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I :;" kop. zlotem Oli pu{la. ..../ższe dla. glil-!IIUCencI w.!'l:obó\v weluiml,)'ch pod wag'ę-l
nicy 14dow.ej, uiż I1II!. wodnej. SkutJ..iem {lem koszlów pl'zewozu welny. ,o
t~ fllbrykauei nasi 2mllllzeoi fili ~pro ll
Wi ę ks?l\ cz~gć przerabianej llln:ez Ł.ódź
wa(u:ać ' bawelnę zagraniczną przez Llbawę 1I'wny sUI'owej sprow dza. się ~ lIIoskwy
.!ro;>ftk
Tlltnnku
j placić Zll. przewóz ~aczllie dl'ożej. ui* i Charkowa. koszta ZĄ.:j jej )J!'Ull\'OZU owy·
DrClgi wodne,
I" a
,
'7" Agentura I'oskiego
towAI'~yltt\\'1\ ż~·
1
•
Jllaeili poprzednio. :pl'owadzaj'lc ją IlI'zez nOs:ll!- Oli pucll\ ~,
Gdail k. OkoliC2ność tli. pogorszyll\ jesz"'pelnym!....
gl ligi pllrowej i handlu i towarzy!ltll'l\
.cze budzie i niezb"t kOI'zy~tlle i dllll'ni~,I'
{l\,lłI<n
wag... IV ,ru.pc~n.Ytn ulU1J'(Imol's!i:o·dnnaj klp,i żeglugi , parowej
OlI
."
110\\,1.'1" ••• 'ta1tuO"Kft.
!
Trwnj4ce JUZ od pUl roku prze~'ilenle szanse konkureucyi wyrobów' naszych z pe,...,
'/
zawilld,ullia, in w celu ułntwillllia 1!I'zelN'·
49.k1/l!,
(/4 ko!"
r.u trnu~port61V "rlozez Ode.i'l, 'będziA IlI'Z}ljw kr:ljrlwym plozemyśle pl'2ęllzalllicr.o -tka- tel'sbatskiemi i inosklewsldellli. PI'ZElmy- z Mo.~l;,w.\' ,lo Ło,lzi
ckim zary,.owuje się coraz 1!1"y,tlliaj. P'łlmi· sIowoJ tamtejsi bowielU piol\ladztlli Z&W- z UhlLrko\\'a (lo Ł\)lll',i tii
8*"
mowall\ Z' ,Itwareielll nawigaoyi ekspedy·
mo 7,llt\C1,Jlegu obniżeni ce lt, "byt tOIY"ró\V SZli b.'\welnę y,agl':\nicZDIj. pl'Zez pDrty I'UDla f.lhn' k'aYltr.w moskiewsko _ Wlild"i. (I)'ę towal'ów flo POI'tów clun'ljskidl, omz
byo8jmniej ~ię nie żywili, Zniechęceni 1.:1' ~kie. wi~c ko~zLy przewozu ,liII. niell wcalfl toitll'skiego okręgu ku~7.t.)' 11I'7.elVozu wHny, do porL(JI\I: ~li1wlnj(olV, Se.w!L':ltoplll. ~f\u'in·
sl.IJjeul kupel' lIietylko nie nR1Isylajlj.. no- się nie zmieniły. Ponieważ za pl'zewó~ nllbywan~i w ~hISk\vii', są Ht.osunknwo Ili~ lwI. 'l'l\ganrog j Rast IV lIad l)ou6Ih po
wYQh ob~tlllunkólV na daJsUl I.el1nin)" ale z Liverpool 'o clo purtów 1'111 kich mOl'za nie ZIIRl\Y.ące. IH\b)'wlluej :J:&.' \'1 Oharkl\\vi,) zllacznie bnitooych frachtach mOl'skich i
C'l~Sl.o IlIlWl'.t ograuicują, Illh ()jlIl'Qluj,! Jlaltl:ckiego placi się mniej wit;cej j~dn&· w k:>.?l1ylll l'Ańe be? pOl'6wllahiR mni ~.is7.e Wyd8wu~ bezpośrednie konosanlell'ty !lo
całkowicie >,robione, już da\\'ni~j , 7.l1mówiJ!· kowo, lu'zell) tlla łlOI'QIVnania' odpowi1!dnich liII Iyrh. jakie ponosi ł..rnI2 ,
, miejsc" Imtl'~naczenl:l dla wysylek zt.nla, Składy fabryczue ~kutkiellJ lego prte- k'Jsztów ella kllidego okr.,gn fllbl'yC7nego
'l'ym, pllituuem wantnki konkm'encyl 1,0' równo ft'll.UklHVllllych, jako też na ko,<z1
pelnione /II.! tOY(81'6m. ka$y iti tę. a fal)ry - lUożemy 1I0przest<tó nil ze,1"" ieniu jedynie II7.i z gnlJel'lliami ' Ć4'nLI'3II1A'ili ZI\W~7." bllr- i,l,!oych lob za zlIliczeniem, BJi\!8~ych in ki zlflus~one 1Ią eiągle "'Jllniej",~\ć ,1J1'olluk- wysokoścl fracht/JW kolejowych od portów dzo t.rlHlno ' Ż pow"c1u wyr.szej U' IHI9, jak fOl'macyj "co do powyższych \Ty, yłek. jako
cyp., już , to ~kl'flJ;ając clJ;i.,iJ
Il(Iczy, już dn cenłł'l\luego vunktu danego okręgu. tli wykazał pr()'f; Janżn!, <I !i6''1ó l>łal'j to- też tra,IISlml'lejw ,110 Odesy. udziel:l bim'o
uwaluiaj~c IlęWną częgć I'obot.nikówl którzy Otóż .fracbty tA! wynoSU!- od IlUda.:
Iloczej, llogOl'!\Zyly liiI) jeszcze l ~Il wzgltj-- aientnry w Warszawie,
J)ozostaj'ł tym ilposobem be-'A żadn>:ch Hrodz Lib8WYI ll~ Łq(jzi, .' . 21.{)0 11:911. , d,ll!! ko~iu , hrC)wego Dla teryalII, Pmwdli.
Drogi żelazne.
"
'j
z RewIa. do o\IOSKW}' . , 15,ł8.i
ie t& zle 'sttlon!\, poloi:enia ŁoUzl,' wyhagl'a- • -" Komisya !.aI'yfolVlL z pI'zeelstllwicil'li
ków do życia,
Jak wiadomo, IV ostatl)ięb. , pasach po·
l.a odnQg~ portową do Pe·
<l7n'\ Jej. IV ' pewnej ćz~śei
(Jreynlljmlliej. dróg , :i:elaznybb: 'Wiedeilskiej ibYIIgosklej. tew, tałlJ; II w }.!Kizi'i peWJllIo ijczba. fl\blJ'k
teTsblll'glL . , . .. 2.5!l"
tailszy nIL og')!, niż IV okręgu \Vł\)llzilJJie~- respolskiej, naltwiślańskiej. IWlll1grodzki~j.
pl'odukujących
taki,e
wyroby
tkackie.
,Tym sposobefll" lloskwJl. :/ly, kuje IW po· sko _ moskiewskim. 01'111, ~ecz I ta kompeu-I ~ódzki8j, tu!lzie-i; ~ a2ll.onk6w dyrekcyj ku·
które dll~jll8j wcale u U8ił ule były wy-I rówuanlu :?: Łodzią na .k1lŻd,ym padziel ba· sata. staje si~ cllł';~ b ~lbifJj wątpliwą wo- lei rządowych niemieckicli w Bydgoszczy.
twarzane. Wobec tego wyw(!Z I.oW!lJ'ÓW wełuy zagranicznej ii kop" .P tersbw'g - bec rozpoW'sze\llllllśJącego 8i~ -w fabl'yl..'llch na ,posiedze'oiu, odbytem" l\' duiu 12 h, m,
tkacki oh z okręga l-ł/ltlzkiego ,"jWw)nien, Hl kop"
o'
nadwolżt\'l\ kich trżycia 'na opał bardzo tli' \V\ ~\'arśZllwie. postalWwilJ\ WP1'ÓWIldzić w
by WZI'Ó§Ć. tymc1.a.sem \łaDe staWstyW kQrty!l'tDięjszem ~iI\B7.cze p,)łożeniu nicl~ odpadk6w naftowych" posiadAjących 31 zycie nową tal'yfę bezpośl'ednią na Ill'Z6styczne kolei faw'yczno • łódzkieJ przeko- zuajdują się przemysJowcy Qkloęgu. moskiew- I'llty większą i od węgla kamieunego wal~ wóz spirytusu. ,jaj. w'zewę., cukru. ko~cio
nywają nas. że ~ p8tatllich (i miesiącach ~ko-włodzimierskir.go podwlIgiędem kosztów t.oścl" o[lalową, 'l'ymcz3.selO w Łodzi ł wf}- śledzi, cementu, rlldy żelaznej, *ela1.3. walwywieziono wzmfAńkowauych towarów zna- przewozu bawelny zaka.~pij8kiej, .. F8bryki giel nawet od ,początku 1'. b, znacznie;! ~O'- cowauelJo. UaJizędzl.rolniczych i drzewa
czoie mulej. niż w odpowiednich miesil}c8Ch bo.wiem leżące oo.d '\I'ołg4, pl'~Z więkilzą ' cll'oża.ł.
klltkiem.. zeI'wania. bo~1Il- "wia.. farbiel'skitlgo pomiędzy sttcyami: Wal~7.a·
I'oku poprzedniego, l!. miauowicie:
część roku !>,oslugują. ~ię nil całej ptze· liku bezpo~redniego pomiędzy kolejami":" \\'.1\.. AolullZO. Illllangl'ód, Bzin, Miecltów.
ill, r. IJ98!!
strztl/Ii od, Astr!lchania aż clo zakładll ta- \nl'sz&wsko _ wiedeilslią.i f'alll'yczll!l -Iódzką Łuków i Kowel z jednej stroII)' 110 stacya·
, .,' r. 1888
w paźdal.eruiiw 183,209 podów - 146,a16 p. nią, urogą wodDIj., a i wszystkie inue opla- przewóz węgla,( z Sosno\;'ic do. Łodzi ko. mi: Gdailsk. Poznaii. Berlin, ,li\gm'7A1lec
1V JistollAdlt!ie
141,183" •
- "126,947" cają. dl'Oższy pl'zelvóz po" drodze lądowej H~tuje obecui,e ' o 3 'i~" II~ w&gonie więce~, (Giirli~) z drugiej stl'O,UY. 'l'aryf& OIVIL. li'
w gl'lldniu " ,
96,727 :, " 83,030 , tJllso za U;iewiell!:ie odleglo~c1 od pI"lJstani RlŻ poprzedrno l' ł'olllewaz Łód:i , Spl'o\vaclza lożona fi inicYlltywy zaJ"'lądo kolei lvieueli·
1'. 1889
1'. 1890
ua Wołdze do fabl'yki, tymcY.aseJU prze- pl'zecięl.llie 160 'wagonów węgla dzleunie. llkiej, 'obowiązywać będzie od dnil\ liI.go
,\
w styczniu, " 132\889 PIHlów - 118,758 II, mysIowcy Łódzcy za przewóz"l'lllh\" IlJlwełuy lll'zeto Ił'óznića powyżStA podnosi koszty kwietnia. I-~ b.
w lutym
148.131"" - 133.861 p. z ~~rachauia do Łodzi zmuszeui s~ I)!acić Pl'Ollukcyi fabryki tutejszych o lGO,OOO dl.>
~ OgtO!izplle pl'ze~ kOlltl'OJę p:I'listwJ\
'\'ak znaczne zmniejszenie zbytu WJIVO- 65 kol'. Poni~waż przywóz ba.welny za- 180,000 'rs, I'ocznie li to w' cllwill. W któl'lIj .wiadomości o ,ul'ogacll żel,\Zuych w roku
łalo, nlltuL'llJllie, odpowiednią zniżkI) ceu kaspilskiej do Ł<!dzi II; każdym rokiem c()- f~bl'ybnci , skutkiem s'tagnacyl 'i, obniżki 1888." , . wykazują znakomite zmniejszenie
wyrob:ów\ ,te'mbardziej dotkliWI} dla t'abl'y" r~ bal'dziej 'Wzrast\f, IIąk, że w 1'. l",J do rN.Il,1 (tlllltSZ8ni R~ PI"\I'OWM 1.e ~ttiR~.1
ciężar6w kolejowych sk,\rbn w ciągu ostaŁkant6w InM?ych, że jMllocześnia '.koszty sięguą:ł jut 440,-181 pudll\v.. pl'zeto ",skina·
II
I nicu trzech lat. I tak: (\łllgoiić linij klIle·
pIlZewolllI . uajważniejszych materyalów sI}- oj!., ppw}'~j JtQ~uiCj-\ k,OlilZt~w, Pl'i.l!wozu tej _
P. ' f. I jllW,lIcll\ oiepoll'zebującyclt jaż (lop.lat gwarowyałl dla. uich znacznie w.zrosly. PTZIl· bawełny d/lje fjlbl'ykl.lltom gubernlj J'cen·
1'a.utr,jOJ!c\t skl\lbu,, :1$ ::l,4l73 w;ipl'st w l'okIu
tlewszystldem IV.,. 88Z,1w ' ceIU' 7.,większe· tl'aluych Dięmalozu8.Q1luą ' I>I'zewagę. nad 'wyIV 'I
186& ,' zwjęlf.s~la się do 6ją23 . w 1'.'.1888,
nl,a dochoUn POI't!JW vusltich, usttlnowioDO twórcami' iódzkimi. .
"
),
I '/,
natomiast- długość dJ;óg potl'zebujących iLl,różniczkowe cło od bawełDY zagl'I!.Dieznej,
W uiele szych wa~u)lkllch są nasi pro- ,A "
I
platY ' 7-male'szyła sie z 20,578 wiol's\ w 1\
Pł'~e.fl#łłf,e
..
I,
'"j'
.
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(Drtls:;,I/ {'t'ąp b palt'z N,'. o"q~): .,
Bardzo źle mu to zl'l\blło; s op)1iał r1" go·
l'ący!P zll,1'ze i jeśli nie ' um,a d wtedy.
to tylko d7;iękl Oplltrznoścl, któl'll <lpiekllie
Nię 8zal\l~kami:' Dlugo " potem twi,,'z Jegl)
nosi/a ~Iady;, SplL,to zel'l. a wZl'Ok osłupialy
o~y,,:iał si~ltylkÓ zelltraciui na. Widok ko:
blety, Sic~ęściem I natura Ilósia~a sily nie·
RP?Ż.rte I ja:~ zlt.ll~zcza p!>rosłe trawą, widz~a~e pod ill~ficę, w'ygl~dają, z!elono, tak
kSląze uspokojony w obawIe I w.zrusze/liu,
godząc si~ z wciesną' stal'o§clą/ ;wyg14llal
111\ s~cZ')l!'!iwilgO,
NIe Ihlał pragnień, wyuUlgan,_ nadziei, zawodów, 'przeży\tał dziep
Pf rYniu zbieraJ,l}c medale ' a na widok jakiego rzadk1ego egzemplJrza zwiędle jego
póJi.Cz~i zabarwlały się zlekk8, ' Malo wychodZił gral \V wista; a gdy księŻll~ przyjmow'~ll gości, jtiko przykładuy pan ' domu;
OPf,~4lilał im dziecinne '~ykteryjki l a~eg-'
~o Y1 ~,~ ,aue mzy:stkim ~ddawoa, Sl?ótlCa~:szy '!' pa!'ku tę Istotę wątlą, bladą. ZWlę~Ią~ak v.iSzczalka, można byŁo 'przypuści~.
ze a lat ośiildzie~iątt' gdy nie miał pawiif
Rześ'ćdzlesi~ciu cztereCh,
,'". I
ŻolUJ. 'obchodziła się z nIm ~I'zecznil!.
wdzJęczna mil za to. że tak mało I'bbi\ ł!lj
~I~łr~u, P9 trzech łlltach " potycia, życzi{.c
o 7:e S\V6itn' nastęllcom ' zostawił j~j z/F
pelną 8~01iOU-i' ' A jak, ~' niej łotztstl!.~a
Rozlml\lcl~ 1> , enl I~ówfól),o, chocillŻ wsf'y~cy ilud~11ł ~1~ lla.?edtl(r, źe gdy tak }Ii ę J
lidii lI.obleta mA tall llę(lzn~j powiel'zclió,,'.

8:, mo~ J'óbl~ o' 'ii IGę.,
pOllar lt.ul'IIYł:iZ\lS "y~O,łl, u. 'Ięt a.nleToFfiiI!~f lja, . , at ' jlu~~yłLwiel,ll~ f '?\Vle 'em;
dano, ze mąż w Rzymie ~esz~dł J~ ną 'pOj zll1l11uć \\~zrilklCh taJolk'\w sztuki, Czula o tnlll~ cluszę,~g~W.·~uaJomosć" V~JZl).ZUo pilmy·
ufnej rozmowie f z ksią:i;~Cienl kl'\\1) , 1<tli l'.)[ iIM,yukl1wnie, praco wala 'sz~l nie. Ale lIa- R}J'. g IłlaflW~ ~I~ial GZIll'Q\fjlĆ harll)ouią btlr\v
mial wstą.W na jeden, Z'uajpotęźllHijSiydl pr6żno qżyw. ' ła'• .lAk belacl' IX. gwoździkI)- I :l'\via~eł. 'znal d skon'ale I'yslllle,k i eZl'tl'OUÓW w Europie. M6j\olllnp. ~n blLqkim \\'~go olejku lub palety z ~ashaąowego dl'ze- stoli" TI!i!j i dl~go tęż musi zóstllĆ nieozwiązku z pewnym sławnyn l l'tY,~f4 ,w ,,'rol\' \\'11: lll}yrlziell1 str,rI!ffYć nie potra1fth,
' UlyIPlUl, nieskazitelnym, I
uecyL Ale ó 'zemię lu~żie nie ' mólVią? ... "
/Ognl~tll' wy'c\iJrazIllR- poclśuwala jej 'POUlJ- ' A' ~ÓŻ, bl'l\kuje tej kopil? .
'}'o pewna, źli ');:sięźnll. r~wnie I'ozunilla sfj:, któl'ych \~kóhać nie Ulo~ła: 'koń&yla
- PheUewsr.ystkieflł\ pl'O ('Ity i liaturaljak namiętn~ ' ull\.1ał8 UkI'Y'!llĆ IV postęp- raż tlllI'az, 'pl'zellsta\\ł lający ~ WJaz<1 HeDl)'- uo~ci, kl.p~eJ !l:l$.tąlłi~ nie mO:lln,1 al,i zbytId I?r~eą ,ś'wl\ł-Wm Ichocia}" pOWLS.I'7.auo: kro: JV 'do' ~i1. 'tż3,u, któl''y m!łlow~ny:!iap\il-' nil} śihial~śclą. \ni ł,a:t.wq:cią. pęd~la, po·
.cóś się -pOd teM kryje" : nlk( nil; nle 'Wi~· cZyWIeI 1\' uien/rliejętnIe. lllliat tyle zalet.
wi,n'l\bi \lani Zóstać , pl"l,y tej zc\olności.
dział stanowhzo.
l'
l, i błętlQW:' s't.czę~łiwle pom~lany. pełen efe),:- .iak~ posia:da.~z ' nie szultając inuej, W~zysŁ.
ócl. ostathieg,o pOWl'01u dr J;'aryż:i 'zi/,szł.lf tu, ~zesz'yI ' u' klem wy,ko6czeDia -'tech- klm z tem ~ę&ie \ef1~ej, a li~'epiej ')Iltui.
w 1l1~i wi~oc~J\e zllli~ny: ,oa .hit' pi"l)clą iliki. ~PęiDĄ : llihy'{ ",'laullllr posl\ić 1\'9 do
K,\lę!t'4~ m~iala ul~y~l Ilość byst,~,? .nll.' t?,
otac7.ana, WIelbIOna. ~ozątlana. nie dllwala parysk'ie'go Śalóuu, .11\';I.I!Uti!m Jednjl\t poka- bY, czu~ ,Śl'I'0Je lIrala, ale l',Opraw~ł,: I,;h ni':
powodu do podejrzeń I obmów~ : ~r6wiono. zala. , go zrl<llnemu n1l1la/'z/}wi. kt:ór
rzyon:- mb~la.PJ'z~lęla uwagi, !-achowując uraZ'ę
że ~ęst zbyt zalotną na to, bt ' ~ H'ko- tj'uJl}c 'si'~ ~mIY. zapytal:
J 'J II
dó krYtyka I gdy Wkl'(It<;e l.owm ~dal'7.yltl
ćhll~ mogla~ Iż fyJe tylkó glowl!;, ffo znów.
.:....." 'f.'y' sze7.er/} pmw'dę ma,m p'c\'wi~rfzi~ć się sposobrio~ z"lfieni'l rut{ p,'zy~h(fłi. od~
~e zapał dla sztuki l\licltah\ Anlrlta . i Leo· ksi~żnej?
,,' •
'"
mó;.vila , stańoIYCZ6,
.
nil~aa aa, YiDci hle' dozwal.'l pl'zystępu in'~ 'M&w pan, teg8 w'laśnie, zallam:' ' ,
Dla ~sobJ, " ktpra ' jest lj:r610wl} w 911;10iiym .ujlzU:clom.
"Ił - l\fasz pani \vięcej gęniuszn niż talen- llach, a żębracz\Ca w kl'Mestwie sztuki. któ·
' W !iyCin dość jeduej niepomy~ln'l\j l okoli~ tu. B akn'je ci. amie~ętndśći I'zcmiosl:'ł., <Jb- ra ma niepok,ój , IV (Inszy i bet. powotlu
cznościl by zepsuć k6n\u na~s~zęśUwsza i'aŻ"pom'yś!au ' po mistrzowskll. 'wy~l,}rta. Jlrzechodz( 1. IczuMa. ' ljado~ci do roz\taczy.
egzystencyę. I , tak, Hię1.ilal tl' Armauche jakby ' h'yl' \ jkonani' łH'UZ mulArza,
f
naj*i'ę1tszem szczęściem jest. mleć pl'zy S,),,
miafa -wlelk~ zdolnilść do s7.tuk1! /leI/oracyjPo tych okrutnych SIO\~llcl\ ,kil~ałez pa- bie istotę, które~ DllY.i;na pÓ\'iedzie" wszpl.·
lIej, ~tól'ej uCzyła ~ię' we WIOlize,ch~ 'NIkt dlo z .Il'ajpięknjejszycJl
świ'ećie oezn nil kil. bo, wszystkQ ztoznmle'. i czując ~i~ nii.~
tak
mę.lowai ekl:aÓów, 'wachlarzy, nte rlj\Cę! ' k:tól'3: l ~ml:dek uażwl,l ręk.ll lDul:itza, szą., uwielbia ' bezWzględnie, a gdy . (lo tyell
nkła(lal pięknfe,lszyclt arabesk(Jw z liści. a ksi~żna ła.pytaln: I 'o . . '
,
zalet. dodamy' jeszczl!ay~kr~cy~, t'l i!!tota
ptakó\~ i kwiatą _ 'Robila ł:Idne ak1"arele' - I ÓŻ tedy rObić mi plln radzlsi~ I st,\je się 'ideaŁem pówierhicy, I t:t.kowy
i 'Ó\>iecoj/}ce śiki'qe, Ale to' l\\ie )vystareza"
- Powrócić d9. study6w, zapo,\lllliecl ' o kSjęłtuł d'AJlllanche ~osiadłi\ z ch\vil~ lmylo: ' miala wy~szl\ aspiracye; chc!al,a zUobyć tem, co' księ'f~,\ °umlllsz, ' :i żat'tąt \nł}. uczy.ć jazdo Klaty, Sel'ce jej 116dobue ~~'łO clo
slawę w ' n\tl.larstwie. Gd'y.-kto pochwalił Da)lowo: Odl:ż'ncić '1).1\ bbk paJet!). a 'Wzli!e szczerQzlotej "lłazy, w której pl'zecllOwuję
("matOł'ski jej talent, l'obu 'jej llajwięKsZll sl~, d~ I'y owańi\,~ gipsu i żywycl~ modeli. się ' wszystko bezpiecznie, l
..
przykrość, bó ' chc,iala, zóstać uudal'k'ą z za: Ą ' przede\ :tjsikielw njarZniJć roznuka.n:}
Księżua umh\la cenić ''tO szczęście, ' II.
wod1t, Oddałab,y llWI,ł piękplrść i mitrę kSl~- tantazi~; trzeb'a tak' ~ak bt~Ug Jlrz~z cŻal; Z31'ZUt uczyllióny przez jilkiegog iJllpert)'.
~cLl:l?, 4eby, ~pelóić to 'lPa,~i'euie, Hl\. ,lIajgór- pe,wielt' uŻY,!"ać ty1ko sk.rzydeł l dr 16J.)Śz6l!O ne\ą ż!l~ panu" Viollnez, pomimo ~Iobregll
sżt ilazgrac'i z akademu zluk plękuych ,chodu. "I,
'I" , ' l
\
Setlt, mlał& umysł ll:VY, Ollpowle<1zJall\
budzik , w llie} zazdl'o§t l "mówita z żalem:
A.. pl\Ltzl}C !Hl płpuIQ, przedstawi, 'ące I\~ bl'oiiląc pl'zyjaciMld, ~e nie może byt tęSzczęśliwi ćzlbwlek lile Aest Iimat6~, pil) ,z ~obrazll W:l.W;ali. WYIłzek1: ,IJ
p,i m łPIl. kld liiit l'ięk11oł "0 1.1,'.
I'eln iimlal'%em!
..'
,"~' -;.' '1', " kóplao' llrzYllosl zaS%zjt lis' 1.11/>j.
ByBtl'OI!Ć jej umyr.ln 1 'pocin'ci~li~knj( l\TJ,~ I l:nać ' v nIej J'obQty mlllaJ'~kiej. chbć
II. j I
iadziwiały j'ł.:\·stfł\V. al ' ńle l1I1lj'ąc 81~men- zd.wUl!iI ' br'l.l'lulje c7.e~o~. ro ~il) ópilwip"zr!+.
(D. c. !I.),
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DZIENNiE ŁÓDZKI.
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ł.,~ ~~

w r:. 1888; W ostat-\ powfękl!za swój kapitał zakładowy cf500,000 tacyom. Jednej z amatorek panI . nle mu pod

. 8 przy ulicy Piotrkowskiej laUlej cyfrze mieścI Się 9,337 Wiorst dróg, rubli drogą dodatkowej emisyi 2 000 akcyj UBłJ zeliśmy wcale, czego wielce żałowała letni Hersz B. dokazując z 9-1ątnim Ro~a .których dopłaty załeżą wyll)-Cznie od 280 rnblowych. Towarzystwo przytem o- zoaczna część słncbaczów, dla którycb za- manem J., ngodził go cylindrem od lampy
wsklego kursu rubla, z powodo. Dle
011,. trzym&lo poz olenie na. ro_zenie pro- powi&!lany wielołnltnie udział pani ., cienieszczęśli wie, że odłamki szkła ugrzę
nej eksploatacyi. Ostateczuie sk&rb pań- grama działań przez otwarcie oddziałn szącej się w mie§eie popularnokią estra- zły IV oprawie oka i nszkodziły rogówkę.
stwa dopłacił do dochod6w kolejowyeh w transportowe!o.
dow .., tanowi! niejakie gr
ailml:lion Wedl ng opinii lekarza, chłopcu grozi nie1886 roku 55,319,471 rubli, w 1887 roku
Wysu.wy.
koncertu. Prócz tej ... niespod~nki, parę bezpieczeństwo ull'aty oka.
- ) Nie udało si,. \V zeszły poniedzia38,1~3,789 rnbl!, w 1888 r. tylko 23,410,67~
- Oelem okazania pomocy przemysłow i jeszcze numerów zas plono przez inne.
!'Ublt. N& taki rjlZnltat wpłynęło po ezę§CI drobnemu, petersbOl kie towarzystwo tech- W koncercie brali udział arty i i
to- łek o godzinie 12 w południe, w down .
większe ożywienie się rnch'l, po częki no- niczne zamierza IlI'Z4dzić w Petersburgu rowiei różną tet być musiała kaja wyma
107 przy ulicy Piotrkowskiej, do mieazkawy podate14 nałożony na bilety p_żer- wystawę motor6w o małej sUe.
gań słuchaczów względem jednych i dru, Ilia pp. . nit. pierwszem piętrze, zakradło
skie i frachty większej wagi.
gicb. 'ie wd ając Bię
szczegółowy
z- 'ę rzez otwol'ZOne wytrychem drzwi liwu
- "Grl1Żdanin" douosi, że dla bezpośl'e
biór wykonania zmienionego nieco progra- rzezimieszków, którzy zabierali się już do
dniegu nadzoru nad wyrobem materyałów
mu, zaznaczymy pokrótce ogólne wrażenie, po zukiwaoia odpowiedniej dla siebie zdokolejowycH, wypr6bowania ich I przyjęcia
jakie koncerian~i wywarli Pani Jinyaz- byczy. Widocznie złodzieje wywiedzieli się,
ma być utworzonych 9 posad inspektorów,
kówska wykazala wyborną szkołę i dosko- że pp. . o tej j!'odzinie siadają do obiadu
którzy prócz pen~yi stałej będą pobierali
(-) Kuratorem tutejszej szkoły elemen- nałą znajomo§ć tajników sztuki śpiewu. w dalszym pokOJU, kiedy w południe od·
od parowozn 15 I' ., wagono. pa8aż~rski~go tarnej Nr. 17 mianowano p. Reuryka GlOh- llOtkało j'ł też zasłużone uznanie, wyra- ważyli :rię wejść lło 'l!Iieszlrania; ~ie udała
5 rubli, towarowego 2 1'8. 60 kop., oraz mana, fabrykanta miejscowegp.
żooą częswmi oklaskami. Pan Olszewski się im jednak wyprawa, gdyż jednego
od każdego puda relsól}', PI,zyborów i wy·
(-) Bawi w naszem mię~ie p. Białecki, przekoual Ilas, :6e ",iwe bardzo zyskał na z nich złapano i oddano Vi ręcd policyi.
( - ) Napad. We wtorek wieczorem kilrobów m~talowych po '/.. kopiejki. Gdy b. proCe ol' b. szkoły głównej oraz b. pro- pobycie we Lwowie. ZDać na nim wyraż
to wynagrodzenie razem z pensyą dojdzie fesol' prawa międzynarodowego w uniwer- ne ślady odbytej zkoły. Większa · swobo kn mę1czyzn niewiadomego nazwiska nada i śmTałośt we władaniu organem nie- padło na niejakiego Józefa KaJskit:go prze4,000 rs., natenczas dal ze wynagradzanie sytecie warsza\\Skim.
eherełzącego .liC4 K
taatyuow8ką. ! IIliczyć ię będzie w poJowie PIIwyŻi,Zej 1IQt(pewaillleDle do podpilywan1 nper ,byt ilaym, ale o lWIer y paLyezn
my. Rządowe i prywatne drogi żelazne, prokura" fiilii łódzkiej firmy A. Goldfeder tennrowem brzmieniu, poprawniejsza dyk- pastniey pobili silnie K. i nic mo. nie zaprzyjmując od inspektorów wypr6bowane w Warszawie oU'zymali pp. Wacław Droz- cya wokal o:!. i wogóie ndo kooalona na- bra wszy lIciekij.
(-) Napad I kradzlei. W niedzielę o
materyały, płacić b'ęd'ł na rzecz skarbn: dowski i Józef Lewin.
uką i pr'acą techni!la, podniosły znaeznie
od parowozu 60 rs., od wagonu pasażer
(-) Zwraoamy uwagę na pomieszczone wartość lipie",u artysty, pl'Zetl którym dal- godzinie 11 'Wieczorem, w domlL p • .Łuby
skiego 20 1'8., towarowego 10 r8. · j od w dzisiejszym numerze "Dzienulka" ogio- sza praca otworzyć może piękne widoki przy rogn ulic K.onstan~no)V kiej i Nowllkażdego pnda Innych wyrobów po "I. ko- szenie rady towarzyBtwa dobroczynności nawet w poważuiej zym nii: dot,l'cbezlls go Rynku, jeden z gogci restauracyi, która
piejki.
dla cbrze!!cian w Piotrkowie o war8ztatach kierunkn. Aryę z ,,żYdówki" w koncercie mieści się w tymże domu, wyszedł na po- Zarząd kolei wiedeńskiej na Ź4danie tkackich, załotooycb w celu kszta ' cenia 1J0nledziałkowym odśpiewał p. Olszewski dwórze, zanim jednak zdątył uj ść kilka
kroków, drab jaki~ uderzył go w twarz i
inspekcyi rządowej ZAmówił fi firmy Czok dzieci w tkactwie.
11 całkowitem powodzeniem.
bndowę dwudziestn domów dla zwrotniPani W. posi&da bardzo miły i d1:więcz wyrwa.ł mu z kieszeni zegarek, z którym
(-) Podzi,kowanle. Z powolln pożarn
znikł
bez ~Iad u . Goduem uwagi jest to,
ny
sopranik,
którego
używa
umiejętnie,
ale
czych na stacyach, Pll rs. 230 od domu.
w zakładach przemysłowych towarzystwa
- Utycie nafty /lo oświetlania wagonów akcyjnego wyrobów bawełnianych l K. którem u brak nieco temperamentu i ciepła. 'Że brama I sień domu były pozamykane;
OBOQowych na kolt>jach kraj owych jest joż Poznań kiego w dniu 3 (15) marca roku b., P-na P. zapoznała nas ze sporym zasobem złodziej więc musiał ukryć się "ewnątrz
wzbronione; wagony pomienione oświetlane zarząd tego~ towarzystwa przesłał na rzecz środ ków technicznycb, jakiemi włada, ama- domui Itomimo jednak ener$icznych poszuhę<lą świecami stearynowemi lub olejem. strJdy ogniowej . ochotniczej ł6dzkiej rs. torce·pianistce brak jednak dotąd w do- kiwań po strychach, pill'olcach i pomimo
JedDoe~e~nje zarządzona będzie wkrótce 500 i prosił jednQczetinie o podanie rachun- statecznej dozie uczucia i subtełniejszego rewizyi n niektórych osób, IV tym domu
rewizya piecyków opalających wagony.
wniknięcia w wykonywane z pewną bra- zamieszkałych, sprawcy kradzieży nie OlI·
ku kosztów wyroszenia do ognia.
~ ZArząd kolei 1elaznej rysko-dynaburWczesna 8zukano.
Ponieważ okazuje się, że reparacya na- wurą poważn,e dzieła mnzyczne.
(-) Wypadki w guberni. W ciągu pierskiej odniósł się do kolei wiedeńskiej po rzędzi ogJIlowych potl'\va diuiej, niż się to młodość pony P. tłómaczy to w zupełnoścI.
informacye, dotycz,ce wPI'owadzonych zmiau początkowo zdawało, przeto zarzą.d straży Rozpoczynające koncert 'J1rio lIa fOI·tepian, wszej I połowy marca wydarzyło się w guj uzupełniell w ustawie kasy zjednoczenia. ogniowej ,oelootniczej łódzkiej, nie oczeku- skrzypce i wiolonczelę wypadło naj udatniej berni piotrkowskiej pożarów 2, które zrzą- .
Handel.
j4c obl'acbunku wzmiankowanych kosz- mo~e, dzi ę ki nader poprawnemu wykona- dzily strat rs. 245, nagłych śmierci 6, sa- Ilość zapotrzebowań wyrobów rus · tów, wyraża niniejsZ/3m za tak hojną ofia- lIiu przez amatorów pp. E j R. i artysty mobójlltw 3, zabójstw 2 i zllaleziono jedno
kich tło li'rancyi wzrasta obecuie. Jeden rę towąrzystwu akcyjnemu wyrobów ba- p. D. Rermana (wioloncz&la). Produkcye ciało martwe.
z petersburskich domów handlowycb otrzy- wełnianych 1. K. Poznariskiego serd eczne chóru męskiego wykazywały sumienną pra- (-) Kradzież. W pouiedziAłek skI-adzlóno z kieszeni p. Wiktorowi Michalskiecę członków chóru.
mał zamówienie na wysJanie znacznej par- po!}ziękowanie.
(-) Na występ gościnny w teatrze na.- mu sześć rubli z portmonetką.
tyi chustek mał01'llslticb i orenburskich wyPrezes:
(-) Ozi' IV- teatrze VictorIa przedstaszym pwzyjeżdża w tych .łniach do Łodzi
robów plecionych.
•
Radca. przemys\owy J. Hei'łZel.
- Wywóz okowity za granicę. z gubar(-) Zjazd .,dziów pokoju w dniu l-go p. Fi1ebornowa, primadonna teatru Ma.łe wioną będzie na benefis p. Karola Kopl:zewski~o, komedya VI 6 aktach, pod łty
ni lubelskiej powiększył się zuacznie w cza- kwietnia o ądzi następujące sprawy karne: go w Warszawie.
(-) Dziwny opór. Przy jednym z poża tniem "Poczciwi wieśniacy" W. Sardou.
sacil ostatnich, gdyż drngim p" Mławie 1) przeciwko Mikolajowi Wojnarowsklemn
pWlktem transportowym stalli. sią Libawa, oskarżonemu o zobeltenie i pobicie Sury TÓw ostatnicb nie cheiano wpugclć do pło
skąd spirytus wyrabiany w gorzelniach: Ryf\! Rempe, 2) "Matyldzie Kio,lermanu nącego budynku przybyłej z ratunkiem
<II
I
J
Abramowice, Kębiów, Żnków, Jastków, o kradzież u Edwarda Kap1ińskiego, 3) straży ogniowej, ktora ożyć musiała siły,
Kierz, Ostrówek, Chylin i iedHezyo, prze- Abemu Szwarcowi o niezacbowanie po- zanim dostała Bię do wnętrza. J akiekolWarszawa.
w020ny jest morzem Bałtyckiem na rynki rządku, 4) Annie Jakób o kradzież u Jó- wiek mogły być przyczyny dziwnego tego
- Pisma warszawskie donoszą., że proszwedzkie.
zefa Bajera, 5) Annie Melcer o gw alt, 6) oporu, w każdym razie był on nadużyciem
Kredyt.
Ch~ i Płockiej o kradzież masła u J uUanny ze stl'ony wla.~iciela posiadło§ci nawiedzo. jekt ntworzenia w War8za\V.ie ,.TowaI'I'IY- .Rnskija wiedomosti" don~zł" że in- cigaczewskiej, 7) Wilhelmowi i Amandzie nej pożarem. Bo wyznając nawet zasadę: stwa !opieki nad dziećmi " , zbliża! się ku
stl'ukcya, dotycząca rozciągnięcia działalno Brauel.', Ernestowi i Matyldzie Frychow, • wolnyś Tomku , w swoim domku," żaden swemu urzeczywistnienin, zajmują się nim
śoi banku włoticiańskiego na Królestwo Pol- Janowi i Karolinie EUenfeld o zakłócenie z wła§cicieii domów,składów , lub fabryk. bowiem osoby znane ze swej energii i pło
skie, jest już opracowaną i przedstawioną spokoju, 8) Weronice Lisowskiej o zo- nie powinieu opierać się działalnośei I'atun- ,dnej dzial.alnotici •.na polu dobroczynuości.
senatowi rządzącemu do opnblikowania. belżeoie Władysława Wasilewskiego, 9) kowej straży, choćby tylko z tego powo- Obok tego i inne pl'ojekty pokI-ewne nie
Bank pomieniony rozpocznie swą działal Andl'zejowi i Wiibelmillie maJżonkom Jung du, że w stratach jego uczestniczą tOWII:. będą zaniecbane. Towarzystwo dobroezynno~ IV Królestwie od dnia 13 kwietnia o ukrycie kI-adzieży, 10) Janowi Wastry- rzystwa nbezpieczeń, pl'zytem pożar, nawet ności krząta się około rozszer.rleoia zakła
roku bieżącego.
chowi i Teofilowi Maninskiemn o pobicie niezblt groźny początkowo, łatwo I'ozsze- do Jachowicza, nad czem gorliwie pracuje
JanlL Pedy, 11) Aleksandrowi Pakuła o rzyć się może i zniszczyć mienie sąsiadów. ks. Radziwiłł. Za.kład ten. przyjmuje ,sieJ'oPrzemYlł.
(_) Towarzystwo jlf'zemyałowo-łeśne ty od 2-go roku .życia i wychowuje je na
- ZatwieJ'tIzona w tych dniach nowa niewykonanie rozporządzeń policyi, 12) Kał
ustawa o pl'acy małoletnich w fabrykach mie Bęczkowskiemu otosamo, 13 Wilhel- za.kuplto : plac na Bałutach, tuż ' przy linii rzemieślników. Ofiary na cel telL płyną obi zakładach pl'zemysłowycb, jak dou~zą mowi Glassowi otosamo, 14) Maryanowi projektowanej kollli obwodowej. Ogrodzo- ficie, jak zawiadamia \ll'ezydnjący komitetu,
.Nowosti", zaw.iera między innemi nastę Łuba o wykroczenie przeciwko ustawie ny wysokim parkanem plao ten jest prze- złljm~j~y się rozszel'Ze~em za~a?u ks;
.
RadzIwiłł. .W dalszym cIągu zł()zyh: pam
pujące przepisy: 1) jeżelI w fabryce lub trunkowej, 15) 'l' eodorowi PoW o b6jkę, znaczony na sklad' drzewa.
(_) Robotnlęy ]loz\)awleni prac~ W fa- A:~a .8eheibler rs. 300,
. Gu~w Ł~-'
zakładzie przemysłowym znajdą 51
licz· 16) Kazimierzowi Pokorskiemu o kI'adzież
bl'ykach
tutejszych
licznIe
wy,Prowadzaj",
I
blenskl, S. L ., Ka:'ol hr. Zamoyski, ~dZI
bie pracującycb dzieci, wI wlekli dozwolo- drzewa, 17) Wilhelmowi RajterowI o wysi~
z
Łodzi
do
miejsc
śtafego
zamie~zkasław
~r.
;Zamoyski,
W.
,,u**l',
/ Stamsław
nyn! przez prawo, lecz nie majllcy przy fa- hoczl\nie przeciwko ustawie trllnkowej,
bryce, w której pi'acują, ani 'rodziców, ani 18) Hermantyli Rosner o zobelżenie i , spo- nia, g~ie śkutkiem rozpoczęcia robót WIO- Gawronski, ~enryk Natansohn, po rs. 100,
firma .szolce I Rephan za.d,eklarował& skł~lo-ewnych, ani opiekunó ł wówczas in$pek- twarzenie Adolfa i Anny Melce!, 1,9) JÓze· sennych znajdują; zarobek. . '
(,_) Orz~wo. WłaBciciele tutejszych skła- dać. ~ką sumę przez Jat trzy . . W '~zcle
torowie 1i1bryczni powinnl zobowiązać za- fowl (Jutmauowi o \yykroczenie przeciwko
rząd fabryczny do zwl'ócenla tych dtiecl nstawie trnukowej, 20) Jakóbowi Dawido- dow 1I1'zewa naby)i ., w guberni kie1ec'kiej proJe - ~ ,~Iobk.a" również l'obl postępy·
rodzicomi 2) w tych wypadkach, kielly po- wi Franksztejnowi o spotwarzenie Eliasza okolo 1,806 sztuk belek różnej wielkogci. Zajmuje Sl~ Dlm ~~że towarzystwo ~o1-) Na jarmarku wtorkowym, pa placu b.ro?Zynn?ś~l. Sk~bhnsk~ p~.\'nsz.yla Wlę~
między małoletnimi, pra.cującemi w fabry- Cukiera, 2~) Mendl~i Jankoskiemu o zokach i zakładach ~rzeml.słoj\'ych, nawet belżenie Antoniego A.oralewicza, 22) Teofi- okol o nowego kośt;iola, weterrnar~ miejski silDle OplDlę ~ubliczną I Wiele. IJllitytucYJ
p.
KwaBn'ewski robił rewizyę wśród rzeź- smntne odkryCIe po~oła do zyCla.
w wieku przez prawo przepisauym, zn!\i!lą lowi Przybylskiemn o pogr6żki i zobelte ,, 'u lias w,Łodzl?
się chorzy, chorowici, lułl skutkieJn niedo- nie Stanisława i Konstancyi Micherskich, nik6w, kt61'ZY na jarmarku przedświątecz- Znany pianista, Paderewski" cieszył
statecznego rozwój u sił, niezdolni do wy- 23) Cecylli IDrszberg o pobicie Pinkusa nym wystąpili w znacznej liczbie i z w(elkonania powierzonych im robót, inspękcya, Libermaua, 24) OttOnowi Rajsowi, Ferdy- ką i\o~ciłł prodnktów mlęsnYc!l. Rezqlta- się przed paru ty,gó~ni !Di Iv ParY~u, jak
(abrrczn!}, po dokolla~n lekarskich ogl~ nandowi Kozakiewiczowi i , Frydel'yk;ow' tem rewizyi było skonfiskowaDle doś~ du- donoszll • Kuryerowl warsz,'wskiemu", 0dzin, l\O\*lnua zobowiąząć zarząd przedsię Kelwech.terowi o lIobicie Karola RebIera że) ilośqi n!e~wieżych wyrobów mięsnycą, gromnem I!0wodzeoiem. Obe!f'li~ b~wi on
w HolandYI, skąd pow~acł/< w wleij(1ID t ybierstwa pr~emyśłowegp .do natyćhmiasto 25) Adorfowi RaJnertowi o zobęlielltie .A<l.ol- a przew~żUle szynek cuchnących.
(_) Ryby śnięte podczas te~orocznl}go go~niu do Paryża, ally WZiąć udział ''I jewego uwolnierJ\ll takicli małoletnich od pra- fa Tom)lle, 2p~ Teresie Wende, R,jnnoldocy i do usunięcia ich z lokalów, gdzie od- wi i Maryi Herzig "0 spotwarzenie i pobi- postu od~na~ajq, się znaczną 'taljiośC!ąi zą dllym z ir~ządzouych przez 'paryękie koubywa się praca. Prawo o prs,ęy małolet cie Anny !I'debe, f7) Kazimierzowi Stasia- funt sandacza lub szc~npaka płapi się obę- serwator,i:dm muzyczne conc/tl't'l >iPiritlwls,
,
nich rozciąga się na przedsiębierstwa pl'ze- k;owi o zakłócenie spOkoJu, • 28) Anto- cuie 7 kop., podczaS kiedy w zeszłY/D 1'0- a następnie i w iny.ych konce.rtacb.
. - JV'ykol)anie projektn zwiy)rszenia domysłowe i zakJady rzemieślnicze, Zil-tru,dn1a- niemu MaJiuowskiemn o pobit;i.e Leona ku o tej samej porze fnnt śniętej rJby koz&ru Ćeln~o nad przYfozem toWaj'pw konjące nie mD,iej jak '16 robotników.
W"asiaka, lI9) Ma.rcinowi KQwalewskieplU sztował 12-15 kop.
(_) Lekkomy~lnoić w obchodz nin Się ~rabandowycb do Warszawy, p,odług infor- .Tydzień" donosi, Że ostawa Dowego o samowolne korzystanie z cndzl\go matowarzystwa pod firmą • Towal'zyst\fO "-0- jątku, 30) Józefowi KuśmirJtowi o porębę z cierpiącymi 1ub zmarłymi na rozm,a.ite macyi ~KUIyera war!!zawskiegokl ma po~e
palii węgla w Sosno wicach" uzyskała już leśną, 31) Uinegotowi Deryugowi o samo- choroby: zę.kaźne dochodzi często, zwłas.z- gać na tern, iż w Warszaf.IEl 1łmleszczo~y
zatwierdzenie. • 'l'owarzystwo to knpnje wolne polowapie, 32) Ajzykowi Zelmano- cza w ~l'ód 1ndności ubogiej, do kM'y~o- b~ie jeden Ż oddzialów 'aleksandrows'k'iej
wszystkie posilldłości, kopalnie i fabryki wiczowi o zakłócenie spokoju, 33) fta- dnych wymiarów. . Oto przykład wcwe brygady straży pogranicznej; skłą.dającl;
trzech towarz~stw niemieckicb: gwarectwa cy Rersz1ikowicz o nabycie ' rzęczy kI'a- niewyjątkowy. W jednym z domów p~'zy, się z pieszyc/l włnierzy" któr?;y p~eleDl
ulicy Dł:ugjel ,y.!lIja.kim N. zmarJo na, dyf~- na grnpy, obsadzą rogatki i w r~le po·
vou;K!'amsty w Zagórzu, Niwce j Gzicho- dzionycb. .
(-) Projektowane połączenie Łodzi z ryt dziecko ' pól tora roku ' mające. .Aby dejl'Zenia, będą mog).! .rewidowall zawartość
wie, hr. Rellarda w Sielcacb i Kuinickiego
w Milowie'ach. Do tego tQwarzystwaAależll Warszawą k;omunikacyą telefoniczną, jak plozewietljzyć pokoik, btwier8ll0 drzwi pro- wozów tad9wnych, plozybywajllcYJlq do millr
utworz,on~
zapewnIa ,,KW'yer codzienny", nie dojdzie wadzące (\0 ' korytarza, nie zważając na sta. Z . tYGlI~amych powod-i
hpitaliści francuscy, belgijscy i kI·a.jowi.
do skntku, llrzynajmn,iej IV bliższęj pl'zy- to, ~e obok w kilku mieszkaniach znajduje będą nocne patl'ole ńa , okopa I miejskich I
stowarzyszenia.
się drobua dziatwa, która łatwo mo~ ~- w 'przystani berlinek na W1ś e. Doząr teu
- StowarzY&2ienie spO:iYWC7.6 nrzędni szJo~ci, z powodu ,Przeszkód stawjanych ledz ~araźliwej chorobię. Z'IIarle dzj~~ko nie będzie ograniczał :swQbody komuni,ka:
ków kolei iwangrodzko-dąbrowskiej. I1osia.- przez departament telegr~fów, gdyż połą leży nillPochowane pd ponied~ał~u i dziś cyj pieszej ,1 wozowej z miejscowq~ciaml
dające dotąd sklepy IV Radomiu i Bzioie, czenie takie uszczupliłoby docbody' te16dopiero . po poludniu ma być pocbowal\e. z!1miejskiemi, gdyż re1Vizya ladl\u~1i b~d?e
'
nchwaliło na zgromadzeniu" Qdbytem w d. gI'w.
(-) Koncert poniedziałkowy pani Krzysz- W takifh warulłkach cóż ~iwnego, że dokonyw~ną tylko wówcza~, glj.y straznl~Y
16 b. m. otwOl'zy~ bezzwłQcznie powy
k;owsklej zgl'qmadził do ~a.li teatru Victo- każda clioroba epidemiczna zDlIJduje w na- powezmą pewne ~yskl\z6wkl o przemycamu
sklep w Strzemieszycacb.
'
towarów. lió'wniez V( j\'ypad~ach wyjątkoria liczną i wyborOWI} publiczność. Uroz· szem mieście grunt urodzajn?Ubezpieczenia.
(_) Smutne następstwa figlów. W do- wych rewidowany j,~dzie (ładunek' Q~l'linek
- Towarzystwo ubezpieczeń .Pomoc", maicony prograłl\ ni~gł znacznym modyfiftIl
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)4'1 nie
chwile.

i statków, zatrzymuj~ych się pod W&rSZa-1 kobiet postano1\'iła, aby małoletn.ich od
WIP. na Wiśle.
do 16 lat wieku uie zajDlQwa6... "pracą w
:.- Według pl nu porądzonego Jlrze~ UQl:y i 1V ~le, oraz &by długo Ć Jch
zarząd miej ki, dla przeprowadzenia nowej dnia I'oboczego nie przewyż zala 6 godzin
ulicy przez dawue zabudowania i ogród po- z przerwą PI. godzinną. Zastrzeżono tet,
kapucyń.sti od ulicy ~[jodowej w War za- aby i dla maloletnich od lat 16 do 18 0wie, ydsielono siedm placów, które splOZe- kreillouł została pewna długo~ dnia robodane będą przez Iicytacyę o obom prywa- czego, wraz z zasto owaniem do nicb 0t01 m.
chroonych wylączeli od pracy nocuej i nie·
Peter8burg.
dziern~.
Petersburg 24 marca. (Ag. p.). Według
_ W sferach odnośnych, jak donoszą
'(lWO U", opracowano projekt utwolozenia oglo zenia banków dYSkontowego i mlędzykomitetu do czuwania nad faLzowaniem narodowego o wypuszczenin 4°/. rnskiej
materyałów spożywczych, pr6cz tego wy· pożyczki złotej trzeciej emisyi 1890 l'ok~
danetn będzie nowe prawo, normujące od- obligacye jl\go SI} identyczne z poprzednie:
powiedziaJność za fałszowanie oraz zalożo· mi 4%
pożyezkami zlotemi. DeklarllCye
no specyalne kursy, dla przysposobienia co do ubskrypcyi wyłącznie na. wymianę
kontyngensu o ób, zdolnycb do wykonywa- siódmej pożyczki 5% z rokn 1862 przyjJliB kontroli sanitarnej.
mo.wane będą do dnia 22 marca st.' st. Za
- .Nowosti" dono 7Ą, że w r. 1891 lila. katde 50 funtów sztel'ling6w poprzedniej
być otwarty nowy sąd okręgowy w mil!" potyczki z knponami od li topada właściście Utie.
iele ich mogą otrzymać dwie Il we obli- Ministerynm dóbr państwa, jak do- gacye po 500 frank6w, to jest 1,000 n'annosza .RuskiJa wifdomo U", wnloslo do ków nOlDinaln~ warto ·ci. procem za mierady pailstwa projekt rozciągnięcia na gu· siąc od dnia i-go maja do 1 czerwca wybernie Kr61estwa Polskiego ustawy leśnej, noszący 3 franki 33 cent. '" gotowiź~ie i
obowitzującej w Cesarstwie.
wartość 13 funt6w szterlingów, r6wnlliacą
- Dz.iellniki petersbw' kie dono _ZJl, że się 328 frankom 25 cent., czyli razem' w
ministeryum d6br pailstwa.. zamierza My- g~towiź~ie 331 franków 68 cent.
gnować subsydyum niższelszlwle mleczal"
Pelersburg, 24 marca. (Ag. p.). Wczoskiej, kt6ra będzie niebawem urządzona w raj otwartą tu zo tam wy tawa zabawek
majątku księ1:ny Czetwertyńskiej w gnber- dziecinnycb, do ndzialu w któl't'j zaproszeni smoleńskiej.
ni zastałi drobni .1lczemyslowcy wiejscy z
Z Warty pisze nasz korespondent: "Od gubel'lllj: moskiewskieJ, tulskiej, niź87.0,
kilku dni trwające prawdziwie wiosęllDe nowogrodzki~, wiackiej, archangielskiej
powietrze, osuszywszy i oglozawszy ziemię, i wielu innych.
wyprowadziło w pale plugi i brony, a do
Petersburg, 24 marca. (Ag. p.). Wazoogrod6w rydl!!, grabie i t. p. narzędzia. raj, w południe wyjechał do Warszawy noPast~iska zllczyn~ją joi; ?Jeleuić się, wkr6t womianowany szef sztabu okręgu wojennece WięC przestallle gnębIĆ ua brak paszy, I go warszawskiego general Puzyrewski.
który podczas ?Jmy (lal się tn uczuć bar- I Petersburg, 24 marca. (Ag. p.). Dziś w
dzo dotkliwie, jak w zędz.ie. Skutkiem bra· domn ko~cioła katolickieO'o otwarto wystaku paszy trudno dostać w Warcie i okoli- wę obrazów galeryi zm;rlego metropolity
cy wieprza tuczonego; rzeźnicy tutejsi mu- Gintowta. Wystawa ma cel dobroczynny.
gzą jeździć po zakup wieprzy n& nadchoBydgoszcz, 24 marca. (Ag. p.). Dziś po
dzące święta wielkanocne aż do Łodzi, o ppłndniu splouą~ tutaj teatr miejski.
uziesi ęć mil odległej. Słono przyjdzie um
Berlin, 24 maraa. (Ag. p.). Ks. Walii
placić za szynki i inne specyały zrobioue wraz z synem był wczoraj na obiedzie
z wieprzy sprowadzauyclt z tak daleka, n hr. Herberta Bismarka dzisiaj rano zaś
zwłaszcza, że dl'ogi znajdują się teraz w wraz z cesarzem zwiedz~1 koszary pulku
okropnym ~tanie. Niedawno mieliśmy tntaj dragonów iUlienia kr610wej angielskiE\i.
pożar; spaliły się trzy. l\todoły~ jedna nalePetersburg, 25 marća (Ag. p.). WiCęgll
żąca do p. O., ubezpieczona na ri. 400 i bernator llHandzkil'l'obrsen mianowany gu'
dwie będące wlasnością p. J . ubezpieczone beruatorem tomsk m.
•Petersburg, 25 marca (Ag. p.). Ogłoszo·
na rB. 1,600. Dzięki pomocy s\r~y i.spJ'zyjającemu kierunkowi wiatru, pożal' nie ny rozkaz ministra wojny 'L&wiadamia. o
Najwyższem zatwierdzeniu nowej nstawy o
pl"lelliós! się na. sąsiednie -zabndow&nia.
zarządzie polowym wojsk podczas wojuy.
Aschabad , 21i marca (Ag. p.). Z Mesz·
TEŁEGRAMY.
cbedu otrzymano wiadomość, że pełnomoc
nik szacba do nkład6w z ruskimi fabrykaBerlin, 23 inarca. (Ag. p.). Komisya kon- mi maclti/l i mecbanicznymi zakładam i w
ferencyi w dziale pracy g6J'1liczej zaproje- sprawie nostawy różnych plozedmiot6w do
ktowała pewne ograniczenia IV gałęziacb budowy Kolei żelaznycb IV Persyl, wyjeż
robót połączonych z niebezpieczeństwem dża w drngiej połowie maja tło Petersdła zycia lub zdrowia. Co do plozeI'wy pra· bnrga.
cy w niedziele, komisya proponuje, aby sa·
Berlin, 25 marca. (Ag. 11.). Ogłos zono
mo og61ne zebranie członk6w konferencyi treść depeszy cesarza Wilhelma wysłanej
J"ozstrzygnęlo kwes~yę, jakie rodza.je zajęć 22 b. m. do pewnej szczeg6luie przywią
przemysłowych wYJęte być winny z pod zallej oń osoby: .Serdecznie dzięknję za
przymuslI plozerwy niedzieleluej. Komisya Wasz list życzliwy. Rzeczywiście prze·
trzecia wreszcie IV kwestyi pracy dzieci i I trwałem gorzkie doświadczenia i ciężkie
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pr~etl6 t oWłenie krią:zect::ek

.....u".Jrlero buliu hudlo"ogo -.- dYKolIIiI>ba4..
tII.3'I,·',·

grykr. - ...... -, r...pik lotni -, óo"y w pierwszem czytanin projekt pra- 3łO,
-, r"p,k :ap••inl. - - -, grOOh ,oloy600-

wuik6w w Irlandyi. Kapitał na ten cel 0becuie przeznaczony, wynosi 33,000,000
funt. szter. gwarantowanycb przez zupeł
nie oddzielny fun<lusz.
Sofia, 25 marca. (Ag. p.). Dnia 2ł b, m.,
arcsztowano w FilJpopolu era6mowową,
żonę ruskiego lekIlIoza; po dokonaniu jednak
rewizyi domowej i zabraniu ,niekt6.ych papier6w, na wolność ją wypnszczono.
WiodeiJ, 25 marca. (Agen. p6ł.). Jutro
zgromadzą się w Wiedniu (łeięgu.ci rząd6w
anstryllCkiegq, ł.nreckiego ibnłgarskiego
na kO)lferellGyę IV prawie zniżenia taryfy
za przewóz towarów na linU kolejowej
O1lribl'od-Osmanbnsza Kunstantynopol; obniżki tej l'Ząd wiedeński ządał oddawna
16<'1. Bulgarya zgodzić się na nią nie cbcłała.
R ~yml 26 mlll·ca. (Ag. p6ł.}. Anglia. i
WIochy porozumiały się co do wspólnyoh
dzialall w celu przywr6cenla pokoju '"
Sudanie. Wskntek tej umowy, włosko
alńsY(lskie vojsk pOHunł się ao Kil. Ii,
gdy jeduo~e nie anglo-egip ka al'mia z
p6łuocy napierać będzie na oddziały derwisz6w.

Ostut,uie

wiadomości

huudlowe.

Warszawa, 24,.gQ IllArca. Weksle' król.. terua. nĄ:
U.rlin (2 iI.) 45.50 t~,1., 4.6.~ 45, 42'/, kup.; Loc-

lly" (3 'u.)
3675 0'1'1,

9.18'/~

itd, 9.18". kn]>.; l'ar1. (10 ,1.)
70 knp.; W,ede6 (8 ) 77.60

36.77'",

77.60, 65 ),."1IP'; -l'/o listy likw. Kr61. Polik. d.
911.50 itd.; m.le 8~.70 iąd .; 6'/. ,o;. w~b .. lnia 11

ewo", - - -,

luob. -

- -

u. 'k or.,

jaglau. - - -, oloj ..epak."y - - -,
loiuT - - - la pud.
Do"iezionn pazeuiey 500, iyta 50, J~.Imi"
- , O l o•• 100. ltToehu polDogo - kor.y.
Waruawa, 2\ marca. Okowita 78'1. • akey~
po k. 9",'/Q' StOillllNt garDc" d. "iadr. 100-307'1..
k \U&

Hun. si. ad..

1&

wia1lro kop. 8~3ł_8"26), u. "&fIL.:iG8

-269. .-.yaki a ",iwo kop. 835'-838', •• plllie<:
272-27" kop. (. dod. nr. "Yloh 2"1,).
peterlb~r. , 2,;·go m...... M!i '" miej..,u ł6.OG,
P..eai9A" ID. 10.50. ~yto 7.7 • • O"'i.... m. 4.76,
Konollll' • III. ł5.00. SieDlio WAIle • GL 12.U,
Zimno.
•• ,110, 25 aarea. P.... lliea 180 - 199 Ma kw*.
maj l!l6.25, Da "'.... pUh Ul4.25. ~y'" 16S17a, Jla kwi8e...rJ 169.50, n" e•. Up. 165.60.
lIaY", 25 'uarea. Ka"a goo<l a ...aga 8&n .....
~~ ••e l~.2ó, ... UJaj 106.00, na "'.... 104.S6.
NIW·York, 2411'0 marca. na"elna 11'/,,, "S. Or·
leani.l0"/...
N.w·Yerk, ~ m....... Ka",a (Fr.ir· Rio) 20.10.
Kaw. Jo'air·Rio li 710w ordi.aarI na mar... 17.• ,
na mrJ 16.82.

TELEGIl1IY Gl.8tlOWl1
&lełda WanzawlkL
ttdano • k06e8m giełdy
z•• Ikele kr6Ikller .. l.lwl
Da BerliD .0 100 mr. • . •
_ LoDdyu .a l Ł.. . . •
Da Pup at. 100 tr. • • •
... Wiedeń sa 100 li. • , .
Za ,ap liry pa.. lwlwe,
Lioty IikW'idacyjno Jl:r. Pol. .
RUlt poiyelka ,,"eio<lula . •
.. 4'/0 poi. " ....... r. ]887 . _
LiBty za.t. • iom. Seryi.)l . .

ł5.50

9.18

36.75

71.60,

46.30

11.14

i1II.60

77.łO

90.50
100.100.2D Ż\,1.; 6% ru8k.a poi. wacholłu,. , r. IBM
116.50
lem. 233.00 ż~d., bkaż z 1866 r. II em. 222.00
97.30
96.30
iąd.; ' ''. pOly".k" w''"'~tr.na Z 18117 roku 86.35
ł'
!t
V.
ź~d, 86.25 plt.e., 86.~0 knp.; 5"fo listy ..,t&wne
9926
Lioty.ut.m. W,,,,. Ser. ~ •
,ien •• kle l .er. P7 .30 iąd., 97.15 kup., !fI .er. lit. A
9650
n'l
"ot
V .
96.45 iąd.; fi'l, li,ty <ao.stlwne m. War.. a",y [ 99.25 Li.ty ....t. m. Ło<hi Seryi I .
96.70
;'~,l.. II 96.50 ż~d., 96.00 kup, III 96.25 -td., IV
9ł..
U.
.'
96.25 itd., 96, 96.1(1, V 96.25 '.,\.; 6% obligi mi ..att.
~
» III.
Worazowy du!e 91.ti6 itd.; 5"fo li.ty ....tt.wne m.
Łodzi Rer .. I 96.50 i~., II 93.75 .itd., ID 93.00 ~.,
Giełda BarllAlka.
IV 92.50 -td. Oy"",,onto: Berho 5'1" LoD(lyu 5'1..
221.76 221.30
P!\Tyt 3'/.. Wiedeń 6'/" Pete...b_rg 6'10, Wart046 Banknot, milkie Euas • • ~
221.- :1"21.50
."
11
ua. dOIt",,, •
kl1l)ontl II: lJotrą.e. 5°1,: lilty A.lłtt.wue ziemski" 121.4,
Oyokonto pry".me. . , •
w ..... I i II 228.3, .Łodzi 188.7. lis.y lik "id. 119.3,
a'/,"(.
pożyczko ~reUliow& 193:7. II a.5.
Petersburg, 25 n\...,a. Wekole na Lon1yu 91.95.
!
II poży.zka wsehoduia 100, III poi.y•• ka ....... ho·
dwa 100.00, 4","10 IiBty ""stawue kr.dyt. siemaki.
143'/.. ok 'ye balik_ ""kiego dl. handlu zagrani...
LISTA PRZYJEZDNYCH
MirO 270.00, petersburskiego bauku ,lyskoutowego
Hlt.1 Ptlokl. H. Niklu. Posnallia, ,Dore.yńlii
677.00, bauku lDi~(I.yo.rodowelfo 537.50, "a.. zaw- • Piorunowa, gwini&ralrl • .p.trokoula, L. PinJr....
.kiego ballkn dyskonto .. ego 292.00
J{. DutliDger, SilberbaDm, Koppolm"nu I A. Ro"
Berlin, 25·go m..e&. B,nknoty ruskie ~ar... haim z Waru.wy, lIIukowaki • OpoUe, A. Duch'"
221.75, n. d08tawę 221.50, ,.ekKle 11& W...... \V~ ~ Z..baj.bła, I!'. ROrold a Ol)lersdoń.., Krli.eb a
221.36, u.. Pete.. bnrg kro 22l.00. n& Pete..burlt Pioukowa, So.rzyńJkl z Rakowic, Abramow.eo
dl. 218.60, na Loodyn króL 20.36, na LoD,ly. alf. Bewla.
. .
20.22'1" na Wi.a1ei,· 170.20, kupouy celoe 3'14.60,
Hltel I.abutrel. Kolub~ ... Pokol.m" Kralr;
5'1. lioty ... tł. ..ne 66.25, ~"fo listy Ukwid.cyjne B...r, Ram.",Orcel, i Pseho_. W.r....y, Saat\r
61.25, pożyezka ruska ł'l• • ISIli) r. 93.70, 4" o i KraUle z KaU .....
1887 r. _ ._, 6'/, rentł.y.lotł.lIl.90, 5'1.1't ,ł. _ll!sł \
Grud Hotol. Pozachowle.,.. O~aro",ski i.L
r.10ł.5<i, pożyczka lf8llb.odUia II em. 68.10, ITI 8.. i- SeideDbeutel. W~nz.",y, S. KUD1ek, z Wroel..",.,
Ryi 68.50, 5." lioty ~aBtawne rnoki. 106.00, 5'1.)10- F. Begere z Fratildn~tu uad lIoDe"" S. A»elm.....
żre,k. premiowa. l8ta roku 161.50, tAka. z IHOO • Dya..bnrga, I!'rumktn z Ko ....... , Jam,olllrl z Ja "
r. 150.15. akeye drolfi ..1. "",.ZĄ".k .."i...l.i"kiei polaka.
ż~,
0111.

"

t1

3""/' 1

z

o

Ł

kredyto.o . autryaelrlo 168.00, ...,.•

19ł..OO, o.k~o

\vII. o oabywanin gruntów przez czynszo- 800,

I

o

Serce moje cierpi, jakbym powtór-

stracił mego dziada, lecz widocznie tak .ego 80.00, "dIakolIto lIiemioclrlogo
pw a
Bogu się podobało I powinienem przenlMć. 5'/, pry ....
laodYI, 25 mr.rea. Po'ycna rutka a t889 rtku
to wszystko, cbociażby zgiuąć było mi
przeznaczoue. Na dolę moją, na pokładzie II em. 9ł " .. 2'l~'I. KODOole angielKi. 97'/,..
Waruawa, :lł mArCa. Targ l1a pl..,. Witko.·
nawy państwa przypadła służba strażowe skiego.
Pueuiu Int. ord. -, paUIl. i dobra - go oficera. Płyniemy po dawnemu i teraz - , biata 600-6"25, wyboru"a C3ó-Gl5, ~
wyboro". ł85 -ł87'1.. Brednio - - - , ",dl,••
całą sHą pary·.
•
Londyn, 25 marca. (Ag. p.). Izba gmin - -,jOCZD ień 2 i 4=0 u,d. - - -, o.iM 300-

l

E

Rada Towal'zystwa D~bfOCZYU.- ~em 'I.'owal'zystw& Dobl'oczynno~ UldoIWODeWkrt.w!.!r~~~. .
ności dla chrześcijan w l'lotr· I pod nadzorem Rady. Re~ektancl .~ do pr..... "Di lakl!ea ł ."r,.~

kowie

ma zaszczyt

.

dekllll'acye w tym względz,le z wysWych warunków,

daDł.~eł~ '"
{
Anieli
(J Knz •
RYllt.II,. 3 T ....

. szczeg6lnieniem

podać do publiczneJ 1'8cZ!} składać ,na ręce Prezesa. Ra- w ladzl przy Nowy.

na posiadane wkłady pienirlne, celem zapisania w nich procentów wiadomości, iż swe warsztaty tkac· dy w lokalu Taniej Kuchni, codzien- t. odbywa się npelu.. .",.prU.
res)lektiwe dywidendy za nbiegły rok 1889.
533-3-2
kie, ze wszystkiemi przyborami, ma· nie od godziny 6 do 7 wieczorem,
otrojnlch
,
tel'yałami. i wyl'obi~nemi tkaninami, z wyjątkiem ~wiąt,lub też przesypostanowiła odstąpiĆ na wyłączną łać tak.owe za pcMII'ednlctwem po-.
.
korzyść , ! ryzyko pry;vatnej osoby, czty.
od kt6r6J wymaga SIę, aby była
Prezes Rady: Srzodnickl.
tI ~ tI
. '
uf'
Zarzą d dób r I. f a br:y ki NIECHC ICE
krajowcem, wyzuania c!u'ześcijańJlod nazwą, w naJlepszych gatu
pod Gorzkowieami •
skiego, Ilokładp.ie znała język miej- Członek Sekretarz : 1. OlewlńskJ. bcb! karlowa~! wY80kie I sztamoninlejRzem ma ~zezy~. ZI'wi.domi~ Szanową Pnbli .. no«ó, że fabryka droi.
8cow'e~ lu.duości, posiada/a taką za.
574-;-1 we,. J/Iok r6wluez ,drzewą~.
~ży Sol": podrabla .etylrleoy fabrY!<i tIJ:ożuy ~Ie('hel(l" I w takowych 8WO'
możność iżby d~wała l'ękojmię że
I krzaki DO SPRZED
A
Je drozue sprzedaje. Upra .... atę WIęc Szauowną Pn/lliezność, "żeby raczy·
warsztaty owe nadal prowadz~ne- ElegaDeklo ~upełnie aowe .. obi. ~ e.te- po cenie bardzo przystępnej w Z,"
la zwracać uwt.g~ n~ otempel ' i napis .. NI~<:Ice." o.lI.DlieilZctane na pacz·
mi będą, a nadto aby zobowiązała do r:p
ehri~~O!,,: .. :,m~uza:!.i:~ u do~ klaiW,'e OK1'odni~':" •
k~eh z drożdżami tejże fabryki i zamiast drożdży z fubryki ftlecbeice
kształcić w tkact\ je dzieci "osz- Jakubowieza; u kogo atróż, w.każ;:"'
Irer .a, przy uhcy lil.lllelniane ~l
me .knpo.wała takowyeh z fabryki Solt.. Stosowne kroki prawne, celem za·
.
T
'"
571-.';1 468 lit. a.
575- 1
,ob,ozema Da przyszłość temu naaużIciu. 100t y rezpo..ęte.
565-3-2
--

.

sukienek dZiecinnych.
lilka tVSIIICV dl1cw OLCHOWYP.I

DROŻDZE!

I

t

~"~P~OT~RZ~EB~NE
~S.'''''.I.I'''''~~~''.o''._.

panienki dQ strQjów

P Odręczn
. e

paBlI~ule dO!J.3.HUtl\OU lI\61I, !J.'p.

' Bcń.o;e'B,e

l. ao
naoki
" oraz pa- Poecilcul'OBaJtuem>
(}(S~eeTB."Bapoo.np.BKTeu.
o6J. ')'Teplo nW'
4
nlenkl do 8zycia słomkowych kape- nu B.U~BOI.1i 62'U Ba ,0"Pl> ....
luszy IV magaz'ynie mód
If~O/lII .. lt o""sllp" , AIlB 188 r. eo
~.,
~
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• ....oe

tl

e,·,

CT . .lOA9L Ba eT". lKHepB.BIa, Ynp:lB.llWe
JIO.... 8110KOlt 4taGp.""olt ...~:li3Bolt )(o~a

ulica Zielono ..... 26~D lit b e.II'lo _S8.l88T'h .'11'0 YUOKJUJyTJilI\ly~~'"
..,.. ". 54 9 l-. • Ka"" uaua,J;uol! O.. IIT ...... ued,ifeTlńlr~
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\lZjlane za najlepsze firmy

BRACIA
BETTE
ul. Bielailska Nr, -f, w Warszawi,e

Główny skład

w

PIEl,,!.R·NIA "N~~N'OWSZA!"
I

Kamienna 1419b

l

W~NA ANAL~ZOWiłZlrB _

Łod.zi do nabycia po cenach umiarkowanych n pp.:

E. Di~try~h, Brednia J.i 8; Adolf Haake, Rynek Gayera; W. Tem-

~~~~~lH
. ~~~~€!~~~C>fl

pelhoff', PlOtl'ko"Wska. lEI 282; Gustaw Zuknilt, Pibtrkowska dom
_.5G~-2
_ _ _ _1:
MallDabel'ga.
.

honbr mme.Jszem zawiadómić, że na nadchodzące Swięta
... WielkąuocneJ Wjpielmć będzie:

PLACKI, 'STRUCLE I BABKI
tak Zwycząjne jak 1 z parzonego
110m Szanownych Pań poleca.

cia~ta,

z ktMemi si'}

w~lę-
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~

__
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,~\'\'

'''-,u ..

DZIENNIK ŁÓDZKI.
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ś W

.Astrachański
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na
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ŁÓDŹ i okolicę, firmy
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ORŁOWA"

"PIOTRA
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HERBATY

SKŁAD
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:ML SPRZĄCZKO~

GŁOWNY

,g}

'68
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~
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~
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.;..
~ Pole~a na nadehodzące 'więta: wina odstałe: węgierskie, francuskie, reńskie, hiszpańskie , szam- ~ ........
......
~ pańskie, rumy, koniaki, araki, likiery krajowe i zagraniczne, oraz towary kolonialne: rodzynki suł ~ ,.!:::
-= tańskie, eleme, mipdały, cykatę, wanilię, oliwę prawdziwą Nicej ką, musztardy fl'allen kic i krajo- Ol ;::i:-.
~ Y' , octy francuskie i (}zekoladę, mączkę cukrową zwaną puder z Cli hu ory zew kieg'o rzuiętego o "'O
....
, ~ na runszynie tu n~ miej cu, orllz wszelIde inne towary w zakre lwlollialny i delikatesów wchodzą ce. """" 'lc::
~1

-

570-6-2

'

Ser prawdziwy Szwaj carski (Emen thaler).

~~~---~
- Teałr ł:oozki.

WINO ze świezych winogron tloczone
w Warszawie
..

VICrORJA.
W C%1fartek, <t 27

mlll'Cjl

1890

m~NEEr,

poIN~"lm

r

.

J1J.t'BOZt, "?~CZ .

ZAWIADOMIENIE.
mia: tĄ Łodzi i okolicy, że w Ilniu 22 UHU'ra
b. otworzylem pl'lIy ulicy J'intrkowskil'j, we własnym 110mll .\i 7~ (I\' Pltl'adyzlp).

Ninil'jszpm z"wlada.miam
1'.

~

Im but.elki w WAR -'ZAWJE I\' 1,11I0[f.Y prJ.)' Illity 'lIudolvej ~r. G.
u " ' . UOt.H,likowlIkicgu, ul. Zawadzka 438, r10111 Rondtbalrra..

Jł.

.~ Wi~śnia&r

-

Łodzi:

w

POC~CIWI

~
~
.......

żadll)' th

Wylączna. s(lI'7.Pllllt.

Karola · Kopczewskiego

'"
>:,

jako produkt czy::-ty, zdrowy przyjclllucO'o l;lDak u, bp;"
przymic. zek spiryllHlU farb, gliceryny i I. p.

Szanown~ Publiczno~ć

skład wódek

;...,

i spirytusu

z dystylarui warszawskiego towarzystwa oczysz!';"ania i Rprzetlai)' spirytusu

o

nagrodzonego dwom .. medalami na wysbwatb paryskiej I warszall'sklej,

~

00

01'81.

~

WIN

SKŁAD

c::

]

węglel's kleh ,

......

Q;)

rrancusklch, I'eilskleh, SZ.'\lu(lailsklch I krymskich. jak row"iey.

lllde,'ów

~

'j

koniaków :=ag"aulc:=,,,yclf,

w wybo\,owych .glltunk ac!l. Poler.aj~c skład. ~n6j Szanownej Publiczności na u/tdcholhące ~wię
ta, mam Jllld7.jp.lę, że ullIllIrkowane"ll cenami I szybkIj. obslu~ą potrafię ~aslużyć nil Jej wzglęl1y·
Z uSZanOW:lDlem

~

~

.ił.

B..tł

111. P O L D.
!ifi2 - :ł-3

po
~.

=;;;..

l.w in iętym

magazynie

kapelusze i fasony
;;;===iH~~~~~~~1
letnie,
'do

Wazne dla

HNOWE MODY"
rocznie 24 zeszytów

magazynu ładna 'i niekt6- '
01'1\ kwiaty, IIKsamity i
do Rprzedania za bardzo

meble,
p.

Słl.

Pań

p. M. ,ulczewskiej

o<ll)ior'em IDrl~vsllft'llna cenę.

Wiatlomość, r10m

KenllOJliBm. ulica KOllstantyuowska.

550-3-3

prCllIlJuel'ować można IV księgarni

R. SCHATKEGO
cena kwartaluie

Rs. 1.20, poferlY!'lczego zeszytu
kop. 20.

P. P.
Niniejszem mamy zas7.czyt zawiadomić
S-7.anowna Pnb'iczlJość millsbt ł,od1.i i okolicy, ' uj

. że

IV

11a'~zym

I

.....

'c(

bnrtowyllLSłłanzi~ sukna ~
p. UostllłblaUa przy ulicy Piotrkow-

FABRYKA TURECKA

OTIOMANA

"

w St. PETERSBURGU.
Warabiaja.a ,,"szrstkio swoje fabrykaty wyl,!,,~nie z tureckiego ,.J·toulu, o czem m~zn& się p~eko~ać w zarządzie ~'"CJ:Z-;t1m. ~a bonD'r fłolecil! swoJe znane, nzyw~Jące .ławy EuropeJskieJ, .ll'"Pł",,"J ,.

skiej Nr. 777 (65)

01'WORZYLI~MY

Ctu·.kie i G,·"r6kfe

po 1'8. I za 100 •• tul<.
Jodnoezeinie rekomenduj. nowo wypu".ezon. gatnuki papiero.h"

, ~Dmd.aż netaliczna ,

i volec:pJ1Y wielki wyb6~' krajowycb jak równiat f'raDcnsklch i aUKiellJkich mate, .:yałÓw 'f doskonałych gatunkach i w najn!}1\'szych (~8etUach.
I

Wazne dla Magazynów ..Lu.\J'u.••

mIRWITZ·i SYN
65.
663-12-2

o
.qJ

P06el.kie
GOl06

UJ

z dlngiemi mundsztukami po rs. I za 100 I.tok .

"gilzacll niesklejanycb po rs. I ZR 100 .z uk.

"'.11J['ł~rol:eJra

O

'rodniego formatn po ,.. I za 100 s.tuk.

HO"pU6Jłe

• (lingiemi mnnd,..tukami

po kop. 70 za 100

Lira w gilz.ch nlelikleJRllyeh po kop. 70 za 100 o.tuk.
''''eatral'
•• e (d.mme)
maleńkiego formatu, z wyborowego tu.... '
.'"
reekiego tytonIu. 'Po kop. 60 za 100 sztuk.

Jak r6wniet tytonie od rs. 2.80 do r •. 15 za funt Wyroby pOWyŻSM
są do lIabycia w ŁodJ:i i okolicy w wielu skład"eh t.baeznych j d)'lltrybu.
cyllth. PP. Ha'.dluj!cycb zawiadamial", .&8 Sklad- Gl6Wlły dl .. Kr6leolwa
Pollklelo, powlerzylelB flr.le W. IUSNICKII Ska w Waruawie, Erywa"·
aka Nr. 3. Ola miastR ł.odzl przyjmuje zamówlenl~ p. Józef BREITMAN,
ul. Pi.łrklwaka ; Hotel HambU1'l!ki w Łodzi;
.
507-6-2
FABRYJtA~T OUOIIIAJl.

Q

