawal się coraz glęb
szy, a jakkołwiek go nie podoió I, :tdawa- Val1ghan z ciemnym rumielicem na pięknej mi święcie, że będzie z silną wobec sylla, żyjel
twany
z uieszczęśliwym pi e rścionkiem w że nie dasz mu więcej pieniędzy, a skoro
- A lel'nz w śmiel'ci duchowej pozwalo się, że sufit i 'ciany tlrżli IU'zy słabem
ręku, pod palącem spojrzeniem starego ich h~dzie istotnie potrzdbowl\ł, przyślesz lasz mu się pani pogrąża~. Nie, nie rozuo~wietłeniu latarki.
go do IlInie. Przyrzecz mi to pani! Prl\~nę miem takiej miłości macierzyńskiej ...
tary Owen J11'zewyższał wszystkich, a Owena.
- Nie możesz jej roznmie~, OlVeni~
_ Gdyhy pani byłi~ nieglly~ pozwoliła panią Ilrzeciw samej siebie ocbroni~ .
'l' olll stal przy nim, jak mloda trzciua bumi użyć szpicrut,y na swego syna, nie uylZ wahaniem złożyła piękną delikatną
- Istotnie.
rzl) dotknięta.
- Ona nie zna granic. Jest to namięMilczenie panowało gl'obowe, gdy Owen bym zmuszony dzig pilni IJ owiedzieć, że r~kę W dłoni Owena, który ją serdec7,nie
tnoś~, do gl'zechn dochodząca.
chwilI) jeszoze Il otrzymał latarkę przed skoiJczy on ua galerach, ałbo na szubieni- uścisną!.
- Wierzę przyrzeczeniu - rzekł IVres~- I do zbrodni; a na przesLrogi ni.
~lUlerlelnie bladą twarz,! Toma i'utkwil cy. Mój pau nie chce pani pr~ysparza!!
w nim ~jlojrzenie, pod siłą którego liść smutków. Jeżeli jednak będzie I>ani 1'0- cie. Zdaje mi się, że długołetnią, wiel'uą zwraca się uwagi,
stępowała
jak
<łot.ąd,
to
lIikt
nie
będzie
slużbą
zasłnżyłem
lIa
cokołwiek
zaufania;
mógłby zwiędn,ć i oJla:l~. Posta.wił polem
(D, c, n,).
latarkę, cięikiemi krokami oputicił pokój i w stanie o8zczędzi~ Vani smutnego koiloa. nigdy ja o sobie nie myślałem, tylko o
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1. IÓry zwolna przesi,ka "nie i ~<l&o ,Yincyj Prus 11lle2y za.s~czeprć poczucIe sa- carstwa znmierz:\ją odwolać stamt.d swo-I Ferdynand 'ehloder z Rozalilt Róbl, TeoHI liugo
luoistnollci, nat.entzas widlllo jlolskfe zoi- je statki wojenoe.
Hiut. z Am.Ii4 Bertł Jeache, llikolaj Biutzler z
się ". tkl.llł:c.
Rz \!m 94 styczn ia (Ag p6lo) W ró- Juli~ lI&tyld~ Hetko.
lO
Dom nawiedzony. Wielkie "ratcnie kuie samo.
.
, _., ~ .
'.. .
. .. .
Starozako.. ycb 3: Ieek Lewkowiez z Rnehl\
jut ~d tygodnh paaajo \ "śró,1 mieUk.ńcó·
Pateraburg 23 stlClZJlill.
,g. pól.). Ba- ~yclo okoltcaclt. kampalll~ I'zym~kle~ lIl\Stl}- ł1.tk~ Bocian, Jaukiew Zarzewski z .Gołd~ nuziduicy Montrouge w Parytn. W mies.kaoiu dujące się IV PetersllUl'go okl'p,ty pallcerne piło w nocy sIlne tl'Zęslenle Z16101, któl'e lrau, B.rek Ek"tajn z Rnchlą lliwkoWlCz.
v,lIslwa Boli na parten:., pr.y ulicy D.cooedie t07.kauno nazwać: \ll\ueerllik obj",to' ci "t1czuto również w Rzymie. W Civi~a
Z.arll .. dniu 25 styezuia:
p<1ku.ły .sig duchy i lak wielk, nr%qdzily re- 10,960
tonn "Poł!.lłwl\", objętości 800 Lavignl\ runęla stara basztn i kilka do- . Ka~.lIoy: O.ieci do la~ Ii>-ta zmarlo 16, w toj
tonu
"
isoj
Welirij"
i
dwa
obejmując~
mów
·
l'atusz
ZAJ
jest
mocIlo
uszkodzollY.
Iiesb,."
ebł~pców. 8, dZleweąt 4, d.r~olych ..4,
1foldł'Y~, te mosiano ztlwezwoć )loli~yi. Korni·
.
'. . ~
•~
••
., tej liubl6 m~u'lyzn - kobiet 4: a. JIll8.nOWle16:
8I1rz policyjny utlał siO na miej". i •• :<daw- po \0,900 tonll każdy "Sewastopol" i Mleszkal~cy
obol.~H p~d nll(lI10tnm l.
)[aryanu& Ad&moeba, lat 56, HAry.. n" Ciepl ..b,
""y świadków. sporządzi! protok6ł Ir• ..,i na- "Petl'opawłowsk", 7",g budujilCY się IV :iłChar kow, 2,1 styCZIlIIt.. (Ag. pól n.). Rząd I&t 36, lliehalill& Oehmanu, lat 23, Mary&naa K.zezwolii lIa zbutlQwanie w Cbal'kowie ele- c=.,ek, lat 46.
stepują cej: "w jednym z l'okojó" w uoey roz· kolajewie nazwać ,,6-rid&ń".
legio sig n'ila bn:go..,,,ie s.yb i hol"", j.kby
Petersbur g, 24 stycznia. (Ag. płn.). watom na wal'unkach , zapl'oponowanych . Ew:anglelloy: O.ieei do lat 15-tn zm,rto 3... t.j
hub,.e . cbt.op.ów: 1, dz,.wcząt 2, doro~tych . .1,
ktoś nucuł w nie piaskiem.
Po otworzeniu Wczoraj wieczul'em odbylo się Ill;Qcz)'ste pl'zez geilel'''!'' Annenkowa.
okna. nia zobaczono nikGgo, lel.'Z gdy je zo.m- ot"al'cie wy,tawy eleląrycznej wobec miBerlin, 25 styczni" (Ag. pól n.). Wczo- ;"I~ru:~z:'~a:;::t! 6rn~~.:r! ~~t &3 ~,anow,c,e.
kuieto brzek powlAlrzyl sig ZIIOWU. Wspólezdnie nistl'ólv spraw wewnętrr.nych i skarbn oraz I'aj wiec~ol'em przejeżdtat pl'zez Bediu
'
." pokojn drugim obrazy zawieszone DO Ś~I. innych dostojnych osób. Po uab ożeit<t wie szwedzki nastę pc& tronu, jadący do pe . j
TELEGRAMY GIELOOWE •
nBch spatlu1y ad posatlz~g. Portrot Berangera ministel' skarbu powiedział kl'ótką mowę. tersburga.
wypad ł z rom i pospacerow.ł lm śoiooie dru- w której zawad pogląd na postępy elek-.
Paryż, 25 stycznia. (Ag. p6In.). Posel
Giełda Warszawska.
!Zduia 25' Zduia2G
giej. Kuesla i stoliki t.ńczyły po pokaj u jok trotecbniki w ciągu ostatniego aWlldzieaLo - fl'allcuski w Konstantynopolu załatwił wezo·'
- - - -- - Z&I,bcouo
•••1one. No.leeoej Doey pO"'lórzylo siQ to St\- pięciolecia, ol'az na znaczeni<; wy.~tawy . raj (.statecznie z wielkim wezyl'om sprawę
Nastąplło
potem
obejrzeuie'
wystawy.
Chatlourne'a.
Z.
wek
,
t.
krótk.
t.rmln
.
....
1110 z tloj lutkitml, te nal:~ynia \V kucbni pOllry5020
50.25
giwa ły, stOL'Zs\y sie IIQ l,odtogg i tłukły sig. Wszystkie machiny byly puszczone IV ruc:1t
Madr yt. 25 stycznia. (Ag. ;161n.). Skut - :: z:~~r~u'~aIC:O r.. : : :
10.lu
NoO! trzeci .. j lustro spacl lo lIa posndzkO. NO<ly prz}'czelll uawet największe z nich nie kiem I,olepszenia si~ stanu I'zeczy w 1'an- .,. Pary, za 100 fr. . . . .
40.65
ozwarteJ icluzuc hulu 0(1 poree,.J lótka "y.ko- sprawiały halasu i, ku. Wszystkie Hale gel'Ze, mQcars twa zamlerz&jl! o'lwolać stam- n& Wiedeń ZĄ 1006.
czrly, rzu ciły aie w okno i spndly n. ,lzied.l- były wspanil\le o§wietlone elektrycznością. tąd swe okt-ęty.
Ż~dan. , końce .. giełdy
lIiec." Pomijamy inne uiegodziwe ctyny duclló\V_
Sofia, 25 styczuia (Ag. pln.). StambulolV
Ant worpi a, 25 stycznia. PrzyIJyły tnZa papiery p,ó8lw • .,.
Komisarz J>olh'yi zdj!lł plan mieszkania. i za· ulegl wypadkowi. Podczas przejażdżki san- taj okl'ęt "Imp~l'ial Pl'ince" pl'Z'y wi6zł r,i.ty likwidacyjn. Kr. 1',,1. •
97 RO
97.6')
stowi! .gelltów ,1I~ d"zoru. Nuloty dotl,~ . il. kami wystrzelił lllU l'fl\volwel·. StamIJnłow wi"dllmość, iż na pel nem mOI·7.U skutkiem Ruska poiyczb w.. ho,llliĄ .
1<!'265 10'2.25
9051;
95.50
TI'rl,t.ellie wśród micszlm(lców pot~ g uju hkoti l'z- moiony w prawe biodr!). Rana uie jest eksplozyl, sptonąt wielki parolVi~c. Z za- Li.t:'~~Jt~\i:'~~S~~;;· \S~111
135 1IJ1.40
ność, 9.• dom u"wicd'~"1 zbudowany jest: n" niębezpieczuą.
logi i pasażerów uie ocalała a ni j~na
"
.,
"
Ul A B. 110055
100.90
k"tol;umb,ch.
Sofia, 25 stycznia. (Ag. pln')'I. Skale- osoba.
Lioty ...t. m. W"... ~er. L . 10,75 101.75
czenie się Stambnlolva \"ywol"ro silne
"
"
"
v. 1002U loo.30
99 wzburzenie. W pierlVs~ej chwili mniemali
Ost-atnie wiadomości baudlow6.
Listy .asr. ,•. Lotl.i Seryi
98.50
w, zysC.\o że te nie jest pro.ty I'I'zypadek,
III
9850
'
.
A
I)
J
lecz
zanlaclJ.
Mo'wią,
że
Idedy
roGle!!:1
si"
W
.........
,
~o
stycznia.
Wek.
I.
krAt.
lO'nI.n.,
'1
a
1
(~'
l 50 o 16 k
r
I
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ł
d
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Petersburg , 2:> stycznll\ ( g. I> n.. ego huk_.rewolwera.
t.unbnlolV wyskoezyt 7. ~r 'I<
n.
. ,
np.; .no· \'<'
m. - .8 a
er IRS a.
Cesarska Wysokość Wielki Książe KOllkup.;Paryi (lU d.) 40.65 kup; W,o,lo;, (8 d.l 86.65
sanek i zaw ołał : "reJ''.Xml1jcie mordercę!"': l-up.; 4111.. liI,ty likwidacyjne Kr6le.3twa I'ollłkia«o Banknoty r~ ie Z&n..z __
199.90 199.50
stanl.y Mikolajewicz zmarł zesz lej nocy o Zaledwie zd ołan~ 1(0 u ~pol;oić. Gdy Sti\:tI· ,Iuże 98.00 "ąd, 97.80 kop.; talUei ,.ale 97.óOą~
"
»Da fled.lu'ę
199.75 199.25
godzinie 12·ej.
bułewa ~rzywieziollo tlo domn, doktól' 4'/. rusb poży.zka .sebodni.. II emisyi 1026Hltd., Orak.nto pry'nl1le . . . .
1'/,'/. lii,o/.
. j
. b
m..,j emisyi 103.00 tąd.; 5'/, rD.'Ilm poiyo.zka preBerlin, 25 stycznia (Ag. pl n.). Z powo- ol'itl'zyl ran~ i orzeki, Ż~ nIe. est lIle ez- miowa. 186\ r. I-Iti .muyi __ _ ; lakai s tlj66
du śmierci Jego Cesarskiej Wysokolici flieczllą, jakkollVi~" wzburzellie ol'gal/izmu roko II-ej emisyi - - -; ;"10 listy szl.. h. - -;
Wielkiego Księcia Konstantego Mikolaje- wy wo lalo na razie w ' e zllaczną gOI·l!czk~. 5 ', ,,,,tyc.ka w.,.,,~\r,"~ • 1!!lI7 rokn ~5.55 "ąd.;
LISTA PRZYJEZDN YCH.
wicza 111\ dworze tutejszym zarzą,lzoDo żaPet er sb urg, 24 styczuia. (Ag. pól.). Od 5'/, listy z..ta"ue .I..... ki. I-.j .eryi dnże 101.3,
.Gra•.d Ho tel. lL Sonn.nlchoi. z (1), S. Gril113t6in t
d
9
2)
b
I
I
d
tą,L. -. kup.;
t.kież małe - iąd., m-ej 'Mi,J<ol'Jew&, A. Gluekmanu z Rostowa. C. Doma6lob~ dziesięciodniowI}. Koncert dworski, l'I nia 7 (19)
"
(. l
. m. wp yn~ o o seryl m.le lUO.55 iąd., 100.10 kup., V·ej .eGd,liskA G. W.rner z Toma.zoIVA. Kranach.r
ryi male - - żąd' ;" , listy "'...wne miasta zSktWz&J'SZlWy.
zapowiedzil\ny Da dzie(1 jutrzejszy odwo kumitetu sl'ec)'alllego ok .. /o 36,0011 I'
łauo, zaś przyjęcie n uw'orll odl'Oc'zonu do "fial'. Na dzi~il l (13) kl\żdego lIlie..iąca WMayo w,' l..,j seryl i'oi.75 żą~" Ii-ej ••ryi 101.50 Hotel Vlotorla. L WĄCijew.ki z lI'oWll>Jeksandryi
dn~a Q-go lutego. Odlożono również OKI wladze gubel'Olalue z!Lwiadamiaj'ł szczegó-iąd., lli..,j •• ryi 1111.00 ż~d. , IY-ej .eryi - - -; D. Berkowic% z \Vilna.
'
c
v-ei •• ryi 100.20 żą I; 5'/. obligi miasta War3""'y
Hotel Poliki. Mejster z Toma..o... Oill3berg i
dworski i bal skladkowy w op~rze.
1011'0 telegl'aLem miuisLra Sil l' aw wewnętrz- duże _ ._ ż~.; t~eż m.le _ _ ląd; fJIIf, listy
Rabal!
t Ko .. ,!,,> •Morawski z War..~"y.
Kłop'
Lo ndyn , 24 stycznia (Ag. pln.) .•Jego Ce· uych o zRopa.ll·zeniu putrzebującego ludu u~tawne lIIias1.& Ło,lzi l-ej seryi -. - ż,d., U-ej Łowlld ze Skiecmewie. Rule.zyń.ski z Cza.rnoclll&
sarska Wysokość Wielki Książe Aleks)' IV zboż liII poż)'wieni~ i w ziarno a si~w seryi -, III-ej seryi -.- żad., IV·ej .eryi - .-; Szleboki 'Woli-Wężykowej Otto z Piotrkowa'
Aleksandl'owicz przybyl we7.0l'll,j rallO do jary. Tlzi§ ogłoszono ~pl'awozdanie o sta· 6'/, listy zastawu. ,nias1.& Kali .... - .- i~! taki .. Znehmantowiez z Łuku
J
,
l (13) If. m., mias1.&
Lublinaż~.,.- 6%
- - listyżąd.,
takietwil.il3lUe
mia ta
. d o kr 61 owej. w 11'le l' I·'e"y'.I·eul·& I'1l Clll I'" (1~I'eu'
Portsmout I" s kIId Ud a I S ię
,.
Płocka _._
..stawne
OsIJorne. Po śn iadaniu Jego Cesarska Wy- w 17 guberniach. Do owego Cł.l\SU wyda- długie - .- - żąd., 5'/. takiet krpticie _ _
ROZKŁAD JAZD Y PUCIĄGÓW
sokoM powr6.cit do POl'tsmouth, gdzie byt no lIa iywlIość i ł.asiewy 72,690,500 I·S. żąd· Oy.kon'o: I'orlin 3'/ .. r, " ';1,1 3'/_, I'.tyi
tU> ŁodzI I
UODZL\'Y j liL."WTY
•
't
k' . C
bt . ks'ę Do dnia l (13) lipca I'otrzeba IJ-r1zie do· ~·I... Wi.... ,i 5" 1" Pelbr"hnr~ 6 ',.. w~"o§ć kil 11"~faWl ~~~d~::;~~-L~~~~da oU;:~ligkieg~. ~cb kupić około 27,789,000 pudów zboża 1\;\ ~3.5" ~.~:~;~ąe:~iel~ l~:~ :::,;~i 1't~8a~~:'f ~:tj~i~~ przyob ld z. : I :-1.", ::;,- ~8;O,;;-3');;-';-;;10",1;-;:5"-;-~1;-;;3:;:;01"8;;-;:C1iO"'I"';tO"'13=O
WysokOlici ogl ądali kl'ólewskie wal'sztaty iywność i 21,682,000 ua z&iiewy.
C1ll>e 57 Q pużye1.;'a p"",i"vA l 1M. li l7~.z
• u.d~i
okrętowe.
Wied e ń , 24 stycznia. (Ag. pó!.) . Podlug
Waru.WG, 2ó-go styczni •. 'ru~ n' .,Incn IV"",,,,·
odchodzą:
Berlin, 22 stycznia. Bebel otrzym ał od "Gazety tlrzemygkiej", komendant twiel'dzy ski.~o. P•• elli,·" .m. "rd. - . I"l.. ; .10'''' - 800, " in l ... 8tO-825 w!hnrl)W'1\ 835 - - , 4.yt••
prz,chodzą
Waldteufel'a list, po dający projekt wyko- Przemyśla IIzlIł\l za zbyteczne IVZIIO zenie ",~or91Y. 7711- 780, m,duie _ _ _ ... ~,IIi" _
pienia Alzacyi i Lotal'yngii od Niemiec i nowyclI fortyfikl\cyj, na któl'e zamierzoll9 -- -.j~"zmień ~ I ~-" rz~ ,l. - - " ... t85 _
do Kolu ..ek
655 p9 2 30 705 tO.t6
wZyWQj ący Bebe!'a, aby zawlązat w tym asygnować 7,000,000 zlr.; w rzeczy samej 330. gryk. - - - , r·,ol,ik I""i - .• inlO".\ 806
ł 3j 8 ~9
n Sk.iernie
Hl
celu komitet niemiecki. \Ve Fra ncyi zaś bę- budowę fortyfikacyi zawieszono.
- I rZ81Hł.k ~"I)" 1."IIIL - - - , ter.)" " I ll11 - 10 o;;
6 -ta 10 20
" \VarilZ&W'l
- ,.onltro\vy - - (a."l!llt. - - - l.il.kor1.SC
dzie utwol'zony taki sam komitet.
Wiedeh, 24 stycznia . ( Ag_ pó!.). 1\a wie- k",,1.~ j."I.". _ _ _ . "I.; " ..".ku .. , _ _ _ '
I 35
9n AleluJ&UdrO\VA
Berlin, 23 styczuia (Ag. llln.). lzi>a de · en rumunów siedmiogrodzkich w Herman · l"ia"y - - - .. 1",,1, karlone - - - z.. ko~
9 52 ~ 53 10 30 12 12
Ił Piotrkowa
I,utowauych sej lllu pruskiego rozpoczęla stadzie postanowion o nie brać ndzialu IV rzec.
" Granicy
9 f5
" 15
obl'ady nad jlrojekte
rządowym o szko- sejmie węgierskim i 110 da'l'Ilelllu tl'zymać
OOl'l'i •• iollo p... ui
!<IJO. 'y'''' 4011 j"·.'u,.,,i.
2, 50 9 J5
"50
" SOlno"ca
. .
.
I' "~O b'
.
- , nWHft. 200, I!nłr,h,t !I~,III~~ ł - iłllr-:"
lach ludowycb. Kauc erz, hl'. Calll'lvI, 0- SIp' po Ity.1 lel·neJ.
Waru.w., ~5-g0 stycznia. Okowit", Hurt. skI..,I.
10. 15
Ił Tomas&Ow.\ .
t to
świadczyl, iż zmiany, które projekt wproLondyn, 24 stycznia. (Ag. pó!.). Biul'o z.. ",i adro IOQ": 11.28 brutto • pot"" 2'1.. \1.Q5'
"Bzina.
2 Ol
ł"
wadza, mllją lIa celu zadowolenre, o ile Reutem, donosi z Tęhe ranu, że wieści z 1'y- netto bez potr~e.; za 78": 8.7 ;)< brutto. potr. 2'10,
"Iwlongr·llwaQ.
69 58
llIożllogci, ta kże poddanych katolickich. flisu o zaburzeniach IV Persyl OUIIOSZ,! się &62 netto bez potr
Szyuki za ",",dro !tlII', lUa
nD~rowy( J l 4lł.
8'H
··
.1
brutto z potr~e. . '}.'/.. 11.211' netto bez poŁr,.•. , u
1~
Ik d o wYI.adk·u, I(t Óry W)' tł 31'ZY I Się
Ni.e dzisiejszy rząd pruski wszcząl wa'ę
JUż p'·7.eu 7B': 891' brutto z potrąe. 2./" 8.74 uetto bez I.otr.
II Pet.enburga.
lO 38
z kościolem (kl,Um·lw.mpf). ł.lioister oświa - uwoma miesiącami. W6w~zas lłowstal fal03
10 5s
"
Moalrwy
ty, lu'. Zedlitz, oświadczy t, że skoro arcy- szywy p:'orok IV Mazenderanie, któl'ego
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rWENflA STATYSTYKA lllD ND ŚC I.
biskup Stablewski zgodził się być lojalnym wkrótce pokonano i ujęto. ObllClnie w ca-I
poddanym pruskim, to Oli, minister, uie lej PerS'yi panuje spokój.
•
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.
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Z
MaU:eńsłwa
ztLwatte w dnrn 2:\ St.1uni ... :
uważa za wI a.clwe zaJą" s nowls ' o o aryz, ; ) 8 }CZIlIU ",g. pn..
pow parafii ewa.gleliekleJ.
5: K&,ol aenryk Adl.r
pychające. M~eszkailcom wschodnich pro- wodu poprllwy stosunk~1V IV 'f:l.l1gel'ze, 1110- z Mary,! Scb,:~~ Robert Jej,·br• • _ łIĄrylt~,

o G
Osoba Qdolna , intelige~t."a
kUJe
~

mIeJscł

8yerki lub 8klepo,,' cJ z po-

Q

s

z
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Osoba
młoda ~'r~y
krój i szycie bielizny, pOSlukuj.

DO sprzedanta ! !

SIANO

pra cownię sukien, okryó dam-

sliich r Matlnee szlafroków
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PODZIĘKOW ANIE.
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lloko;e i ku - '
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OTWORZYŁAM
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" \Vroclawia.
" Berliua

J30
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•
mlejaoa przy"hodniej w domocb pryw...
Cd/' ..' "
Itnych. Wiadoll104ć: dom Grzywac.a li Są ZARAZ do WYNAJĘCIA, przy
88. m. 12, ni. Plotrk. w.k& w praeowOI l'
p. I
k"
" 8
.kien i okryć dauISkich W-ej LewiJiskicj. U ICy l?tI'<OWS lej .., 7,,5 w (:0'
I
mu DaWIda Prnssaka. Bh~sza WlaInteligentny mlodzieniec domość IV kład71e J. K. Poznań
l'
ski ego IV tymże domn.
16\-2
fPOSZULWJ e pO {O] li malego -r.
~u pomieszczenia. Oferty snh "FeI;tH l'l'zyjmujeAdm inistl'acya1?~ien.
Ika.
160-2
.
_ ..

!!Dla Szanownych Dam!!

N

\Vleduis.
Krakow&

. _
Jlauk.'łow6k:t

ręczeniem. fil'm p owa żnych luu kau - Piotl'kowska, d. L. Kellel'a 243 uowy
eyą·
Wiadomość ul. Konstanty- przyjmuje chorych codziennie rtno td 8
1I0wl\ka ]Ii 25 u W -go G61·eekiego. do II i od 2-6 po pot. Bi.dny.h bezo163-3 plltnie w środy i w święta od 2-3.
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z dom. Beldów. Wiad.om()§6 IV han- .•
(lIu win i towarów kolonlal'nyeh J.
B. Wtiyka, Nowy·II)'Drk Xr " IV 1;0'
dzi.
1l0-6

Łódzkiej Straży Ogniowej Ochotniczej składam niniejszem serdeczne

dzięki

za energiczny i skuteczny ratunek mego silnie zagrożonego domu
w czasie pożaru fabryki Lewk owicza.

August Teschich.

Pl'zybłąkał się

•

pfe. wy~el
uAGr~·ĘŁ-·"
etC.
ykonywam podług fasoaów paLo<
..,
~ cI lVI' nu
ZGUBIO~O
ryskich atarannie, elegancko i po 06- ma~ci białej IV żółtE! centki i uszy
ktlrtp.
''Iobył,.
nach możliwie przYłtępnycb.
.
żółte. Prawy lVI&ściciel odebrać go
'"(: .
..
ka,-tę pobytu,
••'I'EODOM.&u
może I'zy ul. Juliusza M 1137 u wydaną z powlatn tm'ekckiego na wydali A z tutejszego magi 'tratu n.:\ wydaną z magi trat u m. Łodzi, na
nU .. KOll3t.ntynowska
25. KIejaDo . ł a w
u GI'U z
ki - IlIIję FelIksa Kowalewskiego.
imię Uaryanny ~ipezyti kiej i fl- imię d8i G rocha.
:i'. . . . . Tamie potrzebne a.. ZDOL. go, za zwrotem kosztów żywuości
Łaskawy znalazca rllczy zlożyć cbała Bsmnoll·skiego.
Łaskawy 7.Dl\lllzC& raczy dożyć
~ NE PANNY.
162-3
I ogloszenia .
15.J-- takowe w magistracie tutejszym.
Łaskawy znalazca raczy
z'f:~Ć takową. w I ut~j. :rym maglstrl';;~
151- takowe w mag1au·acie .
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DZIENNIK Ł600KI.

N 20

STAN RACHUNKÓW

r eatr TALIA
w

ŁODZI.

Banku Handlowego w Warszawie

01łOszenic Teatralne NOWOaĆ!
ZlIakom ltego Nadwornego
ws,ólcze8ncge
_I.~u
i

po

prestidigitatora
magnetyzera

I.

tylko TUZY wielkie
z

ud z i ałem

świąteezne

prZ'C dstawlellia

caJ:elfo d a m s kie lfo p er8one lu.

Pierw..e przedatawienie odbędzie aię w Tealrze T.II. w S OBOT~, 18 (3 0) .tyonl. b.r .
~ PrzedJtawienia Profelora Beckera, słyn.e ze ."ych eleganckich wypełnień i
zapełni" nowych dotychczas niewidzianych lagranicznych prób, ... wszysUtich ..granicznych, ruskich i polskich warszawskich ga .. \jlch, niemaina porów.ywać
z przedatawieniami w.zyatkich innych magików, kt6rzy przybywają częato do ŁodZI Szczegółowy program będzie w osobnych alia..ch.
BILETY do 16ź i krzeaet, motna. ,ama.. iat w kuie teatru Talia od godz .• 0 rado godz. 2 po południu.
150-2

1
4

6

6

Moneta bn~zl!ca stanowi.ca ,,1&100'6 banku

~

wproat Niecalej.

Przyjmuje ogłoszenia do pism peryodycznych, po ceflacb redakcyjnych.

'if.-S:-S::::S-=S:S:~ ;.,,~~~Ż"~

(Nr·
Podziękowanie. ~1
N

1 ,01O,łł036

U
14

Rachunek

banku.

1,208,33748

15

Wyd.tki zwrotne

16

17
18

Weksle I)rotestowane

Wy<łĄtki

"r~

22,1(985

Koszta organizacyi
.
Racbunki pnecllo(lnie

Kieruchomo'ł!

96,206 37

22,24'.97ł

Kapitał

1

2
3

6.545.63643

4
5
6
7

8
9

10

6,000.000 2,000,000-

2,000,

Rezerwa speeyalna
.
.
•
.
Wkłady na rachunek przekazowy i lokaeye .
KorespoDdenci.
.
•
.
.
Racbu.ek z oddzil\łem banko
.
Tratl prsez bank akceptowue
•
DYW1deDda od akcyi bauku niepod.iesioDa.
.
.
Procenty J'ro.!'P~dające do zaplaty od wlcładów i obligacyj
.
.
.
.
.
•
Procenty 1 kaws

1,376.380 73

1,196,li08

°

6Oł83

212,8&,4 76

Racbunki puecbodnie

120,51835

881,73938 1'j

6,M5.5:16ł3

28, t90,blO W'J,'

3.87985

1,049,80185,1

767 22103'/,

Wekole do inkasa
.
'Powary w komis oddaue

1,045,922 -

r

Zarząd drogi .żelaznej Fabryc~o,-Łódzkiej, p.odllje d~ wiadomości, że ~żej :wymienione a przez intere·
santów do .dma 1 \13) styczOJa ,892 ro~u mew.ykuplO!le towlI;I'y, w raZIe Olezgłoszenia się właścicieli
pr~ed termmem wskazanym w § ?O N aj. wy z ej zatWierdzonej Ustawy ogóluej dróg żelaznych Rosyjskich. spr2:edllno btldą. jll'zez publiczną hc~t~c!~ na st. tow .. t6dź po upływie 3-ch miesięcy od daty
llIOJeJszego ogłoszeOla.

- - - - -- - -

-~-----

Data. pl'zy bycia
rok.

mies iąc

Stacya

i dziej.

wysyłająca

Kunlender
A. Piner

WAGA

1

okaziciel

1
l

1

Rojnfeld
Puszet

l

6

"
War... Laborat. Xo.rbo .. ni.ki
Konrad i X-o
okulciel
Fruci. Fuki
W. A. Hiller

'.

Żłobicki

l
l
1

1
1
1

Łapi6aki

Flakenbaum
Rotfeld
No!yk
Warszawski •
Hatiatko
Z..d
Jan Kleder
X••nicki
Ekspedycya
C. Abr'i'kosów
Li"hliec
Wagner
Preper
Kamienicki
Frejdkin ,
Jako ..lew
1l0tper
Meliu.rud
Anding

F'I'
I la w odZI.

1

~

Nogor "

Sobole;

1
2
2

Ułman

.,

okuiciel
Mauatko
Kluków
Ssmagi..
okuiciel
Heier "
okaziciel

Okoje;"
okaziciel

Feld~

IjZAlJ'r

b POSZU

Nazwisk o

Izba

t

Od g. 11-12 codziennie Dr. G~n.8z.. cho- wyro U,. ohe.łol nych ,. Warl zawll.
Ł
li
PI t
roby wewnętrzne, przewazwe zoł.d·
ka i kiozek.
przy u cy
o r·
Od g. 11-12 w niedz .. wtor., czwartek i
, .'kOwlkleJ li 27.
sobotę Dr. B undo, choroby kodom W-go 1!aJachatza. 2108-0
biece.
0~g.12-1 codzienejo prócz piątku Dr.
DO SP RZEDANL\
L U taner, chor. skórne, weoerJcx·
ne i dróg moczowych.
du~e
Od g. 12-1 codzienuie prócz środy i soboty Dr. K o BIi.k l , cbtlroby oC'U. do sukieo. Południowa 25, m. 8. 144·3
Od g. 1-2 codzieunie prócz niedziel Dr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Przedbo.uk l, .choroby uszu, nosa gardła I krtani.
Wi Ola r . .
0,1 g. 1":2 codziennie prócz poniedziałku
KUJE się
Dr. 6old 8obe l , ebor. wewnętr~
ne, specyalnie płuc i serca.
•
Odg.2-3codzienn.ie ~r•. Pln k u 8,chor.
wewn~trzne 1 dZlect.
Od g. 2-3 w niedz .• wtor. i !liąt~ Dr. złożonego z dwóch dużych lub
L l klern~k, chor c!ll=g1czue. trzech malych pokojów, przedpoOd g. 4-5 w powedz., łrod~ l .o~ot.ę Dr. koiU i kucu ni. Oferty pod lrtera." K. L "
kład-'
Ad'
K rOllze, eboroby ehirnrgiczue.
Jt3' Opłata za porad~ 30 kop. P..y.l .... ~1..
.• pl·~8Z~. 8
..., ~
~u ·
.sniey znajduje ' si~ szełć st.alych łózek; OIstracyl "DZ1enruka Łódzklego '.
kto sobie życzy lóżko zl\iąć, powinien
106 - O
zwr6cić lię do Dra Pinkusa. Róg PlOŁrkow.
--lkiej i Zielonej NI ł7, od 9-10 ruo i od
Droga Żelazn a Fabryezno4-5 po pol.
,
23\12-0
.Łódzka.

Nazwisk o

wysyłająceg o odbieraj ącego

Rodzaj towal'u

a)

1

Belin

*

1
1
6
4

fatro
lampy
lustro

mie~.~ wyrób

papier

owy

ocet winny

mydło pachnąca

kOloni';Jnt
"!l6b ta aczny
WJbO

galaoteryjny
wyrób miedaiallY
wyrób ślusarski
korki
wyrób moai~ny
towar welulany
rogoie

21 ~::rdza
1 fotografia
1 kon.!lV
37
l
1 etykiety
l Dlunfakturuy towar
1 wyrób wełniaoy
20 ....yrób bawełniany
3 obcinki akOrzane
2 bi.. kopty
1 wino ruskie
1
1 manuf~tUluy tow.

=~ :'~::'kie

l

8

meble"

pudy i funty
1

17

~

28
14
2li

3

30
16
~

2
3
1
2
4,

7

1
4

6
9
85
21
1

18
25
18
38
38

ao

8
15
10
35

16
20
20
4

15

ao

99

12

8

32
33

1

3
3

108
10

,

6

37

5

38
10
20
10

1

28

5
15

20
25

7

GLÓWNY SKLAD WYROBOW

I

Warszawskiej DYSTYLARNI PAROWEJ
Ł.

Moki ejewski ego
oraz

HANDBL W~N
Łodzi, ulica

dom K10S8& lir. '86.
poleea :
'l'ruuki w zak l'es dystylarni wchodzące, w dobr oci n ieus~pujące zagra nicznym, jak Ile. blkl,
CToJ oloe OqlllleHBOe BilO, likiery. ere.f. w ozdobny ch flakon a ch, splrytlsr : do picia winny, do
politul'Y i d o palenia . j ako też okowitę, bardzo smaczlujo i mocuą. WINA naturalne o d stałe z lIlijcelniejszych piwnic: wę~rskle, (rIDe, skle, sza. ,aislde, rdsk le, .Iszpaiskle, portugalskie, Ara ki , koDlakl krajowe i zagraniczne (k uracyjne). )llo.r stare, ,orter a ' slelskl w l, 1/•• 1/. b utelkach.
Octy fraauskle. 01'11.11 .WI N.t : besaruskle, kry.skle I kal kazkle od 30 kop. za butelkę.
240-5
W

PiotrkoWska

Z powo~u o~wiadczenia odbieraj,cogo
kautora Towaroyltw& aouyj.kiego, o sagubieniU duplikatu listu frachto!,ego.
jeżeli można z całodziennem ży- Bertlyez6w - Udł za li 3399 z dnia 19
ć·
.
d kI grudnia 1891 r., Droga " e1azua Fab..,.cs.
Z I
CIem.
~ l\S~a SH~ pl o~zę o s e- no-Łódzka pod'lie do wiadomołc~ te popn K GIII\sklego, ul. PIOtrkowska mienioul duplikat listu frachtowego U D&oM 27.
143-3 je && lllewaiDy.
151i~ ~-----:----'7."==-:-~",Y---=~-----;;;,...-.---;- ....,...-=~...,,;-,--:--;:=-_ _W~~~~a Stef.~ KJuuth.
Redaktor Belll/lw Kalali ,wielki
J~" ••;/... łtll Ll,1II3YJI'UI 15_H
_B_B8--,-PB--c1_1f.1I1
.;."-..:.,
r ;,..._ _ _W
.:.:..cdr
=..::
u:::.&1'Bl
=::;,..e.."'Dc:;:I.:,:
I.c:;:.:::,
.:::.
IIc:;:.:..;Ł::..:.,:d::I:::".:,:
I.::• .::..·..;.·.:....-._ _
POTRZEBNY ZARAZ

......

•

I

1.205,079 8'l
1,596,120 90
213,81907

11

~ :io:~~~s~s"::Z:-s:~:s:s':::"~J ~
LECZNICA PRYWATN A \Vspi~raJeie przemysł krajowy li
r óg r.eg.leh!lanej .I .WschOdniej,
UŻYWHelE:
UdZIelaJą w mej porady:
S Gl l" ns l\lego
·
SZUWAKS allce•
Od g. 9-10 codzienuie D·l~ Brz o z ow-.
ry. owy.
81<1 , choroby szcz~k zębOw.
' Gl"
l
'
SIIAROWIDlO d
Od g.10-n w niedz .. pouiAdz, łrod~ i S.
ms { l ego
obawl.
o
sobotę Dr. LIkie rnik, choroby
.
Odg ~12 ., poniedz., 'rodę i pią~ek 8. Glińskiego ATRA~NTY.
Dr. Bondo, chor. wewnętrzn~,
S• Gl"ID k'l eg.O'fu ryka
specyaluie oerwowe z elektroterapią .

.' przy #I aml'I·'Ił
pO kOJ

I

-,

..kładowy

opatrzność ObdarZYła]

.
mIeszk anIa

313,\12427

16'1,

Uposażenie 11lii banku
Fundu/łS rezerwowy

N

Od 1 k 'et .

33.78723

140,18711
409,43064
28.790.5111 59'/,'

Stan Bierny.

M~

S. Rosen blatta;59_

I
I

11,03738

1W,lS711

N Robotnicy, majstr owie i urzędnicy fabryki ~N

N

1°1

98,8012'l

N

O fachu, takich chlebodawców, jakim nas

111.62005
2.242,093171
169
1,162,
I'
2,0000006.231;37973 'it
1,596,12~ 90 '
28,17915
246,707 97 •

6,195

bieżą ce

I

5.147.5« 7Z

139.99999

.

ao

339597 -

1 ,88ł.,27 11 3
108,4407ł

•

.

ż oddział_m

49,501

14,155 06

2'2,752

Korespouilenci.

SZlInownelllU naszemn
i czcigodnej jego RodZinie, skladaB1Y niniejszem serdeczne dzięki za Ul'ządzo uy
nam w sobotę bal w sali ko.ncertowej \ogla. Jeclllocześni&
wyznajemy, że ~racujemy i pracować będzie~y z chę~ią i us!l: •
• nością dla szan. naszego chlebo(lawcy, Jak najzupełmej
&ol 1111. to zasluguje i życzymy wszystkim naszym towal'zyszom

H

999,55536

404,02874
7,664,607 97

4,004 83
1,649,0J7 14

Papie..,. publiczne wl... ue·.
.
.
't'raty i w.kale n. zagrauicQ n_by t e nR wlAlny rachnuek.
.
Upos.tenie filii banku .

9
10
11

I

174,275

819,27988
.OO.02-i 41
6.105," 83

Oglo.~enf".

zostalo otwarte w Warszawie przy ulley Wierzbowej Nr. 8

Pryncypałowi

Ootowuna w kasie
•
.
.
•
.
Rachunki bieżące w balIkoch rządowych i p..,. ... tuych
.
Skup we~li opatn.onych uajmniej dw.ma podpisami
Skup papl"ó\~ publicznych wylo!lOwaBych I kuponów bi..
iąoycb
.
.
.
.
.
.
.
Skup sola - wekali zahezpieezonych papierami publi=emi
lub hypotek,.
.
.
.
.
.
.
Pożyczki na %&staw papierów publicznych i to"aró"

2

3

103-1

"Warszawskie Biuro Ogłosz,eń" .

OGÓŁEM

w WARSZAWIE w PETERSBUR.

Nowo zatwierllzone pl'zez J. W. Ministl'a Spl'aw Wewnętrzynch
kancyonowane pod firmą

•

31 grudnia 1891 roku.

Stan Czynny,

Pr~f. B~ck~ra

Dagrodzoaego eCIDe3l1 podarlI'
kllll I oclzDaunlall1 f6taydl
Moaarc.ÓIf: od NAJJAS~OOZIiGO PANA C e S:I r z a
Wszechrossyi na )Irzedstawieniu w I,alaeu Gatcr.yóRkim, d.
28 marca 18 9 1'. IV oheclJo~ci całej NljdosloJAlejszej 8 0dziDY, był nagl'odzony chl'oma
clrogoceoomi bryhntowemi
pi. l'llcj,·lJi:,m i. 1\", t~m ul'oczystem 111' zed,tawienill byli obecnymi:
l'AJJAŚNIEJSZY PAN zo swą NAJDOSTOJNIEJ ZĄ" MAŁŻOt\
KĄ, • astępca 'l'ronu, Wielki Książe Geol'gij Aleksandl' o~i cz, Wielka
Księżna Ksenia Aleksl\ndr6wna, Wielki Ksiąte ?,tlcbal Aleksandrowicz i WieikR Księżna Olga A1eksandrówua. Olll'ÓCZ 'l'yclt Najwyż·
szych Osób byli obecnymi na seansio Prore on. Beckera: i\lilJister Dworu, Marszałek Dworu Jt'ligiel Adjutant Pnłkownik Ksląże Obolenskij
i inni bliżsi Monarszej Świty.
Profelo r Becker ma zaszczyt uwiadomit S.. Publiclooł6 m. Łod,i, ie w tych
dni.ch, po daniu 18 przedJtawień vr W&J'I!uwle w Teatr.e Rllldowym w Saskim
swym wi.lkim we
ogrodzie przy ogroUlDym napływie publicznoici, pnybed.l.
dw6eh wagonach uauportem i da przei żdzajłC do Moskwy.

dzień

