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\ skich Mościi Ich Cesarskich Wysokości ~
polowania, Jego Cesarska Mość raczył przyjęć od włościali powiatu łowickiego chleb
i sól i spytać komisarza Krutikowa, z ja- Ich Cesa.rskie Mości Naijaśniejszy Pan kicI! gmin zgromadzili się tu przedstawii Najjaśniejsza Pani wraz z Ich Cesarskie- ciele, oraz powiedzieć, że pamięta, iż byl
mi Wysokościami Cesarzewiczem Następcą już pewnego razn w tej miejscowości. KoTrOllU i Wielkim Księciem Mikołajem Ale- misarz Krutikow mial szczęście donieść, że
ksandrowiczem, oraz Wielką Księżną Kse- znajdują się tu przedstawiciele wszystkich
ni ą AleksandrówDą, we wtorek, 2 (14) b. m., gmin powiatu łowickiego i że Ich Cesarskie
rRc~yli powrócić do Gatczyny.
Mości raczyli być w Pszczonowie 6 wrze(.Prawit. wiestnik").
śnia (st. st.) 1884 rokn, a na pamiątkę pobytn tego wlościanie wystawili pomnik.
- " Warszawskij dniewnik" zamieszcza Jego Cesarska Mo ść raczył podziękować i
następującą z dnia 30 września (st. st.) ko- oddawszy Krutikowowi trzymaną przez carespondenoyę z Łowicza:
• \V czoraj Ich Iy ten czas w ręku tacę z chlebem i solą,
Cesarskie Mości raczyli przejeżdżać przez raczył rozkazać, by oddał to do umieszPrzez caly
wioskę Pszczonów w powiecie łowickim. czenia w jednym z powozów.
W oczekiwl\niu przybyoia Ich Cesarskich czas pobytu Ich Cesarskich Mości , chór
Mości, pomnik, znajdujący się przed szko- wykonywał hymn narodowy, a gdy Ich Celą elementarną, a wzniesiony na pamiątkę sarskie
Mości
raczyli pojechać dalej,
i)Obytu Ich Cesarskich Mości IV roku 1884, wszyscy obecni, wśród pełnych zapału 0ozdobiono w girlandy z zieleni i we Hagi, krzyków: .Hural" pobiegli za powozami.
& gmach szkoły IV dekoracyj nie powiązane Po tem spotkaniu wszyscy udali się do
cyfry Ich Cesarskich Mości. Na przyjazd miejscowego kościoła, w którym, przy rzęIch Cesarskich Mości do wsi Pszczonowa sistych światłach, wśród dźwięków dzlVozgromadzono po kilka dziesiątków dzieci nów, odprawionem zostało nabożel\stwo
ze wszystkich szkół powiatu łowickiego, dziękczynue z powodu, że lud miał szczętak, że wszystkich dzieci pici obojga ze- ście oglądać swego Xajjaśniejszego Cesabrało ię około 800, a prócz tego przyby- rza".
lo kilka tysięcy włościan z różnych miej scowości. Dnia 29 września (st. st.) zrana, wia<lomem się stało, że Jej Cesarska
WARSZAWSKA WYSTAWA
Mość przejedzie przez Pszczonów do lasów
prób i _zoró_.
U<> pclow.."io o god7.iul" U-ej.
Ustawi"u"
tedy chór śpiewaków z dzieci wlościańskich
koło pomnika, a resztę dzieci w szeregach
Niedawno otwarta w Warszawie wystaz obu stron drogi w kierunku od pomnika wa wzorów i prób nie obejmuje dotąd, co
kn Skierniewicom. O godzinie 11'/. uka- prawda, przemysIu całego kraju, budzi już
zał się powóz Jej Cesarskiej Mości; dzieci pl'zecież interes pewien w sferach przei wszyscy obecni wydali gromki okrzyk: mysl~wych, dowodem czego jest dość licz. Hural" a cMr wykonał hymn narodowy. na frekwencya publiczności, między którą
Wśród n iemilknącego: "Hura!" Jej Cesar- zdarzają się i przejezdni kupcy ze wschodu.
Według niedawno wyuanego katalogu,
ska MoŚĆ przejechała wolno przez wioskę.
Minąwszy szkołę elementarną, Jej Cesarska wzięło udział w wystawie 150 firm, w tej
MośĆ raczyła wydać rozkaz wstrzymania liczbie 94 warszawskich, 32 łódzkich i 24
koni, wezwać komisarza do spraw włościań  z miast innych. Widzimy więc, jak daleko
skich IV powiatach: łowickim i sochaczew- jeszcze do całości. Wystawa dzieli się na
skim, Krutikowa i spytać o nazwę wsi, tu- 11 działów. Pierwszy obejmuje wyroby
dzież o to, z jakich szkół są tli dzieci. Ko- metalowe (17 fabryk i zakładów przemymisarz miał szczęście złożyć Jej Cesarskiej słowych). Drugi zawiera okazy fabryk meMości nal eżyte wyjaśnienie. Poczem Jej chanicznych, odlewni i fabryk maszyu (16
Cesarska Mość raczyła pojechać dalej . zakładów). Zamiast wzorów lub modeli,
O godzinie 6-ej, za powrotem Ich Cesar- niektóre fabryki wystawiły tu tylko zdję.

NiIllUJ'l' następny wyjdzie 1ue 1vlol'ek.

spótecznych.

N.jruoWiw, ... iU8tytuOY' i rewolucyjki> .,tatnia. FenomenalnR zgoda. - !Sie obejdą się bez n.,. ,Lutnia" i lodzianki.-8ympatyc.uy koncert.-Repertuar ~opularny. - Bazar. - Braki Ill\8zei dobroczynnołc •. - .Pałae dla lutin" Vanderbildta. • Wśród kąkolu".

Najmchliwsza Z naszych instytucyj o ma·
lo nie przeszła w st.an martwoty śmiertel
nej. Któż nie zgadnie, że mówi ę o stowarzyszeniu spoźywczem. Żadna z republik
poludniowo-amerykailskicl!, slynnych z przewrotów i wstl'ząśnie(1 politycznych, równać
się z niem nie może. Parlameucik tej republiki posiadał opozycyę, która wylewała
tyle żółci i atramentu na głowy członków
gabinetu, będącego 11 steru rządów, że zau'uwała wszystkim stuwarzyszonym wszystkich partyj materyały spożywcze. Powstawały stąd różne kwasy i niestrawności,
~dyż jak wiadomo, irytacya i poruszenie
zółci ujemnie wpływa na apetyt. Wylew
żółci, był tak silny, że nie pomogla zmiaI\~ zarządu, ani artykułów złych na dobre;
nie mógł ich strawić zepsuty żołądek instytucyi i n astąpiło przesilenie, wielce niebezpieczne. Mimo to gabinet przetrwał pomyślnie rewolucyjkę w łon i e republiki spozywczej, choć biedny prezydeut, honorowo
dl~ dobra ogólnego spra.wujący swe oboW iązki, dlugo cierpliwie slużył za cel do
papierowych i innych pocisków. Móglby on
słusznie powiedzieć, że łatwiej jest rządzić
n?wą rep ubliką. brazylijską, wynurzającą
Si ę z chaosu bezrządu porewolucyjnego, n iż
jlrzewodniczyć 11 nas w jakiej republice

czy

11uyjmowa.ue 8ł: w Ad.w..iuiatraeyi "Dzieun.ika.Raj t1b m&u& i Frendlera " Waul.&wie

ogło8zeil

Ręk opisy ut\rl&8ł&1I6

beJ, zMuzeieDia. - nie lJ,d .. Z'łfr&el.lle•

I

_ -- -- -- - - - - - - - - - -

Z TYGODNIA.

Ogłoszenia.

oraz" biurach
i " Łotlzi.

3 wiersKowe ogłos'I!ni .. "IIrerI. 2 miesięcznio.

Od •• Id . dc l prs."Y'..aj'l"1.b 10
rUli nlt~p.t"o dodatkowe ogólue 5
pree.

HANDLOWE I LITERACKIE.

BIURO JlliDAKCYl i ADUJNISTRACYI

O,iś :

ekonomicznych

jł~ł"

. 111101 6 kop., •

• .
.. 1 k. 50.
l1ie8j~elnie
. .
- " 50.
W KRÓLESTWIE I CESARSTWIE '
Rocmie . .
rs. 8
p 6łrocz nie
••
.. ł
Kwartalnie . .
.. 2
Kwartalnie

WSpólnych interesów

vn.

Jest to bowiem to samo, co
włożyć nogę w mrowisko drobnych ambicyjek, zawiści, prywaty, opozycyi dla opozycyi i t. p. miłych mrówek, uprzyjemniających swero łaskotaniem pobyt na stanowisku .
Gdy w stowarzyszeniu wrzalo jak IV
garnku, unosząc pokryW!}, dopokąd uie wykipiała połowa wrzątkn, naj cudniejsza harmonia panowała w innej, całkiem kobiecej
instytucyi - w gl'onie opiekunek ochrony.
Taka przykładna zgoda w gronie tylu
pl'Zedstawicielek pici słabej, jest tak rzadkim fenomenem , że pominąć tego uiemogłem bez zestawienia z burzliwości!) naszego pal'lamentu spożywczego. 1'0 też zgoda
ta pozwala na skuteczną pracę nad rozlVojem iustytucyi, z której wykluczono całkiem mężczyzn. Mimo to nie mogły się
szanowne opiekunki obejść bez nas i p.
Janikowski przełamał pierwszy surową re gul!}_ Tylko pierwszy krok kosztuje, dość
raz zakosztować dobrego, aby w niem zasmakować-i oto dowiaduję się ze zgrozą,
że wnet .Lutnia" warszawska będzie mi ędzy innemi i na ową oclu'onę śpiewala.
Kilkudziesięciu tęgich zuchów spaść ma na
Łódź w pierwszym dniu listopada i pomściĆ
się na nas za niesłusznie ferowany wyrok
na .Lutnię" z powodu kilku jej niellrawych, niegdyś do nas zabłąkanych synów.
Oskarżona prosić nie potrzebuje O wy sluchanie, gdyż tego wymaga poczucie sprawiedliwości , a do zwycięztw śpiewacza drużyna przywykła. Przygotujcie zatem pallsłwo dłouie do oklasków dla ~piewaJących
warszawiaków, za przykładem l'odziunego
miasta .Lutni", którego jest ona prawem
i ulubionem dziecięciem. Pod adresem nadobnych łOllzillnek, chcialbym tu przes i ać

cia rysunkowe lub fotograficzne z maszyn, -\ urzeczywistnieniu prawa, zaprojektowanego
co, naturalnie, zupelnie ruija się z celem, przez Mac-Kinley'a. Wiele gałęzi przemyPrzytem brak tu wielu najważniejszych fa- słn zostaje zawieszonych, a setki i tysiące
bryk W kraju. 'l'rzeci dział mieści wyroby robotników pozostaną bez zajęc~a. Krakamienn e, porcelanowe, gliniane, szklane kowska .Nowa Reforma", spokOjnie spooraz produkty przemysIu gómiczego (wy- glądająca w przyszłość, twierdzi, że gr.ożą
stawców 13). Czwarty dział zawiera wyro- Europie kataklizmy: polityczny, ekonomlczby z drzewa (7 eksponentów). Największy, oy i socyalny, a to z powodu powięk8~a
piąty dział , poświęco ny przemY$lowi tkac- jącego się z kooieczl!ości wspólzawodo~c
kiemu i przęrlzalniczemu. Wzięlo w nim u- twa llomiędzy państwami Europy, dotkntędział 30 firm , Wśl'ód których 25 łódzkich, temi zarządzeniem amerykańskiem. 'llylko
zgierskich i pabianickich, a mianowicie: Rosya czeka na to spokojnie, gromadzi sibracia Baruch z Pabianie, Bottiger, Bie- ły i nnika aliansów. Istotnie, tylko Rosya
dermailU z Łodzi, Borst ze Zgierza, We- może bez troski spoglądać na to, co przywer, Wiukler, Giildner, Heinzel, Heinzel i szlość gotuje EUI'opie zachodniej. Uznanie
Kunitzer, Hintz z Łodzi, baron Zachert ze to w szpaltach .Nowej Reformy" jest znaZgierza, br. Huffel' z Łodzi , Kautz ze Zgie- mionnjące, jest bowiem uznaniem praw<ly,
rza, Kindler z Pabianic, LUrkens, Panzer, na którą dotąd zamykano rozmyślnie oczy.
Poznański z Łodzi, Swateck ze Zgierza, Tern bezsensowniej sza jest więc agitacya
'feschemacher,Czamański, Scheibler, Schmidt petersburskich apologetów wolnego handlu,
i Pfitze, Schmidt i Endel·t, Ende, Stolarow którzy wybrali chwilę obecną do szerzenia
z Łodzi. W szóstym dziale pomieszczono swych teoryj, propagowania idei zniesienia
wyroby garbarskie i rogowe (lO ekspouen- pro tek cyi celnej w Rosyi. Oto, dlaczego
tów). Siódmy dział obejmuje okazy 6 firm wieść, iż z chwiłą powrotu miuistra skarpapierniczych, ósmy-12 firm chemicznych bu rozpocznie się praca nad taryfą celną,
i perfumel'skich, gdzie pomieszczono także witamy z prawdziwą radośc i ą. Nie potrzeokazy spit'ytualij i piwa IV oddziale arty- bujemy myśleć o ratowaniu sąsiadów od
kułów żywno ści i napojów, oraz przetwory grożącej im katastrofy. Przewidując ją,
owocowe, cukry i t. p. Dziewiąty dział gotowi będą do ustępstw politycznych, któzajmnją materyaly apteczne i środki opa- re wynagl'odzą sobie następnie w sferze
trunkowe (5 firm). W dziesiątym pomiesz- stosunków haudlowo - ekonomi~znych, ale
czono galanteryę i garderobę (26 ekspo- przeszlość przekonała już nas dowodn ie o
nentów), w jedenastym panuje rozmaito~ć, tem, jakiemi są następstwa stawiania intenie nadająca temu działowi żadnego okre- resów politycznych w zależności od ekonooloue,;o charaktel'u.
mic7.nycb. Dzisiaj Niemcy op\a.cają ""wiele
swe grzechy polityczne, polegające na zło
żeniu interesów ekonomicznych państwa na
oltarzn interesów politycznych. Jest to fakt
lIader ponczający, ale z drugiej strony za:
znaczany w prasie zagranicznej .spokóJ
Cła,
- Zaraz 110 powrocie minis~ra. skarbu Rosyi" wobec obaw Europy-spokój, osią
do stolicy, pisze .Kijewskoje słowo", roz- gnięty dzięki polityce ekonomic zno-n~rod~
pocznie się praca nad taryfą celną. PI'zy- wej, świadczy wymownie, że rząd me zeJśpieszenie tej pracy wywołało sankcyouo- dzie z raz obranej drogi, lecz przeciwnie,
.vane jużj w Amerce prawo Mac-Kinley'a. uada polityce dotychczasowej większy rozNiewątpli wie prawo rzeczoue oddziała bar- wój i zastosnje ją w całem państwie, to
dzo znaczuie na stosunki handlowo - prze- jest na całem tery tory um. "
Drogi ż e l az ne.
mysłowe Europy zachodniej, a Rosya musi
- W sprawie przedłużenia kolei żela
się bardzo strzedz zalania wyrobami zagranicznemi, które nie będą mialy odbytu znych poleskich w granice Królestwa Polna targach amerykańskich. Prasa uiemiec- skiego, a mianowicie odnogi Baranowiceka dzisiaj już kunstatuje fakt, że wiele Bialystok na Łomżę i Mławę, .Kuryer cobardzo wyrobów niemieckich pozostało w dzienny" otrzymuje następujące szczegóły.
portacI!, jak tylko nadeszła wiadomość p Do linii głównej, podleglej zarządowi dróg

Przemysi, hanael i komunikacye.

ostrzeżeuie:

lutniŚCI KwaternJą się w sercach prędko, ale i zmykają wnet, posłnsz
ni paleczce dyrektorskiej. Najdlnższy z dyrektorów p. Maszyński maruderów nie lubi, a rannych hufiec j ego zabiem ze sobą.
Nie ralicież więc, lodzianki nadobne, ty.ch
serc zgoduie w takt pod pałeczką dyrektorską bijących, bo i same możecie być
zranione i czasu, ani im aui wam , na wzajemne leczenie nie starczy.
Sympatyczny także koncert powinienby
uas licznie zgromadzić IV nadchodzący poniedziałele Każdy stan, każdy fach ma
swoich rozbitków i inwalidów. Pięknie
postępuje drutyna artystyczna teatl'U naszego, że nie zapomina o takich swoich
kolegach. \V wykonaniu nader urozmaiconego programu, wezmą udzial wszystkie
siły glówniejsze teatl'U,-pI'zedstawi się zatem sposobność do ocenienia ich IV innych,
uiż na scenie warunkach. Nowe towarzystwo zyskalo już sobie pew.ue sympatye
łodzilln , koncertanci więe nie pożałują zapewne swych bezinteresownych trudów.
Skoro już dotknąlem teatru, niech mi
wolno będzie, bez obrazy mego kolegi,
sprawozdawcy teatralnego, wypowiedzieć
skrowne zdanie o zadanitl i celu przedstawień piątkowych po zuiżonych cenach.
Lnd nasz, warstwy rzemieślnicze i drobnomieszczaliskie tutejsze, malo mają w teatrze odpowiedniej, a zdrowej dla siebie
strawy artystycznej. My<1 stworzenia dla
nich wła śc iwego repertuaru godną jest gorącego uznania. Dotychcza owy, sądząc
ze sztnk, danyclt'lletąd w piątki, niezawsze był na taką publiczność obliczony, ojaki ej wsponuilałem. Operetki np. mniej tn
są pożądane . Prawda, że i wybór dnia
wtedy pozostawialby llo życzenia, ale

wzglę<ly słuszne me poz walają na to po§więcać dni przedświątecznych i świątecz
nych. Mój kolega, sprawozdawca teatra lny, krzywi się na to pesymistycznie, ale
ja myśl ułożenia odpowiedniego repertuaru
na piątki Inb wo!Jó1a przedstawienia popularne, polecam rozwadze pp. ojców teatru i dyrekcyi.
Mało, prawie nic nie robi się u nas dla
ludu, zwłaszcza miejskiego, a filanlropia
przejawia się jedynie w niesieniu dość
zresztą niedostatecznej pomocy wyłącznie
materyalnej natury. Główny nasz organ
dobroczynności pnblicznej, zdobył się na.
pożądaną IV r. b. w tym kierunkn nowość,
pomnażającą
dotychczasowe szablouowe
Brodki powiększania funduszów instytncyi.
Myśl urządzenia bazaru na ubogich, wciela
się w czyo, dzi~ki energii grona dam
łódzkich . Naturalnie, że pierwszy krok
jest trudny. Inicyatorki natrafiają ua tl'udnośei w urządzauiu sklepów i na brak
współdzialania, zwlaszcza ze strony kupców tutejszych, którzy jakoś nie chcą
pójść za przykładem warszawskich i nrzą
dzać na bazarze własne sklepy, ua warunkach IV Warszawie pl'Zyjętych. Forma
wellt dobroczynnych w Łodzi mało jest
dotąd znana, stąd więc wynikają trudności.
Lódź bogata niewiele bardzo robi dla ubogich, choć pochlebcy nadają jej miano dobroczynnego miasta. Względule naj więcej
kwitnie dobroczynuollt w:iród ludoogQ
izraelickiej Łodzi. Dobroczynność chrz ciańska nie jest \1Stosllnkowana do posir.danych przez ludnoś(\ bogatszą uOditów,
takie zatem pl'zedsiębiel'8twa dobrocayuoe,
jak bazar zamierzony, winneby mieć z góry zallewoione j akn aj więkllae JlOwodJeoie.
Przy złe improwizowane kupcowe Icrął.ł,j,

DZIENNIK Ł6DZKI.
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żel!lznych poleskich, należeć będą dwa dy- kiemi i austryacko- węgierskiemi.

Od ruS-

(-) Gość z Indyj.

Telegrafy.

Bawi u nas k~e

stause: Białystok-Łomża, którego budowa kich towarów oplacane są cIa znacznie
- Gł6wuy zarząd poczt i telegrafów z Bengalu, indyanin, p. Tippu, przybyly do
rozpoczętą będzie w roku przyszlym i w większe. Na różnicy cel polega glówna zawiadamia, iż na przystankn J eleli kolei Łodzi w cel n zawiązania stosllnk6w haudalszym ciągu dystalls drogi Łomża-Mla- przeszkoda dla rozwojn handlu ruskiego z dąbrowskiej rozpoczęto przyjmowauie de- dlowych z plozemyslowcami tutejszymi. PalI
wa przez Ostrołękę i Przasnysz; ta druga Serbią . Niekorzystne dla Rosyi i erbii pesz wewnętrznych. Jednocześ nie czasowe T. jest wspólnikiem jeduej z firm jedwa_
Unia IV roku przyszłym tylko od Ostrołęki traktaty handlowe, zawarte były za pallO- stacye telagraficzne w pale i Lubocbenku bniczycb w Moskwie, stale jednak mieszk~
poprowadzoną będzie, dalej zaś do Mławy wania króla Milana. Zbyt dlugo byłoby zamknięto.'
I w Bengalu.
.
ma być przedlużona w r. 1893. Odnoga z czekać na npłyni ęcie terminów tych tra- Przy stacyach I)ocztowych zczedryn,
(-) Koncert p. Józefa Sliwłńskiego , f01'-

I

Malkini do Łomży na Ostrów i Śniadów,
licząca 56 wiorst długości, stanowić będzie
oddz ieln ą całość, co do losów której niema
jeszcze stanowczej decyzyi. IV każdym razie będzie ona niezależną od zarządu kolei poleskich i albo w połączeniu z linią
kolejową siedlecko-malkili ką otl'zyllla oddziełny zarząd, lub też wziętą będzie w administracyę
przez główne towarzystwo
eksploatujące linię warszawsko-petersburską. Bn(lowa tej odnogi kosztem skarbowym zacznie się jednocześnie z budową odnóg Bialystok-Łomża i Łomża-Ostrołęka.
Koleje te będą jednotorowe, na plantach
lIiezwirowanych, wzorowanych na nasypach
kolei . siedlecko:n:ałki~sk i ~j, co znaczl!ie
~vpłYllle ua. zmOłeJsz~D1e kos~tów: DWOlce
l do~y. ~luz~owe maj' być dlewOłane. Dwa
ZDaczDlełs~e~. d!ugoścl !Il0stybęd~ zbmlowa·
ne 11a Nal .~.l, Jeden. 1I1.edaleko BI.ale~osto~u
po(l ~IOtol)Ją, a dl ugl pod O~tJołę~ą. acze~lIIk{jw dys~~ns61~ .bud.o'~l JUZ ml!lnowa110. 1 to z pOBIM lIIzyD1elow kolei pole~kich.
.
. "
. ".
- g:alZąd koleI wl.edensklej wyznac~ył
I's. 4,000 lIa urządzeD1e dla słuzby koleJowej lIa stacyach granicznych w Sosnowcu
i Alek androwie przy miejscowych remizach parowozowych łaźui parowych i pralni ogólnych.
.- W głównym zarządzie ruskich dróg
żelaznych dokonywane będą wkrótce doświadczenia ze ś wieżo wynalezionym przyborem elektryczno-mechanicznym, wykrywającym istnienie wewnętrznych pustych
miejsc i szczelin w szynach dróg żelaznych.
- W sprawie Iłowego połączenia kolejowego Galicyi z Węgrami, toczą się obecnie nkłady mi ędzy rządami anstryackim i
węgierskim. Chodzi mianowicie o budowę
dawno już wykreślonej liuii z MarmorosSzegetu (lo Stanisławowa lub Kołomyi. Dła
Pokucia, wogóle ella wscbodniej części Galicyi, miałaby ta kolej znaczenie ekonomiczne, jako l\ajkrótsze połączenie tych okolic z Wiedniem i Pesztern.
Handel.
_ Moskiewskie towarzystwo ruskiego
przemysłu i handlu, jak donosi "Nowoje
wI'emia", zwróciło uwagę na brak h'akta~" \""ndlo... ego pomięih_y Ros)'!} .. Serbią.
W ostatnich czasach wytworzyły się pewne warunki, które sp"zyjają rozwojowi
stosunkó\v lllllllllowych z państwem pomienionem. Zegluga parowa k si ęcia Gagarina,
który ustanowił kUl'sy do portów Serbii z
frachtami obniżone mi w porównanin z Lloydem austryackim, znacznie ułatwiła dostawę towarów ruskich na rynki serbskie.
Ta dostawa będzie jeszcze więcej ułatwioną, jeżeli serbskim przedsiębiercom uda się
zorganizowauie towarzystwa żeglugi, którego niewielkie statki mogłyby odbywać
1rursy na rzekach Serbii i wymien iać towary z parostatkami ks. Gagarina. Lecz
wszystkie te pomyślne dla ruskiego handlu
warunki, nie mogą wyrównać ogromnej
}'óżnicy, jaka zachodzi w obłożeniu cłami
ruskich towarów w porównaniu z niemiec-

ktatów, ponieważ termin traktatu za war- guberni mińskiej i Zawidowo, gub. motego przez Serbię z Austryą up!ywa dnia skiewskiej, otwarto przyjmowanie tełegra28 wrzegnia 1892 roku, a z Niemcami dnia mów wewnętrznych.
6 lipca 1893 roku. Dlatego to moskiewski
Wykształcenie przemysłowe.
oddział towarzyst,wa nważa, że Rosyi i
- Na urz'łdzenie szkoly ulwawy krzewn
Serbii należy zawrzeć traktat handlowy, winnego w Kiszyniewie, ministeryum dóbl'
na mocy kt6reg<J ulgi handlowe poczynio- pailstwa przeznaczyło 145,000 rubli.
ne Austryi i Niemcom, rozciągnięte byłyby i
Wystawy.
na towal'y rnskie.
- Dziennik "Post" donosi, że rada mi- "Peterbnrgskija wiedomosti" donoszą, nisteryalna francuska odmówiła urzędo weże spekulanci zagraniczni zakupili na dzie- go udziału Francyi w mającej odbyć się
sięć lat naprzód wszystką platyn ę, która w rokn przyszłym francuskiej wystawie w
będzie wyrlobywaUl~ z kopalń na Uralu. Moskwie, chociaż oświadczyła si ę za nieuWobec tego cena platyny podniosla się rzędowem poparciem tego przedsięwzięcia
ogromnie.
przez udzieleuie subsydyum pieniężnego.
Kredyt.
- Na wystawie produktów spożywczych
_ "Peterb. wiedolllosti" <lonoszą, że do i spirytusowych, moządzonej obecnie w Parozpatrzenia władzy wniesiono pl'ojekt ' "ru- ryżu, warszawska rektyfikacya towalozysko- niemieckiego towarzystwa kredytowe- stwa oczyszczania i slH'zedaży spirytusu
go," które zamierza wydawać wlaścicielom otrzymała medal zloty. Takiż sam medal
winnic na polnduiu Rosyi p ożyclki za wi- zloty przyznano warszawskiej dystylarni
no. Założycielami towarzystwa są kapita- Patschkego i '1'roszla.
liści niemieccy, którzy nważają t~ opera- Wszechruska wysta wa I'zemie ś lniczocyę za dogodną dla siebie, z powodu wiel . artystycznej pracy kobiet w Petersburgu
kieo-o zapotrzebowania ruskich win za gra- ma by ć otwartą w dniu 22 grudnia r. b.
nicą. Towarzystwo zamierza wydawać po- Wy.stawa trwać b~dzie do dnia 22 styżyczki na wino, przechowywane IV piwni- CZOła.
'.'
..
cach i pobierać za to 8% rocznie, przy- ,W po~o'."le gl uel.nla ~v Pe~el s.blll &,u,
czem sUlDa pożyczki zależeć b ędzie od te-' Dla ?J~ otl\alta wystawa lobót kobIet fiugo, o ile wystałem jest wino.
landzklch.
_ Dyrekcye szczegółowe towarzystwa I
kredytowego ziemskirgo upoważniono do
i
realizowania listów zastawnych i kuponów
_ _
we włas nych kasach, znajdują cych się w
' . '
10 gubel'lliadl Królestwa. Dotąd wypłatę . (- J. Gmac~ dl~ glmn.a~y~m 1~lęzklego ,
za papiery towarzystwa uskuteczniała tyl- \71.noszony pIzy .uhcy DZlklt\J kosztem to
ko kasa główna, co było wielką niedogo-I warz.yst,;a ~kcYJuego ~~kl. baw. Karola
dllością dla interesa ntów, stale przebywa- Scl~~lble.. a, Jes~ Jnz poklyty dachem met~jących na prowincyi. Papiery, za które ua- ło~\) m I obecme tynkowaue sI} naze~vn,tlz
leżność wypłacouo dyrekcye szczegółowe śCla~y frontowe. Jeszcze w t~m mleslą.cu
będa przesyłaly do sprawdzenia dyrekcyi u~~nezone ?ę(~ą robot! około okIen. W dZległównej
rlzmcu WZnleSIOUo Jnz mnry domu dla słup
żby.
Słowem, budowa postępuje nade I'
ocz y.
..
'.
szybko.
- Gł6wny z.uoz~(l pocz~ I . telegl afó.w o(-) Opieka nad zwierzętami. Ka czwartglasza, ze posyłki, wyulleUl~ne ~omlę~zy kowem posiedzeniu zarządu towarzystwa
Rosy~ a .Helgol~ndem, podlegają IU.zy 1'.1 ze- opieki nad zwierzętami w warszaWie"
syłan~n Ich. pocztą. t~m salll!m I'lzeplSom, uchwalono pomiędzy innemi: przedstawić
c~ pl zes~łkl, wymlelłlane mIędzy Rosyą a odnośnym wladzom projekt urządzenia w
NIemcamI.
.
.
Warszawie rzeźni koni i szkoły kucia ko-:- S~cyę. p.Ol?zto~vą ~aklmeckl\Ja w gu- ni; udać się. do r,rezydenta miasta z prośbellll .11azan~k!eJ.. plzemlallowano "." .Ale- bą o wydanIe naKazu wl"'owaazeuia w rzeksandlOnewskoJe.
źniach miejskich aparatu Kleinschmidta do
Stowarzyszenia.
zabijania cieląt i trzody chlewnej, tudzież
- W Rydze i Rewlu powstały towa- maski Brunana do zabijania bydła. Nastęrzystwa wzajemnej pomocy drukarzy i li · pnie, na wniosek p. Baryłskiego, Ittóry
tografów. Celem obu towarzystw jest skons tatował wielkie nieporządki w loze-lni
udoskonalenie sztuki drukarskiej, poparcie w Łodzi, zarząd postanowił rozwiuąć en erzbytu wydawnictw swycb czlonków, dru- giczniejszą działalność w naszem mieście.
kowania wspólnym nakładem drogich i wie- \V końcn prezydentowi m. Łodzi, p. Pieillotomowych dzieł i pomaganie członkom, kowskiemu, uchwalono podziękowanie za
któl'zy tymczasowo lub nazawsze ukaeili pomoc, jaką okazywał członkom to warzyzdolność do pracy. Na wypadek śmierci stwa.
któregokolwiek z członków , towarzystwo
(-) Grawernię na większą skalę otwiendziela pomocy jego spadkobiercom. Od ra w naszem mieście jeden z grawel'ów
czasu do czasu towarzystwa ryskie i rewel- warszawsk ich.
skie będą urządzały wystawy peryodyczne
Wiadomości osobiste. Sędzia pokowybitnycb dzieł, będących plodem Iitera- ju 5 rewim miasta Łodzi p. Andnl3zczeutury dawnej lub spółczesnej.
ko powrócił z urlopu.

tepiauisty, odbędzie si~ w nadchodzą
środę w sali koncertowej o godziuie 8.~
wieczorem. Ponieważ znakomity wirtuoz
.la się słyszeć w ŁodzI po raz pierwszy ~
pomimo gl,?śuego już dziś imienia m~lo
komu tu jest znanym, uważamy za włagci_
we choć w kilku słowach zapoznać czytel.
uików z jego osobistością i działalności~
artystyczną. Syn znanego profesom kon.
senvatoryum warszawskiego, po ojcu wi.
doczuie odziedziczył talent muzyczny. Dr",
dzony w Warszawie w r. 1865, tamże
raz pierwszy wystąpił publicznie w I'oka
1871, t. j. zaledwie w szóstym roku żyeil
Znakomity muzyk i organista Freyel', wo.
bec którego miody Józio improwizował nI
organach, nazwał go genialllem dzieckiem
i wróżył mu świetnI} przyszłośćć artysty_
cznl}. Słowa nieżyjącego już dziś mistl'Za
sprawdziły się· Śliw iński UkOliczywszy
konserwatorynDł warszawskie, w kt6rem
pod kiernukiem Strobla, zasłużonego peda.
goga, tałent jego z każdym dniem rozwijal
s ię i potęgowal, udał się do Wiednia, gdzie
Leszetycki zapozuał go z najsubtełniejsze_
lIIi tajnika?li s.ztuki. Piel'wszl jego Występ W Wledmu b~ł prawdzl\vym. tl'~um
fe~1I dl~ mlodego. al tysty. Cała wled~lIsk~
IHasa J~rl?og'?śn~e przyzna.ła n:u olb~zy~
talent. I zua.komlte wykonczeme t:eCh~lkl
for~plan~lVeJ;, Max Kalbeck, w dZlenntku
. Dm Pless.e, nazyw,~ jl'0 "wykonawC\
Szopena pat. evcel~euce I "fenomenal~}'III
~vy~ona~vc.ą.
Dosć ~sp~mn.. eć .nazwlska
miłych .I.ecenzelłl:ó~v ":Ieden~klch, .l~k Hansh~~, HlIsch~eld I mm, .któlych lłaJpochlebnle!sze ~dallla.o talencl.e naszego. rodaka
cZJ tam) .w SP! awozda~lach koncel towyeh,
ab,!' nablać plzekona.ma, ze w naszem gro·

Z MIASTA OKOLICY,

I

dZI~ zdr.0l~ zachWyCIĆ słnchaczów. Prz~z
ta.~lch. ZOI.lów pas~wa~y na rycerza, Sh·

t

wIlIskI śm Iało pUŚCIł SIę na wędrówkę &1'·
tystyczną, a zebrawszy lam'y w Warsza·
WIe, Petersbm'gu, Lwowie, Krakowie i t. d.,
przybywa do Łodzi, aby dać się poznać i
naszej publiczności.
(-) Koncert wokalno - deklamacyjny na
dochód art. dram. p. Werowskiego, otlbę.
dzie się w poniedziatek w sali koncertowej.
Pan W. znanym je t naszej publiczności
teatl' odwiedzą;ącej z występów swych w
Ulllegtym sezonie h!tnrrn. Chc.'}c urozmaició
program koncertu, pan W. nda! się z proś!Ją o współudział do artystów teaku łMzkiego. Wszystkie wybitniejsze siły dl'amatu i operetki naszej, chętnie oddając mu
koleżeńską I'lozysługę, złożyły prawdziwie
artystyczny bukiecik z ntworów poezyi i
muzyki. Obok wyjątkn z "Dziadów ' We·
kiewicza (wypowie p. Popławski), znajdzie
się śpiew ulubionego tenora sceny naszej,
p. Olszewskiego. P. Janowski wypowie
. Optymistę" Gawalewicza, usłyszymy śpiew
pp. Calori i Bronikowskiej i p. Chyrcza·
kowskiego, (leklamacye pp. Morskiej i 'l'l'a·
pszówny, a Pl'. 'rrapszo i Winkiel' postarają się, aby i wesolości w audytoryum
nie zabrakło.
(-) Z sądu . Sę(lzia pokoju 2 rewiru

I

I

I
I (-)

I

się o o o urzeczywistniellla projektu gol' i-I tekę publiczną , zabezpieczywszy jej byt i I napisaniem zapowiedzianej powieści Jl. t.
ie razesami, ani banalnym na o lepauą
wie, popierajmy ich usiłowania wszyscy, rozwój przez o/hu'owanie znacznych fundu- " Pieniądz." Szan. autorka, hołdując me- nntę llrzmil}cym szowinizmem belłett-ysty·
jak kto może, bo Łódź bogata, wiele, bar- szów, z których procenty pokrywają kosz- todzie Zoli, bawiła II nas, coprawdt\, in cznym, lecz zdrową, rozumną pracą na
dzo wiele winna jest nbogiml Parę ochron, ty utl'zymallia instytucyi,
persona jawnie, parę razy, po dni parę , drodze pokojowej walki ekonomicznej zmie·
przytnłek, zapomogi towarzystwa dobroMy dla podniesienia moralnego i umy- w celu, jak to lIawet zapowiedziała w swo- nim] stosunki na korzystniejsze dla uas.
czynności - gmiesznie to mało na kilka- ~łowcgo ludu znacznie mniej posiadamy im czasie pl'asa, napisania powieści, osnu- Walka ta już się rozpoczęła w ŁodZI
dziesiąt tysięcy najuiłoższej ludności. Gdzie- środków, tem więcej, że niektórym z nich tej na stosuukach łódzkich . Z krótkiego a choć slabe i uikłe jeszcze jej rezultaty,
indziej o wiele od nas więcej robią wzgłę- jak np. "Tanzkranzcheu'om" w sali Vogla tego pobytu zrodziła się dluga powieść pod nie znIża to coraz Iicznil\;szych jednostek,
dnie do posiadauych środk6w . Niedawno pi- zŁośliwy korespondent z Łodzi "Gazety ra- uprzejmym dla lodzian tytulem: • W śród ką- stających do szeregu. Bohaterzy jej je·
saliśmy w "Dzienniku" o zaczarowanym zam· domskiej" calkiem odmawia um oral niają ce - kolu," na którą chcąc zwrócić uwagę, I'e- dnak dalecy sI} od tworów wyobraźni au·
ku, zWanym "pałacem dla łndu," jaki wzuie- go wpływu.
klamuje ją sam redaktor pomieszczającego I torki" Wśród kąkolu," której jedyną i nie·
siono w Londynie, urzeczywistniając ideę
Czy 'badając Łodź i jej mieszkailców ce- ją pisma. A.lbo zatem, jak rzekłem, pani zapl'zeczoną j!lst zasługą, że piel'wsza pró·
znanego powieściopisarza Waltera Besanta. lem zyskania materyału do powieści paui Marrenee mieszkała WŚ:'ód nas incognito buje zaczerpnąć z nowego źródła., nietknit
Znany bogacz amel'ykański, słynny ze swej MalTeuee zwiedziła i ten zakątek ... we- przedtem Inb potem, albo użyła rewolwe- tego przez nikogo dotąd, a niezmiernie ob!,
(lobroczynności,
Korneliusz Vanderbił(lt sołości, nie wiem, choć wątpić nie powi- rowego aparatu fotograficznego do spol·tre- tego - materyał do powieści społeczD~.
zwiedzał kilkakrotnie ów pałac londyński nienem, że, jako snmienna autorka, nie po- towania nas, wynalazki bowiem postępują Niechby inni poszli IV jej ślady, ale ni:
i obecnie kosztem miliona dolarów wznosi minęła miejsca, dającego sposobność zba- szybko i zmysł obserw acyjny i intuicya według jej tworzyli recepty, która b!1WI
podobny IV Nowym Yorkn. Już przedtem dania obyczajów klasy pracują.cej.
pani Marrenowej zarzuciły już może stare jak następnje: bierze się pierwsza lepsU
stworzył on IV szel'egu innych instytucyj
Nałeży przypuścić, że szanowna autorka aparaty, jakich używa Zola.
fabuła powieściowa, teatrem dla której mo'
llUmanitarnych, dom misyonal'ski przy ko- nie tylko tam była, ale i mieszkała wśród lias
Reklamę tę autorce czynię w tern miej - że być tak dobloze Ł6dź, jak Kalisz, Lu,
~ciełe św. Bartłomieja. Na ową misyę wiele miesięcy w przebraniu. Wniosek ten SCll z dwóch powodów. Najprzód przez blin, Częstoch owa lub jaki inny Indniejs~Y
Vanderbildt ofiarował 50,000 dolarów_ W opieram przedewszystkiem na oświadczeniu wdzięc zność; "Dziennik" bowiem uważa nieco przemysłowy punkt kraju, rOZIl'I~1
ostatnim rok n około 10,000 osób, pozba- p. Maleszewskiego, redaktora małej "Bie- ona, zdaje się, jako ziarno zdrowe "wśród się to na tle niby lokalnem, dla nadawa
wionych środków do życia, otl'zymalo IV siady," w której się drukuje wielka po- k ąkol u ," opisując w powieści, że samo czy- zaś tego kolorytu okrasza różnemi szczemisyi nocłfg, pożywienie, pomoc lekarską wieść pani Marrenee, osnuta na stosunkach tanie tego pisma gubi czytełuika w oczach gólikami, zebranemi drogą najpowierzch~'
i poradę. Drzwi misyi otwarte są ua roz- jakoby łódzkich. Znany z dobroduszności chlebodawcy. "Dziennik" wedle tego opi- IVniejszej obserwacyi, opisami miejscowośCI!
cież w dzieli i w lIocy dla żądających po- redaktor, choć nżywa strasznego pseudolli- su (o czem nie wiedzieliśmy) czyta się pl'zy widzianych z okien wagonn i z doroz k!
mocy. Budujący si ę obecnie "pałac ludo- mn (Sęp!!), twierdzi IV kronice swego pi- drzwiach zamkniętych, okieunicacb również, i miksturę tę, pełną mnóstwa niepra\~o!cl
wy" Vanderbildta, będzie posiadał aż sześć sma z całą stanowczością, IV cbarak~erze omal że światła przy tern się nie gasi, ,p iekła" łódzkiego, npstrzoną błędneml !n·
pięter; na parterze mieścić się będzie widać znawcy stosunków Łodzi (cho ć lias aby kto nie podpatrzył, ' nie doniósł, gdzie formacyami, podaje się co numer po łyzee
wspomuiaua misya św. Baltlomieja, inne dotąd wizytą nie zaszczycił), że autorkn należy i nie pozbawił tem miejsca, zal'Obku łaskawym na "Biesiadę" czytelnikom. I~
pięu'a ząjmą h:luby rzemieślnicze, biblio te- odmalowała w powieści spoleczność łódzką każdego oficyalistę lub robotnika fabrycz- nego tl'zeba Brat Harta, Zoli lub Dal!det~
ka, sala koncertowa i t. p. Chociaż kosz- .z fotograficzną wiernością." Stąd wyni- nego. Drugim powodem dla którego czy- do zbadania i odmalowania oryginalne)
ty obliczono na milion dolarów, Vanderbildt ka, że wniosek mój jest sł u~zny - pani nię pani M. reklamę jest chęć zcharakte-I i ciekawej, cboć obfitującej IV ciemne stro'
jednak nie dba o pieniądze, gdy idzie o M. musiała bawić u nas przez długi czas ryzownuia figlarności, z jaką publicystyka ny Łodzi I
ul'Zeczywistniellie jakiej powziętej myśli, a incognito; Zola howiem IV takich wypad- i bellett'ystyka nasza z małym wyjątkiem tra-I
posiada 200 milionów dolarów majątku. kach potrzebuje za.l'vyczaj dość dlugie- ktuje społeczno - ekonomiczne stosnnki i obR Olllonovt/8.
Zresztą w Kowym rOl'ku nie brak boga- go czasu, jak to wiemy np. ze studyów jalvy, jak np. stosnnki przemysłowe. Szum,
czy, którzy chętnie na cel ten złożą ofiary. jakie odbywał IV Mon ceau les Mines, za- turkot, hałas maszyn, kółek, warsztatów
Takimi fi lautropam i sI} A torowie, którzy nim napisał swego "Germinala," albo z 0- ogłusza przy powierzchownem badanin niezałotyli IV 'owym Yorku olbrzymią biblio- beCllych jego stuc\yów narl giełclą, przec! przyzwyczajone do takich kwestyj głowy.
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;~dzi skazał w czwartek dwn właści

DZIENNIK ŁODZKl.

b. zarzlld biblioteki objął wydawnictwo ksi~ek - . O". 200, groekD polDegO - korey.
W.razaw• • 17 patd&i.m. OkowitA 780/. • akcy ••
szkoloycb, które drukuje we wlasoej drukarni.
po k. 9'/"/•. HurL skład. SI. ..;"Iro kop. 8i; - 84.8.
S.ynki ... "iwo kop. 857 - 862 (z dodr.d. n..
"y•• hn. 2"/.).
Pelerlblr., 17·go patd&ioru. Łój " mi.j ..... t3.00.
Pumea .. m. 9.60. 2yto 6.60. Owi.. " m. 3.75,
Peters burg , 17 paździemika. (Ag. "In.) KODopi. w m. łl.OO. Si.mi. lni... ... m. 11.50.
Najjaśni~jszy Pan ofiarował z własnej Niepogoda.
szkatuły 25,000 rs. na pogol'zelców Wiel,rllo.17 )latdzi.rn. Paunia 180-196 na p..źdz.
193.50, no. liJtop. grudz. 187.25. 2yto 168 - 177.
tlugi , dotkniętych pożarem.
na
patd.. 178.50. Da kw. mj. 162.50.
Petersburg , 17 października. (Ag. płn .).
..... 17 paździ.m. Kl."" lfood ....rag. Santo.
'fowarzystwo opieki nad zdrowiem n&l'o- na" patdz.
111.50, na gmd. 107.00. Ol. muzec 1891
dowem zamierza nczcić Pirogowa przez r. 11l2.00. Spokojnie.
urządze nie wszechruskiej wystawy hygieL1verpo,l . 15 paździoru. Ba".łu.. Spr.."ozdo.ni.
nicznej. Biuro organizacyjne wysta wy już końcow •. Obrót 10.000 bel •• tego Dl. speknlo.en i
"y"óo 1000 b.l Osp&le. ł!iddIiDg &IIIeryk&ńsk&:
jest otwarte.
Petersburg, 17 paździeruika. (Ag. płn.). na patd&i.rnik - - - - , na pudsiernik Iiatop.d 5'/" nabywcy, na liatopr.d grudzi.ń 5"/..
kO~7.ty ~dmillistracyi , możuaby utrzymać .Nowosti" donos?ą, iż fabrykanci: Dawid nabywcy, n.. grudzień 8ty...ń 5"'/.. nabywcy, na
zWlel'zymec, lecz w tym celn konieczuem Morozow i A. Brodzki, oŁi'zymali ordery atyczeń lnty 5"/.. nabywcy. na Inty muzec 5"/..
sprzedawcy, Il& mar. kwiec.. 5"1", sprzedawcy, na
jest zaciągnięcie 50,000 rs. bezprocentowej legii honorowej.
s
pożyczki od 50·ciu obywateli miasta, odW i ed eń , 17 paździel'llika. (Ag. półn). kwiecień maj 6 /. nabywcy, na. maj ez.erwioo 5'1/,t
oabywcy, DA ""erwiec lipiec 5"/.. D&bywcy.
kupienie "Bagateli" wraz z budynkami i Cessrz przyjmował dzisii\j na dłuższem poN.w-York.16 paździem. B...... tu 10'/"~,, N. Or·
dokompletowanie zwierząt. Zdauiem zaś s łuchaniu hl'. 'l'aafego.
leanie 91'/".
Sofia, 17 paździel'llika. (Ag. płn.). Zep. Hugona Neumana, suma 10,000 rs. wy·
N,w.Y,rk. 16 październ. K..w.. (p ..ir· Rio) 20'h.
starczy znpełnie na pokrycie kosztów prze- branie bnłgarskie zwołane jest na dzień K ..w.. Fair·Bio Jfo 7 lo" ordiDuy n.. ai.rp. 17.111.
niesienia i dalszego prowadzenia zwierzyli- 27 .b. m. d.o Sofii. Stambułow ma się zna- n.. patdz. 16.51.
ca. Oba te wnioski były pl'zedmiotem CZUle lepiej.
ożywionych rozpraw, które zakończyły się
BruksełaJ 17 październi~a . . (Ag .. \l~n.).
TEtEGRUIY GlEIJDIlWlt
obrauiem komisyi do opracowania plauu .Iudepedallce Belge" donOSI, ze Cnspl za
dzialań przyszłego towarzystwa aklimaty-I pośr~dlllctwl'4l1 p~wnego, bardzo znanego
Zdoia 161Zduia 17
zacyjnego (pp. Karol Machl ~jd, Paulin Dą- b~n~lera s~arał Się wybadać rząd francusGiełda Wanzawlka.
browski .JÓzef Rentel Józef 'l'workowski ki, jakby SIę zachował, wobec ewentualne2tdano • koucem giełd,
Dl' . J. ~us baum i E~lil Briihl) i komisyi g~ zajęcia 'l'!.yp olid~ p~'zez Włoch:r. W za Za w.klle kr ólk,l. r.l .. w.
do opracowania ustawy nowego towarzy. ml!1u got6w jest Cns"l. poz?stawl~ FI:a!lstwa (pp. Dóruinik Anc, Emil Weidel, Jó- cyl zup~łną sw~bo~ę ~zlałaUla w rU!IISle. Ul. Berlin za 100 mr.
40.35
40.45
ka.
zef Sliwkowski, J. M. Kamiński i Dominik
Paryz, 17 pazdzlermka (Ag. p.). Wlado- na Londyn ... 1 Ł. . . . .
8.H
812
32..;5
32.50
(-) Pokąsanie. Wczoraj rano na nlicy Zsmieński) . Obie komisye mają prawo mości o wybnchu cholery w Aleksandryi Da pu,i za 100 Cr. • • •
D. Wiedeit .1. 100 8. . . .
71.70
71.50
Targowej pies, nałeżący do p. B., rzucił zaproszenia do swego grona osób kompe- zaprzeczono.
.,
.
.
się na l4.letniego chłopca, Adama Jukel- tentnych. Do towarzystwa aklimatyzacyjRzym , 17. pazdzlerUlka.. (Ag. p.). .RiZ. papl.ry pahlwow •.
mana, poszarpał na nim ubranie i ukąsił nego zapisało się już 29 osób.
forma", pomImo z~przeczem~ "?sservatore Listy likwid ..cyjne Kr. Po/. .
68.90
!S8.90
go IV br zuch.
- J . E. Główny Naczelnik kraju wydał Romauo", ntrzymnJe l'0nowme, ze kardyn~ł RUlk'\ Ilożyczka Wlcho,luia. .
102.25 102.25
87.55
87.50
(-) Kradz i eże. Nocy onegdajszej zło· p. Zofii Łękawskiej pozwolenie na otwar- sekretarz sta~u Rampołla wystosował dma
t.
poi. wewllz. r. J887 •
9ł.60
9U5
dzieje, wyjąwszy drzwi, dostali się domie- cie w Warszawie zakładu zajęć pożytecz- 15.~0 wr~eś Ula no~ę ~o nuncyusz.a msgr. Listy Za.lt. :dem. Seryi I •
93.93.25
szkania p. Niemirowskiego, IV domu Schwau- nych i zabaw dlll dzieci w wieku od 4·ch Gahmbertlego w.Wledmu, w której wzywa Listy "zast. m. ,.\V.ru." Ser. VI .•
99.119kego przy ulicy Dzikiej i skradli gal'dero- do 7 lat. Program zaj ęć obejmuje: wyszy- ~o, ~b~ starał ~Ię. pI'zek~~ać rząd au~try
93.10
93.n"
" " V.
95.by oraz różnych rzeczy na snmę rs. 120.
95.wanie, rysunek, lepienie różnych przedmio- Jackl, ze odnowleme potroJnego ~'zymlerza (,isty zut. m. Łothi Seryi l .
9'~. 93.W nocy, z czwartkn nR piątek, do mie- tów z gliny, gimnastykę i różne gry. Opła- b~łob:r rz~czą pot,wOl'llą. Nuncyusz od~o
"
II .
91.:;;>
91.50
"
II!.
szkania p. Teodora Granpnera w domu tę oznaczono po rs. 3 do 4 miesięcznie.
wl ~dzl~ł, . ze obecme kwesty~ ta w WIepod ]Ii 320 przy ulicy Długiej , po wyjęCitl
- .Medycyna" dowiadnje się, iż rozsze- dnIU me j~st .na pOI'7.ą~ku dZlenny~. Gd~
Gi ełda Berłiiaka.
szyby z okna, dostali się złodzieje i za- rzenie szpitala Ujazdowskiego kosztować by odnowlenl1l przylUlerza zupo bIed z me Bt.lIkaoŁI rU8kie za.raz . •
250.50 247 .60
brawszy bieliznę, garderobę i towary skó- będzie przeszło milion rubli. Szpitał pomie- z~ołał, w każdym I:azie postara się ~cz.r
250.50 248.25
l'
1ł
Da dosŁa.".
rzane, umknęli niepostrzeżeni. Kradzież ści wtedy 2,000 łóżek, a liczba ordynato- n~ć wszystko, co mozeb.ne, a?y ?~nOlVlenle DySkonto prywatn.. . . .
5'/.
zauważono dopiero nad ranem i zawiado- rów powiększy się o 12.
me przesądzało kwestyl paplezklej.
mo o niej policyę. Poszkodowany oblicza
- "Gazeta sądowa" donosi, że prezes
Pary!, 17 p~dziernika . (Ag. p). .La
straty na 1'8. 200.
zjazdu sędziów pokoju 2-go okręgu gubel" FI:ance ' ol'olV1ada I'rz~gody P?drózy . mor·
M.lely I bllkl . ły : Not. nrs~d
Not. niellU.
(w
Zamościu)
przedsięwziął
~kleJ.
deput0'Yan,Ych Irlan~zkl.ch:. DIIło.na Imper:ra ły i p6limpery&l1 I
ni
lubelskiej
(-) Dz i ś w teatrze Victoria daną będzie
Er.
i.
po raz dr ugi sztuka łudowa w 4-ch ak- cały szereg środków, mających na celu I Wlłhelma O Briena . . ~Vsledl.1 OUl w plą  EmisYI 17 grudnia 1885 roko)
tach, p. t. "Ciarachy" , przez J. K. Gala· wytępienie pokątnego doradztwa. Prezes tek I!a o.kręt w DlI~hUl.e. CIsza morska PMimper,aly stare
pomienionego zjazdu, p. Kniaziew, llokład- z!"usIla Ich przez dm kIlka stać bezczy~ Fnnty stemo. w banlwot&<:h
siewieza.
40'1"
ną listę Obl'OIlCów, majl}cych prawo stawa- Ule no. m~,,·.zu. Brako\~ało ~a pokła~'Z.I~ Huki uemieekie
nia w sądach, przesłał naczelnikom powia- wody do pIcIa. Onegdaj dO'plero. zawlt~h
DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI.
tów. Oprócz tego, zredagował i rozesłał do Che~·bollrg.a, P? Jlr~ebrclU. '.laJ r ozmalt:
Z. orll " dalQ 16 paidsiernika
.
okólnik, wyjaśniający, że tylko obrońcy szych llIeUeZpl~c~enstw ~ clel·pl.en. Wcz?raJ
K.lall cy: dzieci do Jat J5-l0 s,narlo 1ł. .. tej,
W myśl rozporządzen i a ruinisteryał- wyszczególuieni na liście, mają prawo pro- zl'ana przybyli <10 Paryza, a ,Jutro. WS iądą liczbie chłopców 8. dltiewcąt 6, dorUlJlc~ . 2,
nego, jak donosi .Kuryer warszawski," we wadzenia spraw w sądach i dllją rękojmię .Ia ?krę~ IV .I;la'Yrze. Po ukonczaulU kam- w tej liczbie m~i;exyzu. 1, kobiet 1, a mia.o"leJe:
wszystkich gimnazyach miejskich będą ska- snmienności i znajomo ści rzeczy. Naczel- panl1"ag:ltacY.)nel w Ąmeryce, powrócą do Jnli.nn.. Ziereamewi.z, lat 73, Kazimierz Pietrzak,
sowani t. zw. gospodarze klasowi, którzy nicy powiatów rozesłali okólnik, wraz z li- Anglii I o!ldadzą Się napowrót w ręce I..t 50.
SI. rlukl • • i: dsice do lat 15-t\l zmulo~. w tej
za dozór nad daną klasą pobierali po 160 stą, do wszystkich gmin, z poleceniem, rządu.
liczbie chłopc6w 2. dziew.lłt 2 dorosłych l.
rs. dodatkowego wynagrodzenia rocznie. ażeby ta ostatnia była stale wywieszoną
w tej liczbie m~iezyzń 1, kobiet - a mianowicie:
Brana M&rjem z Frajndlicb6w Biloncwejg, I.t 78.
Natomiast z pomiędzy nauczycieli etato- w kancelaryi gminnej.
OsLatnie wiado mości handlo we.
wych w każdem gimnazynm będzie wybra- W sądzie handłowym warszawskim
nych trzech, jako pomocników inspektora, odbyła się w bieżącym tygodniu installacya
LISTA PRZYJEZDNYCH.
War u.wa, 17 październ. Weksle kr6t. term. u.
z dodatkiem do pobieranej pensyi po 1,000 ośmin członków, wybranych przez reprezen- B.rliu (2 d.) 4~.w żąd., 40.10, 12'/" 17'/,. 20 knp.;
Hllel P,llkl J. Elfenberger z OberkratZ&l1, L.
rubli na każdego. Owi pomocnicy inspe- tancyę kupców warszawskioh na lat dwa Loodyn (3 m.) 8.14 żą,I . ; Paryż ( lU tł. ) 32.55 żłd .• Komelski z Będ.ina, Ch. Lipa.y. i. HOje",,,ski .•
ktora rozdzi elają między sobą klasy, IV i zaLwierdzouych przez ministra sprawie- 32.30, 32 1/ , kup.; W,.d.il (8 d.) 71.70 źąd. : t'/. Ii- Kaliaza, G. Reicbelt, 8t Rencsl.wili I L. Diksztein
Kty likIVidacyjne KrM. Polskiego d. 88.90 żąd., 88 90
których będą sprawować obowiązki daw- dlilVo~ci. Z pomiędzy zatwierdzonych obe- kup.; małe 13~ . 30 żąd. ; 50,~ poży czka WSCholłuia I • W.. ra."wy, E. Dieoner z Zd.- Woli.
Hołel VI!orl• • Roth Z8 Słonimi., G.domski,IF.in.
nych gosp()darzy, a nadto kolejno od go- cnie pp. Gustaw Gebethner, Bdmund Ma- emisyi 102.25 żąd., li emisyi 10U5 żąd., l i emi· kind
i .Mosdon! z Wr.r8&awy, A. K..mińka z Kiele,
dziny 8 rauo do 4 po południu dyżnrować kowski i Edmuud Langner zasiadali już syi 104.25 żą<\.; 4'" !,oiyczka wewnętrzua z 1887 Pypke z Woj8tawie.
Holel lIu !eatr. l. Ose.. i Kemli z Wiednia..
w gmachu szkołnym, wieczorem zaś ob- w sądzie handłowym, zaś Juliusz Held, Sta- roku 87.50 żą.d.; 50f0 Listy zastawne si emskie [ seryi
94.60 źąd.] lir seryi lit. B 95.00 tąd, 92.75, 70
chodzić mieszkania uczniów i zapisywać się nisław Pfeifer, Feliks Kucharzewski, Kazi · kup.; 50f0 i~ty Z8.st.&WDe miasta. \Varszawy 1 99.00
IV ustanowionych na ten cel książkach mierz Natanson i Józef Baumritter wyb1'3- żąd . , rr 97.75 żąd. , III 95.00 iąd., IV 93.40 i~d .,
V 93.10 żąd., 92.50, 80, 90 knp.; 5"1. obligi miasta
kontrol ujących .
I ni są po raz pierwszy.
- Do dzisiejszego numeru dołącza się
- W zwierzyńcu warszaws kim padły W.rszawy dł. 90.25 żąd.; 50J0 listy .... tawn. mit.· ogłoszenie 8kładu hel'haLy, cukru i towa- .Nowosti" dono~zą, że ministeryum
sta Łodzi s.ryi I 95.00 żąd., II seryi 92.00 itd.,
oświaty zwrócilo się do dyrektorów .~imna- IV czwartek lwica i lis.
lIf seryi 91.50 żąd., IV s.r. 90.25 tąd. Dyskonto: rów kołoniałnych F. Karwowskiego, otwarzyó~ klasycznych z wyjaśnieniem. że wy:
W guberni p łoc kiej , jak donosi "Gazeta HerHu ó"lol r~oudyu 51J/,.. Paf'ż
'Vietleii 4." ., Pe- tego przy ulicy Konstantynowskiej,
3 L7
dama aut?rów klasycz.nych z dołączoneml warszawska," ruch emigracyjny wzmaga tersburg 6'/0' W&rtoś6 kopono z IlOtrąC. 5'1.: listy IV Łodzi.
Z&8laWDe
ziemskie
151.7,
warsz.
l
i
li 21.1. ŁOOZl
t1ómaczeUl~mi ~adal D1~ mogą hyć d.opusz- się jeszcze ciągle, a w okolicach Drobina 219.0, listy likIVidac. It3.6. poiyezka
prelllio .... I
cz~ne, pOlllewaz usu.waJą one zup~łll1e . sa: przybrał tak zastraszające wymiary, że IV 12M, 1l «.9.
mOlstną pracę nczma. Uczący SIę WIl!Ul tych dniach wyjechał tam wice·gubernator
P. tersburg.17 październ. Weksle na [,on.lyu 80.60,
ROZKŁAD JAZDY POCłĄ6ÓW
korzystać z tych tylko k.oIDentarzy w Ję- płocki, Supouiew, cełem zarządzenia środ n l)Oży c zka wsch od nia. 102'/., lU poiytzka W'lłcbo~
unia 103 1/ 81 4 1/,°/0 list.y z&Stawne kredyt. ziemskie
zyku r uskim, które zatWIerdzone są przez k6w do sparaliżowania działail agentów.
GO
132.00, Akcye ha.ukn ru8kiego (110. halltUll zagraniczdo Loda
komitet naukowy ministeryum i z tych ko·
_ _ __
"""D"Z",IN::;-Y:-;i-:c)(lN::o",IlT=Yc==
nego 268.00. petershurakiego b..ukn dyskontow.go
przycb,dz,:
mentarzy, wydanych IV językach obcych,
81łoi 101151 ł l 35 1 8150ltOl30
595.00, banku JOi~dzyn&rodowego 480.00, WfU'8Zfl.WIt
O
;I,
~J
A
[
T
O
S
O
I.
które rekomendowane są przez nauczycieła,
skiego banku dyskolltowego - . -,
za zgodą r ady pedagogicznej danego gim ·
Berli n, J7 października. Rauknot.y rnsk.ie u.raz:
X Bibłioteka Ossołińskich . w dniu 11 250.00. na dostawę 24.8.50, wek.l. Ul. W..rsn"ę
nazynm.
2t9.30,
na P.tersbnrg kro 249.00, na Petersbnrg
prz,chodsł
B.
m.
odbyło
si~
we
Lwowie
doroczne
posie·
- .Nowosti" donoszą, że liczba uczestdł. 246.40, ua Loudyn króL 20.32 1/., ua I.oudyn .Ił.
ników kas oszczędnościowych przy insty- dzenie IV bibliotece im. Ossolińskich , na którem 20.12'/" ua Wiedeń 176.95. kopony .eln. 324.60;
7 lO 84.8 2 15 7 O~ 10 ~łI
do Kol....k
tucyach pocztowo-telegraficznych (według odczy..ano sprawo:ulaoie za rok ubiegly, .awie- 5'/. liny zastawne 72.00, 4"1. liny likwidacyjn.
4 32 8""
8 t6
» Skierniewic •
sprawozdania bankn pal'tstwa po 12 lipca raj""e miedzy inoemi n:r.stepuj'lce dane: Kata- 68.50, poiyczka roska ł'l. z 18ilf) r. 96.70, ł"l. z
l U 10 20
II 05
" Warnaw,
r. b.) wynosiła już 6,148, a suma wkładów log realny wzrósł do 18,000 nUlllerów, zbiór 1687 r. 69.30,6'/. r.nta .łota 10.90. 5'/, r. &I.• 18Sł
l
35
8
łł
" AleksandrowA
r. -.-, pożyczka. wschodnia II 8m. 79.10. Hl emidochodziła do 360 tysięcy rubli z górą. monet polskich dosięgn,!1 liczby 4,928, medali syi 80.30, 5'" list.y zastawne ruski. 109.50. 5'1, po9 52 3!4C 10 25 12 łł
" Piotrkowa
W bieżącym miesiącu kasy podobne otwar- 606. W roku zeszłym ze zbiol'ów naukowych życzka prelDlowa z 18601 roku \77.50, takaż • 1!l88 ., Granicy
22i
4~
te będą w kraju zakaukazkim IV listopa- biblioteki korzystało 3,335 osób, l<tórym wy- r. 16~ .50, akeye drogi iel. wa.lsla\'f8ko-wie.l eiI8kiej n SOlnowca
\Ił,; 137
' 50
23a.00.
akcye
kredytowe
&118tryacki.
169.00.
akeyo
dano 861 rekopisów i ,624 dzieł. Z czytelni
dzie i w guberui kijowskiej.
10
15
"
Tomusow&
.
wl\lst:&wakiego lJ&uk.n b&lHlIO\'fe~o - '- , dYdkollto1 I'
. - Na jesiennej sesyi rady państwa, jak dla mlodziety i szersztlj publiczności I<orzysta- wego - . -, dyskonto llielUiedue~o bauku pauSLwa
\I
01
B1ina
4 ~8
u
pIsze .Nowoje wremia", roztrząsany będzie ło 12,880 osób. Biblioteka obejmuje obecnie 5"/0 l)rywatue 51/,0;,.
19 58
Hlwangr.
prOjekt zniesienia czwartego departamentn 87,520 tomów, tudziet 21 ,468 monet i mcduLo.dyn, 17 p&Ździem. Pożyc<k. rllska • 1889 rok II
8 2~
10'.1
"D4brow1 D,~:
senatu , zawiadującego sprawami sądów lów. Majlltck zak ładu wynosi w nieruchomoś · II em. 97 1/21 ",.1',°10 Kou.9ole n.ngielskie 94,1/,.
1008
" Peter.burga .
Warszawa, 17 paździ.ro. 'l'arg Dr. pl..,u Witkow·
handlowych. Sądy te mają być poddane ciach i znpis:Lcll 508,435 złr., w gotówce
11 23
" Moskwy
pod zwierzchnictwo izb sądowych, jako in- 24,935 złr., w papierach 192,67 I złr.; docho- skiego. P8z8uka SILI. oril. - , 1l8trA i dobra 600:i 32 7 52
ł 37
bi.ł& 525-500, wyhoro".. 570 -600,
iyto
" Wiednia
d) w r. z. 24,942 zlr., wydatki 23,163 zlr. 510,
stytucyj apelacyjnych.
wyborowe ł20-UO, Br.dni. - - -, .. &liii ... 7
" Kruowa
61
- MinisteryuJU spraw wewnętrznych W roku zeszłym zarz"d biblioteki z sum prze· - -,j~~zmień 2 i ł-o n~tl. - - -, o"ies 22510
" Wrocława
P~leciło gubernatorom gnbel'llij nadbałtyc znaczonych przez sejm nabył cenne wypisy z 265, gryka - - - , ...pik I.tui -, .imo"y Ol
7
6
Si
" Herm
kich baczyć na to, aby zarządy miejskie archiwów drezdeńskiego i innych, pozostale po - , ..epoJ< raps .i... - - - , groeh polny - - , eukrow, - - - , fasola. - - - sa konee,
Wszystkie akty, protokóly, budżety i t. d. ś. p. Kazimierzu Jaroehol\'skim, tullziet zbiór kasz
uwAGA. Cyfry O&Il&aOD8 grUay8I drAki_
.. jagl.na - - -. ol.j ... pako"y - - -,
WyrUt,jł esu od godmy s...;
gopapierów, odnosZl\CYw si~ do *Jcla i pracy lniauy - - - ... ~nd.
układaly w języku ruskim.
Dowie&iouo pszewcy 120, i1ta 200, j~ &mienia dsia, 6-ej rdO.
- Z rozporządzenia. departamentu wy- Adl\Dla Mickiewicza. Od doia 1 strCZDin r.
ei~1i domów przy ~licy Cegiełuiauej. a mili.,
oowicie pp MaJel'a Wolfa Kopelmana
i Izraela Olszer~, . każdego n~ r~ . 25 kary
J3 to, że pozwohll wpr'owadzlć Się lokatorom do nowowybudowanych domów. nie
czekając, aż k()misya zejdzie ua ,niejsce
i zaopiniuje, czy hndowle nie grożą żadnem
niebezpieczelistwem.
(-) Zaczadzenie. Skutkiem przedwczesnego zasunięcia szybra n komina, przed
ołożeniem się do snu, zagorzał rouotnik
Jlalecki wr!lZ z żoną, zamieszkały w domu
p. Liske, koło Milscha. W piątek rano
znaleziono ich nieprzytomnych na podłodz e
i z wiełkim kudem otrzeźwiono. Oboje
rozchorowali się mocno.
\-) Dorożk arza, Jana Kęzierskiego, pociągnęla policya tutejsza do odpowiedziaIlośc i za to, że na dorożce swej wiózł truJIlllę z ciałem nmarlego. Jak wiadomo bowiem, istnieje rozporządzeuie, zabraniające
przewożenia zwłok w dorożkach; strażnik
spotkawszy przekraczającego zakaz ten
dorożkarza, winien go aresztować i żądać,
aby trumna była zdjątą z dorożki.
(-) D wypadku zanotowanym w lInmerte wczorajszym .Dziennika", a dotyczą
cym robotnika, Wojciecha Lipiliskiego, któremu zsunęła się ua głowę deska w cza·
sie, gdy pracował na rusztowaniu przy fabryce p. Poznańskiego, dowiadujemy się
Oli inżyniera tej fabryki, p. KarOliskiego,
że wypadek ten był nic nieznaczącym i
oie spowodował uszkodzenia oka robotui-

z~ali ~bcych, pastorom w haju nadbaltycklm me będą wy~awa~e pensye ze skarbu,
które otl'zymyw&li om dotychczas w nie.
któl'ych parafiach .
- •.Now?sti" ilonoszą, .że w lutym r. p.
odbędzie Się w Rydze zjazd rolników całego kraju, dla wYPl'acowallia . ś rodków
zmiel-~ajl}cych do podniesienia rolnictwa
przemysiu wiej skiego.
Warszawa.
- W sprawie założenia IV Warszawie
towarzystwa aklimatyzacyjnego które odknlliloby i ul.rzymywało nadal dgród zoologiczny, odbyła się w czwartek Ilaradll
przedwstępna, na którą zebra lo się okol o
35. osób. . Na zebraniu tern p. Al. Plljewsk i wyraził przekonanie, że zmniejszywszy
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DZIENNIK ŁÓDZKI.

4

o
Łódzki.

Teatr

VICTORIA,
\V NIEDZIELĘ,

dnia 19 październik"

Ciaraclły
Sztuka Lndowa w 4 aktach, z tańcami, przez J . K. Galasiewieza.
OSOBY:
Tom ... z Zgag..
p. St&szkowski
Monik.., jego tona
p-ni Bartoszewsk<.

236

s z

G
MAL~;~NIA

N

E

Ostrzeżenie.

Teat.- YJCTOBIA.

Sln'adziono listy Tow.
Kredytow Ziemskiego

na porcelanie. udzielam paniom .. Bliższa. wiadomość w redakcyl.
1914-5· '
________
_ _ _1
Na 1ii 10821,
11142, 12081 , 15063,
20164, 21948, 21698 22080 22246,
22ą30, 25025, 26803! 28436, Sel:yi
I lit. B. Uprasza SIę pp. bankiewyłącznie chor. wt.Deryczne I skór- rów aby raczyli zwrócić na po wyż
B~, ró~ Południowej i ,,:"schodniej sze listy uwagę, oraz ostrzega się,
VIS-a-VIS domu p. ;\bla 1ii 48, .prz. aby ich nikt uie nabywał, gdyż
od 11-1 w pol. l od 3-7 Wlecz. stosowne zastrzeżenie, guzie nale1866-50-0 ży poczyniono.
1968 5-1

W ŚRODĘ, dnia 10 (22) każdzi~rnika 1890 roku

·
.
Dr. J. BIrencw81g

~

~~~::} ich .órkimatka~::::::;;ka:owsko

.

A~ta Sępowa,

BUDOWNICZY

Wielki
Koncert
chóru

słynnych śpiewakó~

składającego się

~-A-itrn1
'':

~~~. f:~E ~~~;r;~;ti~~~~il~=w~~~r~~rn ~ I
D\ll"a,D.dzorcadrogowyp. St.szewski
Prochownik, leśnieży p. Roman
Szczypawka, gajowy p. M. Trapszo

~:~c~~':::e~;:ie~ydła~3:E!~:;f
Dymaczek, organista. p. Danielewski

Polikarpa, jego żona p-ni Trapszowa
Zawijał, poli.yant
p Ceremurzyński
Plotek, kościelny
p. Tomaszewicz
Walek l
.
p. A. Olszewski
Kasi. ( .Iuzba Toma·p.na Pichor6wna
Stach
p. Chyr.zakowski
I żandarm
p. Bartoauwaki
U żandarm
p. Zdzieszyński

oa 1-szem

plętlze.

U Sprz~czkowsklenO
m
'!
~
•

1962-4-1 _.

~

=

JUBILER

14 kop, I~
12 "
ącz m
na oO'łowy 14 " ..

i

powrócil Z Pal'yża i Amsterdamu . .:
1964 3 1
- 1978-1
. . . • ;:~~_U_~:?oólU

~ .DO
."lrV"_SPRZEDANIA
v-:zrv'i.'5'"VV

k'Wlat'OW

na pensyi 'reofili Schmidt, ulica
Zawadzka 1;2 48-d.
1972-3-1

Publiczności, że

'zanowuej

~akllłll

zapobiedz ! !

mój

~ega'l."ni6t'l'=ow.ki

istniejący od roku 1880, jak dawniej, tak I obecnie, ZD"jłluje się przy ulicy
kowsklej Nr. 752 (115 nowy) naprzeciw palacu W·go Heinzla.
. R6wuocze.'Ule polecam bo~&ty wybór zegarków kieszonkowych ze
śc,ennych, ru,uego gatunku deWIZek i biżuleryj, po cenach jak n.jumlark~w.",

A

\V·
II' Wyb'Ol'
. le n

Chcąc pomyłkom

Donoszę

I

z 30 o ób, dawniej pod dyrekcyą Mołczanol\
obecnie J. 1l.. !!ikałkina.

Chór ten śpiewał przez 2 lata w HippodJ'omie p:
ryzkim (Hippodrom de Paris), gdzie więcej ja
300 razy brał udział w pantominie "Skobelew
Początek o godzinie 8 wieczorem.
BILE'1'Y wcześniej nabywać można w kasie '1'eatrn "Victoria
Ceny miejsc teatralne.
1979-

~.

Maurycy Gutentag i" M
Kostki.
l

-

A.

I

Robert M"II
. t rz.
u er, zegarmIs

parobc~::e;.::;l::i::Y::::~i.dzieci, sztucznych FORT,E PIAN, ~~~I ~~
układu

"Krakowi~~:.',\.w akcie 2" Ma-

TailC6
cie 1
•

Zadorskiego: w ak-

Sala Koncertowa wŁonzi.

W

św
ROD,Ę'

ldUtill .'l2.}p(atdZieruih 1890 r.

l~ l onc~rt

••
sJynnego .clortepIalllst)

Józefa Sliwińskiego

poleca

nowo otworzowa fabryka

~
Kto 1~la do sprzedania
~
powozik lub wolant '

d~~~.y~r!t::~~a Ij~d:;~~~'a~~ni:' ~

ulica Piotrkowska Nr. 191, dom udzieli wiadomość W. GruszczyńW-go Kerna.
1955-3 skieUlu Adwokatowi w Łodzi w domu KamilIskiego przy Nowym Rynku
1971-2-1
D&

Journale Paryzkie
.
wszelkie spe.ralności,ce.uy podług kur- Drzewa

ALEJOWE

s6w ,La Confection", (spec lałoe okrYCia)
" . BILETY .Il do nabyci" w .kładzie Oap~ice~ ..Journal de Modi.te" (kapelu. . _
.
.,
nut i fortepianów Gebelhoera & Woltra, ~ze) "Mod. Nationale" "Le Coquet'" ty- plę.kne , uuze, w pn~acl~ sllne, posznulio.. ł'I.tyk.....k. ~ 'Ł'li>. (lS) u o!,y.
godnil< " Gout Pari"eu" album ....onowy kUJe parl' " JuIJanow" pod ŁoPocz~t.k punktualm. o.S Wlecz.
Wszelkie JoumaJe nadchodzą wprost z Pa- dZJą·
,860- 12-1
Program przy kaste.
ryża pocztą {raDCO!
H
.
Kotlek
Kolteokl
w Warszawie YllpaBJlcuic JIO:\:ullltmoil iIlaGpll"r11 1788-6-1
ulic. Orla 12.
lIoH lI,M'tallon !l,OpOl'n ,
Młoda
CH"" 06"oB.l ••"',-'0 10 (2'l ) OXTSGpR T.

1965
•••••••••1•ii-.6-.1

osoba.

.

Poleca Sle NOWO OTWORZONY

FOTOGRAFICZNY

~:~;:••q~';':;...iT~~O~~.:::::H~!

c:;:'

z p~łe.8teRl lu tytnto lIar yj Skle g o po zakład
I\iOHa 2 GOO'I( co.eo ..."" KlImex" B1;·
odbyclU wyiszych słudy ól\' jQzyka
.0"" 18 ny... 25 • ., npaGloIBmia 17 (29)
franCUSkiego IV Paryżu życzy sobie
CeHTS6p". c. r; co. CT. 1'0""'" DO Haua
przyjąć miejsce lub ndzielać lekcyj .
"
A8011 li 4654 H' npe...... BJlT •.IJI.
Wiadomość w administraci Dzien- w ŁODZI, przy ulicy Konstanty.
1976-1

Sandmeer"

niBk
a.

•

1963- a-1 nOl\'skiej

ona nIemk a

(drllgky~:)

od Nowego·

.a

Lekcye

Tańców

zaopatl'zony w najlepsze aparat y .
. .
t b
. t
t l d d ó h najnowszej konstrukcyi i wykony- udZIelam u SIebIe, w domach pryp~ rze óną .Je; na s a
o w c wający zdjęcia codziennie stosownie ,vatnych, na pensyach i wszelkich
c op~ w l r~nc.ns a , n~ P~'zt do wsz Ikich w m ań Sz. Publi- zakładach naukowych. Z AP I S Y
chodll1ę· ZgłOSIĆ Slę pasaz May el a
. Ce
Y ~'k
przyjmuJ'e zalIrad fryzyerskl W-go
do Generala Altfatera.
1973 - t cznoścI .
uy .umlal. owane, wy- S' "d
H tel v· t .'
znaj ra, o
IC oIJa.
konanie SUllilenne 1 staranne.
1966- 2-1
st, Zabo,·.ld,

t:

Prawnik

izraelita, który ukończył w r. b. ,~O:\3HIICKan iIlaGpD'lHan ll\6JItuniwersytet, p~szuJ...uje lekcyj,
:lBaft II.OpOra
lub korepetycYJ·
Oferty proszę
.
składać w administracyi Dzienni- c...... och,....e.... qTO 10 (221 OKTa6p.
•
c. r . Jrb 10 ':I&C. jTpa Ha TOBapaDA eTauka pod h t. J.
1937-3-1 11\lI JIO,J.••. Gr ......... upa,J.aBa..c. C" ayx·

lIłi

art. baletu i

naucz~cJ~~~:~~

raCOWnla snJn°n
l' O"""ĆJ damsJncb
ll"
WALERY
I" I 11
II
Al

Gl'
SI I d \VIN
owny \: a .

E. S Z Y K I E 'R
poleca Sz.
,,, i e l k i

,

WI N

z a p as w s z e l k i

c Ił g a t

11 n k

ó"

,
d dl
l
ł d k (64 b k'
Wlezo na sze
pe ny a une
ecz 1)

Ś "

I

,

Publiczności

WĘGIERSKICH

wybornych
WIN z wlas nego winobranil
które zczególnie'
leca . S
k
t
o
~ po
SIę
zanownym
onsuUlen om
, ) lA
',
. .
'..
.
oraz \IN SZUIPANSKIE I KONI1Kr roznych brnl,

Ceny bar dzo umiarkowane
-

,

i&..

i 947-4-J
~~~~I~~
-

LECZNICA

prywatn a

wyłącznie dla chorych wenerycznych i dla kobiet. Godziny przyjęcia
roby weneryczne ł skCirne od 9-11 z rana; c horoby kobiece Ot
po_poł. Uli ... Piolrkowska Nr. 39, dom W-go Czapiewskiego, nad cukieruią
Woslehube
16ł7-21

Fabryka kołder Watowycb
EMMY RAMPOLD

Kamienna (Finstra) Nr. 1418-c, 2 piętro
poleca:
Wielki wy~ór KOŁDER: atłasowych, welnianych i jellw,
bnych, czysto jedwabnych "Surah", kaszmirowych, adamaszki
wych wełnianych i baweblianych, po bardzo przystępnyc
cenach.
IW o w o S ć! Kołdry na uracie wełnianej ,
.Kołderki dziecinne,
1803 - 0-

u;ioua 1 łSoqJ(a KeAY COTOBaro lItCOłl1t 11
6 d
ny.... 10 .Y8., npaO .... wu 17 (29) CeoTSulica Spacerowa KI'. 76 , om
_~
,,-J"'ł" - ....1,0;.
:" ... _. ! " , .
•
6pa T. r. co CT. JIno"ll"" no H'KUAHOA
'V-go Liirkellsa,
w §rednim wieku, posiadająey chlu- Ba li 202~ R.,npeA... Bue....
1977-1
przyjmuje wszełkie roboty w .II!I!III!'IIII!!IIIIIJ~III!"I---II!II-~---fI!IIlIII!~~-II!fIIbne §wiadectwa, poszukuje miejsca
.
u
zakres ~rllwiecczyzny damSkład
l'
palacza przy kotłach w fabryce. IIpalllIllll ltl lIO!l,311DmWII lI\eJ. !l,Op
skiej wchodzące. 'l'amże n d z i e - '
'
Wiadomość w administracyi Bc.dACT.i••aJto.eHi. TOB'pOOTnpaBHTe·
ja się '" e J, c y j kro j II
OUKaT
,Dziennika".
1974-1 .01 I . " B ;Sa... M yTepl! ,J.r
•
'najnowszym systemem po ce,
oax.I&,lJ;Hol )ił 67569 . ... Ha TOB8P'b O T r r p a - .
' . '
,.
ulica Konstantynowska Nr. 317,
złowiek familijny, po UeHBYJl CenTl6p. 11 ARK 1890 r . •0 .T. J\~ch l)IZ~StęPJ\yclI 1 W baldzo kl ótzupełne; stracie swego ma; ..t- .!!OA.', Ha OT. B.pXne.~, Ynp.u •• ,e JIo- klm czasIe.
1929-3-1
poleca wszelkie towary kolonialne, delikate
~.
~o.z
.J;SBBCKOI «J)a6pH'IRol: iKe.l1muoA )(oporx
•
wina krymskie i kaukazkie firmy Simon i 81
ku w skutek pozaru, .p08ZDk~- CD .... oCl"!lBU""", ąT') YOO ... HYTIo[I ...yZag"luąI
tv lVm's:mwle przytem zwraca szczególuą uwagę nB. herbo
j~ rnlejsca szwAJcara, stroza CSuxan B.u...... oA .ąB ........ HeA1;~cT.B' . d
.
'r' k
bI k
1970-3 ~y .a~ y z g~DJ~ly ~Ie , gu:
adomu lub innego odpowiedniego za- T"'LH.......
firmy OLGI KORESZCZENKO W Moskwie.
jęcia. Znając zaś osobiście tego .
•
o
hs~.eJ, na lIJllę Jozefy KUlczew_ _ CENY JAKl'i"AJPRZYSTĘPNIEJSZE. -q
człowieka ~miało rekomendować go YllpaBJlelll1l lIO~a"DCJ(OIl lł\ell. I\OP· Ski J · k
l
ł . ć
1892
8
mogę WW.PP. właścicielom domów Bc.tilACTDie .uueuJ. TooapooTnpaBHTe·
as awy zn~ a~c~ raczy z ozy'
i fabryk jako człowieka pracowi-'" M. r",epa oCl" y.ep1; AyGUX&TO ua· takowy w maglstl aCie.
1948-1
'1'
d
tk
. U'AROI)lo 7626 HO TO""" OTDpa •• eBZGUBIONO
•
tego, pl ne~o, a na .ewszys o UC~~I: uloIA Cenu6pa 3 ARII T. r. eo CT. JIO....L .
weg~. Bhzsza Wiadomość u DJzeJ Ha CT. CKepueBlll!., Yopa .... Hie 1I0.... UHkSl~Z' Dczk~ lenl·tymaCVJn~
~aga~Y'lł J1~ód
podpisanego.
CKaft ofIa6pnHoI )l\6.l1;8HOI ~oporn ell.....
'! ~
~
~
J, '!'
Walery Kowalil,o'Wski,
MIlB.IJl.... , ąTO ynoJluyTloIA ",yG.I1I,,"'" wydaną z gmiuy
Brus, powiatu
właściciel składu win, towarów ko- "",,"'ADOIl euu.'" H....1;l!CT.BTei9~'f-3..i łódzkiego, na imię Józefa Kopydłowskiego.
lonialoych i delikatesów, ulica ZaPiotrkowska Nr. 64 vis-a-vis Lorentza.
wadzka NJ 438, dom W-go Rond- iIOJ:JHueKan iIla6pH'IIlan lI\CJltŁaskawy zna.1 azca . raczy zlożyć
Ma zaszczyt zawiadomić Szanowną Pnbliczno gć, że Uli
halera .
1969 - 3-1
'
:łHal. '(opol'a
takową w magIstracie.
1945-1
ZiruOlfy został zaopatrzony
Btu'llACT.i ••• lIlI.Ie.ia TO.,pOOTnpIlDUT6u IlL 3UlDTeJlua M yTOp1; AyG....·
d u,
.
M ł
I
W
Ta HaU .... HOI !l 6s006 Ha TOBa"" OTopa. wy auy Z grumy. ys o~... pow .. ł~POSZlklJ~ lOIWarłw W kOllis lub .. eHo ... 1t Ce"TRGpB 13 ,r.aa T. r co er kowskiego, gub. SIed leckIeJ, na ImIę
i sprzedaje takowe po bardzo przystępnych
agenturę, Z& kllcyą· Bliższa
.II.0.... L .... BaTeGcn., Yrrpau•• ie JIo.... nR Franciszki Starzyńskiej.
wiadomość, Jar uł.kow ka 123,
eKol 4>aGpuHoB .....~uoJł .>;opurH elUl" Łaskawy znalazca raczy oddać
mieszkania 13 w War8Z~wl~.
=::7."~::;a~o:::::e~:~~=~~ takowy szwajcarowi w domu W-go
1953- 2-1
1960--3-1 Rosenblatta.
) 970
Wydawca St.r.. K...IIłII. - Redaktor Bol..ław Knichowi8Ckl
,l(oIlBO.aOBO Uoosypom (j OK'l"ft6P.::H....:..:18::9..::0..:r..:.._ _ _.:..W=-.:::dJ:.:·uk=a::r:::ni~
.. :.D::zi::.8::;nn:::i::kB:....:l::.:ó:.:d:!z:;ki::.8.!:UD:.'' ':' '--1

Człowiek

•

•

. '.

..

herbaty cukru towaro'w kolonl'alnyc'

F. Karwowskl'ego .

C

paszport

Ł

~""."'I""~".

HELENY NIKLAS

Dla Fabrykanto'w.

Zu:ubiono paszpol't

wielki wybór kapeluszy

l

!

