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YStOWY X "Nowoje wremlll" donosi, że zarzlld Dawny projekt założenia pl'zy wauzaw' boszcla. Powstaje wi~e potMieba odwob ... 
DZIAŁ PRZEM I towarzystwa parowej żeglugi ruskiej na skim osrodzie pomologlczoym a z koł y Dla lię :lUOWU do zblOl'owej ofiarności ło· 

Dunaju nie będzie przeniesiony do Petera- ogrodniczej odlotono do nleogranlczo. dzian, kaid Y a nas bowiem powinien czut 
Łódź, dnia 22/XII 1892r. b'nrga, lecz Pllzostanie nadal w Odesle. nego czasu, natomiast postanowiono pr'llyj.. się w obowillzka dorzucenia 8wej, cbociu· 

X Fabrykacya pluszn welnianego ogro· Drop iel.su,. mować do oirodo ogrodniczkr,w Da prak- by oajm.lejsJej cegiełki do budowy świą-
mnie rozszerzyła się z tym rokiem w Da.. X Przy warszawskiej k?lei o~wo~owej, tykę. Liczba jednak pl'aktykantów śclśle tyni. Parafianie k()jjcloLa. Wniebowzięcia 
sum mieście. Wobec maczo6g0 zapotrze· w pobliżu stacyl towarowe) koleI WIedeń· będale uool'mowaoll do budżetu ogrodu. N. M. P. w większej części należą do uaj .. 
bowania tego wyrobu puez dute miasta sklej, ma być na wiosnę kosztem drogi X W Białokryoicy, pow. knemieoiec- uboinyoh sfer ludoości miasta, ponifl8ie· 
w CesarstwiII kijka fabryk totejs:aycb, kth· nadwiślańskillj rozpoczęta budowa maga- im, otwarto 8zkoł~ roluiczą. K.ndydatów ole wi'}C całego clężarll kosztów budowy 
re do początku r. b. stanowiły całą wy· zynu zbożowego, w którym dostarczane:li do szkoły znalazlo się odrazu 85, z któ· przecbodziloby ich sily, a nawet byłoby 
twórczość Łodzi w tej galęzi, nie było w Cesal'8tw't za graoic~ transporty, na żąda.. rych przyj9tt po egzamiuie 47; reszta e- nlfl8prawledliwe, bo wszakie onI, na r"wni 
litanie Z&spokolt wzmagającego sil) popy · nie włdclcieli, pozostawać będ'ł mogly na gzamin6w nie zdała. W charakterze ucz- z Innymi, przyczyniali się do budowy ko
tu. Stąd prosta potrzeba wywołala po. składzie do dalszej dyspozyc1l: ol6w robotników zaplsalo się do szkoly gcioła św. Krzyża wówczas, gdy młasto 
wstanie w mifl8illCU kwietniu r. b. do 30 .x "Knryer codzienny" donosi, że poru· kilku młodzieńców w wieku 13 do 21 lat. nasze miało tylko jedn, parafię katolicką. 
mniejszych r~cznycb fabrJczek plnszn weł- zono projekt budowy kolei z P1Qck przez Przyjęto icb tylko do wstępnej i pierw· Niecbaj otworzą sił} także szkatuły zamo· 
niauego Vi Łodzi, załotonych wyłącznie Clecb!lOów do 08trol~ki, tud?let lIull o szej klasy, do od~ziałów ~. IW pecyal.. tnycb dobroczyńców miasta, kt6rzy nieje· 
przez żydów. Mniejsza cz~ć tych fabry- kolei Dlłdnarwlańskiej do Grajewa. 1 nycb, Cz~ć nczDl6w pnYJęto na kOBzt dnokrotnie dawali dowody swej ofil\rno
kantów rekrutuje się z pośród starozakóo· X Na ogólnym zjeździe Fl'zedstawlcieli szkoly. gci; niecbaj bojna icb dłoń do tylu ofiar 
Dych przybyłych z Moskwy do Łodzi, ręsz· kolei ruskich konezą się prMe okolo roz- X Komisya specyalna, zajmnjąCA się re· poprzedulch dOI'zuci jeszcze jednę, kt6rej 
ta pocbodzi z żywiołu miejscowego. Nowe patrze~a taryf kolei pierws.ej gl'Opy, formą wykształcenia agronomicznego, po· połowa ludności miasta zawdzięczać będzie 
f~brykl pluszu nie są fabrykami we wla .. wkrólee zd pbteJO będą rozpatrzone tary- Itanowiła wprowadzić w wytszych suo· uwleilcZ6nie budowy pio;koej świątyni! Nad· 
śeiwem tego słowa zuaczeniu, lecz przed· f y w komnnibcyach bezpo~rednicb: 1II1ń· łacb agrollomicznycb wykI ad blstoryl 1'01. chodzące święta Bożego Narodzeula i po
slęblerstwami przemysłowo·spekulacyjoerrll, sklej, warsull'sko·poludniowo"W8cho niej, nictwa w Rosyi I w państwach zagl·auicz.. łlłr.zoo z uiemi zwyczajowa kolę~a dają 
Da wz6r znauych: .TtI.Ch una C/Wa fahrik". mosklewsko·wal'8za",kiej, oraz taryf spe· nych, tudzież przegląd prawodawstwa 1'01· najlepszą sposobność do takiej ofiarności, 
Działalność ich bowiem płllega na oddjl- cyaloych w komunikacyacb: petersbursko· niczego w różuych państwacb. Oba l'Ie.. a dzięki jej wykończony dom Boży dłng o 
wan\JI przez takiego quasi fabrykanta, a rysko·libawsko-warszawskiej. i połudulowo- czone przedmioty atauowie b~d" odddelne świadczyć będzie potomnym o poczuci u 
właś.iwle spekulanta żyda, suro,!!,ego lila' zachodnlo·warszawskiej. • katedry. ohywatelskim swych fu.ndator6w. 
teryału welDlanego, sprowadzanegAl WS" X W' ru~kiem towarzystwie tecbulcz· - U lutnistów. Przypadają~a ua dzień 
łtcznie z zagranicy, du utkaoia tkaczom nelll w petersburgu, 'P. Rubiostein pod- Q d wczorajszy łekcya lutnistów, odłożoba z po" 
sl,ecl 1i8tqm p)lIszowym, którzy za u1l6· niósł projekt założenia wyższej szkoly ... pra-wy urzę o-we. wodn ptsiedzenia człouk6w towarzystwa 
wiDolI zapłatę oddają .Im potem gotowy Jc.ołejowej, z kursem dwuletuim, dla JlI'zy· lekarskiego, odbędzie aię w dniu dzisiej-
już wJU'6b. Następoie .fabrykant" oddaje gotowywanla oficyalist6w kolej o ycb, nj. • Utworzona przy depal·tameDcie spraw szym. 
wyrób taki je8Zc~e tylko do jednej z ki JIIbj"cych się sprawami taryfowemi, llon- l!~hownych wyzna " obcycb, pod pl'zewo· - 0e61ne branie t()wan:y~ w& kredy
ku wlękor:h farbiarń I wykończal! ~tej~ trolowemi. statystyeznemi, rocbn, racbun· dolctwem ks. M. Kaut&knzenlL, l.:omia1a towego m. Łll ~zi ll Jbę de ' praw1opo. 
lZych, skąd otrzymuje już • plusz gotowy, kowoścl I t. p. Do ' szkoly bYUby Ill'zyi- specyalna do l'ewizyl praw okrsglajłcych dobnie w miesiąc maNU r. p. Obecuie 
wysyłaoy w porze sezonowej głOwnie ua DIOwahi młodsi Ittdzle, którzy u lw~czyll stosunek ~ządu do keśelo(a eWlagellcko. P\'Zygotowuje si do druku sprawozd&nie 
d~a rynki Cesarstwa, do: Petersburga I wyższe Iltb śr~dnie klasy śl·ed.nicb :takla· łnteraóskiego I{ tycb dniach ukończyła za rok ubiegły • 
.Moskwy, stallltąd zd rozeholhący się da- dów naukowycb. III' zajęcia, wrPI'8COWaw8zy projekt - Egzaminy. Z fabl'yki firmy "Leon .. 
lej. W1ększe fabryki pluszowe majll ~m X Komlsya, która wyjecbała z Pete!'a· uczeg6łowy nowych przepis6w, kLóry 0- łiardt, Woelkel' i Girbardt- w Dąbrowie 
~~Iyeh swoich ageutów, p zas gdy mniej· bnrga dla dopełoienla rewizyi kolei zaks... becnie oddała juź dQ rozpatrzenia ober· pod Łodzią komisya egzamiuacyjua po. 
sze spl'zedają towar ten b Ź przez komi- spijsklej, zwitldziła kolej i w dulu wczo- prokuratol'a ŚW. synodu, d1a u~8kania wiatu łódzkiego wyegzamioowała z języka 
syonerOw tutejszych, bądź let bezpośre· rajszym przybyła do Samarkandy. Posta- o nhn opiniJ. ruskiego i polskiego 35 osO b, zajmujących 
dnio drobniejszym odbiorcom, przybywąją· nowiono, zamiast drewuianego mostu na .. Trzy prCljelcty dotycz,ce uregulowania stanowiska techników, majstrOw 1. 0ficyaJj. 
cym ~o Łodzi o90bilicle. Sezou pluszowy Amu·Daryi,· wznieść mosl' żelazny i prze· dohroezyuelli ł)1loWJikld złoione zosLI,ły stów, a maj'tcych bezpo~rednie stosunki 
trwa głównie w trzecb porach roku: na nieść pocz4lkowy pnokt kolei z :Uznm- m1nisteryum spr'w wewuętrznych. PierwszY z l'obotnikami. Z fabryki firmy "P. Sto· 
wiosnQ, w lecie i "jfl8ieol, kiedy fabry.. Ady do Kraiuowodl>ka. \11'oiekt Je t pracą departameutu do spraw larow"· tamże, wyegzaminowano z tychsa .. 
kacya prowadzona j~t forsownie. Wpra· " Ua.del. duchownycb, dr!lgl depal.tamentu polioyl a mych pMiedmiotów 13 osób. 
wd~e ule ustaje ona takie w miesillC&cb, X SIId bandlowy ogłosił upadłość kup .. . tMiecl departamentu do spraw ogólnych. Onegdaj komisya dopełniła. egzamin6w 
zimowych, lecz tkalnie piuszowe pracują ca I przemysłowca warszawskiego, p. Bel" Komisya specyaloa ma wz1ąć te projekty w:Zglerzu. 
wówczas głównie .na skład", który z na- tul da Be'kera, i jednocze§uie ~dał decy- za materyał do nowego projektu, który Egzaminy pole~ają na c1.1tanlu, pisaniu 
st.niem pory zakupów opróżnia się po- zyę o oddaniu osoby opadłego pod dozór przedłtawlonl będzie rad~ie paO.stwa. r opowiauuiacb w obu językach. Skon. 
'piesznie. W dobiegającym końca roku bie· policyjny.. ~ MInisteryum' spraw wewnętrzuycb ro. 8t-atowaoo, że wielu z egzaminowanych, 
żllcym, fabrykanci pluszu porobili dosko· Plenl"dJIe I kred7&. III !łalo okóluik do wszystkioh komisyl po.. tutaj urodzooycb i stale mie~zkajllcych bie 
nałe interesy, gdyż popyt na teu rOGzaj X .Biriewyja wiedomostift powtarzają zua wcale języka polskiego, lub też włada 
wyrobu wełnlaoego był tak duży, że ule za pismami wllrszawsklemi wiadomo~ć, ja. hcro ycb, zabraolaj4cy wszelkich napisów 111m bardzo słabo. 
ząołali pokryć go w zupelności. Brakło po· koby, z powodu sympatycznego przyjęcia przeb2.0wycb na kwltacb rekraekle" _ Ferye śwląteczlIe w rządowych gre. 
prostu tkacz6w pluszu, któuy i tak w o- przez wła<lze wyższe projektu towmy_twa • ftPlltel'b. wiedomostl· donollZą, że rada dnich za1Uadach naukowych tutejsz.ych, " 
statoicb aopiero czasach w znaczulejneJ kredytowego ziemskiego w Ęr61estwie co państwa zatwie iila postauo1łlenie o środo miauowicie w -gimnazyacb męzkiem i żeń. 
liczl?ie powstali. Jęst pomiędzy nimi tskże do OI'ganlzacyi specY\ł.lnego dzJalu ubezple. kac h, maJęcych zapobiegać WJpaslolo pil, sklem, w wyższej szkole rzemieśluiczej i 
dużo żydów. Ten rodzaj ręczuej fabrykacył czeń od gradobicia, wlad~e rądowe odnu.. ogrodów I sad6w. w mlejąklej szkole aleksandryjskiej, rozpo. 
~Iuszu ma tę dobrą stl',ollę, że zatrndnia clly projekt . pewnego .tqwarzystwa zagra· ~ • , • czynają się dziś po lekcyacb i trwać b~d'ł 
tliaclów jedynie miejscowych, podczai gdy niemego, które cl)cialo zyskać koncesyę na Krom·.ka. do doia 14 styczuia r. p. włączuie. 
fabryki mechauiczne plOBzu uie mogą obyó prowadzenie tej operacyi w grauicacb pań· _ Ze ukół. W tych duiacb w tutej-
<Bię bez majstr{lw zagraoicznycb, w specyal· atwa ruskiego, zobowiązo~/}~ się: ztoźYć szem gimnazyum męzkieql składały egza .. 
n9śc~ swojej wykwallfikowauych. Po nie· 100,000 rs. tytułem kaucyl I wnosić 20°/. - W k06clele Wnlebowzi9cla N. M. P. miu na pateut nauczycielek domowych ję .. 
waż plnsz welniapy należy do wyrobów od premij do banku państwa, celem w:ytwo· na 8tal'em .. Mie~ci8 nie udało aię wykoń· zyka ruskiego panny: Jadwiga Dziębow: .. 
ih'oższych, wyr6b jego opłaca sję korzyst- rzenla funduszu zap88owego. Według lu· czyć robót zewnętrznych przed nastaniem ska I Jadwiga Bątkiewicz, obie wyeho .. 
Di~i dobry tkacz zarobić moie do 18 rs. fOl'macyj "Słowa'" wiadomość ta, o ile do· zimy i w ogóle w tym rokn, ja:. tego wauki łódzkiego glmnl\zynm żeńskiego; na 
tygodniowo, a średni robotoik zarobi 14 tyczy towarzystwa kredytowego ziemskie· praguął ks. proboszcz, Karol Szmidel. Nie patellt nauczyciela domowego języka 1'11' 

r!. Głównym zbytem w sezonie ubiegłym go, jfl8t mylną, albowiem nie 'występowało zdołano nawet całkowicie ustawić fronto· skiego składał egzamin p. Zakl'Zewski, ua .. 
~ieszył się .astl'llcbao". Nie rokuj/} mu je- ono dotychczas z żaduym pl'ojektem wy· wego pal'kanu murowanego, kt6rego pod· uczyciel szkół elementarnycb, a nil patent 
~nak wcale dlugiej wziętości, ponieważ tworzenia specyalnego dzialu ubezpieczeń murowanie tylko dotąd jest gotowe, a bl'ak nauczycielki szkół elemeuta.rnych panna 
wyrabiany jest w gatunku bal'dzo licbym. od gradobicia. jeszcz\! piękuej kraty żelaznej} kt6ra ma Olga Jegorowa. Oprócz wymieuionych kan
Odbiorcy niebawem poznają się na malej X Przypominamy, że od 13 styczuia r. uwieńczyć go na całej dłlgoścl. Poło tono dydatów, skiadal egzamin na ucznia ap te· 
wartości tego towaru, której nie zdola . kasy wcale nie będą pl'zyjmowały prze- wszakże schody cementowe, z dwócb stron karskiego p. Ludwik Musierowicz. Ws?y. 
zr6wnoważyć nawet ulzka cella, za jaką dziurawionej sl'ebrnej monety zdawkowej. bocznemi wejściami prolvadząc8 oa cmen· stkie egzamiuy wypadły pomyślnie. 
go sprzedają· Nadmien~ć tu wyp1l.da, że PrzemyaL tarz ko§cielny i takiemiź zastąpiooo tym· - UtAlentowany skrzypek, p. Stanisław 
warszawskie tkalnie plnszu, których jest X Utworzona przy ministeryum skarbu czasowe dl'ewniane, wiodące (lo n/lW bocz- Taube, znauy lodzianom z występOw swych 
kilka, wszystkie przysyłaj II wyrób swój do komisya dla opracowauia kwestyi normal- nych I zakrystyi. Natomiast wiele jeszcze na estradzie koncertowej, osiedlił się w 
'farbowania i wykończania uajwiększej far- nego dnia . ~oboczego, jak donoszą "Peterb. brakuje do ukończenia I,'obót murarsklcb i naszell! mieście na czas dłnższy. Wobec 
biami tutejszej, sk/}d dopiel'o towar goto· wiadom.ostl , zamierzyła zebl'ać ścisle will,' ślnsarąkich na zewulłtrz ko~ciola, bo ua .. dającego ~ię uczuwać w Łodzi, braku 
wy powraca do Warszawy. Manipulacya durnoścI o tym przedmiocie i o zaleźności wet nie zdołano okuć wszystkicb drzwi gruntowuie wykształconego nauczyciela 
ta nal'aża często fabrykautów warszaw- długu!lci dnia I'oboczego od wynagrodzeuia dębowych, bardzo ładnie wykouanych. gry skrzypcowej, tak wleln dzi~ liczącej' 
skich oa nieprzyjemności i zatargi z wla· oletylko w zakładach fabrycznycb I'óżoych )frontowy parkan murowany kosztować amatorów, wiadomo~ć ta nie będzie zape
dzami celnemi, które mylnie upatruj/} w Ich okręgów Rosyi, lecz także w gMwniaj. będzie w całości okolo 3,000 I'S, , na po· wne obojętn'ł dla melomanów i rodoticów 
towarze wyrób ugraniczuy, defraudowany, szycb państwacil zacbo~nio·europejskicb I krycie zaś dokonanych już robót kościel· maluczkich Pagaoioich. P. 'faube jest 
pomimo, że farbiarnia łódzka nakłada nali w ..1roel'yce. "ycb w nowej §wiątynl brak jeszcze do wychowańcem koosel'watoryum póLryskiego, 
zawsze swój stempel fabryczny. BoIujel .... I przemY8t roluy. 12,000 1'8. Tymczasem sl.:ladki już prawie które ukończyl z odzoaczeuiem. 

X Hurtownicy tutejsi ustanowili na X .!?e,'l\rlament podatkOw stałych otrzy. ustały; dobl'owolne ofiary n'a rzecz dal· - Nowomianowany sekl'etarz zjazdu sę-
tydzień bieżący nastęlJujące ceny okowUy: mai \VI domości, że stan zasiewów ozi. szych potrzeb wykończenia i urządzeuia dziów pokoju m. Łodzi, rad. .hou. Stani. 
za wjadro 780;. w sprzedaży IJurtGl\ dj mych wllgóle w calem państwie jest dość pięknego domu. Bożego wpływają coraz sław Siudziński, b. pomocuik sekretarza 
rs. 9,25, w sprzedaży detelicznej rs. 9.30 poru Y lny, a w Królestwie Polskiem wy· muiej obficie i stale, co stawia w Iu·aw· warszawskiego wojennego Slldu okr~gowe .. 
- 9.40. I bom,V. dziwie truduych warunkach gospod:ma i go, przybył do Łodzi i , ubiegły poni:-

• 
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dzial~k objął swoje obowi,zkl. ca. u1Iera. muzYDlstów, fryzy fa rs. 84 sfe~ biegano". Podr6łnlk S nd,n&lnkl 'wier- machi., zamordo"aoym • łótlm H-llla citcla!lll 
Itylet . J , d 'z.r y4 .hor"'. ·0IU,...u

al rlb.ia, AUli. yalł, aremoW&llO. 
- Na licytacyl. odbytej onegdaj w rlotr- kop: 60. Innym c.sobom. to Gwnle do przed- ds!. ie sk1ltek doty<besuo"1t D ":rp"w dlate· 

io kim u,dz;e gnb roi Inym. przy dzier- tawionych rachunków. rB. 135 kop. 48. go tylko byl nlepomr4llJTlll, ponien' I1!llo" ... 
tawie d óch bydłobójoi totej ~ych na razem 1"8. 220 kop. 8. Osi,gnl~to zatem no "aIClJ6 przeciwko o"ym p dom; 00 J 
przeci~g lat trzecb. poczynajłc od dni" 13 zylku czy tego rs. 767 kop. 3G. zamier .. ,dać Ile Da Icb lalkC I płyo 6 z oi .. 
tycznia rp., utrzymal się przemysłowiec ,a rezul t powyzuy d01yla sil} iolcya· mi at do ieb pocqtko • tajemoiesyeb ferach TEATR I UZYKA. 

tutejszy i kupiec ·ej glIdyl, p. M. A. le- tywa JZ nownych pa trzech piel'w zych ~o%abiegono"1en. To bl,dunie ,,'r6<l lo- : DJlś w teatrze "Victoria" po ra, 
ner, który 1I:a06al'owal najwl~k z, .nmę da kich kOLDltelów cyrkułowycb, praca dó. potr.. I., kilka, w ci\JO których ulo- l·szy .. WlelIzc~ta lale " (Die PIlppenfe81. 
dzieriawy rocnej. n. 40,015. Licyt cya (I 6b w przed uwieni , koncercie I tywym go !tatku, złoto .. z wItr •• DICh marTunl I O egrane będ, nadto dwie jednoaktó Id: 
rozpoczęła I~ q,d r8. 30,000. ob rui e udział Lloręc}cb, oraz gorliwość aef.{laycb, ma C2YrUĆ Ue%eSÓlo.e poetneteola .Prelegeot" Kościerskiego i .Pomylka" 

- Z sądu. Jak dono,lliśmy w wolm gł6wnego organizatora przedstawieula. p. Duk""e. Gd,b, td. pomimo " .. elkJeb o troi. ~ francu kiego. 
ez8sie, w roka zeszłym . pótn,joz jeSieni,. 'r. Trealdcra. IUlImem je t przeto zło~- nojd, lody "'01i ły Ikr oDiem okr~lo, to u- W pl ,tek oprócz. Wieszczki lalek" od~ 
w nowobodoj,cym si~ domn Blawata i Mo- nie Da e miflJscu, w Imieoiu biednycb, łoga ma wywlec a. lodo.c:e dwlo, .pec,.loie grany ~dr.l8 dramat EJwarda Lubow kie
chllickiego przy ulicy Piotrkowskiej zawa- szanownym Inicyatorkom za Icb ciągłą ple- Da ten cel ,bodow,."e lod';e, omoco.a6 je 0- go p. t .• Żyd" . premiowany na konkursie 
lłIa sl~ w lewem .kaydle eala lirodkowa cz~ o dobro towarzyBt'ł\ a, oownym ama- bok liebl , nakr,6 grobemi Damiotaml i ini.... dramatyczDym imienia Alekundra hr. Fre. 
ściana I pod gruzami C1&1ezlono dwóch torkom, amatorom I p olom. w ływym 0- l i I nicb dalej Il~ po wać g pr,dem. dro we Lwowie. W wykODaolu tej sztakl 
cięiko raonycb robotnik6w, któny wnót- brule ndzlal blOfłCYlU, za icb lukaw Pnód okręto ~d.le mial formc Iiterl U; dlo. wezm, udzial panie: Janowska, Wyrwlez' 
.:6 poum umarlł. Wedlug śledztwa I'lel'- wspólnllzlal, p. T. Treltklerowl za gorliwtf g~4ć atatka bQd,ie 128 ltóP. uerol<ojó oaj. pp.: Jaoow ki. Trap zo, Btuzkoll,.kl i DJ: 
i. tkowego zawalenie 81ę ŚCiany IpoWo- zajęele lię rądzeuiem widowi ka, dyre· .iękua 33 8 P1, za.artość oiJÓln. 00 1.00. brz liski. 

dowaly nllstępuJ,ce przyczsoy: od tlIpienie ktorowl tru łódzkiego, p. Cz. JaDOW- .pkr~t otn"". l2G t.on .agla. Na.,eo mial W ~obot, przedstawienIa nie będzie 
od zatwierdzonego przez fZlld gubernialny aklemu, za bezlntere owite kienl letwo odczyt o proj~kt.owanej swojt1j "lprawie • z powodu wIgilii Boiego Narodzeni. 
piana budowli. wady konsu·ukcyjn8. zly próba l, księgarzowi p. R. 8ch e za po, Londyole w gł6 iDej aali uniwera, etu "obec - --

teryal I zbyt śpiesLD robota w porze nie lODy trud przy spl'zeduy blłet6vr, wre- edonkó towarzlitwa geograficznego. Z PISM I ~ĄtEK 
rokn dla robót budowlaDych nieodpowle- szcle sz o. pub czuości, ilwł zcza o obom, "" Sprawa panamska. Projekt Cbrlt.o. '. 
dalej. , takiem poloienln zeczy, poc\4g· kt4re poczyllily na datkI, u eh~ n~ \I4lI,ar- plo'a, go beru torA .Cr61it fond.r~, zn jd"je O Wychodzący w. arezawle tygodnik 
nięto do odpowiedzlaloo ci I,dowaj III y- cle u.ilowa6 I d "a. olf :lczerego, corlU .IOkaol 1I0klalk u pabliCfoolci. W. FraD- dl~, lekarzy praktykUJ cych p'. t. "Medycy-
niera p. Gnstawa Laodao - O.~n g rdeczuego ,~ up! f'. eyl jest 800,000 akcyo aryuszów kan lo II' na, 8t~l'nJe z No.wym Roklem . VI no.wy 
który mial sobie powierzony 16r R cbuD l1eu~(lłowe ą do ~l'~'I'Ze ia oam.kiego, o ,..to .. aDI~ ieb k.pltałów ńie- o~re SWOjego jstu~enl& •. przac~o~zl bowlea; 
t'ł budowlą . oraz maj tr . I.rl pp. w zar~ .• Wat~y twa. ma dotrtbcu. mo.y. T1mcu. e rz,d. joty na. wła8no~ 76-"cIU najbardzlej znanyc~ l 
Erne ta Hofmllua I arol F • a w obie- ~ru88, r Jca przemy low): J. Heinzel. .yl,uD e spr w. a~dow" I parlem Dtarn~, p_ nl\jceloiej8zycb leknrzy, ~tórzy zarazem oę· 
gły poniedziałek spraw prz zła pod .bowoje .IQ obojQtole "> I~de projekto, ob06 d~. ws~61pracowUlkaml pISma. Donos~c o 
rozpoznauie drogle~o wyd.1 I ",do okI' • czas OlgII, gdy t 27 -go lutego uply a konce- tej zml ole dO'ycbc& owy l'~daktol' l W.l · 
.owego piotrko hkIegoodlJ .ajl)cego w tym ' ar za."" W pobliżu central· .ya. IIdzielo a towan1!two pl1le, l2e.z~08,.01l'1 ~ wca, dr. Heoryk Dobl·zyckl. zawladam.llI, 
tygodniu swe p l.dLaDla w Łodzl Do u go szpiLala w Tworkacb zniesiony "kolombij."". Jeśli p. UJbat ol ,doła .yro- ze nowi wydawcy dokł~,dać będą w zelklch 
Pl'awy stan,ł tylke p. Landl\u·Gnl Dl>lger wa być prywatDy zakl I} leczniczy dla bić pnrdlotenla tej kooe"li I nie ujmie ':Q l{tar~ti, a~J .. lledyc~na stanę.ła na .wy~G. 

wru :le I",m obrońc4, oraz lnom li: c b o r )' c h u ni Y ! ł o w y c b. poit'llaj,- interesami akcyonarYI1!..sw, ~d.ie mIal prze. O~Cl wOJego zadaOla, aby stal Sl~ me· 
o Ił tnl ch rej( p. Horm na, p. FuJ.: zaś, erch zamo~niel8tą l'odzio~ lub opiekunów. ci ko sobie w81ystkicb drobnyob ka('itali tó". zb~dną ~ł ' katd g? lekarza - pl'akty~a, 

bi le. ani pnez pelol>ffioool do 'a ko n kur l' z e t b i r s k I, ogłoSto- nujbardzlej po .. ko~D"~Dy.b, _ MlI1bter , r . 1'~~1egól ,.e d~a ~~nlleszklllego ~a Pl·OWIQ. 
ni lautł, wskutek cz gu, co cło ole- ny pl" tow ny.two z8cb~ty sztuk: plę. "Iedli.ośel, oorg oia; doiyl D radzie mini- Cjl, 11rd •• ze wIe zele nawet rO~,~lar~ .pls!D& 

(' a rozpatrywana l>yl ~nie. Djcb. oade lano og61em 23 d6klat'acyj; stery lo.j sv,..woildanie z •• r"dzell praecit. b~d jJowięk8zoue ... Medycyn 13tJlltlje JU:: 
Z znania Ilwiadków w II z wie 'łdo · ua kookurs Da okladkę do al bumu. maj,. adminl.tratorom kompanii pan m klej I ilIIlym Idt 20, p"wsta!a zaś z dwutygodnika "Kh· 

potwierdZIł ruDlej wł ~ tronlj fa- o , nowlć premillIU n I'ok l 93 - oaobo "sp6łwlnnym. atu II "YDiko uokou. nik .. 
ktyezolł llie8zcz~~łlwego wypadka. kt r~ o C7.tero łcie l'y ullk6w. nych re"izyj domD"ych. DOI,.be ... , nie "dro· 
pl'zyczyoy jedoak przlld ł.&włłya1t) w le- Zarząd wyl/tllw)' etnograficznej tono post~po ... oi .. pueciw ładnemo & depoloo-
tle zupełuie odmlenu~m . otrzym I uwiadomienie, że zbiory przy- "aoyth lob aenat.orów. ~ Pogłosk , te m'lD.r· 

Prze lucbaoi w '4dzie bl gli iDtynler iezione prze1. zo komitego podróżoik Ja- cW~el taka Hi dokomenty sprawy p n.m kiej 
rządowy p. Lemau6 I Intynler pry 'atny D DybolV ki go, b~d, IIl'zYbl"ne do W •• (koi~t.o Tr6monille miał oWwownć ten cel 
p Mika w długiej i wyczerl'ojęc~j ek l' r- 1awy w Ilolowie przy zlego miesiąOIł. W miliony fr.). uie ~n.jd~j .. "Iary.-Coostans 
tyzle IU'lIwie jednogło~nle onek)!. te gló· tymte Cl ie D d.jd/ł zn8jdujll si., obecoie ,ecu. st.oow= w .M 1.10 jakohy mial 

D pr:&J czynił z 'aleoia si~ ci y bSlo D wy lawie spęcjalneJ w Paryż okazy jlł Ikoh.iek ndzial " odkryciach p ullllukkh. 
ucbybt~Die I'~zy robocie ~ gór06111 pięLI'ze afrykaólkle. plzywiezJQD& w r. z. pnez p. Mimo to opinia po Iiltu .. upatroje w nim Kłó-
gmachu, U\lall~wl~le uliednorze ne wy· Wiktora l-i r' . ..nego SI" wcg obe.'bego z~m~t\l-W,mieoiIDe 
kończenie sldepleola Dad oL oraml Da W d 2 a, no .. e osoby. I,rzeelw którym ma być " i· 
trzeciem piętrze. co przy wilgotnym jesz., UlU. 1-ym b. m. P,. B ~ ell. r ob bo: .bie deputo.~Dycb t,,~.ue upo"atnł ie do det
cze stauie mnru 7. powodu ś pie,zDej rubo- dzl sled .ie'~t'ł. rocznlc~ nI o~ZIO, ~ tej gania s,dowe~o. dl, iRD,ml, "Ii,. ,do 
ty i W pone uieollpo iedni~ epowodo a- okazyi war z ~. kl& warqst. o lek lskie t, j kat~goryl C. sogn c''. ~r.' i ""rona 
lo Ikrzy leoie ię calej .ci y I jej z wa· obr I ZDskolllJteg uczonego na czlon ka SD raua, C... go c figaruje D .. li'cle !w0l
le.le. ZO l Iti ZIL przytoczone wyipj bonorol\e/to· I w,delegowalo do Paryża pa.,1I paDom.kl j z kwot\ 46.0 o fr. Dowo.!,. 
po o4y wYI' dka ble . li odlzQdri . ko nie· I drów BlIJ~lda l ~enulego oelem doręcze- on. 10 otnym\l j • Olllou.ola w swuj"m pi. 
z;uJne z zasadami bu ownlct . IId• ul mu adle u I d)pl mu. . śrui •• L'aa~ . 6", 1\ baron Soob.y_n pud. 
opleraj,c ę n" takiej opluli ble&'lycb Powstał projekt zalozema 8 to IV arzy- nió ł uzek n~ 4.0.090 fr. w obara un:. O1łoo. 
j IIl1\1zgl.,doillj'łc przy'oczon pl'~e2: ollroń- S:& D i ~ .s k I e p o w y c.b war B ol: II w· ka ndy a o gw.r.noyjn.go.~ Ujot& lin, re
Có pod~'łdnycIJ ione okolleloo§ci łagodzą- . k I e b • do któr~go .pl'7.y) mow oe by4 ~- .ityi papiery kompromitnj, "iola Ilep"tD.a
ceł skuał Fuksa. i Ho(maOlL na IIreS7.t 0- JI! wszy tkle bez Wyjątku kobiety pracoją- ycb.-Lik.idator komp DIi I' Dam khj, Mu D
IIcyjny-plel'w8zego Jl 3 tygodnie u- I e w eklel'aeb, z wylączeniem l'O tnlc «:hic nrt, ośwladClyl wczoraj • aDkieole. t 0-

giego U 7 dni 2: poknlą ośclel04 po od8le- fabrycznych. dzialy syndyk ow. był1 przeJad.one. B"oD 
d~enin kuy. Laodan'a·Gut tegera-Da Sprawa lIrl1:eclwko IIrmle warszawskiej Sonbeyrun oświadczył. te otnym31 minimaloy 
7 dni areszta rlomowego. .p sebel I Pinc8s" z pow6dztwa fabl'ykun- nd.ial. Bea sYlldykato ud en podobDy lutereI 

- Sklep koszykarskI. Od Nowego·Roka ta lódzklego J o I I n s z a P a llZ e r a przy- prowadzoDy być Dle mD~ •. -.CJ rdo· dODosi, 
powstdje IV naszem miellc'e _ klep Hpeoyal- 81111. ponowni~ prz~d kratk1 Slłdu baDdlo- te Eiffel .biegl •• wot,~ saob" 6 milionów Ir. 
nie z wyrobami ko~zykal'sklemi. wego IV W rszawle, PełnoWlocni P nie- -Na oll.tolcj konf.reDuyi, ReiDacb'em, ROG' 

- 00184, O~.g~. j~~D.& s lobtor~ dem. p. \'a domaglll alę, ateby d bandlo 1 z ka- ylor'om i Clómeooeaa ł,doł Kornelin .ą r~ 
~_.. PUl ah~7 IkieJ napaliła .... 'p'ec I wl- Z I jego konkureotom używaula mł\l'8k za .woj' pomoo 7,000.000 frankÓw.-Maj.tek 
a ..... z mle •• kania, któ e umI;.~łL WU6tce po- ki ,.. .. 
tem lokatorzy. .amiu.uali ... ...,iedH.Ie, ojraeli ozdób I et y t, naśladuJlłcycb ~ullu8z& FerdyoaDd. Lessep,'" b~dJle "",e"weslrowany 
dym, deb;rwahcy alt prus d .. "i. G4y w ... li Ile Panura, oru wloa,rod~enla trat I ZWI'O- I po wyroku s dow1m sprzed oy pn •• lic,ta· 

, mi .. tkama, po "7laru~1lIIt drawi. obuto al, , ie tu kosztów s4dowyclt. Obl'OÓca strony cyg M ue .. wiorzycielI paD m.kl,·h.-Frel'ci-
k1!Jt.akrolpaloDytb "tgli WJP&~0 a łleca l &&1910 przeciwnej dowod7.i1 te th-ma Pesobel net n~rad,.ł 8io • C.ruo~'em. czy m. o"·plt. 
WIIS ~ d .. e ... , lttclre zapaliło 'I~ plolllienJ6Ql. 0,,04 P "I .'. b J ol' ... Dat1cl1wialt uguzono. I loeas n e Itarająca 'Ię JO!l mn ej o ua· Prezydent odraW<ił.-R''ld ma domagać sig o-

- kradzl.te. Noel onegdaju.J. killlD I'lcWmi... tladowolctwo etykle' P zera, o karia je· góloego .. "ien ni. nielykalno.eI poseł!lQej.
okó" ~iło .. a1o dOltat oł~ do. fab~ki p. Fordl: dnocze4oie tegot O Dleprawne uiywanle Kr,t, pogloskl. te oglo .one zastaoio orędzie 
nandl~ LI ta pn, a,l'cł' CeKl.1ai "J. JAt g .. tu herbu pllńswa n& 8zyldacIJ jak rówoleż prezydeota repoblIki, rO'''' .. ujoce parlament.-
"7b J06 o~ór w kl&DJe, gily stnk ,../J .. oh ItrO· I I .' .... .. 
lo aoeoi i 'Plou,ii oi"pronool ch gołei o wy laW an e iagr Olc.zuycb medalów, W sferaeb polit)'c.oych spod,ie.aj, sig I.da 

Nad r&IIem we wlOrek kiłlm oIo4.I1ei "7b,ł. których Pan z r nigdzie i olgdy nie otrzy- eb.nla or~.la pro'ldeDta, roz.i,.uj"uego i~bę. 
o':"Or do mle8~Itr.Dja handlarki t.o"~",". łokclo'!", maI. Z d ł więc: 1) sb 8ljd Qolew in nlł -Pot.lord. I~ wi,domoś6, to .. ,d .. mieua 
1111,) Dob...,..ki~. która I~ał~ '!' ..."edni~ ""kuJ n, jego klientów 2) zaka Juliuszowi Pan- przedslaw:ń'Ć naj'nrowolO kroki pnecl ko G-
ees Dl. Ul. IYAsla. ;?ao.t .. eJa. kowali Joi to- '. • • • • 

war i samieruli go "',DJ~Ć gdy jalli lObotai" tel'owi dywan la ntepr"wole berbu paostwa. 80bom, podejrzanym o ",.yskl"anie sp .... y 
id,,,, do fabryki, .po tnegl' oLwOJ- "'oiani. Zo~ oraz medalów z granlcznycb l 3) z slldze. paDam.kiej dh napaści na be.plec"eó.st\Vo ... . 
bauywU1 w."ątn gOlpowk, oIod&iei. ..u\ł oia od tegot na rzecz lll'my • Pucbeli Piu- eZYPolpolitęj . - Aullriea:z; ojwladca. " oFiga
!fJi'~:~ "i' ~":~Wpy nu1miU.uO.Ie, ,.tra· cu" kont6w qdowyeb. S,d odlożył oglo- n:e". le po .. raca do tycia polityc<oegu, pODI.-

W !",lIi.dzialelr, około fabryki p. Ge,ara poli- Izeoie wyrok n do §rudy. • .at nadesda pora re.lz11 kOD.tytueyl. C~ły 
eya Ul~ł. rzer.imie .. k~któr1 akradł kop;' n.bl ... I Urądnlk jedu"lfo • t.owarzy,~wJ 0r"rujło,ch 11' persoDel n~d.,oy mosi by6 D'Goi~t1. 
łom fi "oza "lościa ,tlrs,b,łej na tarr tGtej- W ..... "ie, odziedlicZ1"'" prz. ki ku .ygoduia. 0-. Po ClIO cle ebowt-slla. Pan X. .poty-
u,. mi 16.000 fi., jak doDO i .,Kornr war .... ".ki". po' kin" 

Wozoral rano roli.y. zalrsymala p.., koni. wg. Jechał do lIIonaw I lAm ea!4 t, lum~ pntgrał, ~~:d.~'t~~ilk::.e~~ s~~:~~e!i·po::~i; o: pola~ 
om. wed og wueJkiego prawdopod~bie6itwa kra- p"uem po .. rOClł do dawuego zajvelL .., 

dzionJcb. gdy" .. otnica, uj"'''"1 .blibJ· ... ,.h li- ornej gaw~d.z.i. zwiena liO pn lj .. ielowi. te .y-
t * '~. -_... ł . I u ".... • ... ot jego mo aallliy do n6jue~'li. "Ich. Swarli-I ra nl_vW, ~oc'J • "o .. I n. 0&10 .... onie raaJ- , w& i ·wepors-.DA łooa zatrul. m1l malie6.kie po. 

dQj, 81§ w rO'p"rądz_lIi. pollo,l. Z CAŁEGO SWIATA .... , *pi.: .yn, pelen prllinMoi glople., po, tysll •• nleh = li 610dol&eh i niepo"o.tzenlllch jut n ro .. cie jall1m' 
Zal'ząd łódzkiego cbl'ze~ciań.kiego towa- lI"bym uro~dnlkiem. gJlid tam. S.Uwil; litó o-

d b 
~ I d. tlV.rele .zyni mil wymOwki g tól lo ni. był .prse· 

rzyetwa o J'oczyoDo~c po aje do wlado- ." Z tlłublny arcykal~żnłczkl aostry .. c- d,ooym o ni .... i.tnym atanio majttko"'lmi "nll"i 
mo~cl pobliczuej naetępujący rezultat ka· kiej, M_łgonaty Zofii • k.lgdem Albrecbtem Dewot ,daj\ .I~ n"ała6 go .. abyteenogo jui na 
sowy 11: urządzonego w dohl 30 łłstopada Wlrtembersklm odb~d, sig d. 24 go 8lyezoia. 'wiecie. 
r, b. na rzecz kasy towarzystwa VI' teatue burno "Iedeń.łlm. Pobłolfosl .. wl mlod, parA - 00 ~a pieklo, mój staryl.-~OIjt~ł paD X. s"e 
"1 . I .. . ubol.wula. - Ale do'ó o mel bled'la. 00 alycbad 
.' ctolla" drogiego plzedstllwlenia ama- arc)'bl.kop, kardynał dr. Gruscha. o M"bi.'1 Jak ci ait powlld&J? 
tOl'skłego: ,,* * Ryszard Owen. 'Dakomity przyrodnIk. -:- Ozi9ki Boga, niooajgorzej - odrzeki dobrodll' 

Wply,.~o.. ze sprzedazy blretów n p. R. .m.rl w B'·rliule. UlIle kol~a. . 
Scb .. tke I'S. 447 kOp. lO, przy kasie 1'8.471 "*,, FrldtJof Nanlen umlerza 08 "I080~ - 0JJyten!?mn" .11.9. n~~ pro~~ I n-t I ,_ 
k 9 ' J . 358 'ć 6 P I' .. -.,. IOJ .. · w .... e O ~Ol • my ... em ."". op. _, a za oze fi. ,za progl'8my pDłcl alt w 00'" podr t. op ynle oaJI"e". I j. Bi" ie niewiele Da t<ml atra.ilem. 
rs, 57 kop. 40, Z naddatków: od I'p,; J. do ojścl. LeDy. puy wyspaoh Dowosyber,j. - Nie o to cbodzi -u.ltonkludowal p. X. I8Dty
RewIa rs. 20, J. Knuitzera r8. 10, H, Ikicb, Itamt,d do morza KBO.. gdzie bedzle meatal~le.-Kaidy a 11&8 powinien by6 .połecse6-
Gl'obmsnna rB. 10, Blrob oma \'8. 10. dr. mo iał do/:,ekh •• ć sig właśdwej pory do dal_lit.: Uil;:-:':i .,Ió ntd~'ed " I . 
Jon cb.ela rs. 7, L. Gryera l·S. Ó. A. Skru- ",ej podróty. Z koll.·cm slerpaia, plyo,. w.dłut. SiO· td ..... i.ż :ow:~zaj;'!',':: ~~ ~ r~IID~~elllb":' 
dZIńskIego rB, 6, J. P telsiłge rs. 2.50, L. I .acbodnh-h br..,gó.. "ymitDionyeh, okret m. aalnyeh fr ... oIO .. : • W dU<IOIlycb iyjoml ...... h·. 
M~yera l'8. 2, C. WilkeDsa kup. 60, od łi~ "ysun,ć motli ... le najdalej • kierunku p6ł- loh: .• Ży~omy .. euaie .pnej'cio"ym". ~i .. demo 
osohy uiezn80ej przez p. Stamil·'.wsklego n1l<'n,m a kiedy d.lno tegłag .. stanie sj~ nie- przecIe •. SIl od ~.,..ors •• la ..... Iata " •• y LI". C"~1 

5 
'. były dll .... O., • katde ,daiJ" było a ••••• PJSeJ""o· 

u. • ogółem rs. 987 kop. .,.. Wydatko. podobn., Naosłn umierza skierować sIg w lo· wem od • weEonj" do Jutra·. 
WGłlO: dy.rekc1! watru. za ./ldSlłłpfenie sali dy, 0~r.6 8taoo"iako jak oajkorzystc!ej8z~ i .'. W IIzplia'" .loi lr miło lerdzla .... 
teatrlllneJ, oŚWietlenie. lnS{Ilcyenlurę kra\\'- em SIt ,dać na "ol~ pr"do, który przeCloa Pad"ie znaluioD. chorego koutrolera elrarbD. Com· 

• 

TELEGRA Y. 
Petersburg, O grudnia. (Ag. półn.). W

dniu rltlsiejszym to warzy two popierania 
u ki6!!,0 plozemysłu i handlu obchodzilo dwu· 
zi st.ą l'i,t, rocznicę \ ojego istoienla. . 
Petersburg. 20 gl·udula. (Ag. póln.), Na· 

czelnik 27 ·ej dywlzyi piechoty, generał 
Timrol, miaoow ny jest dowóde, rJ~~go 
korpo u armii. 

Petersburg. 20 gl·udnia. ( g. póln.). Zna. 
ny uczony fl'anous i. Pasteul'. w bl'/UlY 
cdookiem houorowym k demii mel ycznej 
wojennej. 

Pet raburg, 20 groJui", (Ag. póło ,). Z 
'l'astktoutu telegl·af'UIł. że ust uowiono tam 
komi et przesledle6ct.y, pod pl'zewodllic· 
twem naczelnika miast... dla niesienia 
pierwszej pom(/\)y przesiedleńcom. którzy 
jeszcze uie otrzymllll osad. 

Petersburg, 20 gl'adnia. (Ag. p6łn.). -
Wczoraj rozpoczęto sIę przy drzwiacb zam· 
knlętycb sęr\zeule sprawy b, salu·etat·u 
IIkadf'Olll azt pip'knych. I siejewa. 

Lwów, 19 grudnia. Minlsteryum fioan· 
sów oddal o spl'zedaź soli wydzialowi kra.· 
jowemu. 

Kolonia, 19 grudnia. Talejsza ° Vólks· 
zeiLung" donosi, te Kazimierz Weseodrup, 
Swiadek w Xaoteoowskim procesie o mOL" 
derstwo rytualoe puypisywane żydowi 
Buscbofowi, po pijauemu przyznal się do 
tej zbrodnI. Miał 00 wyrzec: • Buschof! jes\ 
uitlwlnuy; ja. umordowalem chlopca!' G· 
zeta dodaje jednak. tA We endl'up je t pra· 
wie ci"le pijany. clgajł go obecnie li· 
.taml goóczemi za ione jeszcze przewi· 
nienia. 

8erlln, ) 9 grodoia. Frakcya socyalno· 
demokratyczua w parlamencie prll:ygotowy
W" wnio ek, żlłdaj,cy n&onl~cia pa,ragrafa 
o dykt turze w AlzaCJI i Lotaryugł!. 

8erlln, 20 gradnia. (Ag. p6ło.). Kanalerz 
cesarski bezwaronkowo domaga 8i~ po~ 
większ80ia sklado btl\leJ,cycJl batalion6w 
'plecboty i otworzenia czwal·tycb b&tlllio
nów I bateryj rezerwy. Ma on nadziej~. 
te odbywsjęce się w komIsy ach n 'ady 
wywl', wpływ przekonywający, w Pl,zecl· 
wnym zaś razie wypadnie wycofać pl'djakt 
prawa w całej jego rozeiulości. Usposo· 
bienie rozmaitych st.ronnlctw dolłłd jeszcze 
wcale uie jest wyjaśoione. 

Berlin, 20 grudnia. (Ag. póln.). S tron
nlct\'fo u ebowawcze zamiena wole ć in· 
tel'pelacy~ w sprawie ofel·ty, zlożooej swo
jego czasu Pl'zer. f .. brykę broni LUlVe'go 
francu kiemu l·z,dowl. Rada zlllozłłduj,ea 
tliJ fubryki domaga się od Izydora Lawe'go 
ust,plebia z zarządu. 

Berlin. 20 /trudnla (Ag. 1'610.). W cią" 
gu ostRtoicb dni dukonano w Lipskn kUku, 
a wAltonie 23 areszLowań anarchistów. 
W tyJllsamym czasie nadeszła z MOgUDCyi 
wiadomość o zaszły ch tam w ponledzialek 
zabnneniacb wskutek zamkuięcia z rozpo' 
rz~dzeola policyi miej scowej zebraoia. auar
cblst6w. 

Berlin. 20 grudoia. Potwierdza 8i~ wia
domo ć, że Emina PIl&Zę w Afryce umur· 
dow 00. 

Berlin, 20 grudnią. Cesarz odrzucll pl'O
śbę AblwlLl'dta o ułaskawieule. 

Berlin. 20 grudaia. Zgl'Qmadzeoie wle-
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rzYcie. 1i ucbwallło zaqda6 ogłoszenia aPA-1 CUl'dżuja, skąd w d. 26-ym grudnia wyje· I P .. ' .. w m.lU(1. Z,!" ~_oa. .0'" "lIl.l~' w t~ H .. !oie -ttez,.a 1 kobiał ~,& mianmcie: 
dłogcl teatru .Unt.er den Linden. • «łzie do Petersburga. ~~.o.ple w m. U.OO. Sle11lle lniane .. m. ., Buebla Futarehendler, lat 30 Cb ..... " Sask6w Gold-

AUU s~ll, l .. t. U, Blius llAjDltQ)tz Ja' al. Paryż, 20 grudula. (Ag. pótn.). Jak za- BorII. 23-g. grudtrla Pa"ll"" 143 -155 D' 
pewnia ",Figaro', przy rewizyi, dokonanej grudzień' 1(9.00 na kwiecień m~ 152.00. ~,tn' l27 
w zarzlldzle banku fraucu<ko-egip8kieJ1:~, O tatnie wiadomości handlowe. 13~, .,. gr':WeJI ISMO, 11& _wiu Hpioe 
sędzi l! lIledczy natrafił na Isłe wskatówki, 138.76. 
świadczlIce o przekupieniu kilku członków Wa,na" •• tO,«o grodniL Wek.ro krót. tor.D. 1lĄ: lI.vr.; .20·go grudnia. I[&wa 1f0001 .... rag.. n 

• parlamentu. SkooJlskowane papiery, jak Borhn,~ d.l ł!l.łO, 33, 30,27'1. kup.; l.ond,,, (3 IIL) D' ~,J~eA 1<t.l50, na mars .. 96.00, 1& .. .., 91.50. 

d . XIX S·' I • I ż d ł - - - - - kup.; Par,i (lU d.) 39.95, 9'}. '/, 8pokojllle. 
onoSl • h,C e, na e II o zmar eg~ kup.; Wł"lłlll. (8 d.) - - - - kap.; 4'1. hot, h· leldy., n go grudniL 96.,. eakier Sawa 1000 !S' /, 

Loevy· Cremleox, który występował w rolr kWldacYJDe Kr61eatwa Por.kiel{o dnie 99.35 i .a , ,tli .. \Jaki ... bara.kow, ił opok.jaio. 
agenta towarzystwa panamskiego. Dzi§ ra- -.- kop.; t&kiet.m"le 99.20 iłd .• ~.- kup.; Uv.r, •• 1 U.go grudni ... Haw.taa. Sprawoodaaie 
no znów rozeszły si" poglo. ki o uowych ~'/t moka patroua .. J.hodnia I1~j emisyi 103.00 k06co .... Oj,r,\ ~ lO,OOO boi, & tego na Ipok"I..,,; I 

y d .. , - .- kop., ill-ej eDliByi 105 00 "d., - .- 2000 b I u · rldl" • hl< rewizyacb i aresztowaniacb majllcycb 0- kop.; 5'1, obligi bau.ko UJach.eluego 19300 tłd., .. 61 ' 0 . ... 1 'Q -ery a a: U gm-
. l . ,...,. bi F' I •• i d ~ • -,-- daleń .tyO% "u/ .. eona, DA aty0M6 1.~1 ""/ .. 

DIOS e ~naczeDle. ,y. IZ ~ oque. o~w a - -.- Anp.: 6 /0 ru ..... pożyw. preUliowa lI r. Ip.odawcy, ua luty mł. .. ec "lt/ .. cen ... DA .. arzec 
ezył, .ze otrzym<ł ząd.aD~e pozlVoJeOla po- l~ emii1i U3 00 i~d~ - .- lmp.; takał o 1 • r. kwieci.ń 6"1 ... na kwiecień .. ~ 6"/~1 .p.r~eda"'1, 
wolaDl' pned Slłd pięCIU deputowanych: n ... j om. 222.00 lIId., - .- kop~ 5'/, poi. wo"u~t'o~. na m~ •• erw,o. 5'/, ceD., 11a taerwI" lipIec [)"/ .. 

• eryi I-ej 95.50 itd., - . - kop~ taka. seryi Ill~j li '·· 6. 5'1 
RQuvier 'a, Roche'a, Arepe'a, Proux i OU86 95.25 t'ld., _ ._ knp~ 5'1. Ii»ty zastawoe ..... I.kl. c~ ... oa pUlO Bl.rple ." cena. 
de la Fauconnerie. Izba postanowiła. nJe- t-ej du. 102.40 itd., _ ._ Ilup.; takie. m.ł. New:Vork . 19-9o grndDlL 8 ... 01 •• 9'1, "Naw. 
Iwiocznie zebr1l.Ć się W kaucelaryi celem -.- ąd., -.- kup., taki.i n .. j .ery! - . ł.ą~'1 O, lean.e 9"/... . . • 
narady z po wodo tego iądania . Posiedze · liI-ej •• rli dute 11l'l.25 *,!d., 1mO kup., IV-eJ New-Vork. 19·9o grudDl'. K_ .. R,o " 7 16 1._ 

seryi - . - i'lll., -.- lml).; ~'I, II t1 .... tawu. K."a" 7 low ur,huarT ua stl_' 1590 na m ... 
nie wstnymauo. W senacie Lerone ou'zy- miasto lV.ro.a" , I-<!i .oryi 10'.1.75 iłd .• _._ bp.. tli 50. . • . 
mai tądaole powołania Ilrzed sąlł LeoJ!,a. ll-ej seryi 1 02.75ł.ąd., - .- kup •• IIl-ej •• ryl 10275 
Renault, Alberta Grevy, Duval'a, 'feveneux itd.i rV-ei •• ryi 102.50 i~.. ~. - kue.j V-o 
i Deves'a. ser,l 102.00 ąd., 131.60, 75, 80 knp, VI-eJ 102.00 

Paryż, 20 grodnA. (Ag. półu.). Izba de- i'ld., -.- kup.; 5'1, obligi miasta War.sawy duo _ 23 grudnia. w kancalar'l11aezalnika warula. 
te - - ił<1.. - .- kup.; taki.t .. at. - . - ." 

potowanych więkuością 261 gl o ów prze- ltd., _.~ kup.; 5'1, l.iJ~y zastawue tui.. bod,i t6w glGwayelo kolei połudDlowo·zachodnich w Ode-

LICYTACYE. 

ci w 246 uchwalił!!. poDatek od alkohol u w I .Olll 101.60 .,d.. II-ej oerl1 - .- it<I., _ . _ k., si., s do spnedania o wolnej ~k, ",..łe , ut,-
U · . 10125 i' " k IV ·· cit. rota. przedmioty, a miaDowici.: j.d.o koci.ł wysokości 254 fI·. , tudzięż p.odwy~~zeuie l-ej •• rl1 . ....,-.- op., -ej 88ryl -.- parowy pro.totadł1 nr. 9fJ;t s armaturł niekompJe. 

dk i.a., -.- kop .• 6'1. hot y zas~"ue miasla Ka- . b 
podatkll spa owego. li.. _ ._ i.a~ ~k1... ,ast .. LuloUlla _. _ itd., tI~ wałtcy o oło 1!/6 pu 6w; je4eo kOOlel ary-

Sofla, 20 gl·udoia. (Ag. póln.). Stambu- takiei miasta Plocka _ ._ itd.; 6'/. listy zastawuo ouutalDY Dr. 31, • armaturt Di.kowpl.toł, wu~y 
łowoświadczył, li znIJ'ana kons"'tucyi, do- ~kie -.- td.. -.- kup.; "'/, takioi _ ._ około !lO pad6w; trzy kotły I! .... Ow. horyoonta n. -, <, "-t -_o> b--~ d ń k' • d nur.: ~ l. 2J i 25, JI .rmat~ meko/Bpl,tn .. "u, •• tycząca wyznaola następcy trouu, daje ; ~ ,. WI Y __ .wn. "au O S legO -.-.~. kaidy około 92 pud6w; jedu. pomp .. hor"ontaID' 
możność ksi~c.io watR pienia w zwiozek mał- OJ8&"" LU: lS_r iu ł'l" 1.o •• IJu 3 ·1.. I'&r,' 2'/, "1. , systemu K.l la, w ż,e& około lti pad6 .... · jedna , .. .. Wi.de6 ł'l .. Poterobitr" 4'/."1,. WartoU kopu... • • 
żeilski, cz>go kraj pragnie. potr.o6uiew 6'1.' li.~J .... ta""'. .io,n.l<io 231.9. pompa hory,oDtalna, Bystemu K~I .. wd .. a około 

Sofla, 20 grndnia. (Ag. póło.). Zgroma- """'. I i II 10U f.o,bi 6U. li.,v likwi<LulYlue 150 pu~w; jedna 'Pompa proltopadła, o maszyn, 
dzenl'e narodo-e uchwall·lo W drogi m I 20.1. poiy .... a "'OlU'.'" I 207.1 11128.0 parow .. proBtopadł" na rundamencio o .. roweu :le-

~ la .. , wałł" okolo 270 pd6w; e.tery pomp, borT-
trzeciem czytanin pr~jekt o zmia.nie koo- Petorabaro, 20 grudnia. W .... I. u l.ou,IYIl 99 80, uotaln., Bystewu Howarda, w&ią .. k .. d. 18 pn<l.; 

t . p . . kt i głosowało u J1oł, .b " .. bod"ia Hn.62, lU poo,<& •• " .cbo- trzy pompy horyoonlaln. Dr. 136 i 139 i 140. wa. 
aty uCyl. l'Zeclw proJe ow .. • . dD,a 1M.62, 4 '1,'I,Ii'~1 ... ta"u. kr .. ly~ ~i.ł i. ią.o kdda 011.010 120 pnd6w; dwie lokomobile 1Il. 
13·tu poslów, w tej liczbie dawniejsI ml- l57.00.t!,k. ,o balUtu ruskiego dla baudlu .. gralIi.. . 6~ i 113. o annatur. niekompl.tną i po cz~ei sol
nlstrowie: Stoilow, Tonczew i Strańskl. D0lt0 \!lI9.50, poten!bllrSkiego b.uko dy.kontowego •• elooł, waiłe. kdd& około 170 pod6w; jadua I ... 

Londyn, 20 grudnia. Zape wolouo ze stro- 491.00, baukn ltIirlzyu .. odow"l\"0 óS 5'), " ....... - komo bil. or 11, z ormatnr, niekompletn,! i po eJO' 
ny uI·zędowej, że Anglia nie bęuzie korzy- okiego b.uku dr_'OU LO '.'"O -.-. goi ZUi •• ezooł1waż'!ea około llł pod6w; jedlla 10-
atać z wy"adków panamskich i aresztowa- Bor"., 20-go grudnia. 11 .. ,1<0011 rn.klo arlU: komo~Ua nr. H, be. armatary, wat ... ekoło lU 

.. 20325, Da do ..... "~ 2~3 25, ... k.l. "ft IV.r ••• w, pnd6w I dwie lokomobil. nor. dJ i Su •• armltl111l 
nla Karola Lessepaa, aby po~bawi6 frao- 203.00, Da ..roterobu,g kro 202 50 u. Petersl,"r~ .otytą, "aż,ce kaid. około 110 pudów. 
cuzów większości W radzie zal'Zlldzające~ dl. 201.75, na Loudyn krńl. 20.33'/, U& Lou,lyu ,H. - 115 grudDia. .... .rzedli. powiatowym bło6-
Snezu. Rzątl angielski jest zdania, iż nie 20,.24"'. , n Wiodeń 16925. kop"", "01". :124.60; ' ski m, ll& oddll\lie. w dzierźaw~ Da r. 18~a prawa 
naJdy wyzyskiwać tei sprawy, lecz prze- 5'/. liny UJltawd 63.70, 4'1. Ii"" Iik .. i, I &<IJJ~ e propinacyj Da gruutach wło'cia6.kieh w 59·eio do 

• 62~, po'Je.ka r""b 4'1, • 18RII r. 9'7.\10. 4°1, I brach ,iamsklcb, od een o 'I, obniiooyeb w por6w
ciwnie; dać Fraucyi dowód lojalnollci i do- 1887 r. - .-, 6'1. , euta zł" .... ~03,80 5'1. r . • t .• 18a naniu do ob.cn.J tenaty dzieriawn.j. 
brej wiary. r.l0i 00. poty .11& ... ebodnia [I elD. 64.20 lU ~1Il - ~9 grudui ... w b.ior .... ,da guberuialnego 

LonHyn, 20 grndnia. Pre~s ministróW' Iyl 66.30. 5", li,tl Od" "'W •• r'Klei. 10l.lO, 5' jJ ~D· lomżyóskiego, 11. oddanie w dzi.rtaw~ doehodu 
P i dk Rh d dł ' d &l .... a ptemi ... .: I .lB6i rok~ 15215 trol<d • 18d6 kasy mi.jokiej w PołtuBku Z rzezi bydla w bydło-

kolonii rzy ą a, o es, u a SIę o r. 139.10, aby. drogi tel. war •• ,..k"'"ie.l el/skIIJ bóJni miejscowoj, od 13 stycznia l8l<a r. do t.goł 
Egiptu, aby zawrzeć tam nlDowę o pl'Ze- 198 50, &I«yo kr Y to ... a .. try..,~le 167.00 , oko,. dni~ 1~96 roku, od sumy n. 2.150 kop. 99 lO
prowadlenie olbrzymiej linii telegr licznej ".", •• ".kiogo banI<. haudlowego - .- , ,Iy .konlo et1ll •. 
wzdiuż całej AfrykI, z k raju Maszona wego - . -, dluouto nieulierkiego b.ukll ".ńlIt". - 2 .tycznia, w ur.~dzi. powiat<lwym .uguOto",-

U d d Eg' tu ł"l .. pry"atlle 3'1.· oklm. Da oddanI. w dzlerżaw$ Da pr~eaiąg lit 3-oh 
przez gan ę o Jp. lOldy., 20.go grudnia. .PolyCJI.' rn ,h < 18'l11,. od doi. 13 styczni. r. p.J docbopu ka.y mi.jlkiej 

Rzym, 19 grudnia. Krążą tutaj pogloski, JI .ewis,i 98.87, 2'1, Koo.ol. aogiol.kie 97.3<7. . z rzezi bydla \y bydlub6Jni miej._owej. od lumy 
te papież przyjmował w lych dniach, jako W.rozawa, 2O-go grudnia. Ta'g D" "I'CII Wit ... n. 86i·kop. 79 roczDie. • 
wy&łaunlka hrabiego PIlI-yża, sabaudzkie- okioKĄ. P .. oui .. tIUl . ord. ___ , p.tr ... ; .Iob.. - 19 sty.,oia, w biur.e komory ceJ..j .. Nie-

b S · b ' któ t I I ki . ć I 610 620 b 630 640 BZ.wi., Da sprzedu lIateryahl • dw6eb otaryeb, go r. am on a, I'y s ara s ę SOUl - -600. bia • _ . , "1 nr. ... - tyt) hlaz ... krytych ar.wuiauych pakhauliw komory 
papieża tło zbliżenia się do mouat·.ebil ze "lboro ... U5-ł60, "e,loi.":l0 -435 , ".~łl'.A -- do &oi .. ienia. na w.runkach, do pn.jnsuia n. ko. 
wzgl~do na smutne wewnętrzne połoienie ~ -,J~" .. oieó 2. j ~o .. "I. . - - -. 0 .. 1 •• 285 - mor •• niealaw,ki.j b-d-cyeh. 

• d 3'&0. gryka - - - , ,.. pik I. 'ni -. silU"".Y - , ., 

-. TElEGRAMY GIEŁDOWE, 

Giełda Warszawska. 

Zapłatono 

ZI weklt, kr6tkot.r.lnlw8 
n Berlin za 100 mr. • . . 
11& LondYlI .0 l Ł. . . . • 
la Pary. za 100 fr.. . • . 
a WieaOli za 100 11. 

Z,d.no z k06.".u ~i.I,ll 
Za papl •• y pdttwo w. 

LIsty Iikwidacyju. Kr. Pol. j1rob . 
Rusk .. pożywa- w8chOtluiIL • . 

'"' , poi.. wewn. . 
Litttl z""t. ziem. Baryi I dut •. 

u " n III dt1ŻO t 
liJty _. m. Waras. Ser. L . 

" t f u . V 
Liat, aut. ID. Łodsi !jer,i [ 

Ił " " !f lU 
Giełda Berllóska. 

Banknoty rusId. &Braz . 
tt " na. df)8t.a"t 

DlO""ato prywato. . • • • 

4940 
9.99 

39.95 
81.-

99.35 
103.-

95.50 
1 02. ~0 
102 2~ 
102.7& 
~0150 
101.2.'; 
10Ll5 
101.'l5 

203.25 
208.50 
"!Al ..-

)IONETY i BANKNOTY 
Not. tuąd-

KupoD, c.ln. 
łlarki Diemi.ckio 
AD.8l.tlaclr.i. baukuot, 
~ nki 

49.łG 
9.99 
~.ltJ 
113.76 

99,3 

l~~:~ 
1026 
10225 
102.76 
10~.50 
101.00 
101.50 

• 101.50 

203.05 
203.-
2'1,°/, 

.iMn.. 
160'1. 
49'/, 
81.-
40,!, 

LISTA PRZYJEZDNYCH. _ 
Gr .. d Hotel. lI. Popali', Bubinstein. M. lIeodz.

ricki z Mootwy. łL DoUmatow.ki z Bostowa nad 
DOllem, M. Buzi.wics • Badolll.ka. E. Bornste!u z 
LubUna, Wei ••• Od ... , H. Heimann • lIancz.st.ru 
lIuterm,leh,L. fi •• fe1 z Warszawy 

Hotel Victoria. l. Grttuherg • Sorokaka. Glowlń · 
.ki ,. Stasiolas ... z M d.buTg",-A Chybow.kI • 
Męekiejwoli, Lipo.t, E. l)tande o W u.wy. , F.·aucyi. Papież o§wladctył po obuo sta- _ , nepak rapa .i .... _ _ _ . groob I,olny _ _ == 

nowd'.!o, że nigdy nie pl'Zyczyni Rię do - .cukrowy - - - . ( .. ola ~ - - .. ~orz.". DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI. i:ozkład jazdy pociągóW. 
zmiany obecnego nstroju państwowego we kallOa jaglau& - - -. olej .. epako .. y - .- - , Z ... rll lO" dniu 19 grudnia: .. I p R Z Y C H O D Z 4 
Francyl, oraz, te mouarclJilici powiuni zre· =~1 - - - ... pud., karto!. - - - & ko- Katolicy: Dzieci do lat l~·tu ImarIo 8, w t.j ' 6 D .. p. d z lA Y I .. I'n u t Y 
zyltuOwaĆ li tych Oiad~iei. - Dowi.';ono p ... nicy 800. syta 1000. j~""n\ieui. He,bie cblop06w ł. d'; ... e'ąt 4, &orosłJch S, w " 

Taszkent, 20 gruduia. (Ag. 116 łn.). W -,OW" 200, grocbo I'olu.go - korcy. t.j liczhl. m~ic.y .. 3 ko~i.t - a mianowieie: tlOll 8127110100141461 81:>811014.6 
Tas~keneie utwol'zono 'komitet emigracyj- Wlrnlwl. 20'go grudnia. Okowita. Hort . • kł.d. Antoni Świderski lat 52, Jan Plu.kow.ki lat U O D C H O D Z 4 
ny pod przewotnictwem prezydeuta mias , l. wiadro 100': 1l.37 brutto s potr'l". 2·1", 11.15 Wojciech Jauiek~ lat- M. . I 
Celem niesienia pierwszej pomocy emigrao- n'tto bo. potrte.; ,a. 78': 8.87 bratto z potr. 2'''' Ewa.ul.IIO)": Dueoi do I.t 15.tn smarlo l," Ł 6 D t 6 o d z I • Y I Ol I D. t Y 

8.69' netto bez 'potrąc. S'll\ki sa wiadro 100": toj ~c.bl. ehłop.06w l dsi .... C;&.t 1 dor~słycb .. 1. 61(51 71301 11201 61051 9150 
tom ktOrzy jeszcza n' otrzymali gruutów. 11.62 brutte s po trąc. 2'/.. 11.30 11etto b.. w teJ liczbi. mę •• zyzu 1 kob,et _ a Dl1anOWlCle: ______ ..L.::J.::::.!.....:.l:::::JL.:.!..:.:.!-::!;.;:.!...=.: 
~~arkanda, 20 grudnia. (Ag. póln.). W potr'll'., za 78': 8.88'/. brutto & poultc. 2'/ .. 8.81' i H.nryk Bobert Traugott Schuit • • lat 56. I UWA.GA,. Cytry oonaczon. grubs,ym._drukiam 

dnru dzisiejszym emir bucharski wyjecbał net~ bu]lob'. 1 Starozakonni: Dzieci do I.t ló-tu ,marło 1. w wyrałaj ...... od godzinl 6-~ wieczorem do go-
uadzwyczajnym pociągiem z Buchu, do Peto,obwro. 2G-go grudnia. Łój ... mi.jscu 52.00, laj liczbi •• hłoAAOw 1. dzi.we"t - dorosłyeh 3, dzin, 6-ei rano. 

= ' NOWOSC!! 
Tygodnik Mód i Powieści - , -·Nowo Wypuszczone papierosy fabryki B~ K, i p, Petrow 

KŁ!niMiACZ 
10 sztok 6 kopiejek 

jako odznaczające się niebywałą dobrocią w tej cenie 
poleca Szanownej klienteli jako tez Pp. Handlującym 

6klad t(Jbac~ny 

J. G. Polkowski 
pod arll" W. J. Asmołow i S~ 

.. ÓD ż, 

Piotrkowska 'Nr, 777, vis-a-vis Grand-Hotelu. 

PI810 ILU8TROi ABE DLA KOBIET. 
Wyebod,i wiormacie "ielki_io arku.za, obejmoj,eego ~ęAt literac· 

kł • działami: powje§ei orlgioaloe i tł6maczooe, nnwel., szklee. poezy •• 
artylroly trdci r6lnel. kroolki: działalności kobiet, tygodniowe, arty.ty.'

~ ns, liter&clr.:tł, :::!.Iukowe i teatralne. 
Do kddego n1lJlleru doł,eza ei~ dwa dodatk.i: jeden ilustro,!any, 

po'wiJcony wył...,znle .,odom ('2.000 ryounk6w w C1,gn rokur. drogI po
widolOWY, obejmująoy pruk1ady powiełci .. w.j.,yeb .utor6w ... gra. 
oie,nyc,b . . . . .. . 

00 mieai ... oadto doł,em 'I~ Wlełkl arkoaa z kroJ&IDl l wzoramI ro
b6t kobieey_h, 

PRENUMERATA WYNOSI: 

w Waruawle. I .. PrlwlweJ!. 
Kwartalni.. • . • . u. l Kwarta\nie... ra. 1 k. \!Ii 
P6łroeznl. • . . . • .... 2 P6łroonie... n. 2 t. 60 
Rocznie. . • . . • rB. 4 Bocmie . .. .• u. & k. -1 Adres: Jan Skiwski, Warszawa, Chmielna 26'1 

Telefonu Nr. 106. 

l{ w Ił r t a l D l e r8. I. 
:_~---=~~~ 

D~ga teluna Pallryezno· --z I b k 
ł/ódżka. re' a 

z powodu oświadaeoio "'YlyłtJf"Jeb. 
ll~er i Ooebatz, o zagubieniu dupJikatu ocl101, II1I]IUÓ-'y, wy~. l"I'!!'tHII

I lim Iruhtowqo b6dJ - Ber41."" u domu ,. 2Q PH7 dcy ~~ I do ....... D • 
No '2562 s dnia 19 I'ddaieroika r. b., odnaleziono go. Kttby .. ied&lal gdzio ~, 
Droia ieluna Fabry ...... Łódzka podaj. jduj., ,..,.,.ony Jat olukaw. za",a
do wiadomołei. te pomieoioDl duplika moi ... i. z. wy ....... '.le. pod powył-
H'A lrachtowego UDaje za 11i.wałul. uJm adr_o 263'l-3 

Zgubioll? kartę pobytu, Lelllni~~!,!!!mął łw.~I 
wydan, ." "!~t1l tot.jnego, na baI~ I. 1eezeoie konie i P., ~ po""" 
Leokadll MlelialwlJ. lO Wdp cauie. Prawidłowe i tnrate 
~'WY maIu~ raesy jł aloiy' w tu· noie koni. aL łI.iIJ .. JIt 821 .... 

tej .. ,. .aglttra.... 2lI69- .... 111 .......... ..." 

.. 



DZIEmlK ŁODZKI. .25 

Na łłllłklłotl~ące ięta polecam zanownej publiczno' ci miasta Lodzi i okolic mój Ivlellri 6klad 

le 
krajo ycA t tIIagraJl· c~łłycA lik'el"ów, 
wódek i t. p. Za oryginalno ~' i czy to' ó mo
ich win poręczam. , 

starych i młod zych, juk również N zelkich ipnych WIN 
krajowych i zagr. nicznych, szampańskich i koniaków reno-
2619-4 mowanycb. firm h:rajowych i zagranicznych, 

ST AN RACHUNKÓW ' 
Banku Handlowego w Warszawie 

po dzień 3 listopada 1892 roku. 

Stan Czynny. 
Goto"izna 11' kuio • . . . . • 
Raehunki bieś •• o" likach rądo"ych I p.."watuleh . 
Skup wekIli opatrz""ych lI&JIIlDiĄj dw & poJplulJll • 
Skup papierGw publicznych wylo o .... ych I kuponów ble-

ąoyeb . . • . . . • 
P 101a - wekl)l, • bezpieeoouyeh pieramI pllb' uoml 
lu bypotu. • . . . • • . 

Pollyezk.i n za taw papierów publlcz.ych i to"arG" 
lloneta brz~ ... ea stanowił.a "lllDolt b nlen . . 
P piety publiczn. ł"",. . . . . . 
Traty iwokol. n. ugranle§ n byto 11& "luny .... ch.ne k. 
Upoaalenił Jili banb. . 
Koreopondenei . . . 
Rr.<:huuek s odwaltm ~&n.ku. 
W lo 'prot.stowano . 
Wydatki bi .. ,ee s r. 189'J 

w WARSZAWIE 

e Roszące moją firmę, 

B-ra UEBA pa entowane 

AZOWE ŻARZĄCE S/ilATtO 
pl~ o" I taniołei, "ł" tlrie łwi.u&, u1I'et elektryczne. 

1VYŁ4~A PRZEO.u u 

E. Habler & C", Łódź, 
rÓJr uUc Plotrkov kif'Jj I 8-"0 Uarola. 

CUKIBRNIA J. SZMAGIER 
poleca pierniki wlasnego wyrobu \\ wiel
kim wy borze, na czy tym miodzie, owoce 
marcepanowe i cukry ozdobne na choinkę, 
cukry deserowe oraz czekoladki z najde)i .. 
katuiej zym makiem, 

Pnyjmoje zam6wieoia na wszelkie wyroby w zakres 
cokieroictwa wchodzące. . 

Ma y do przekładania trucli, orzechowa, 
1~~~~~I=~~~[t~~~IIf!ł migd lowa i pi tacyowa po 60 kop, f nt. 

~ 2672 
Stan BIerny. 

Ka ital •• ldad.wy . 
Upo.alani. illi bauku • 
Fand z r ....... o, . 

W& opo."al... . • . . 
Wkl&dy na rachunek prs sowy i lok c, •. 
K c!IlJOud&llci. • 
Rac UDek • oddsiale-m bOllku • . • • 
Tratl. prze. bank tJr. .. ~tow.n. • • • • 
DYWidend od keTj b UU niep dnioal •• 
Proc.nty, j>rzypadtJtee d" •• plat, od .. kładów i obU"".,J 
Procent, l komis " roku bidł.ego • • • 

Rachunki p .. eehodnie 

2668-

"Krzysztof Brun i Syn 
IIEPREZ t\C1 lIa KRó T o P II 

DO~U HANDLOWEGO 

J. BLOCK. IV Bo.lewie 
pol&e'I~: 

Wagi ADler kań kle "Fair 
bank " 

zajby vewDI&ue Jadaue. 
]luzrD1 dl) pl ul& lIelIIIn!· 

tona. 
Ap raly o 'wleUająee Well L 
Welorypedy angielskiej ra

bryki C DYU try H & 

eh lul ''s Co., Seldl& 
I ~&a.ID& i innych. 

Cenniki ilustrowana na .i~d.nie 
fraw .. i gr.U •• 

REPR:EZ1~N'I'ANCI na ŁODŻ: 

C. KUSZEWSKI & C~ 
lica Piotk6wska Nr. 93, 

PODARKI 
IlGWIAZDKOWE!! 

nadeszły gwido z zagranicy do 
~kładu optycznego 

S.lewińskiego 
w ŁOD.zr, 

uUca Dzielna ~ 2, 

a milluowicie: lornetki teatraloe, 
aluminiowe, latarki, magiczne ba· 
rometry, binokle zlo~e w róż-

nych fasonach i t p. 
U\7-3 

lUZBUM i PAR~PTIIUM 
.I. K.. J ANNI 

PIerw zy raz w Łodzi, 
.. ___ ... ________________ ...... llul; •• !o~!";o~~~~~i:.~O~~k2~·kiej, = N A G W JAZD KĘ = otwarte zostało w 

Magazyn Jubilerski i Zegarmistrzowski ~'1:i~n~a ~o 10 
Mnsa m sk.łatl ... iV . A KANTOR w których motu • ..tuk ostatni.h 

W tOd1.I, 1I11u Plolrkows & k fO, do. 110 na lraf.~!ii~/~~p.2~b~zieci plaeą Ir. 10, 
poleoa wielki wyb6.' bJźoteryi l zeKarków. \ ~J.ie do g.binetu Anatomicznego 

dla dam w pi~tlrl. Oplata oddziolnn. 
a-__________ • ______________ ~l. 

AOll8tallya lkorska RestauruJ' FR 
z domn obańskiego nr. 113 Jeszcze tylko do świąt 

Da Bałutach w poniedziałek d. 19 KONCERT 
b. m. o godz. 3 po p61Qdoiu, i nie 
nft~"''''AU., pozostawiwszy męia i SŁYNNEGO DUETU 

dziecI. toby wiedział o olej ADAlI1JS i POKRZVWNICKIEGO. 
dać zoać pod powytszym ________ --.:266=3:...-_ 

a.dresem. 2667-1 

_ . • l ____ _ 

Księgarnia 

R. seHA TKEGO 
w ŁODZI, 

. 1lOleca na natcbofzacą iWia2dię: 
Wielki wybór ksillżek dla dzieci 

i mlodżiEri:y, dziel różnej treści 

w oprawach ozdobnych, książek 

Naboteństw&, Globusów I t. d. 

2610-3-1 
---~--~ .~ , 

POTRZEBl E są zaraz 

zdolne panny podręczne 
do KRA WIECZY2\NY; 

ulica SolDa XI 338, dom Kornw:l.
sera., w oficynie. 2595-3 

WIELKI WYBÓR 

OBUWIA 
4 ... kleg., .ęzkiego I dzleolnnego trwa-

łaj i e1egauckJej rGboty, oraz • 

..... Kalosze gumowe 
Peterahrakle po eenach fabrycznyeh, 

polau. 
FILIA warulwłkleJ fabryki OBUWIA 

N. LEISERMAN, W -todzi, 

I
nI. Pletrkowlka li 45, een, umiarko ... 

ne, Ita/e. 2203-

PR"ti'''~RATĘ k" k' .. UT KOLINSKI nI. Piotrkowska 7, naprzeciwko składu ~, U.llL~ na wszyst 18 pisma raJow8 przYJmuJe y, • , tyrardowsklago. . 2645-ó 



DZIENNIK LÓDZKI. 

M. Sprząc~ko~ski 
GŁOWNY. SKŁAD HERBATY 

, 
.. 

na. iC.IóCl.ź 1 eJce>l1c9 1I.r=.:y 

,iPIOTRA outOWA" 
ulica Piotrkowlka Nr. 601. L Ó·D 2 ulica Piotrko""lk" Nr. 01. 

POLECA NA NADCHODZĄCE WIĘTA: 

PIERNIKI W wielkim wyborze PIERNIKI 
z plerwszy~1I renomowl\nYllh rabryk 'WArszawy, Mo*wy I Torunia łlrmy Gnslawa '" e e s e I 10uy&lI, WIS! odstałe: węgierskie, reńskie, h'lsz
pańskie, szampańskie, rumy, koniaki, araki likiery krajowe ł zagraniczne, oraz towary koloulalne: rodzyn'kl sułtańskie, eterne, mlgdaly, 'cy
katę, wanlJię, oliwę prawdziwą Icejską, lIjusztardy rrancuskle I krajowe, octy rrancuskie, czekoladę, Dlączkę cukrową zwaną pnder z cukrn 

ąryslewsklege, rżlliętłgo a maszyBie tu ua miejscu, oraz wszelkie iune towary w zakres kolonialny I deJlkatesów wchodzące, 
2ł4O-

Skład 

AROOWS.KICH 
. w Lodzi, u1i~a PiotrJ:owska Nr. 6 nowy 

poleea: 
PJ:ótua bielone. kreas niedobielonYr \łJ:ótna na p .. ze~cle,·adła, re

wańtochy. płótoo niebIelone w różnych szel'oko~ciaeh na 
l1llety, pl"ótno niebieskie. pJ:ótue pąsowe na wsypy. pJ:otllO 
kolorowe'na fartuszki i fartoszki odpasowane. 

Drellell w paski na wsypy, na matel'acl! i sienniki. 
DreUlilzki na ubrania męzkie, kolorowe I stare. 
Tkaniny na kamizelki. 
lIIadapolam. kreas. plót.uo tyrolskie. 
PJ:ótno introligatorskie. 
Tkanina kanwowa do wyszycia. 
Cllo.t.kl do nos&, plócleun bdystowe I bawełniane. białe i kolorowe. 
Ręqznlkl kuchenne. ręczniki bielone adam88Zkowe, ręcznIki do haftu 

z kao_owemi szlakami i frendzlą z kolorowemi ~zJakami. 
Ręczniki. pld8\1lc7.e l przescleradła kąpielo\l\e - Mydl ' i. 
Obrns,. biał" orlJZ całe 1Iakrycia Da 6, 12. 18 i 24 osób. 
Serwet,. stołowe I serWetki deserowe białe i kolorowe. 
l!Jerwetkl adamaszkowe białe i kolorowe z odpowiednieml serwetkami 
desserowemi na 6 l 12 osób. 

II 
l,! 

Serwet,. i sen,etki kanwowe. O\'az z nrowej ptzędzy. 
Fartnchy kuchenne I fartuszki dzlecinue gotowe. 
'''orki. wańtuchy I sienniki gotowe. 
Hapy na łóżka pikClwe. dżutowe. gobelinowe I pluszowe .. 
I'ołdry watowe na wacie bawełnianej i wełnianej: atłasowe jedwabne. 
,.Surah" atłasowe wełniane. kaazmh'owe, adamlLszkowe i brylantowe. 
Wielki wybór dżutowych i ieliniowych rtier i serwet. 
Plosze wełniane i matel'yały na meb wełiliane i jedwabne. 
Firanki i story białe. kremowe i kolorowe, odllasowane i ua arszyny 

Vltrage. Antimacassal'. ' 
Wielki wybór dywanów. 
Hrawaty, Cachenez I chusteczki jedwabne. -
PońCZOChy. skarpetki i pOńczoszki dzIecinne wełn. baweł. UlI d'eC08se. 
Pończoch)' i skarpetkl jedwabne. 
Ho.zole. aftaniki, spodnie wełniane, bawełniane i fil d·ecosse. 
8pódnlce. kamIzelki i kamasze włóczkOWI! .. 
Wielki wybór bielizny damskiej 1 męzklej. 

Pończóchy, Skarpet){i i Pończoszki dziecinne czarne, nieza wierajt\
ce barwników trujących, 'z gwarancyt\· za trwałość koloru w no

szeniu i praniu. 

· Po znącznie zniżonych cenacn ' od ze do 30°10 pole
camy wysortowane towary na gwiazdkę, .. 

l:JjI Ceny. NIZKIE, lecz ściśle STAŁE. ~ 

• GlOWNY SKUD WYROBOW 
Warszawskiej DySTYLARNI PAROWEJ 

Ł. MOKIEJEWSKIEGO 
er ..... 

WIN 
w Łodzi, blica Piotrkowska, dom KlolI83 Hr. 765, 

pole .. NA NADCHODZ4CE ŚWIĘTA: 
Trunki" ukr .. dyst,larni "chodz..,e, "dobroci nien~puj~e zagranic&o)'Jll, jak al •• blkl. CTuoi.. ., ..... 
HO' a .... ", ••. Elhtl" St.rka, IIkl.ry, ore.y "w 0&1 AdobD,Ch flakonach . • plrytIllY: do picia "inD" do politur, 
i do palenia. Jako tai okowltt 8mac, •• ' mocą N naturalo. od.W_ z DajcelDiej •• ych p ... nio· w"lerakle, 
fr •• ellkle ..... pd.kl •• re, .kle. hlupd.kle. port ••• ,_k,.. Araki, koalakl krajowe i .~ ..... li.zne (lmraeyjDe) 
• 'edy .tare. porter 1I.lel.kl " l. '1., 'I. butalka'~' SOookty f,ueulkle. or.a WINA: bel.,.,.ile. kry",ekl. I k.-

akllkle "" op. u b.t.lk~. , 2617-ł-1 

. . .... - - \'" .. '.'"'; .. 

Przyjaciel Dzieci ~ 
Pismo tygodniowe ilustrowane, nauce i rozrywce 

młodzieży poświęcone. 
W ~ literackiej uwiera: opowiadani. hiltory.lu. i • podr6iy. 

po .. id.i, "'.r .... k •• e4yjkl. popd •• ki ...... k ....... d .... i. r6~ rebnsl 
, t. p. Wuy.tko Ul w formie od,.wi.dniej dla U",oló" młodoci.nl.h. 

C.~U i1nlhUyjJII. hopla f bardao atarawe proWada.DI, u"lera 
takśe ryaullki koJoro .. llla. 

ł"re ••• er.'. WJ'D •••• W._.le: Rocoie ra. ł. p6l
roczni. ra. 2, ~artalnJ. n . 1. N. P ....... F. Z ,rz"yft,: Rooqjo 
rio 5, p6Uocai. u. ~ k.p. 50, k"artalai. n l kop. 35. *. L ••• ,. I 
Krako.I.: kwartalnie ur. 2. N. ,r •• iooyl • pn .. yłlt. alr. 2 ot.. 3Q 
W PIZ ••• I. kw.rtaInl. marek 3. N. pr •• lllyl • pnesyłltt .. 3. pl. 50 . 

Adres: Jan Skiwaki, Warszawa., Cbmielna 1.28. 



==~ __ ~ __ ~ ______ ~ ____ ~ ________ ~ __ ~ ____ ~D=~_·lK __ LO __ D_~ __ . __ ~ ____________ _ 

. ie ka g iazdk 
Mające na tąpić ZMIANY naszym interesie skI I1iają na t celem zybsire o opróż

nienia składów, do znacznego obniżenia. cen więlrszej Gzę' i atykulów z uwzo-Iędnie
niem dotychcza owego rabatu 15'0-

Na podarunki gwiazd owe- \ Płótua j f O ta skle, eszcze skladzie) CI., '/ .. 1.t 
• 10/ .. Ul. I Ul. na Prześtieradta, Obrusy, RęeznlliJ, ' erw tki 

, o I & a m ): de ero we, er wet y, i lett. yUelly, "ótno rolety 1°/. s e· 
\\lelki w)ib r ltraJow) I ~aniezu dl' .terył w.Ula· I rokośct I t. d. I &. d. 

oyek Dl sukne, po cenacb znaczlłle zniż eL (Czysta wel· W'!k' kł d k łd 
Da od 35 kop. za l kler rlłUt). le l s a o er. 

Materyały na pokrycie futer i na okrycia. 
Jedwabne ad ma zkl, fI o, Satl tubie, DJmałaJa 

li mg ro gładki I w de eol, Dra,·de·~ es, ' rozmaU)'tb 
kolorncb . etc. 

Białe sukienko na kostyumy wieczorowe •. 
FI3IIeJkl l\' prze 'lJezo le, Lam y, lauele, Ilamp;arll. 

4rukClWlIU, ou sellu-de·ł. . ete. 

Kol.r)' II d różne, fioł ry plk .... ane z a a Jedwab~o 
j wełnianego, Kołdry otlowe. lełdry pikowe flinto I k -
rowe, KaIlY lIa ltiika . r we ,rz,lIrane atlase , Kołdry 
dzlellhme z Oanell i pjk.l. 

Chustki do nosa. 
Biale (an lei kle) II ' len e, bat towe-k I.rowe I bille 

z Dr wego Jedw IIlu. "wełnlan., d 40 ko • za tazin br t • 
firaDkl, Pokrycia lIeble, Dywany, CbodaiJd, Por1iuy, 

Mater aJ na far b [t. d. I .... adap I my, C I on 
szt kacb \llelkJe obnlże 
Victoria Naulluk, BryI .t 

Cenyabsol 

eałYlIlll 
Jonr, 

rehau. RZKr LN U 'LUGA . . 

tnie STAŁE z odliczeniem 15°~ rabatu. 
Suknie odpaso an.e zagraniczne lłStępstwefB! 40\ rabatlI od c 

Dyrekcya 
Drogi Żelaznej War zaw -'W' edeńsl iej 

po \lo do wiadolll ci oabb intet_wanych , ••• pob'aby rokll 180~ 
zakuphl: 

200 .~t, kubiu, waroz. miAq drze". ~pało .... go 2 dOI~.""," ~O j 
.ldad6,. opałoWJch drOgl, lI& .t 011' ans ...... Sld m.one., 
Cz~.tochowa, Ząbkowiu, Granie&. O owiee I Alek ... dró" 

1867 •• tuk dup6w 8osnoW)'en teleiTrJic&IIIch• 
mianowirie: 

pu 50' długości , • Ital< $ 
.. 36'" ' 362 
,. 28' ., •• 'J lł80 

z dOltaw~ na jedą U .taeyj dro • 
OlobJ, ',c.~ee loble prs:r.J.ó uWał ;, .~~~~"O~ 

mieniony"1o do.taw, zoche,. złołJ:6 na r§ee !(, ~;~~~r;:~~~~i:~~!i~I~;;~~r~:~~~~ najpclfniej do wa 16 (28) grnwa r b. ltaM""e 
ko\lertacb, I u&1>ilClll! ,,Deklaracy. 11. et. "'w, (In 

• ." f .. le93H
• 

Do d,klaraeJi winny 
.... amw licytacyjne, ktOr., sgll'~i.~,'II> 
GOipod&n:zego Co<Wennie w 
Osy GłOwnpj D. Z. W. W. lI& 

n, 200 do dekl.rse,i 111. 

n 300 , 

poleclllornetki, Termometry IIITllilAUH·iJ.Dln 

Barometry, Rejsceigi i t. p. 
Tamie wielki wybór naj Illbll'U'(AJ>RU.o; 

mait zyoh Naukowych 
bawek od najtańszyoh 

BlJ1lJl'ka oklJlJ1ya! = 
BAZAR FLORA 

w Łodzi, nI. Plotrk wska • ~ 69. 
_ Z POWODU ZWINIĘCIA: MAGAZYNU _ 

ZUPE NA WYPRZEDAŻ!! 

Do sprzedania 

fabryk. z.!ęłn· ana 
(przędzalnia kaJnia, apretura· i tU'biernia)l , z do
mem mieszkalnym, ogr dem, domami dla botni
ków i t. d. 

Bliższa wiadomo": E. Helb.sl w ~ 

~~ :: ~ 
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