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kowych i win, podobnie, jak to się dzieje brygada konduktorska musi mieć w pociąza granicą.
gu przyrzą(l do gaszenia ognia i uajmniej
- Z Sam81'kaudy donoszą, że wszyscy dwa wiadra. wody. Kouduktorzy są oboprzedstawiający się p. ministrowi skarhu wią.zani ol1chodzić wagony po kilka razy
Przemysł,
przedstawiciele firlll> handlowo - przemysło- tak w ciągu dnia jak i w nocy. Lampuwych i trausportowych, oświadczają się za cerzy i palacze wagonowi w razie ciągłycll
CIa.
koniecznością pobudowania w jakllajkrót- i codzienuych dY'~urów, jeżeli większa część
- .Ndwosti~ donoszą, że w celu walki szym czasie drogi żelaznej do Kokandu i tycb dyżurów przypada na noc, winni
z kontl'abandą ma być wzmocnioną straż Taszkientu.
[mie~ wypoczynek dwudziestuczterogodzinopograniczna na granicy austl'yackiej i na
- Świeżo ogłoszone pr7.episy o zapobie- wy przynajmniej raz w tydzieil. Jeżeli
Kaoka;LiEt
ganiu pożarom w pociągach dróg żelaznych mają dyżul'y dzieune, winni być wolni po
Drogi żelazne.
zawierają między innemi następujące PUII- 16 godzinach slnżby. Większa część po- Zarząd kolei wiedeńskiej, po porozu- kty: Piece, bez względu na ich system, wyższych przepisów wchodzi w wykonanie
mieniu się z kolejami: Iibawsko-romeńską nie mogą być umieszczane w takich wa- z dniem l (13) stycznia 1891 1'_
i 16dzką, ma wkrótce wy~pić do depar- gonach pasażerskich i aresztanckich, wzdłuż
Handel.
lamentn kolejowego z wnioskiem przedłu- których niema przejścia. Podłoga, sufit i
- Na. mocy rozporz'ldzenia gubernatora
żertia terminu ważności obecnie obowiązn- ściany około pieca muszą być obite blachą ra.tlomskiego, w osadzili Bziu, stacyi kolei
jącej taryfy na przewóz spirytnsn do Li- żelazną na wojłoku. Rury do dymu i 1'0- dąbrowskiej, co wtorek odbywac się będą
ba1"Y ze stacyj "tutejszyćh dróg fżelaznych. ry rozprowadzające powietrze ogrzane po- targi.
- Kt'ą~ące od pewnego czaSu pogłoski winny być zl'obione z materyału niepalnePieniądze.
zastosowanin na kolei wiedeńskiej, na go. Pa.liwo dla wagonów mieścić się musi
- Lwowska izba handlowo·przemysłowzór Austryii WęgieJ';-taryfy strefowej dla w osobnych skrzynlacb. Niewolno oś wie- wa postanowila starać się o otwarcie giełruchu pasażerskie%o, jak donosi .KuI·yer Uać wagonów wewnątl'z olejami mineral- dy pieniężnej we Lwowie.
warszawsld" , ukaznją si~ zupełnie bezzasa- neml\ 'l'akże. do ręcznych lampek służby
Przemysł.
dnemJ. Nietylko; ' że pod tym względem w pociągowej nie mogą być nżywane oleje
- W rzędzie pierwszych projektów do
śferach właściwych nie powzlętoltadnego mineralne. Nad lampą IV suficie wagonu !lrawa, które mają być rozważane w rapostHnnwie'riia, ale sama myśl projektu po- winna być wyprowadzona rura najmniej dzie pailstwa na sesyacli obecnycb, znajdudobnego nie była nigdzie dotąd poJ·uszon!!., na topę długa. Wszystkie wago~y pasa- je się projekt do prawa o odpowiedzialnoczego "najlepszym dowodem jest ta okolicz- terskie i aresztanckie powinny mieć mię· ści właścicieli fabryk i zakładów fabrycz no§ć, iż , o(lliośne wydziały kołei, kt6reby dzy sobą swobodną komunikacyę. Za.my- nycb za kalec~l1'o robo,toików. Omawiając
zebraniem materyału przygotowawczego karne nil klucz dl'Zwie>:ek w wagonach PII- szerzej tę kwestyę, .Swiet' zaznacza, że
zająć się przedewszystlc.iem~ ' musiały, nie o sażel'skich z pl'zejściami, również zamyka· obecny stosunek pracowników do pracotern nie wi~llzą. Jako inlly, a chal'sktel'y- nie na klncz drzwiczek bocznych w wago- dawc(lIv, którzy drogą kosztownych procestyczny szczegóI dodAć należy, iż o uowym naćh pasażel'skich i towarowych, O ile' sów mogli być zlliewata.ni do wypłaty
s1st\\mie wptowadzonym od rokn W Wę- w nich są prte\\'Óżeni p,\Saż~rowill lub wsparć inwalidom fabryc~nym, wymagał
grzecb, ~ ' modyfikacyach taryfowych, obo- wojsko, nie jest dozwolonIl. Używauie od dawoa zmiany radykalnej. .Bmk stowJąznjącyciJ. od l--go lipca na kolejach waty do obicia. ścian i snfitów w wago- sownego pmwa wywołał indyferentyzm
państwowych ahstryackicb, zarządy kolei nach. oraz rolet d:ilutowycb lub kokoso- właścicieli fabl'yk na nieszczę~c!a robotnin8szycll najmniejszych danych nie posiada· wych, wreszcie wyścielanie wagonów dy- ków, a. to gl6wnie z po wodu dotychczasoją, a interesanci, pl'3gnący zasięgnąć w tej I wanami, jest 7.&kaJlane. Przestrzeil w wej bezkarności. Na zacho'azie robiono
mierze jakiclikOlwiek informacyj, zwrace,ć drzwiczkach, w ktÓl'ą spuszczają się okna, wszystko, co można, dia zabezpieczenia 10się sami muszą do źródła.
,
musi być obita blachą metalową, obok zaś Sil robotników i tylko u nas nie pl'zedsię_ Do rozpatrzenia ministeryum komuni- musi ' być pl'zyrząlj do wody. Używanie bl'&no nic, albo banlzo mało. Jak ważkacyj wniesione będzie podanie o aozwole- w wagonach pasażerskich wszelkiego 1'0- nem jest pod względem pl'aktycznym, czyli
nie urządzania w wa!l:onach poci ągów dr6g dzajn lampek spirytusowych lub benzyno- IV znaczeniu doraźnej bonifikacyi, prawo
żel.llznyqh/(b,ufetów ~~dzi~~ych ze spI'zedi\- wych dla rozgrzania pokarmów lub do in- zabezpieczające los robotników, świadczy
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statuty dla rn~
skich kolei źelaznych okrdlily odpowiedzia.lność tych kolei względem oficyalistów
i pod.r6żnych, wypadki stały się dalekó
rzadsze mi. Wypadki, powodujące kalectwo lub śmierć robotników fabrycznych,
są jeszcze mniej do darowania, niż wYpadki na kolejach. Sciśle, biorąc, fahl'yki nie
powinny znać wypadkowogci, a jeśli jest
co, to tylko niedbalstwo, a wobec tego
tem większą powinna być odpowiedzialno§ć
właścicieli fabryk. Nowe prawo zniewoli
icb do zastosowania u siebie ostatnich wy~
nlków techniki fabrycznej, co znown mnsi
oddziałać z konieczności i na ulepszenie
produkCJi. Słowem, z każdego punktu
widzenia. - pisze .SwieL" - nowe prawo
bę(łzie dobroczynuem dla przemysłu i ży
czymy tylko, żllby jaknajprędzej mogło ' ujrzeć światło dzienne.'
- Budowa fabryki prochu minowego,
jak donosi "Kuryer warszawski", szybko
postępuje
pod kierunkiem specy&lńycb
techników. Proch, mający się wyr&bl&ć
będzie przllznaczony do rozsadzania węgla.
kamieonego i marmurów \v kopałniach.
Według statystyki, proch minowy dotychczas z zagrauicy sprowadzano w" i1ości od
30,000 do 40,POO pudów. Towarzystwo 1.&kładające fabrykę, powierzyło administracyę pp.: K. Grodzkiemn i B. Ronczewskiemn w Warszawie.
- Zarząd gÓl'Uiczy wyasygnował w rokn bieżącym 5,000 rubli na dalsze poszukiwa.nia. węgla ka.miennego w oltręgll .~
mireczyuskim. Dlłlo doltoulUlla. tyc\ł. ro~
delegowano Inżyniera górniezego, Bmsnicyna. Gł6wne roboty mają być Z8Śl'odko
wane w powiecie kopaIskim.
- Podczas wystawy tnrkiestaóskiej ma
być dokouana kilkakrotnie ekspertyza. pobUczna tnrkiestailSkiego sorgo culn'<1weg~
aby dali możność zwiedzającym wyst;J.Wę
obeznania się naocznego z własnościami tej
rośliny, która w przyszłości stanie się niezawodnie nader pożyteczną·
- Założone wiosną roku bieżącego Vi Pę-

małemi zmianami styrowemi ' calkiem jeana- nikę rozstrzygniętą, ----a-t6dź znajUuJe Się pana i pozostaję l t. 3,-:-:K"Ziiii!iJ1liit lIla
ko, twiel'dząc zgodnie, że projekt jest .n- w wyjątkowo pod tym względem tmdnych cyOlwryusza 7mll.Glizacyjnego· .
Honor Dli&~ta nratowaDyl-Herb dla Łodzi.-Optymi§ci i pessymiśp\ 'kanalizacyi. _ Watpliwośei, dr9'
"ące przyszłycli akeyonaryosz6... ...:. Przedsi9bier·
stwo teal.i-alD6. -l1tIpiowizowani dyrektorzy.-Te·
noro niem.al-Habem .. papaml-Odroo.on& s<eOL
Robol' miasta nratowanyl zwyciężyliśmy
na to(ze Wf Selinówce nawet bez 'Pomocy
zagr~nicY,,,wezwanej na odsiecz. Zwycięstwo to r obecne dość pomyślne dla przemysłn czasy, taką mnie napawają otuchą,
że rz ucam ' w
miejscu projekt doniosły
postarania" się we właściwej drodze o zmianę herbu miasea (co prawda, nie wiem,
czy plebejnszowska Łódź posiada herb jaki). Paryż posiada, jak wiadomo, w herbie
swoim óhęt z napisem na żaglach: .1Iuctllat nec mergitljr"', t. j. co ma wisie6, nill
u(011.1e. Z~ dokładność przekładu nie ręczę,
bo łacina szkolna całkiem mi nleciam z
gł owy, jlole 'pr~ecież ptzedewszystkiem o
sens moralny chodzi, a że nasza Łódź umie
plywać Pll pilisku, tego nikt nie zaprzeczy.
Co mi tam za sztuka pływać po wodzie i
nie tonąć. ale płynąć łodzią po piaskn to
!1.0piero sztuka! Proponuję zatem wystarać
Się o 'herb następujący: łódź na kólkacb
z napisem na żaglach: .nie tonie, bo się
kręci" ,(niby te kółka).
1'1'udn6, moi państ'IVo, jak gdzie niema,
wody, trzeba je1:dzić na kołacb, nawet' kanalizacya na to nie pomoże. Ostatnią uważałem całkiem niesłusznie w którymś z dawniej~zych fejletonów za myt, za marze~ie .
dalekie od l'zeczywisto§ci możliwej do 081ągnięcia, i wsp6łwyznawców miałem bardzo
wielu, tymczasem _ o słodki zawodziel iedno~z~nie dnia jedn~go, jednem najwi(locznleJ pillane pi6rem I jedną natehnione...
my!!lą przewódnią, odczytałem w kilku 01'ganach prasy warszawskiej wzmianki o
tem, że pi'ojekt urządzenia w Łodzi wo·
dociągów ' posunął się znacznie lIap~zód".
Resztę szczeg(Ołów podaj/ł korespondenci z

tem

M-

silnie popierany przez tntejszych przemy- warunkach, nie posiadając wylotn dla kaDrugie przedsiębierstwO, czysto łódzkie,
ą):owców", a jeden dodaje, że na amato- nalizacyi, jaki np. Warszawa ma w Wi- przeszlo jnż z dziedziny marzeń w krainę
rach kupna przyszłycb akcyj przedsiębier-l śle. Czy niewłaściwem byłoby wobec tego rzeczywistości, wyrażając się utartym stystwa wcale ni.e z~ywa .. PessJ:miści zatem uzu\lełni~ projekt przez zaprow~d.zenie fa-Ilem dzien~ik~rsko-reporterskim .. Co prawsą zawstydzem, D1e dali przeCież za wy- bryk aCyl pudretty I w ogóle umiejętne zn- da, przedslęblerstwo to potrzebuje §rod~6w
granę, cboć nie oponują w zasadzie prze. żytkowanie ekskl:ementów i nieczystości, materyaluych mniej o jakie kilka. milion6w
ciwko pożytecznemu projektowi. Od jedne- co, zdaniem niektórych facllO\\'ców, mogło rubli, co ułatwia zadanie, zato więcej ono
go z niedowiarków otrzymałem pismo, któ· by dać rocznie około 800 tysięcy rubli do- na bruku łódzkim wymagało d.,brej woli
rem u ndzielam tn miejsca, jako pochodzą- chodu? Czy system ów kanalizacyi rzeczy- jednostek, godzenh sprzecznych żywiołów
cemn od fachowca, obeznauego z natnral- wiście usunie ua przyszłość spory i proce- i poglądów i łączenia ich na jednem 1>olu
nemi waruukami zaopatrywania Łodzi i 0- sy jll'zemyslowców łódzkich a eweutual· działania. Ta wspólna działalność u uas,
kolicy w wodę, oraz z postępem techniki nie i miasta z okolicznymi mieszka.ńca- .fakt to tak rzadki, tak na gruncie na.szym
w tym kierunku. Oto co pisze ów kandy- lni o zanieczyszczanie wód i gl'Unt6w? dodatni i przez pessymist6w niespodziedat na nabywcę akcyj przedsiębierstwa Wątpliwość ta tembardziej jest nzasadnio- wany, że wykracza on poza szczupłe rAwodociągów łódzkich:
ną, że budzi ją również i kanalizacya war- my czysto artystycznej sfery, do której
.Szanowny fejletonistol
szawska, a Płock i Włocławek, położone sam objaw należy, i wkracz" w dzieaziuę
.Racz, gdzie należy, !lodnieść celem 0- w dole rzeki, obawiają się, czy nie będą fakt6w ogólniejszego znaczenia. Z tego też
trzymania wyjaśnieli z kompetentnej stro- musialy zatykać nosów niegościunie przed pun'ktu widzenia witając rozpoczynający
ny wątpliwogci, zakłócające spokój du- wonią raI wiślanych-. płynących od skana- sezon teatr, stworzony usiłowaniami konBZy i ochładzając spekulacyjne popędy lizowanej Warszawy.
sorcyum teatralnego, z~iemnóSe~ykandydatów na nabywców akcyj kanalizanie się tutaj ecllem zniUiii1.;j r.zeScCDnb!i.
h
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Wreszcie,
radzi
by
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mieć matel-YILI do
•. K'-tń ta pozoSlyąc
t .
~.! h
h
cYJnyc, tem WięceJ, że IV pessyouzm wo.
.
.
.czno.cl.
za sretąro
dociągowy licznych w Łodzi liczy współ- wlllosków,. czy ten, sy~tem ~Ie. p~clągllle za zawi§cl. prQwincyonaln.>;cb ploteczek knmowyznawców, co młodemn przedsiębiel'stwu s~bą rÓWDle nadmlerlll.e ?bclązałllcych bn.- ś7.e"K, złośliwICh uwag I ( p., otaczająeyclt
wyjść na dobre nie może. Chodzi nam . dzet m1asta ~os.z~ó'w, J.ak kana!lzacy~ W&!: każde dZieło niedoskonałe, bo ludzkiel'rzedewszystkiem o wyjaśnienie następują- zawska, z JakiejkolWiek bO":lem kl.~ ze~1I widzi sam fakt tylko i przezwyciętone
cych wątpliwoścj: czy to prawda, że IV od- k?szt.y te ~ędą 1>okryte, zawsze odbiją Się trudności i otacza wykonawców pI'ojektu
nośnych obliczeniach przyjęto zbyt nizką, na. kieszeDlach kon.sumellt?w \~ody. Pr~y- zasłużonem uznaniem. A. kłopotów mieli
w porównaniu z warszal'tską, normę stóp s.zll nabywcy akcYJ kauallzacYJnych chcle- oni w nowej dla nich dziedzinie działania.
sześciennych wody na jednego 10dzianina? hby to wszystko zawczasu rozwazyć.
niemało, odrywając się przytem od swych
Jeżeli tak, to skąd wywnioskowano, że 10.Skromne te moje nwagi przesyłam pod zajęć codziennych i poświęcając na usługi
dzianie cierpią. na wstręt do wody (nie adresem twoim, panie felietonisto, {i tem ogóln czas swój i siły. Znowu zatem ~a
wodowstręt, broń Boże!). Na jakiej zasa- przekonaniu, że i w Łodzi, jak gdziein- ludnila się scena teatru Victoria i kulisy
dzie uznano, że w najbliższej Łodzi okoli- dziej w miastacll wielkich, pra a powinna z najlepszych możliwie sil zgl'omadzoną
ey nie ma d~statec~nej jl~ści wody. dla szeroko i dlugo rozbierać sprawy, intere- drużyną artystyczną. Co. nie miara było z
przeprowadzenia proJektn I postano\VlOnO slljąc.e ogół i nieohojętne dla jego dubr.- tem kłollOtU. • 'l'enora Dle mamy, tenoral'
sprowadzić wodę, aż z rzeczki Grabi, któ- bytu i wygody, a ponIeważ ten ogół o wolali ojcowie teatru, skwaszeni niedawn o
ra, tylko pl'zy owej nader nizkiej norwie kwestyach technicznych sądzić samodziel- figielkiem p. Olszllwskiego. Nawe~ p. Ko p~t?P sześćciennych WO?y na. ~łowę, może nie nie może, mając więc dać potrzebne c~ewski, d>,I'~ktor a.rty tycz.ny,. tak się ~e m
Jej dostarczyć dla Łodu. RadZIbyśmy tak- środki, 111a prawo żądać dostępnych obja- D1e mariwtł, Jllk 0111, spokOjni I chiodni o że dok.ladniej się ~beznać zawcz1ISu .Z 8y- śnień zasa(llliczych części projektu, aby bywatele Łodzi, nprawiający fachy calkiel1l
stemem kanalizacYI dla Łodzi, przyjętym módz sądzić o tem, czy ... lokata pieniędzy praktyczne, ze sztaką dramatyczną lIa'" e t
przez twórców pl·ojektu. Wiadomo bowiem, będzie pewną. i zyskowną· W tern prze- w luźnym nie będące zwiąr.kn. • Te t§>4,1ł
iż właści~ie do~ j~z~ze. kwestya najdo- świa<,lczeni ll, mam nadzieję, że skromne u- uie mamy! . tenora nam daici~l" - WQ Ilłll
9kona.18zf~ kauIIlIzacyl D1e Jest IH"Zflch tech- wagi moje uie będ4 pominięte przez szau. pl'zedst wlClele kon. orcyum w!lród go r~z-
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tersburgu towyrzystwo dla. eksploa.tacyi
substancyi ogniotnvalej Babajewa posiada
obecnie trzy fabryki tej slrilstanqi , z kw·
I'ych dwie \lrzyj~ło od wynaJazóy. a trze·
cią otworzylo samo. BabajewojVi pozost&·
wiono do stawę dla kilku gubernif, z obQwiązkiem otwarcia siedmiu fabryk, z klbI'ych otworzył już trzy kosztem przedsi~bierców prywatnych. Z różnyeh miejscowo 'ci nadchodzi mnóstwo zamówień na tę
substancyę. Z samego kraj u nadbaltyckiego w ciągu 1'/. miesiąca nadeszło zam ',.
wień na 70,000 pudów. Cen ę substancyi
obniżouo znacznie; obecnie kosztuj e onl\
1'/. robili. za pud. Kilku kapitalistów, jako to: pp. Paradiejew i sp., -dom handlowy
braci Złokaznowów, Asznrkow, Swiesznikow i inni zobewiązaii gię sami urządzić
fabryki sub tanoyi, za co płacić mają towarzystwn po 50 kop. od puda, )lrzyczem
towarzystwu sluży prawo naznaczania majstrów i nadzór llad rJobrQcią gaLunku i ilością wyrabialll\i substancyi. Towarzystwo
ubezpieczeil "Moskwa".j dla budowli, do
których nżyto substancyi, ustępować będzie
50°/,. Prócz tego tOlyarzyst\vo eksploatacyi snbstancyi nosi się 7. zamiarem ułożenia własnego towal'zystwa nbezpieczeń,
a PQQczas jal'mal'kn niiszonowogrodzkiego kupcy podpis/lli na ten cel sumę
500,OOQ rubli. l 'owarzystwo liczy na zbyt
pół miliona pudów substancyi rocznie.
- Pomyślne rezultaty, jakie dały próbne zagtosowania węgla kamiennego z południow ej Ro~yi na statkach fioty czarnomorskil\j, skłoniły mi)listerynm marynarki
do używ ania w przyszłości węgla rnskiego
wyłączni e. Zawarto już z tOIViirzystwem
,Południowa Rpsya~ UUlOWę, mocą której
towarzYiltwo obow i ązanI! jest trzymać zapasy )vęgl a kamiennego, oznaczone kontraktem, w lIortach następuj4cych: Kercz,
Teodozya , Sewastopol i Jalta. Przywóz
węgla anjrielskiego, używanego dQtychczas
przeważme w portach Rosyi poludniowej,
poniesie s kutki ~m tego znaczne straty.
- Departament gÓl'lliczy otrzymał wiadomogć, że w pobliżu Wercboturia na ralu odkryto bogate vokłady rndy platynowej, nader obfitej w metal.
Telegrafy.
- Glówny zarząd poczt i telegrafów donosi, iż lIa stacyi pocztowej w tawiskach,
w gub. łomżyński ej, otwarto stacyę tel egraficzną.
- Sieć

telegrafów IV Rosyi europejskiej
w roku ,1891 przedłużona będzie o 1,252
wiorsty.
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(-) Nauczyciele elementarni. W o kręg u
tutejszej dyrekcyi naukowej zaszły nas tępnjące zmiany: nauczycielem szkoly począŁ-
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DZIENNIK ŁÓDZKI.

gminnej w Łączkowicach powiatu nych u Moszka Weinberga, 26) Ludwikowi
brzezińskiego, mianowano Emila Reieherta SybiIskiemu o pobicie Maryanny Nowickiej,
wy«:llowańca seminaryum warszawskiego; 22) Antoninie, Józefie i Maryannie Olszak
nlUluycielem początkowej szkoły wiejskiej o zobelżenie i pobicie ,Justyny Kriege.r,
w KatarzYllowie, powiatu brzezińskiego _ 23) Joanuie Rodemacher o niewykonallie
O kal'a Bausza, wychowańca tegoż semi- rozporządzeil policyjnych, 24) Fryderyki,wl
naryum; pomocnikiem nauczyciela żydow- Majerowi o wykroczenie przeciwko ustawie
skiej szkoly początkowej w Zgiel'zn-Szy- budowlanej.
mona Scbnappera; nauczycielem początko(-) Z sądu. Sędzia 2-go rewiru w dniu
wej szkoly wiejskiej w Zelowie powiatu wczorajszym skazał na trzy tygodnie areszlaskiego-Stanisława Augustyńskiego; p. o. tu p. Henryka Stw'm, parasolnika tutejszenauczyciela początkowej szkoły gminnej w go, za obelgi słowne i czynne wyrządzoTeodolinie powiatn brzezińskiego -A lberta ne pannie Jadwidze Ci n!selli, córce bawiąEngla. Młodszego nauczyciela łódzkiej szko- cego w naszem mieście dyrektora cyrku i
ły miejskiej ?Ii 15 Aleksandra Puchnarowi- pani Lojal. Obie panie z polecenia matki
cza, przeniesiono na takąsamą posad ę do panny C. udały się do p. H. S. po odbiór
szkoły 2-klasowej żydowskiej w Łodzi; parasolki, oddanej do reparacyi. Ponieważ
nauczycielkę początkowej szkoły miejskiej nie miały marki , gdyż takowa zaginęła, p.
w Zgierzu, Zofię Kostenko - na posadę H. S. nie chciał wydać parasolki, a nadto
młod zej nauczycielki łódzkiej szkoły Ni 15; w sposób nieprzyzwoity zaczął traktować
nauczycielkę szkoty początkowej IV Lubo- obie panie. Gdy zaś panna C_ zwróciła mu
CllOi, Aleksandrę Poci~lujowę - 111\ posadę uwagę, żeby się nie zapominał, obl'zucił ją
nauczycielki szkoly miejskiej żeńskiej w 'obelżywemi słowy i nderzył w twarz dwa
Zgierz n; nauczyciela szkoły początkowej razy. Podobnie postąpił z panią Lojal, kwprzy cukl'owni w Rudzie, Pabianickiej Leo- ra wystąpiła w obronie panny C.
na Janickiego-na posadę nauczyciela szko(-) Zebranie ogólne członków stowarzyły gminnej w Lubochoi.
szenia spożywczego odbędzie się dziś o
(- ) Zjazd sędziów pokoju miasta Łodzi godzinie 5-ej po południu w lokal n towaw duiu 4 października r_ b. osą(lzi: jeduę rzystwa kredytowego m_ Łodzi.
s lll'aw ę cywilną w drodze apelacyi, jednę
(-) Od zarządu tełefonów otrzymaliśmy
sprawę cywilną w drodze kasacyi z )10- list nastliPujący: W nnmerze 217 .Dzienwództwa Jakóba Stefańskiego, przeciwko nika łódzkiego ", pod tytułem .Brak tele·
Janowi i Antoniemu Eliasikom, oraz Sta- fonów przy domach rekwizytowych tutejnisław ow i SnskielT!u o rs. 30; jed nę skargę szej straży oguiowej ochotniczej etc.', jest
incydentalną Emesta Millera i Karola Stet- zrobiona nwaga przez szanownI} redakcyę,
tigena, podauą na rezolucyę sędziego po- że może też i zarząd telefonów zechce się
koju 4 rewiru miasta Łodzi i 24 sprawy przyczynić do pomyślnego jej załatwienia,
karne, a mianowicie: l) przeciwko Anto- ob1liżając opłatę abonamentu. Otóż w odponiemu . Karolewiczowi oskarżonemu o po- wiedzi na te ostatuie słowa, mam honor
bicie Mendli Janowskiej, 2) .Juliannie i jej oświadczyć w imieniu tegoż zarządu, że
córce Walickim, tudzie ż Juliuszowi Benlu- wszystkie cztery oddziały straży ochotninek, oskarżonym o s potwarzenie CÓ"ki Ju- czej łódzkiej korzystały z nlgi , jaka przyIiusza Ałbrechta, 3) Stanislawowi i Floren- sługuje aboneutom r~dowym, to jest płaty nie małżonkom Kędzierskim o obrazę ciły po 125 rubli rocznie od abonamentu;
słowem i czynem sołtysa Marcina Pluciń- ulga ta została wyjednaną stal'8niem zaskiego, 4) Wawrzyńcowi Poplawskiemu o rządu telefonów u naczelnika poczt i telekradzież, 5) Andrzejowi Steglh\skiemu o grafów okl'ęgu warszawskiego iz tej nlgi
wykroczenie przeciwko ustawie bndowla- zawsze mogą korzystać.
nej, 6) Józefowi Eliasik otosamo, 7) IgnaZ poważaniem J. KossolnuJ.zki.
cemu Kuapkiewicz otosamo, 8) Józefowi
(- Skuteczny środek . Dwu przedsiębierPieprzowskiemu otosamo, 9) Stanisławowi ców tutejszycb ubieg&ło się o korzystny inJabłOliskiemu otosamo, 10) Maciejowi teres. Ponieważ obaj stawiali warunki cozewczyk otosamo, 11) Jallowi SZton er o raz dogodniejsze dla sprzedającego, nie mógł
handel w czasie niedozwolonym, 12) Karo- żadeu z nich zawrzee umowy. Na kilka
lowi Fogel otosamo, 13) Józefowi Majew- dni przed ostatecznym terminem na oddaskiemu otosamo, 14) Lajzerowi Dawido- l nie przedsiębierstwa, jeden z nich ofiarowiczowi o pobicie Anny Lichtenstejn, 15) wał współzawodnikowi X. kilkadziesiąt rui 16) Franciszkowi Sieger o zobelżenie Jó- bli odstępnego, a gdy propozycya jego byzefy Wieczorek, 17) Janowi i Józefie mał- ła odrzuconą, uciekł się do wybiegu. Peżonkom Murawskim o samowładność u Ro- wnego dnia X. otrzymał z Płocka depeszę,
cba Baranowskiego, 18) .JÓzefowi Łukow-I podpisaną przez dobrego znajomego, z zaskiemu o pogróżki i zobelżenie Rocha Ba-llViadomieniem, że bawiąca tam jego żona
ranolVskiego, 19) Maryannie Przybylskiej uagle nwarła. PrzerllŻony okropną. wieścią,
o zobelżenie Maryanny Berczak, 20 ) Sen- natychmiast udał się w podróż i przybyderowi Pakuła o kupno rzeczy skt-adzio- wszy na dl'Ugi dzień do Płocka, zastał żo-
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ki ciągłych przygOtowań do odpowiedmego , 5)
zagoąpodarow allia i zainstalowania teatru.
Hrabia. W"odziński.
Kwaśne miny, złe humory, a zmartw ienia
wystarczyłoby naj mni ą; na dziesięciu dY-,
rektorów teatralnych. )lie wiedząc o niczem początkowo, llytam jednego z członków konsorcyum o zdrowie, o stan interePrzekład z francuskiego.
sów, skrzywiona bowiem mina obudziła
we mnie niepokój o te szacowne warunki
(D
do szczęścia mego uobrel5o znajomego.
alszy r:iąg-patt·z Nt·. 217).
,Tenora niemal " - odpowiada z patosem
Była piękną, umiała być rozdzierającą,
zrozpaczonego dyrektora teatru, któremu, namiętną, wzrusz ającą, wspaniałą. Nazajak IV operetce, uciekl tenor z forszusem jutrz cała publiczność przyklasuęła . Nowa
i primadonną (uiech tego przypadkiem nie gwiazda zajaśniała na horyzoncie artystyczweźmie p. Olszewski do siebie).
nego świata. Debiut ten stał się w jej ży- Czeg-o 'panu brakllje?" -pytam z nie- ciu wypadkiem wielkiej doniosłości. Dotąd
dowierzaniem.
żyła jak mala dziewczynka, na drugi plan
- Tenora nie mai-powtarza tonem ża- usuwana. Gdy pałac jej matki ot wiemł się
lu i zawodu pełnym.
na wieczorne przyjęcia, przez wszystkie
- ,Rabemus papaml"-wrzasnął mi we- dzienniki opiewane, nie wychodziła po więsoło nad ucbem przed kilku ' dniami zacny kszej części ze swego panieńskiego pokojurysta, przeobrllŻony w improwizowanego iku i czytała jaką hiszpaliską książkę, a
dyrektora teatru.
światło lampy rzucało cień na słodką, )lo- Co jemu się stało? -)lomyślałem, gdy ważną twarzyczkę, wielkie czarne oczy, IV
mi zakomunikował wieść radosną, że pan których drzemały niezbudzone dotąd niLOlszewski zdecydował się nareszcie !lpie- miętności...
wać nam i z primadonną i forszusem uie
Czasami budziła się w niej ciekawość,
myśli uciekać_ - Chwała Bogu-odrzekłem gdy słyszała opowiadania pokojówek lub
z uśmiech e m.
dam do towarzystwa matki o wspaniałości
-- Łatwo się śmiać teraz, a coby się toalet damskich; wówczas opuszczała książbyło stajo z OlJ~retką bez tenora i z nami kę , wychodziła z pokoju i stała pochylona
bez opereLki? Ładnieby się popisało kon- przy poręczy od schodów.
sorcyum teatralne - zakończył, obcierając
\V halli parterowej, przerobiouej na jaczoło pokryte znojem trudów dla ogólu i śniejącą światłem oranźeryę, przesuwały
zaprowadził mnie do odnowionego we- się jedwabne treny, lśniły bl'ylanty, a jewnątrz budynku teaLraluego. Widownia, duocześnie dochodziły do uszn młodej dziewktórą dzisiaj (.Dziennik' ma zwyczaj w ta- czyny dźwięki orkiestl-Y, połączone z gwakich razach pisać 1VczllYaj, ale felietoniści rem rozmów i turkotem nienstannie nadbywają niesforni) zapełni publiczność, cieka- jeżdżających powozów. I uagle wszystko
wa rezultatów owych usilowall-widownia to zmieniło się w jednym dniu. Odtąd Pawygląda nader sympatycznie, znać, że od- ryż cały legł n jej stóp.
nowieniem i dekorowaniem sali kierolvał
Była bogatą, miała podpisać kontrakt,
zmysl nie spekulacyjny tylk o, lubiący tanie który przyniesie jej w jednym roku tyle,
efekty, ale przedewszystkiem artystyczny, ile mając jako posag, czułaby się szczęślipragnący, aby lJUblicznoiici było tu wygo- w,! niejedna dziewczyna. Doznawala llCZlldnie. Blyszczą się świeże barwy, a scenę cia dziwnej ros koszy, niby upojenia, które
napełnia wesoły gwar odbywających próby uszlachetniało wszystkie jej wrażenia i
artystów; jakaś atmosfera pełna otuchy i zdolności.
nadziei zapelnia skromny na z przybytek
ły zala oklaski tłnmu, a IV tych dluzwid llramatp:znej, która, oby wreszcie gich cbwilach ci. zy, gdy tylko jej głos rozzyskal:\ Rtałe i Il'odne Riehie W Łodzi ogni- legał się w sali, słychać uyto westchnienia
ko...
pelne u wieibieii, któl'_e ją dolatywały z głp,HOI/I07umr...
bi u-j olbrzymiej sali, gdzie nie widziała
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w najlepszem zdrowi~. Pod~i8all~
depeszy znajomy zapewOlł go, ze żadnej
depeszy nie wysyłał. Dopiero po POwrocie
do Łodzi wyjaśniła się rzecz cała. Depe.
szę wysłał współzawodnik X-a, kWI'y podczas jego nieobecnoMci zawarł kontrakt i
dostał przedsiębierstwo, o które ubiegali Rię
obaj.
(-) Siłacz. W cyrku Ciniselli'ego skla_
da dowody niepospolitej siły mieszkaniec
tutejszy, p. Karol Wollf. W środę pasowlI
się on z jednym z braci &as80, którzy 0<\
kilku tygodoi popisują się w Łodzi produk_
cyami, wymagającemi wielkiej siły. W cią.
gu lO-minutowej walki żaden z przeciwni_
ków nie nzyskał przewagi. Na przedsta.
wieniu piątkowem próbQwał się znowu z
drugim p_ Hasso, tym, który rozrywa silą
naprężenia mnskułów dośĆ grube łalicus"ki
żelazne. Ten ostatni ma mię~ nie rąk tak
potężnie

rozwinięte,

iż zdawałoby się, że

uder.leniem pięści móglby zabić wolu, tymczasem p. WollI' jest stosunkowo dosyć
szczupły i z pozoru nie wygląda na herkulesa. Pomimo to, krótka próba wykazala
pewną przewagę siły po stronie łodzianina.
Szarpnięty potężnie .rozl·ywacz łalicu~h6w'
już zachwiał się cokolwiek, jak gdyby tl'lcił równowagę, lecz w t~J chwili pękła pę
tiica u pasa, co udaremniło wysiłek p.
Wolifa.
(-) Waryat. Wczoraj, cierpiący na pomięszanie zmysłów człowiek rzncił si ę na

przechodzącą ulicą Nowomiejską pannę R.
i zaczął ją całować_ Przerażona ledwie
zdołała się uwolnić przy pomocy kilku ionych osób z uścisków waryata. Jest nim
jakiś izraelita, który niewiadomo skąd
przybył, bo nie zna go nikt w Łodzi.
Obłąkanych izraelitów, . obdartych i wynędzniałycb, włóczy się mnóstwo po ulicach
naszego miasta i należałoby, żeby zl\opiekowała się nimi gmina.
(-) Wypadki. Na Starym-Rynkn woźni
aa niewiadomego nazwiska najechał ua 14letniego Michała Stęczyńskiego i zranil go
dyszłem w plecy.
Na nlicy Widzewgkiej chłopcy, rzucając
na siebie kamieniami, zranili w głowę ciężko niejaką Paciorkiewiczową·
(-) Kradzieże. W nocy z czwartku na
piątek, o godzinie 2-ej nad ranem, kilku
złodziei, po wyłamaniu drzwi fl'ontowych,
dostało się do sklepu p. Wilhelma Zimmera, zarządzającego domem pod 11"2 18 przy
ulicy KanIbacha na Bałutach_ Złodzieje za-

brali kilka l'Ubli, któl'e znajdowały się w
szufladzie i zaczęli przebierać towary kolouialne, lecz skutkiem przebndzenia się iooy właściciela sklepu, umknęli. Gdy p. Z.
wybiegł za nimi na ulicę, strzelili do niego z rewolweru; ponieważ było ciemno,
strzał chybił, lecz p. Z. musia.ł cofuąć się
do domu, a złodzieje bezkarnie umkuęli.
l'ejże nocy, zamieszkałemu lOa Bałutach

, uic pOf,ierwszycb chwilach silnego wraże-, ca zasnszone kwiaty, Ja o naj roższą pR~
nia, w natchnieniu świętej mnzy unoszl}c miątkę o(lbieranych hołdów.
się wysoko na skrzydlach sztuki. Dokoła
[ ie mógł się istotnie domyślać. Widyniej gromadziły się stosy bnkietów, upaja- wał ją od owego wieczora uiejednokl'o·
jąc ją swoją odnrzającą wonią. Wchodziła tnie, ale była zawsze sztywną, cbłodną i
do loży w stauie jakiegoś upojenia, uśmie- traktowała go z tem grzecznem lekcewschała się, odpowiadała, rozmawiała, uie żeniem, jakie miała dla wszystkich przyjarozpoznając ludzi i rzeczy, wstrząsana ner- dół swej matki. Czy należał on, do ich
wowym dreszczem, z zimnemi, jak lód, liczby? Dotąd nie znała go; nie zanważyła
dłońmi i gorączkowo błys7.czącemi oczami. nigdy w salonach matki_ Nazwisko jego
Owego pamiętnego wieczora po rl\z pierw- tylko uderzylo ją. niejednokt-otnie w dzienszy usłyszała, między innemi, nazwisko nikacb, gdzie pisano o nim, jako o czloCroixvaillaut, to, które dziś nosiła. Matka, wieku w mod.zie będącym. Dla uiej to więc
w chwili gdy miała wejść na sceną, Z:\WO- przychodził, ażeby ją usłyszeć; widziaŁa go
łała na nią za kulisami:
- zawsze w krze~le trzeciego rzędu z 101'ne- Carmeuo, oto 'margrabia Croixvailiant. tkl} na scenę skierowauą, opuszczającego
Pragnie wyrazić ci swój zachwyt. l'emu swe miejsce z chwilą, gdy oua znikała z~
możesz wierzyć, bo zna się na muzyce.
sceny. Cóż jednak znaczyły serce i spokÓj
Ujrzała wówczas mężczyznę wysokiego kobiety dla sumienia tycll możnych pa·
wzrostu, z głową pochyloną, ofiaruj~ce- nów? ...
go jej bukiet z bialych rói i d woje oczu,
Z pewnością mogła ona być przedmiotem
skierowanych na siebie z takim wyrazem tylko fantazyi dla margrabiego de CroiIuwielbienia, że lekki rumieniec pomimo- vaillaut, nawet przedmiotem do nozazdro·
woli okrył jej bladą twarz, dwoje oczu go- szczenia.
rących, pod wpływem których czuła się
Do wvy teatralnej można się zaleca';,
zmięszaną, lecz jednocześnie uszczęśliwioną . ale nie żenić się; nśmiechała się gOI'zko n~
Miała ochotę zapłakać, aby ulżyć wzru- ~ myśl i gdy margrabia zbliżał się do niej,
szeniu rozpierającemu piersi, a serce bilo zamiast\ jak p~aguęła, okazać się chlL dną
jej tak mocno, iż zdało jej się, że ten nie- i pogaruliwą, zdradzało si ę biedne dziecko
znajomy słyszeć musi jego uderzenia. Bu- goryczą w słowach i dumą w oczach, któkiet białych róż zachowała,
wszystkie re bez przy~yny pałaly -nienawiścią. .Ale
inne pozwalając po zwiędnięciu wyrzucić. czy wiedział on, że oczy i nsta okaZUjące
Odtąd w myśli jej, we wszystkich marze- uienawiść, blizkie są miłości? ~He, w wyniach, w rolach, które stwarzała, ukazy- twornem obejściu i słowacl\ nie mogła t.ewały jej się nagle rysy tego człowieka, go odgadnąć.
którego widziała przez chwilę z pocbyloną
\V ten sposób upłynęły dwa lata. Carprzed nią nizko głową. Czuła się wszakże men miała lat dwadzieścia. l'iel'wsze upo,
szczęśliwą; wierzyła, iż kocha tylko swoją jenia i tryumfy ustąpiły miejsca nlesmako·
sztukę, a ciernista droga, któr/ł sobie wy- wi i znnżeniu, skutkiem tysiąca drobnych
brała, wydawała jej się łatwą i ~oz- rywalizacyj i intryg zakulisowych, staDOkoszną.
wiących odwrotną stronę medalu w sztuce.
Nie zdawała sobie sprawy, że w sel'CU Pozostała bożyszczeo;t publiczności I p~ co?
jej istniało już tajemne uczucie, promieli, Zbierała majątek I r a co? A te naml~tne
który czynił jej tę drogę słodką i łatwą, uniesieaia, któl'e ją porywał" te prZySięgi
który oświetlał jej serce poezyą, odmienną dawane i odbierane co wIeczór ... co za
od poezyi sztuki. Przedmiot uczuć tych upokarzająca kOlDedya miłości!
."
nie domyślał się, że to dziecko, ta uwielCzyż takim miał być jej los na Ziemi.
biana śpiewaczka, dumna kapłanka, któ)'a Czy też, jak tyle innych, jak prawie wszy~t·
z pogardą odrzucała. składaue hołdy, gar- kie naokoło niej , jak jej matka wresZCie,
dziła klejnotami, za IJomocą których uieje- upadnie fi objęcia pierwszego lepszeg.o,.oden Faust stara ł się powtórzyć scenę po- garnięta szalem zmysłowym, lub zwyc·ęzo·
kusy z niewinną Małgorzatą, kryła gdzieś na prawelziwem uczuciem.
w naj głębszych tajnikach .lziewiczego 8er(D. c. tł.).

DZIENNIK ŁÓDZKI.

N.2l8

Jata, ale nie dłużej jak do UkOliczenia Jat
18. pziew~zęta IV cz.asie pobytu w zakladzle pobierać będą I nauki, wedle programu szk6ł elementarnych.
-- Do uniwer ytetu warszaw kieO'o zapi~alo ię IV tym roku na wydział lek arskI
105, na prawny 66, na 1izyczno-materubli.
. .
(_) Napad. Onegdaj wIeczorem na dro· ma tyczny 35, na filologiczny 8 sluchaczÓw.
dJe do wsi Doły, kilku ludzi napadło MaPetersburg.
dejA BJasz~zyl(3 z Brzezin; zwi ązawszy
- II' okręgu naukowym petersburskim
ręce, napastuicy pobili go silnie i za- otwierane . będą. ~zkołl niedzielne llowego
IDU z kieszeui 5 rubli.
typu, a mianOWICie: 1) dla zupeluie nieuDziś w teatrze Victoria daną będzie miejący~h ~zytać i pisać; 2) dla umiejących
w 3 aktach, p. t. "Błazen dworu," czytać I pisać z kursem nauk elementarD1Uzyką A. Mii.ł1era.
nych; 3) szkoly do powtarzania kursu dla
tych, którzy ukoliczyli kurs szkół lodowvch.
I . S~wałk.i. Szkody wyrządzoue przez' gl!-slelllcę, UlSZCZąCą korę drzew
w lasach
guberni suwalskiej, dosięgły bardzo znacz_ .Peterburgskija wiedomosti" donosz,! nych wymiarów. IV okręgu leśnym szlat (ormie pogloski, że z!{odllie z now ą usta- rowskim uschło 66,;1.30 drzew , w okręgu
'ł o jadłodajniach, zakłady ze sprzedażą Szylgale 759, IV Kudelacb 553 drzew.
=pojów wyskokowych w miastach stołe
CIJIycb, gubernialnych i wogóle należącycb
lt () Z ~1 A lT O S C l.
diI 2 rzędu co do opłacania akcyzy, będą
JDOfly być otwarte od 7 godziuy rauo do
12 godziny w nocy, w pozostałych zaś X Reforma szkolna w Węgrzech . Mido lO godziny wieczorem. Przedłużeuie uister oświaty w Wlll:rzech rozesta.! do inspe\<tlJ1IIinów handlu dla niektórych zakładów tor6~' okregów szkolnych okólnik, w l<tórym
bidzie dopuszczane nie inaczej, jak na mo- usuwa wyktad j~zyka greckiego i zastępuje go
ey pozwolenia gubernatora, uaczelnika mia- wykładem literatury węgierskiej, czytaniem klasU lub osób ich zastępujących.
syków greckich w przekł"dzie wlll:ierslcim, oraz
_ .Nowosti" donoszą, że w petersbur- nankIl rysunku. Reforma ta będzie wprownskiem towarzystwie budowniczych w nad- dzona od r. b. szlwlnego stopniowo, poczyna·
chodzącym sezonie jego posiedzeli będzie jllc od klasy I,i'ltej gimnazyów.
rozpatr'ywana bardzo ważna kwestya, czy
X Przygoda wnuka królewskiego. Ksi'lOSlIby pIci żeńskiej mogą zajmować się pl'a- te Jerzy syn I.s. Walii , podczas przechadzki
carni architektoniczn~mi.
I IV Monrealu w Kanadzie 7. dwoma przyjaciołmi
Wedlug dzienników pewrsburskich, I zostal napadnięty przez 6 podejrzanych Judzi,
prawo o lichwie, kt6rego celem bę- którzy tądali pieni~dzy. Ksią~~ i jego towaukrócenie operacyj Iichwiarskicb, rzysze odmówili; napastoicy nciekli si~ do siły
ma być IV początkach fizycznej, lecz 5 z nich uznało za stosowne
przyszłego roku.
zemkn'lć, gdy się okazalo, że napodni~ci umie- W Niższym -Nowogrodzie spodziewa- ją dzielnie się bronić. Szósty jednakie pozoil się bankructwa pewnej bardzo starej stał i zaskartyl przed policYIl k.iQcia i jego
sPółki parostatkow~j.
towarzyszów o usiłowanie rabunku. Policya
_ Senat finlandzki wydał rozpoloządze- aresztowała wszystkich i uwolniło dopiero po
nie, wzbraniające wyrabiania i sprzedaży wylegitymowaniu się ksi~cia.
li Fiulandyi wyrobów, ozdobionycb podoX Lorenz Stein, glośny ekonomista, probiznami ruskich banknotów uaturalnej wiel- Cesor uniwersytetu wiedeńskiego, zmarł w 75
kości.
roku tycia. Prace zmarlego w dziedzinie ad- DziS wieczór rozpoczynają się u izra- ministracyi państwowej uależll do epokowych.
elitów uroczysw święta szałasów (Sukos),
X Szczęśliwe miasto. Według dziennika
trwające dziewięć dni.
Pierwsze dwa dui, • Lancet", IV Stanach Zjednoczonycb, jest
I mianowicie: 29-ty i 30-ty b. m., oraz szczQśliwe miasteczko Glave, w I.tórem od dwócb
i 7-my października są uroczyste. lat nie było oni jednego iwypadku choroby.
palmowe (Hoszana-Raba) przypada Lekarze zmuszeni byli wziąć sj~ do innego
5-ty p. m.
sposobu zarobkowania.
Warszawa.
-- W Swieżo wydanym "Roczniku" torarzystwa osad rolnych i przytnłków rzemie§Juiczych, stanowiącym tom obszerny,
Petersburg, 26 września. (Ag. p.). DzienInajduje się zatwierdzona przez p. miniitra spraw wewnętrznych ustawa zakla- niki słyszały, że przy ministeryum spraw
du poprawczego dla dziewcząt w Warsza- wewnętrzuych tworzy się specyalna rada
wie. Celem zakładu będzie poprawa dziew- dll!. zadecydowauia kwestyi żydowskiej ,
cząt, skazanych przez wyroki sądo we, a składaj~ca się z przedstawicieli głównych
także oddających się żebraniuie i włóczę instytucyj państwowych, generał- gubernagostwu. Do zakładu przyjmowane będą torów i gubernatorów gubernij, wchodzą
dzieci od 8 do 14 lat - nl\jkrócej na 3 cych w obl'ęb dozwolonego zalDieszkiwa~ia
rg;;;;mu Kolhiskiemu, skradziono z podIfGrz& Wó:& wa~tości. kilkndziesięciu rubli.
W piątek , p6~no wlecz01:er,n, prz~cbodzą
ceJDU ulicą Zgl~r~ką W.oJc!echowl Zienlo,'skiemu, rzeZlmle zek jakIś wyrwał dewizkę z zegarkiem wartości kilkunastu

żydów.

R~dzie przedstawione będą prace
komisyi pod pl'zelVodoictwem hr. Paloleua,
<lla zdecydowania, co należy pl'zyjąć 7. projektu komisyi. Rada również będzie po ·
wołaną do wypowiedzenia swego zdania
o opl'acowanym IV ministeryum projekcie
() ograniczeniu bandłu spirytualnemi tmukarni, prowadzonego pod obcemi nazwiMkami w szerokicb rozmiarach przez żyrlów.
Petersburg, 26 wrześ nia. (Ag. p.) . Srl·ze ·
dai pojedynczych numel" ł W gazety • Minuta· jes~ znowu dozwoloną.
Petersburg, 26 wloześnia. (Ag. p.). Ogło
szono !ll'zepisy co do opakowania lnu, wysylanego za granicę.

KRO NI KA.
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Zarzlld towarzystwa drogi

Ł

żelaznej

o s

Ostatnie
War.lawa, 26

wiadomości

K.

Szczepańskiego

ul. Srednia Nr. 31 IV oHe. UB dole
przyjmuje 110 czyszczenia wszelką garderobę damską i męsk ą
bez prucia tA){OwejJ
jak również' dywany i m~ble.
lleparnję garderobę męs
ką po cenach bardzo niskich.
1818-2-1

Warszawskiej fabryki
OBUWIA

kwiecień

5"/12 na.bywcy,

25 września..

kwiecień ill&j 5 tl / u;. na.-

Ra.wellul

I

wy [99.25 iąd., rr 97.50 tąd., nr B5.7ó sąd., IV
94.25 ż~d., 94.00 kup., V 9~.00 żą<l. DyskolItu: Ber·
liu 5°' •• Londyu 4:'1" Paryi 3%, \Viedeil 4,ł/ó , p~

tersbnrg
W&rtoś ~ kUl)OUU z poul!C- 5 1,,: l i8~y
zastawne ziemskie 124-.0, \'fa.rsz. I i fI 250.8, -Lo,!zi 191.2, IiHLy likwid. J21.4, lloiyczka premiowa, r

rr 17.1.
Petersburg, 25

8

września. \Veb.iłle

na. Lou1lYII 7~.80.
J[ 110Żyuzka. \nellodllift. 101.75, fU pOiYt'zk& wlIebodnia. 102//8 1 ( 11'·/0 list.y za.stawne kre<ly~ ziemskie
130.25, akcye ba.uku ruskiego dla handlu z&g1'&ui ez~
nego 268.00, petel'sburskiego ba.ukn tlyskontowego
606.00, ba.uku 1I1iędzynarodow ego 481.00, warszaw·

skiego bauku flyskolltowego - .-,
Berlin, 26·go wrzoonia.. Haukuot.y rl1:Jkie za.raz:
~vekKle na \V&rsz.& w~
251-.75, nIL Petersburg kro 254-.4:0, nft. Pet.eubnr"
dl. 252.40, 11 8. Londyn Juót. ~O. 361/2' na IJolltly n dł.

wek.lł

Za

39.70

lin. Pary:i 7.1l JU(j fr.

:12.-

o... Wielleii z"- 100

71.9/1

z

E

-

-

87.7:i

8725

Li.ty ~...". u,. 'iv",'7.:·~.r.

93.75

~5~3.G5

9i-

!'9 !I'J.90

255.204.50

252.-

'"

Banknoty
,.

~ '.

fI9.7fi

V.
J •

_..,

f..ud.;j Seryi

ID.

95.75

., rr.
., [rr.

Berlińska .

rn ~kie

,_

z:\rar. • •
11\\ IIt... ta\v .

Oy"luH!' 1) ll ryW"l\tllt!.

.

.

t51.~O

4'I,'!0 I 4'/,'/,

.

~ot.

nienrz.

hlpery,ły

Londyn, 26 września. pożyc:t.ko. rl18ka. z 1 ~9 roku
li elU. 99 1 /łl '},1/,o,. Konsole fLlIgiehikie 93 15/",
Warszawa, 25 września.. 'ra.r~ na. lllatjn Wi~ko \'f'·
skiego. PB';ł;ellh~a. 8UI. vr t!. - , lHitU. i dohra - , bia.ła. - -540, wyborowa. 560 -595, żyto
wyborowe 410-425, srednie - - -, \valllh'f'e - - ,jęczmień 2 i 4--0 rZI}<l. - -400, owies 225 250, gryka. - - -, nel)ik letui - . ZiUlO\Vy I nellD.k :'fLpS r.hu. - - , groch po\uy - -, fasol!\. -

89.2.;
IIY~ . 57

H'.... -

Emisyi 17 grndnia 1885 rokn)
P~limper,a1, stare

5'/. prY".'ue i'I,'/.·

-

1

72 \11

4·'.lIoi. \f"ewm:. r. IR'i7 .
Li", Y Y.:l'lt. 7.iem. Seryi l .

Monety I banknoty: Xot. nrz~ I l
i p6łimpery.ty I
... i.

walszfLwskiego banku hAndlowego - .- , lIY8k1mto·
wego - . -, dyskonto niemi ~kie~o hl\llkn pa.ń3t."&

81)()
:12~:I

S9_""

t.

GieMa

244.50, akeye kreilytowe austry.ckie 1n.60, akcye

n.

la papiery padsiwowe.

20.17'/" na IVie,l.i, 180.70, klll'."y ••Iu. 3·l4.GO,

1887 r. - . -, 6ó/o renta złota 111.60, 5'/" r. d. z, 1 86ł
r. 106.50, J)oży czka. wschodni&. l [ 81l1. 80.60, II remi·
syi 8UłO, 5% listy zlI.Sta\Vue ruskie 108.75, 5"/0 po·
j1ezka premiowa ~ 1864- roku - . -, tAkaż z 18tit,j
r. 167.00, akcye drogi iel. wo.rsza\Ysko·wje. leil~ki ej

4:tl.O;;

7.~9

LilSLy Iik.,vidrtf!yjlle I\ r. I'ul..
Rusk '\. }t<ti,yczkl\ ''f':ichoduill •

I)

5°Jn listy z8.Sta,vlIe 73.5", :\,°/.. list,y likwiłb,"cyjlle
69.25, Jloiy.,k& ru.k, 4'/. z IIWI r. 97.60, t"/,.

, cukrowy -

krótkoterMinowe

111\ BerJiu za IOCJ 11lf'.
111\ 1.00ulyll za ł b . .

Li:lty L'\ljt.

255.00, na llost&wl} 2M.50,

Z tłuin 20 Z li li i:\. 27
1

Giełda Warszawska.
?:~lt ..UO z koiicem giełlly

96.3,

-

20.75.

Kawa :f&Il'-H.iQ li 7 low orllina.ry na. sierp. 17.72.
IJn.żdz . 16.72.

z 1887 roku 87.25 żąd.; 5°1. listy za.stawue
zielll,ki. I •• ryi 95.25 ż~(I., 9ł.85 kup., In ser. lit.
B 93.75 żf!d.j 5G/ o Ii ~ty 7,a.sta.wne mia.sta. 'ValizA-

ó"'n.

,.,:--l. Or-

lOS/"

wrześni •. K.wa ( ~'.ir· Rio)

Hew-Yo.rk ,.25

terlII. IIA

118.

bywey.
Manohester, 2\ ,",z"nia. Water 12 Taylor 7'1<
Water 30 Taytor 9'/.. Water 20 Leigh 8'1.. Water
30 Clayton 9, Moek 32 Brooke 9, Mute 4U
MayolI 9'1., Medio 40 Wilkinson 10'/" WarpeollS 3'2
Lees 8'1.. lVarpeops 36 Rowlaud 9'1" Donbt. W We·
stou 10- Doubl. 60 zwykły gat. 12//.. 3l!" 110
dy •. 1&+16 gr.y tkaniny. 32rW 176.
le~~:·ro.rk,

wuętrzl~1\

Fanty sterliB. w hallkJlot.&coh
Marki uiemieekie.
AustrIackie b8.uJmoty.

39 1 l.
71

.

LISTA PRZYJEZDNYCH.
Hotel PolIki. Puehniew.ki, K. Godeclti i K. Cie-

za. korx;ec,

liliaki z W8.T~zaWYl
Berme!:l :.t;e Zgurrza.

Gorezyńalti

Gr.. d Hotel. BaryIski.

z Kruszew8..

.l.

.

B.

Fullk M. al,maun,

k&llza. ja.glans. - - - , olej rZel)l\koW'y - - - t S. Hirschweld z. Waut&wy~ Rittel ze Sandomierza,
lJłiauy - - za pud.
Dowieziono pszeniey 250, zytA 300, j~czllliellil\ W:~Jt~IZVI~~;~i~' J. Sochadasz x Brzezinia, Fogel s
- , owsa 300, grochu polnego - korcy.
Giaul'hau, Orszak z Warszawy.
Warszawa, 26 września. Oko\Yit& 78 Q/o z a.kcyz.~
~o k. 9'1.%. Hnrt. skład. z. <vi ",Ira kop. 8i5 - ~8.
WYKAZ DEPESZ
~.yllki za wia.dro kop. 85"7 - 362 (z do,lad. 1\'
1lied01'ęCZ011ycli lJrzez tutejszą sIM!fę W!egl:/twyachu. "}}J/.) .
ficzną Z lJOwodn nieodnale:ienia a<1,.e.~IUOIQ .
Berlin, 26 września. . Piłzp.uieR. 1~ - 196 111\ wrz.
Temmel Hotel Mantenffel ze Skierniewic.-llol1 1W.OO, na IistoJl. gnldz. ISB.25. Zyto IM - 173,
ter Saeh-s8 z Drezna.. !
na wrz. p~źdz. 173.1>0, ua gru,lz. 16•.50.

N I A.
" k'l Dl"" JtlkÓb KoIłO
Dr, J, KOlInS

Obwieszczenie.

_

FILIĄ

Weble krót.

września.

prawoztlanie

końco ...... Obrót 10,000 b.l, " tego ua sJl.kulacyę i
wywóz 1,000 bel. Mocno. llidt1llng I\merykailska.: na
wuesieil - - - - -:-_
! Da wrzesie ń październik
ÓU !", n bywey t na patnziernik: li topad aSI. u
by"'CYt D" listopad grndzied ÓD/Ił nabywcy. na. grndzień styczeń 5s'l" nabywcy, na atyez;eli luty 5"/6 .
nabywcy, na. luty m&rzeo 5 u J" nabywcy r na. marzec

Berlin (2 d.) 39.70 ż~d. , 39.55. 45. 42'1" W, 37'/" nR.
25 kup.: Londyn (3 ni.) 7.99 ż~,I., 7.94'/, kup.; Paryż (10,1.) 32.00 ż~,I. , 31.80, 77'1" 70 kup.; W,edeń
(8 d.) 71.90 żl)d., 71.50, W KUp.; ł°f. listy likwidacyjne Kr61. Polskiego d. 89.5u ż~d.; Hlal. 89.00
żąd· 1 _SB.6ó kup.; 5',. pożyczka "s""odni. J emisyi
l02.w ż~d. , III em. 103.00 żąd. ; 4'/. I,o;,yczka w.·

Iwa."łgrod~ko
Bąb,"ow61eiej
Dyrekcya Towarzystwa Kred)'towego
~J ' d
. d
,. .
m. lJodzl,
"""aJ e o wla omosCl, ze :
. .
W zastosowaniu się do § 22 ustal) na przew~z W pełnych ładunkach (609 pud) .A.,. Br~kletow (szt~cz- wy, podaje do powszechnej wiado/Migo węgla I torfu), tońu, ~ęgla brunatnego (ligmtu) I w~gla kamlen- mości iż zażądaue zostały pożyczki
lego, opr?cz koks~ ze stacYJ Dąbrowa, Dąbrowa GÓr.n~cza, Strze.- na ni~ruchomości:
mleszyce I SOsuowlce, dr. zel. Iwangrodzko - Dąbrowskiej do staCyj, 1
od:tli 27
.
r Ś- o Jadróg żełaznych St. Petersbursko-Warszawskiej, Moskiewsko-Brzeskiej ,
P,
' pizy. u ~c.l'
g
koba w ~. ŁO~ZI po o.zoną, prz~~
PSkowo-Rygskiej, Rygo-Dynaburskiej, Dynabnrgo-Witebskiej, Orłow~ko-Witebskiej, Libawo-Rolneliskiej, Poleskich, Mitawskiej i IDkoła.- :V::;,,';:"zynKa .1. ~a;t"'zl;uę 6 ~~o
Jewskiej, przez IwangrM-Łnków, Błoześć i przez Iwangród, Łuków,
z(p0, IV k U~I~S Itu~)"
,
,
Siedlce, Małkiń i B., Koksu z wymienionych w tary1ie stacyj dl'ogi
ozycz a pIel wo . '
żel. Donieekiej do stacyi Ostrowiec drogi żel. Iwangrodzko.Dą.brow- 2 p?~ Xi! 1417, przy uhcy Wscbod~
skiej, przez Merefę, Worożbę, Bachmacz, Homel, Brześć, Łuków,
mej, przez. Aroua Joheuem 1
Iwangród, wprowadzone zostały z dniem 1 (13) września r. b., aż do
RJ.fkę małzouk?w Roseub.er~,
odwołania, nowe taryfy zamieszczone w XI 145 "Zbioru Taryf dl'óg
pozyczka odnOWIOna z kouwelielazuych rosyjskich" za XI 2801.
SYą r~. 15,500.
.
.
Z datą wprowadzenia tych taryf znosi się dzialająca od 15 (27) 'Yszelkie zarzuty p~'zeclwko udzIelatego 1889 roku taryfa specyalna XI 3 Związku Moskiewsko- War- lemu z~ądanych pozycze~ Stow~8Zawskiego, na przewóz opału mineraluego 1Al stacyj dl'ogi Iwangrodz- rz~szem zech.cą .prze~tawlć Dyrekko·Dąbrowskiej , do stacyj dróg Moskiewsko-Brzeskil\j i Riażsko- Wia- Cył w prze~lągl~ ~~ 14 od ~aty
~m8kiej. 2, na pl'zewóz przesiedlających się i ich dobytku po wszyst- wY~'ukowallla lllIIleJ zego obwIeszkich fu'ogach żelaznych rosyjskich, wprowadza się z d. 15 (27) wrz6Ś- czema.
nia 1'. b., aż do odwolania nowa taryfa zamieszczona w Jli 146 " Zbio·
Łódź, wrzodnia Il. 15 (27) 1~ r·
ru taryf fu'óg żel. rosyjskich za )Ii 2803.
1836--1 Za Prezesa DY1'ektor: R. Fmster.
Dyrektor Binra: A. Rosicki.
1837-1
FARBIERNIA

Ii Pralnia Chemiczna

handlowe.

"'VrB, 26 wrześni&. Kawa ęond aver&g8 . n II
na wrze.a. 126.00, 11ft. gr"!1. 10ł~25, Ul:\. IDM'Z6C 1891

r. 96.50. S...l •.
lIverpODI f 25 wrze3nitt.. Ba\Vetu,,_

. d Ł d .
. k l
po powroc~e O O. Z.I, zamle Z a
przy ul. PIotrkowskiej w domu p.
S. Wiślicldego, Nr. 45 róg Dzieluej.
Przyjmuje chorych nn OCZ)'
od 3 do 5 'PO

1793-1

robami kobiet i dzieci, eodzi.nni~ do II
rlLUO i od ł do 7 po południu.
P,otrkowska, r6g Zielon.j, dom S. Wiśliekiego .'
ł5 .(nowy).
17 1-15-6

I Panom Fabrykantom i Tecllllitom!!

PoI ••amy
do Łodzi i przyjmuje chorych, jak dawniej, od 4-6 godz.
wy~obu fabryki .. \ATi\LI~"
po południu. Adres: ul. Południo
wa, dom Rosena XI'. 3, 2 piętro. do uszczelniania kotłów, maszyn, rur
1814-3-1 parowych I wodnych. Krąi.ki c.elloloidowe są tanie I trwałe, ZI\SIl:P1\l~ d~o
DO IV1NAJĘOIA od l paździer- gą gumę i azll... t wark. la '. ktore
przy wycinaniu daj" moc bezuzytecznika
nycb odpadk,6w.
Skład ahykułow technicznych
składające się z 3 pokoi z balko8T lilKO\\' KI i ·ka.
uem kuchni i przedp okoju, przy
w Łodzi, ul. Piotrkowska, dom S.
ulicy Piotrkowskiej ~r 43 (nowy).
ROsenbl&ttr":i98-0_13
Wiadomość w Redakcyi. 1816.3-1 1';~~~~~~~~~~~1
powrócił

gotowe krążki cellnloitlowe

Mieszkanie frontowe

~~~

I

MAGAZYN UBIORÓW MĘZKICH
Krystyana Wutke

Potrzebny

jest do dóbr Osse położonych o
pół mili od m. Stryków zdolny
OGRODNIK. Posznkujący takiej
ŁODZI,
Plo Irko IV ka N. 45, d, WlślIck.lego. posady może się zgłosić ua miejscu
1834-1
do właścicielki.
Poleca na nadchodzący sezon
zimowy obuwie w wielkim wyborze, wszelkiego rodzaju dobrze elegancko i trwale wykoń~one. Obstalunki wykouywa się spiesznie i po cenach
umiarkowauych.
1748 8-1

południu.

Dr, Metl, JULIUSZ OPACKI

po odbytych w Wiedniu tudYl\Cb powr6·

ci! do Łodzi i przyjmuje wyląeznie z cho-

w ŁODZI, ulica Zln'l""AdzkA, dom \.y-go

I. S. LeizcrIDOUa

cheibleJ'a.

poleca:

Dr

~

WIELKI WYBOR

materyalów kmjo\Yycb i zagranicznych
__ na SEZON JESIENNY, - CENY UMIARKOWANE.

J a!ł-!l-J

.#.iI

~~~~~~
~
_ e-r-

~

,
1

_ _ _ _

_

DZIENNIK ŁóDZKI.

4

MASŁO Roślinn

218

· 1

XOSZER~

"LAOTINE"

żadnej

przymieszki, wyrabiany w Londynie, pod nadzorem Rabina, którego prawówierność i sumienńOść 118- '"
Uznany jako najzupełniej koszerny przez Nadrabina londy{lskiego b. p. N. Adlera, 'fi I
~
którego "Hechszer" poświadczony jest przez łódzkiego rabina, p. Eljasza Chaima Mayzla i innych rabinów w kraju.

Produkt z orzechów koknowosych, bez

ś\viadczollą jest prze z najzakomitszych rabinów angielskich.

świadectwo

Zaopatrzony w
Masło roślinne "Lactine" nadaje się zarówne
cznerń, a jest 7odro_itżeJli, w smaku
wiego. CIasto npieczone na maśle roślinnem

warszawskiej Rady Lekarskiej.

do użycia przy pieczeniu mięsa, jak smarzeniu ryb, oraz pieczeniu ciasta. Nie jest ono mięs nem ani Illle_
przyjemniejszem i tańszem od wszelkich innych tłuszczów, używanych do potraw, a Jlawet ód masła kro"Lactine" jest nie~lko przyjemnem w smakn, ale zachowuje także tlługo zupełną świeżość, gdyż Inaslo "I,llcti_
8kO
e

GŁÓWNA

SPRZEDAi uM:sł:ki;~śii~~kem;~kr:~Lactine"

O
O
O

na KRÓLESTWO POLSKIE i ZACHODNIE GUBERNIE CESAR TWA

S T A M '· I R O'W S K I & C!!

l==
Teatr

otwaJ'tą została

Błaz~n Dworu

Dziś, w nie<lzielę, dni. 28 wrzeolnia
1890 r
~

·t . .
ne przeds aWIBOla

oźegna I

o godzinie 4'/,
uczęszczający

ma l1rawo

do cyrkn

wprowadzić

tnie 2 d1iec\.

wiee*orem o godz.

bezpla-

, BONA

pod

firlilą

PRACOWNIA

CYRK Er.Ctn1selli
Każdy

00696

B. WILKOSZEWSKI & J. SCHUBERT

OPERETTA w 3 aktach,
Hngona Wittmana i Jnljnsza Bau
era, muzyka Adolfa MiiUera, lllozekład C. Danielewskiego.

~

.

Wdomu pod Nr. 514aa Pasaż Meyera, gdZie fotografia B, Wilkossewskiegowm. Łodzi,

września

<l. 28

171B-l.\l'-3

'-

Potrze)JUa zara,z

Łódzki.
VICTORIA.

NIEDZIELĘ,

Szczegółowy opis i sposób użycia udzielane są przy sprnedażyl gratis.

_

00660

W

pozłotniczych

robót

a mianowicie: ram złocGnych (lo luster i portretów. ram z listew wszelkiego gatunkn, tak masą nakładanych jako i masiw drewnianych rzeźbionych , do fotogrllfii, sztyCllÓW,
oleodruków, clu'omolitogralli i t. p. Przyjmują się zamówienia n'l. zlocenie koscioł'ów.
oł'tarzy, sztukateryi, mebli, salonów. Firma gwarantuje za dobroć powierzonych robót, które pod względem gustu, elegancyi i wykończenia w niczem ,nie ustąpią, tak
warszawskim jako i zagranicznym. Roboty wykonywująsię podług najs\VieZszych 1110deli za"rauicznych.
lU .~ N Y
"lI l'fI l ił. Ił. J{ O U ' A. N E.
Pracownią kieruje długoletni i doświadczony współpracownik najpierwszych Warszawskich

'\';:JoC><:>!O~~<)c:::>C>4~~C~P
:',J'IC':S~tc:h,n'ICb:e~r:t,'1-E3C><::>c:~~1048:~5,-<0)-<1:::>€~lżym
II

8'1,

NIEODWOŁALNIE

Ostatnie przedstawienie.
w

o\Judwn przedstawieniach
bardzo nrozmaicony program.
Z nszauowaniem

E .Ci niselli, dyrektor.
1836-1

,Fabryka Kołder Watowych
EMMY RAMPOLD
Kamienna

(Finsłra)

Nr. 1418-c, 2

'

piętJ'o

poleca:
Wielki wybór KOŁDER: atlaSOWych, wehlianych i jedwabnycb, czysto jedwabnych "Sm'alt", kaszmirowych, adamaszkowych wełnianych i bawełnianych, po bardzo przystępnych
cenach.
1\1 o w o S ć! Hołłry na _/lei e weł'nianej.
:Kołderki aziecinllc.
1803-0-1
J

, •

-

••• -"'-

--=:~

LECZNICA

."~ ~

•• -

. ,

.... _.. ..

• '.

prywatnlł.

dla chorych weueryeznyeb i dl .. kobiet. Godziny przyjęcia: choe~~;~~~?:~o~1,~S:!k'CirDe od 9-11 z rana; Choroby kobiece od 3- 6
, ł.
Nr. 39, dom. W-go Czaplewskiego , nad cukiernią Pana.

..

, detalit)zllej' •

Z i Syn
IV ŁODZI,

ulica Piotrkowska, dom S. Rosenbltitta
poleca:
wybór krajowych i za&-ranlcznydł

",ielki

ton'arów, jako to.

mar-

6=ewioty, ka;mg.a.f'ny i t.

l1Eaga.=yn l1Lód

HELENY~ Nt
W

wielki wybór kapeluszy

i sprzedaje takowe po' bardzo

KONCHRT

orkiestry teatraln

Balcarka I Klrschfinkla.

Y.

DOM HANDLOWY
wejśf, W' stoSIlIlki

z

W Moskwie

ł,iefl~szorzędnemi

objęcIa sprzedaży

\r'._

Maurycego SZfl.ułt!wicZ8, I.J,;~~"'4IUI~:3"€3-'E:t1~3--E:3i·Elt04E3~'4i~·-E3"11Q

na zasadzie art. 615
stosownie do rezolncyi
Komisarza 21 września r.
wa niniejszem upadłego Jloszka
Muryceso Szmllłewlcza niewiadomego z miejsca pobytn, żeby tente ata wił się osobiście w dniu
pajdzier'/Iika 1.890 r. o gotuilliell
11 rano w kancelaryi
npadłości Sądu Handlowego
sza wie (nJ. Długa N. 7) na
Zebranie wierzycieli tejże
w celu I\I!I6dstawienla stOSOy,mt!l.
do art. 516 k. h. objaśnień,
skntkami pJ'awa..
Warszawa d. 14/ 26 września 1890
AlIteni IWII!M,
ad wokat przysięgły
Karmelicka 4.

przystępnych

~ta.ry renomowany

fabrykami
wyrobów 1.ejie na ·,I IU ' ."
może dać zupełną gwarancyę za całe
Wejście 20 kop. Dzieci 10 kop. 11:llwierzfJmrcn sobie na skład towarów, a nawet znaczne
_ _ _ _ _ _ _ _ _17_9_7_-_1_
Łaśkawe oferty uprasza się adl'esowatl pod
biura ogłoszeń Rajehoia.ua. & Frendlera IV l'Valrsza.lVle
Syndyk Tymczasowy
"':Se~lat(l1'sl(a Nr. 26.
17.,,'_,"_ n.ILII'
_ ;Masy upadłości
pod dyrekeYł kopelmistrzów

S

Piotrkowska Nr. 64 vis-a-vis Lore~tza, ,
Ma zaszczyt zan:iadomić Szanowną. Publiczuość, l źe na sezon
zimolfy został zaopatrzOnY'

167ł-20---1

MoWAa

:lO

SPRZEDAŹ i;i;~~b~~~o;;:;;~~;~:;,os~~a:. s. Weilanda.

SPRZED ,"Ż H1JBTO'V.'l. w naszym składzie Piotrkowska 65.

ZAKŁAD

RZEźBIARSKO-SZTUKATORSKI

O. Pla~~cbt~,

d dzisiaj mieści się
ulicy Nawl~ot,
rzecnv-

PAPIEROSY GoScrNNE

10 sztnk 6 kop. - ,5 sztnk '3 kop.
FABRYKI N AJWYŻEJ ,~atwierdzonego 1'OWARZYSTW

A. N. Bogdanow i

K~

w PETE'RSBURGUo
pojawienia ' ię w handlu falsyfikatów, naz\vami i'
ill;()W8illiem podobnych do prawdzi ych, wypuszczollę zosltaty/M
II
obecnie

odmlml",eDI op_owaD·U
z etYkietamL zlotemi i czerwonemi na tle
napisem wokoło każdego pndęlka I>ial rui literami na
niebi kiem.

A. tf. Bogdanoffl & C·omp.
"Gostinnyja A. N. Bogdanow i K
Papierosy 'Gosciune w tern . noweru opakowallin
palącYph,

nadmieniając,

że jednocześnie

I Saul ga.tunek papfer0s6w-zostIlJ .znakbllll le ,... ~."".i"~U· .
Zarząd ~ajwyżej zatwierdzonego

1.. ·UP • .,,,,,,.·... , ..

A. ·N. Bogdanow i KoIńP·
l

1748-5- 1

