~

Dnia 2 (4) marca. 1891 r. Rok vHI.

SOBOTA.

58. Dnia 14 marca.

CENA 06l0SZE~.

PREHUMERA T A..

,. r __odal:

,.b

z. Je.e. wleraz pełlle. za JI;.
.'eJI.e 6 kop., .... ~p.to'.m "rui.

, . 6.

Hoesni.

Półrocsnie

u
u

Kwartalnie

3.

I k. flO.

e.~łei.j

po"tauaj.e,eh li~ alho ... i,·
ku,eh oglo... 6 odpowiedui.go r.h~tll.

-,.50.
llieti~e'Auie
W KRÓLESTWIE I CESARSTWIE '

rB.
.
Nlroesni.
"., 2~
K \T"artalnie . .
Prenumeratt; lIa uD1.ieuulk 16.h:.kiw Waflzawle Ilu,jJnt1je sktall Heur,ka Bir••felda, l'''' nI. ll ... "ieeki.j,
N. 16, wprost tO"IlUYIIL". kredytowego ziemskiego. 'fam te D"bywa.6
mosna pojed.flleze nUlllery Dzieunik",
Cent. pojedyDelego DDmero 5 kop.

Nlkre'".I:

Rot%llie.

Rlkla.y:
'0"8 po

PISMO

PRZEMYSŁOWE,
Diuno

KAr.KNJ)AIlZYK .

I ' I,BV,\

Wlcl&Od Blouc& o godz. 6 Ul . 29. Zach ód o. I:uch.. 5 III 59
D1ogol6 dni_ gOI.,. 11 Ul. 2~. Proybyl. ,IIII~ I(n,I.. 3 III. i6

REDJlIWY! i AD.MrNIS'rRAOYI

1·.i\~"Ż llIEI'''Jn~ Nr. :sI ....
Atlres

liwię/a

dwrnsTciego w d!lit~ dzinWllilI' 1l118tęplly WWdZle lOe

64)
::E:xn11 Z o l ....

PIENIĄDZ .
Tłóm ••zył..

M. l.

(Dalszy ciąg-patrz Ni'. 56).
W końcu wstała, oparła czoło o szyby
okna, wychodzącego na ogród BeauvUliersów. Noc już zapadła; odróżnić tylko mogła słabe światełko w małym oddzielnym
pokoiczku, który hrabiua i jej córka stale
zajmowały, ażeby w iunych nic nie zbrudzić i nie palić napr6żno ognia. Przez cien·
kie muślinowe firauki odróżnić mogła profil
hrabiny, naprawiającej swoje stare suknie,
gdy tymczasem Alicya malowała akwarele,
robione na tuziny, które potem w sekrecie sprzedawała. Zdarzyło im się nieszczę
ście: choroba konia, która d \Va tygodnie
trzymała je w domu, pouieważ nie chciały,
aby je widziano idące piechotą. Ale w tej
nędzy, tak heroicznie ukrywanej, nadzieja
dodawała im sił; czynila je odważniejsze
mi zwyżka ciągla akcyj bauku uniwersalnego, ten dnży zysk, który widziały już
w postaci złotego deszczn, w dniu, w którym zrealizują wszystko przy największym
kursie. Hrabina obiecywala sobie prawdziwie nową suknię, marzyła o wydawaniu
obiadów cztery razy na tydzień w zimie,
nie potrzebując potem żyć przez d IVa tygodnie o chlebie i wodzie.
Alicya nie n§miechała się jnż z pozorną
obojętnością, gdy matka mówiła jej o mał
żeństwie, lecz słuchała jej z powagą, przyczem ręce jej silnie drżaly; zaczynala wierzyć, że marzenie może się urzeczywistnić,
że i ona może mieć kiedyg męża i dzieci.
Pani Karolina, patrząc na tę małą lampkę,
która je oświetlała, cznła, *e spok6j do
jej dnszy powraca powoli, że ją ogarnia

fi. ~

"i.,," 12 kop •
ogłollzeuil\ łUlre-

miesiOezlli •.

"'i....

Od na/ol • .,o, p...
her.h I O
rob li O.ł~.ł. "O dod_tko". og61ue 6
puc.

HANDLOWE I LITERACKIE.

Ogłoszeni ... przyjmowane 8t: ,.. Aflminiatn.cyi "DziennikaorAZ \Y biura 11 ogloueli Ra.j"btn&u& i Frelllllerl. "Warszawie
i "' L()tl zi.

t.eJegrnłiezIIY:

•. DZIE===_"

damiania o otwieraniilWilrSztatów,zamie-

Z pq!oodt,
dzisiejszym,'
wto,·e],.

kaid, wi.r.. 10 kop

bidy

8t.r. 3 "ie'lIIo"8

D,IA: Matyldy Kr. Wd.
Jutro: Longina Mo

1&

1&

LÓDŹ_

R~k1lJli1l1 lI łUł8tłł"'lle

ber. 7.1\J4tnetelDi .. - nj, b!(lt 5"taCane.

po)ączenia~rodkowyC

prowincyrPel;S:YCz

DZIENNIK ŁÓDZKJ.

2
gdy przywilejem tym powinni cie zye sil}
potyczki mniejsze; 3) kasa niepotrzebnie
każe sobie płacie prowizyę przy zam ianie
weksli. Po wyczerpanin dysku yi, w któ ·
I·ej okazało się, że żadna instytncya. w
Warszawie nie pobiera tak wysokiego
procentu, jak kasa przemysłowców, zebl·a·
ni wyrazili życzenie, ażeby komitet staral
się olmiżyć stopę procentową i zniósl prowi~yę· Sprawozdanie i projekt0'Yany po·
dZlal. zysku ~a ro!' 1890 z~twlerdzollP.
PI·ZYJętO ~akze wDlosek ~odplsany. prz~z
~1 uczestDlków w przedmiOCIe udzIelaDla
Jednorazowego su.bsyd'y um 1,000 rs. na
rz~cz bazam rzemleśln~c.zeg?; suma. ta będZle wypłacona w CUWIlI, kIedy ndzll~ly na
bazar dojdą"do 9,000 rs. Dokonaue wybory do komitetu dały rezultat następujący: prezes p. Adolf cboltze, koutl·oler p.
Antoni Manduk, zarządzający zacuuukowością p. Bl'Onisław Wernel·, członkowie pp.:
Teofil Seidler, Edward Jeutzen, Karol
Machleid i Władysław Gostyński.
POCZTY I TELEGRAFY.
X .Swiet" donosi, że w zarządzie wo·
jennym projektowana jest zupełna l" e o rganizacya instrument6w telegrafi c z n y C h, przyrządów syguałowych i te·
lefonów w celu ujednostajnienia icu we
wszystkich punktacu.
PRZEMYSl:.
X Z Sosnowca piszą do "Słowa": "Cynkownie tutejsze odmówiły świeżo złożenia
ofert ntl dostawę dla kolei w Cesarstwie
kilkudziesięci u ty ięcy \ludów s n r o w e g o
c y n k u, z powodu, iż kopalnia galmanu
na Górnym zląsku nie jest w możuości
dostawić im tego materyału w pożądan ej
ilości. Odmowa taka ze strony tutejszych
fabrykantów bardzo niekorzystnie wplynie
ua dalszy ich stosunek bandłowy z Cesar-

stwem."
X Ministerynffi d6br palistwa, jak ,lonoszą .Peterb.
środki, mające

wiedlImosti," przedsięwzięlo
na celu u I e p s z e n i e f a
b ryk a c y i w i n II winiogrouowego i han·
dlu tym produktem. Postanowiono usunąć
z uandlu młode niewy8tałe wino. W tym
celu ministeryuDl nabywa obszerne winnice.
Niedawno zakupiono wielkie przedsiębier
stwo ks . Woroncowa, mające liczne filie
handlowe w obu stolicacb i lIrawie we
wszystkich miastacb południowo - zacho·
dnich; następnie zakupiono winnice w Capondałach, Abrau i inuycb punktacb; pro·
wadzone są pertraktacye co do zaknpu
pIęciu wielkicb majątków z winnicami IV
okręg n piatigorskim, Bessarabii i Imeretyi.
Wkrótce ministeryum przystąpi do u rzą ·
dzenia. dużych piwnic wzorowych, do któ ·
rych wino skupowaue będzie z ogrodów
Ill·ywatnych. Z piwnic tych wino po dluglem wiuJoletnlem wystauiu si~ wysylane
będzi~ na spr/.edaż za granicę.
W tym
celu wstl"zymano sp rzedaż wina i z istnie ·
jących winnic minister-yom.
X .Joul"nlll des Debats" maluje IV czarnych kolor liCU losy II r z e m y s ł u f r a u·
c u s k i e g o pod wplywem systemu protekcyjnego, który wziął gÓI·ę. Wiele go·
rzelni zamknięto; kilka całych przemysłów
runie. t;ędza milionów będzie owocem zam ·
knięcia granicy.
X Z Kopenhagi douoszą, że rzą,1 zamie·
rza ustanowić e m e r y t u ryli J a n i e·
68)
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Wszelkie okrucieli ~wa w czasie wojuy
są dozwolone, bo IV całej biblii znajdnjemy
przykłady, że sprawiedliwa wojDa jest
przez samego Boga przykazana , każdy
więc człowiek z czy&tem sumieuiem może
jej slużyć; a niepl"Zyjaciół swoicb może zabijać, llobić, &iekać no. kawałki wszystko jest Sl)l·awiedliwem, cokolwiekbądź iuni
o tem mówić będą. Bóg nie wydał żadnych
zakazów IV tej kwestyi, a pozwolił wroga
zabij ać i tępić.
Prorokini Debora przybiła gwo~d~mi do
ziemi głowę dowódcy Sissary. Ge,leou,
przez Boga wyzuaczony !Jrzewódca ludu,
mści się uad starszymi miasta la stawia·
uie oporn przy braniu prowiaut6w, nie pożolniersku: sznbienicą, kolem, mieczem nie warci byli tego, lecz każe ich porozl·ywać ua kawałki kolcami. Król Dawid,
wierny słoga Boga, wymyśla naj okropniejsze męczarnie dla poranionych i zwycię
żonych już amonitów: kaŹII icb szablami
ćwiartQw!\Ć, miażdżyć żelazuemi nożami,
ciWnąć !lo kamieniach i w ten sposób kałe postępować we wszystkich miastacu amonitów. Później ...
- Alei to okropne i wstrętne I - pl·zerwał kapelan wojskowy tylko dziki toł
n181"Z z barbarzyńskich czasów 30·letniej
wojDy może wyciągać podobne przykłady

z biblii i niemi usprawiedliwiać okrucieó·
atwo względem wroga. My glosimy teraz
zupelDle inue nauki. Wojna dążyć powlu-
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p r a c y r o b o t n i k ó w gli się wszyscy mieszkańcy domo i 7. tru ·
Ill·zeznacza na ten cel dnO!lcią led Ivie zdolali zmusić obie skony
2,000,000 koron.
do opu zczenia placu boju, z kt61·ego zwyX Z Londynu dODosZ4, że wszystkie ko· cięzko wyszla tylko kobieta, żadnego gupalnie węgla, należące do lorda London- za nie otrzymawszy. Poturbowani mężczydllrry w 'eauam, Dllrham i
ilkswortu zni wystąpili ze skargą do sąc\u .
prtiżnują, SzeŚĆ tysięcy górników przystą
N.g/a ś .. lerć. W tych dniach. z.mienkaly na
pilll do zmowy.
Bałnt&ch Szmnl Lajb ChombllJ"ger, eierpiąel pomi~·
o
..
nio zmysłów od la~ dw6eb, mtarl nagle.
TELEFONY.
Wypadek. Wczoraj chlopiec J6źwik .padł z k.,.
X WedIng krążących wie.gci, wkrótce nia n& ulicy Zaehodniej. przyczem o gw6źclj !l"ta.
jnż 8iee telefonowa pograniczna roz- jący • c:bo.monta skaleczył oto tak ni.. zc.~wie,
ciągnie się i na Dllbrowę górniczą, łącząc że zupełnie wypłynęło.
Wczoraj j.JW woźnica, jod,..y Dyb·
z sobą tym spo obem tr·zy najważniesle koNajechanie.
ulicą Nowomiejską, najec:bał na 1I0szta Grilnpunkty przemyslowo-handlowe pogranicza: szpana, który. pebni~ty silnie prze. konia, prz.wró·
cU się i pokal..,.ył sobie twarz. Kilka osób cbciało
Będzin Sosnowice i Dąbl·owę.
.atrzymać wotnii, i pobieglo za niDL on jednak
'
WYK ZTAECENlE PRZEMYSŁOWE. . ~~~tl}C do,tępu ,tew, nie pozwolił zatr.ym&t
X W Petersbur gu otwarta będZIe
Napad na slrahika. W. wtorek wieczorem kilszk?la h~ndlowa dla kobiet z wyk ~tał kn izraelitów, uzbrojonycb w kije, w celu zemsty
ce~lem glmnazyalnem. O~ ucząc~ch SIę w napadło na ulicy w Tu zyni e, powiatu łódzkiego, Da
te) zkole ule będą pobleraue zadne 0- strażnika ziemskiego, '\Vukę Abramowa. i silnie go
por&nUo. Strażnikowi zagraża niebezpieczelistwo
piaty.
utraty iycia. Śledztwo w toku.
Kradzlet. Wczoraj Tano, po I.... targu na Nowym.Kynku, jaki! rzezimieszek wyciągnął z kie... ·
Wiadomości
ni Dyiniakowej woreczek z 3 rublami. Kiedy D
pochwyciła za ręk~ rzezimieszka, ten jł pchnął tak
Ze wsi. Rozpoczynają się już roboty silnie, że upadla i u.nil•• obie glow~. Woreozek
wiosenne. Skutkiem odwilży i ciągle przed- z pi.ni~dzmi jednak odzyskah, gdyż rzezimieszek
tem padających de~zczów, pola nizko polo- upu§eił go, uciekając.
żone 7.najdują się pod wodą· W obawie,
aby ozimina nie wygniła, rolnicy s tarają
się wody odprowadzić, co jednak połączo'" Wszyscy przedstawiciele dyplomatyne je t z wielkiemi trudnościami, g ,lyt na czni i konsulowie Rosyl za granicą, pisze
polach IV okolicy niema otlpowiednich ro- "Grażduniu; otrzymali z ministeryum spraw
wów.
wewnętrznych rozporządzenie okólnikowe
Wiadomości osobiste. 'folVarzystwo ak- w kwestyi IV i z o IV a II i a p a s z p o r t ów
.
b'
b
l ·
I. K
I S I·
d
I
d·
d
R
cyJne wyro uW awe lIlanycu aro a c leI- Ż y o m, c Icącym u a~ SIę
o
o yi.
blera wy lalo W cbarakterze reprezentanta Wec\lug cyrkularza, każrly żyd, wybierająswego l\[1 wystawę ŚI·odkowo - azyatycką, cy się do Rosyi, powinien pI·zedewszystp. Wiluelma HordliczkIl, który N tych kiem wystosowa~ podanie do ministeryum
dniacb wYJ· echał do 1\[0 kwy.
spraw wewnętrzny c h i przył.cz'·~ dokla.
..
J
Stracone oszczędności. Robotnik tutej- dne dane o swej osobip, oraz wyłuszczyć
szy, Gondrum, oddawna. składal do skarbon· cel podróiy. Pll przejrzeniu podania miki zaos1.cz·!dzone pieniądze. Było tam j uż oistel·ymn da przychylną lub olImowną odokolo 60 rs. Ooegdl\i żona G., cucąc za- powiedź; jedynie w piel·wszym wypadku
bawi~ kilkuletnie dziecko, dala mn skar- pI·zedstawiciel ruski za gl·anicą może udziebonkę. Dziecko wyszlo na dziedziniec, skąd iiI! swej wizy i podpisać paSZplrt. WyjąpowróciłO 110 chwili z pI·óinsmi rękllma. tek uczyniono dla reprezentantów wielkich
Zmartwiona k obieta dowiedziała się, że domów bankierskich, tudzież iustytucyj fi
wpuścilo
karbonkę do
tndni. Wszelkie nansowych, o ile zgloszą się z piśmienną
poszukiwani!' lekkomyślnie straconycb osz- rekomendacyą od kierownika firmy. Jeżeli
czędności nie oduiosły żadnego skutku.
osoby tej kategoryi, cboćby i żydzi, zażąTanie karawany. Mieszkaniec tutejszy dają wizy, konsulom wolno podpisać paszp. W., ma zapI·owadzić IV mi ..§cie naszem port, ale jedynie z pozwolen iem tr7.ymie·
karawany, z któI·ycb za uiewlelką oplatą sięczn cgo pobytu w Rosyi.
będzie mogła korzystać b i edni ~.i za Indno§ć
* " Dień " pisze: W millisterynm skarbu,
t
b·
. k
d
d'
.
·
K
ro botnlcza.
arawany e zapo legną mo że Ja się owia ujemy, opmcowano przepIsy
przewożeniu c iał zmarlych IV dorożkach.
o o g r a n i c z e li i u p r a w a i z r a e I i·
Energiczna kobieta. JedneJ z mieszka- t ó w do bmnia udziału IV pewnych Pl·zednek tutejszych sąsiedzi często wyrządzali się bierstwacb pl·zemysłowycb. Przepisy mar óżne przykrości, które uareszcie w"czer- J•• na widoku głównie krai p61uocno i po,..
•
[laly jej ciel·pliwość. W tych dniach oku- łurlniowo-zachodni oraz gubernie Królestwa
lawiono jej cielę, nieda wno kupione. Obu· Polski ego, gdzie cały handel, a częilr.iowo
I·zuna tem do ż"wtgo kobiela wybiegła i przemysł znajduje się w rękac h izraeli .
na dziedziuiec i pierwszego Ilotkanego wru- tów, k tórzy wszelkiemi silami broni"., swega uderzyła ożogiem w głowę t.ak silnie, go stanowiska wobec cbrześcian.
że upadł bez przytomności na ziemię. Wi.. Dzienniki petersburskie donoszą, że w
dząc to 7. okien Pl"Zyj .lciele udel·7.0nego, guberuiach południowych i zachodnicu wy.
d
li
pośpie zyli Z pomocą I we wu stal·a . się )10· dane z08~alo rozporządzenie, tyczące się
chwycić IV swe ręce kobilltę, a gdy stl\wi- ni ezwłocz nego przys tąpienia do ,lokladD~go
ła opór silny i wywijajlłc ożogiem, broniła o b r a c h o W 'l n i a
c u d z () z i e m c ó w
do siebie przystępu, pochwycili dl·ągi i za- tam zamieszkalych, głównie koloni tów, bez
.
b
.
N
k
dd
czę Ii grozić, że ją za iJą· r ieulę niona względllna to, czy są, czy nie są po anymi
kobieta jednak schwyciła za drąg i wy- rusk imi. Pod karą 500 rs. lub trzymierwa wszy go z I·ąkjed ll~mu z napastnik6w, sięcznegD aresztu nie będą odtąd mogli obzaczęła okladać nilU obu. Na krzyk zbie· cy poddani zmieuiać miejsca pobytu bez

uprzedniego 7.ameldol\'ania o tern właści
wej władzy policyjnej.
.. Dzienuiki petel"Sbur ' kie !Iono"zą, że w
sferach rZlłdowycu powstał projekt u r eg u Io W a u ia
t o s U u k u P o g a n, zamieszk ałych w Rosyi. Dotychczasowe starania O nawr6ceuie ich lIa chl·ześciaństwo
były bezowocne, szczególniej pośród budd tó " b ·
I. d . .
P I d·1 t
ys w..,y eryl wSCuO niej.
oc 10 Zl o o
ztąd, że kapłani buddyj cy, lamowie, nży
wali pewnycb przywilejów, byli wolni od
podatków i kar cielesnych, uważani nieledwie za organy Uloz-dowe. Otóż w sto't
sunkacu tycb mają 1ll\Stąpić pewne zmiany.
W Zgierzu odbyć się ma w pierwszych
dniacb kwietnia koncert amatorski wokal.
no _ instrumentalny na kOlozyść niezamo.
żoycu uczniów tamtej~zycb.
Przed kilku dniami, w dziedzińcu domn li 2~
pp. GD.stawa Banta i Beniamina Bossa. w Zgierzu,

I

znaleziono zwłoki nowool1rodzonego dziecka płci

żeń ki~. Śledztwo winnej podrzncenia nie wykrylo.
Tomaszów. W duiu 12 b. m. odbylo
. t
..
ś '
.
.. k
Si ę O warcIe I po IVl ę~e llle lDleJs iego szpitala ogólnego. SzpItal mieści 10 łóżek i
ko ztuje 60,000 !"Ubli, któI·e zebrano drogą
składek. Najwięk zą ofiarę rs. 6,000 zlożył Juliusz hl·. Ostl·(}wski, resztę zaś mie.
8zkalicy. Szpital będzie utrzymyw[\lly z
fnnduszów kasy miejskiej.
Piotrków.
P r ze si e d lają s i ę do Cesaratwa: l ) JanKry.t,&n lIatys ze wsi Dąbrowa~miny Bujny pow.
ł6dzklego, 2) August Jesa z rodzmą ze ... si Justyn6w gminy Gałk6,vek .pow. brzeziński,,!:o, :1) Karol
Adolf Brtese, 4) Elwma BaneŁ> ze ZgIerz, 5) Sa·
mnel lJnkrant ze wsi B,bczew gminy Kobiele pow.
łaskIego 6) Augu.t Je. . . rodziną ze wsi Rzeki
gminy Krzyian6w pow. brzezińskiego, 7) Wilhelm
Werk ze wsi Kamoein gminy S'ydłów pow. piotrko!skiego, 8) Jan .Bogumił Klajdnist z rodzinł zo
"~I Ka.łdunowo gmmy Bełchat6wek pow. piotrko .. wego I 9) Adam Kanc z rod%int . e wsi Gaj, e-mi .
ny Gałkówek pow. brzezińskiego
Warszawa.
aczełnik okręgu żandar
meryi, general-lej tnant BI·ock, powrócił w
tych dniach do Warszawy.
Z decyzyi ministel·yałnej, profesorowie
zwyczajni uni wersytetu warszawskiego, pp.
Miklaszewski i Okolski, pozostawieni są
ua !Ialsze lat pięć na zajmowauych
katedrach.
W stopniu lekarzy wydział lekarski zatwierdził pp. Józefa Welera i Aleksandra

ogólne.

Żernoklejewa.

Stowarzyszeni. pań gw. Wincentego a. Paulo .,
Warszawie liczy obecni. 116 członk6w. W roku zeszlym stowarzyszenie wspierało 812 rodzin ubogich.
Lekaratw ro,dano H,75·~, ubr.nia 1,6"24 sztuk, chi&ba 13t,3l!8 tun~_w, mąkJ 23,2<>:J funtów, kaszy 134
korcy, w <;3a 7,a50 fnntów, .oli 7,600 funtów. Nad·
Ul rozd~no ubogim z ofiar dobroczynnych w natu·
rze udZIelonych przez osoby dobroczynne: słoniuy
126 funtów, klU"totii 66 korcy, innycb jonyn lU
korcy. beezk§ kapusty, . trucli n~ gwięb MO, ~wię·
cone i kolędy 2~O o.obom, wę'l"li 100 korcy. dtowa.rzyazenie mialo docbodu wraz z remanentem ('u8
TlI· 73 kop.) og61em ra. 12,6.';8 kop. 9ł, " mianowi·
cie:
z OJedzielnych kwest kogcielnyeb fa. 8~6 kop.
88, ze składek pali TS. unl kop. liO, z darów je.
dnoruowych n. 4,635 kop. 9, z lantu muzycznego
w marcu r. z. rs. :1,383 kap. 75, z kwesty wielks·
nocnej n. 85 kop. G8, z Ilrocentów od 8um lego ..
w&nych rs. 493 kop. 41. Wydatki uczyniły; żywność
ro.dana ubogim w natur.e rs. 7,913 kop. 21, ut"y.
manie dzieci w przytułku rs. 393, koszty nrządze
nla rautu muzyczuego n. 478 kop. 42, apteka, komorne ubogich, utrtymanie sióstr miłosierdzia. i drobne wydatki fa . 1.9M kop. 35; gotówką rozdano
ubogila TS. l.743-og6łem r.. 12,481 kop. ~8.
Do z a k I ad u b ak te r y o log i cz n eg o
d-I·a Bujwida IV roku zeszlym zgło silo się
1
)

na tylko do zl.obieniiiPrzeCiWilikillieSZko-1 kOścio acll: "Cllrolfl)duie~zczęśc1ilł:l-ólew- - -"Dafnli zwyCięztwo,altioteż ~mierćl
dliwym - można go zabić, ale bez wyra- skI! armię i wiemycu obroliców ojczyzny.
"Prze,1 twojem prawem korzę się Panie.
źnego 7.amiarn c7.ychania na życie jedno- Naocz ich myśleć o śmierci, jak na elu·ze"CZYli ze mną, co zecucesz sam.
stkl. 'fen, kto z okrucieństwem, chęcią ścianina przyst~ło i poblogosla w ich czyny,
"Boże, ty prowadź moie! "
mordu napada na Pl·zeci wnika, popełnia aby z nich cu wala dla Ciebie, a korzyść.
..
.
Potem pleśń ludowa z 30-letnleJ WOJIIY:
czyu niemoralny, zar6wno potępiany na dla ~jclyzny wynikła." "Bóg z nami " _
IV/ljnie jak w czasie pokoju. 'l'ak w da- m6wił dalej - to nRpis, jaki nosi na sprzącz- ,;Kiema piękniejszej śmjerci na ziemi,
woycu czasach, wiekaclI zabobonów i cie· ce or1 paska infanterya, a to godło daje "Jak być zabitym przez nieprzyjaciela.
mnoty, gdy wojua była rzemiosłem, Wte- im pewność. Bo gdy Bog z nami, któż .Po&ród zieleui, w otwartem polu
dy dowÓllcy mogli IV ten spos6b prze- nas zwycięży? Dlatego to, w cbwili wy· .Żegnać s i ę z życiem nie tak jest przykro.
Illawiać; ale dziś, gdy nie napadamy dla bucbu wojny, naznacza kościól modlitwy, "Na łóżku trzeba kOliczyć samemu,
Inpn i cllleba, bez ś wiadomogc i na kogo i odpusty, aby lud ublagał o łaskę Boga i .A tu l'l·zynajmnlej razem z druhami,
dlaczego, ale walczymy dla idealuych ko- wzbudził IV sobie ufność i wiarę IV Jego :1'n pada żołnierz jeden plozy llrugim
rzyJci ludzkości - w obronie wolności, pomoc, co mu dopolllódz może w osiągnię- "Jak ki osy gcięte w lecie, wśród żniwa."
bytu narodowego, 7.a prawo, wiarę , honOI·... ciu celu. Jakąż otucuą napełnia serce wy . . .
..
•
- Pan, szallowny kapelanie - wtl·ąci· ruszającego wojownika, jakąż radość budzi
PóznIej zacbęcająca pwsnka:
łam teraz - jesteś o wiele łagodniejszy i n:ylilo tak pięknej śmierci I Odważnie idzie
. Życie ludzkie wśród pokojn
więcej Indzki, niż teu średniowieczny dn- na wezwanie swego króla, a może być pe"Zleniwialo i zgnuśniało;
chown)', dlatego nie wyciągnąłeś z biblii wnym z\Yycięztwa i blogosławielistwa, któ·
.Gdy o wielkie czyny spytasz,
przykładów, które tlóma~zyłyby okl"Ucień · rego mu Bóg uie odmówi, jak nie odmówił
.Nędzn~ przędzę ci pl·zedstawią ...
stwa wojen. Ale zarówno ty, jak i on izi·aelowi w imię Boga ruszającemu zawsze
"Lecz ua szczęście wojna nowa
"Wybucbnęla w całym kraju ...
czerpiecie z tej samej księgi, mówicie o na wojnę I
Wewnętrzną łączność między modlitwą
"Niesie ona cierpieli wiele
tymsamym Jechowie, któI·y przecież znlienić się nie mógł, ale każdy z was wybiera i zwycięz~wem, między pobożnOŚCią i od"Ale dncha IV nas ożywI."
to, co odpowiada jego zapatrywaniom.
wagą łatwo spostJozedz - bo cóż wlać w
".
.
Jako odpowiedź ua powyższe 810W8, usly- lias może większy spokÓj, niż pewno§ć, że
Zakonczył słowami Lutra:
szalam małą nauczkę o braku szacunku dla jeżeli IV tej wrzawie wojennej wybije 0"Uwataj wojnę jako rzecz, która.
slowa bożego i zaroznmieniu w wydawa- statnia godzina, l)iebieski sędzia przyjmie
strzeże twej żony, dziecka, domu,
nych S4dach. Udalo mi się wszakże ua· nas łaskawie? Wierność i wiara wraz z
majątku i bonoru, która ci pokój zaprowadzić rozmowę nil włallciwy temat i dzielnością wojenną i męztwem, to najdapewuia-jest więc niezmiernie szacoteraz szanowny kapelan, bez przel·wy z wniejsze tradycye uaszego narodu.
wną. "
naszej stro!ly, wyp~w!ed.ział całą rozprawę
\V tym tonie kszanie trwało jeszcz~ doś.ć
Gdyśmy przy poże~nl\niu dziękowali szao locznoścl cllrześclansklego ducha z wo- długo; raz wslowach łagodnycb, o mlłMcl, nownemu kapelanOWI za po~więcony nalll
jeDnym. M6wił o święceniu religijnem, ja- pokorze, to znów głosem dowódcy IV dnm- czas, odparł żywo:
kie dostaje każda cborogiew, gdy sztanda- nych. f~·azesach o moralności, męzkiej sile,
- 'ro ja winien podziękować państwu
ry wnoszą. do kościoła pod bonorową stra- szabli I orężu. Wyraz radość występował żeście dali mi sposobność słabą moją wy~
żą dwócb oficeró\v trzymających na kl·zyż tylko w po łączeniu z wyrazami śmierć, mową rozprolzyć wotpliwości, które chrzet!swe szable; wówczas to rerkut po raz walka; umrzeć, być zabitym, to naj większa ciance i żonie żol nierza ciężye musialy bar.
pierwszy w pelnej zbroi staje pod swoją roskosz, a ~s~yst~o po~a tern jest grzesz· dzo.
chorągwią., rozwiniętą przed Oltal"Z8!ll Pa- nem pragulelllem. I poezya była wezwa- Al to była męczarnia!-jęknęłam gdy
na, poszarpaną i skrwawiooą, laką, jaka na na pomoc. ~ajpierw wierHz K6ruera: drzwi zamknęły się za duchowlIym. '
powróciła z pI"ZeSzlej kampanii... Mówił
.
- ~'ak - potwierdził Fryd~ryk - szczetet o modlacu wznoszonych co niedziela w
• OJcze, Ty prowadź mniel
, góluiej przykl"em mi było, to wyciąganie

I

I

I

I

DZIENNIK ŁÓDZKI.

N.68
137 osób poqaanyeh przez wściekle. Inb
podejl7.ane o wściekliznę zwierzęta domowe. Nie leczono wcale 89 osób. poniewu
okazało się. że były pokljSane przez zwierzęta zdrowe. Knracyę metodą Pasteur'a
zastosowano do 448 osób (1 59 kobiet i
289 mężczyzn) z których 62 przypada na
mieszkaliców Warszawy i okolicy. 315 na
inne miejscowości Królestwa. 66 na gubernie sljSiednle I dalsze. 5 na zagranicę. Z
ogólnej liczby pacyentów 421 pokąsały
wściekle p~y. 23 koty, 2 konie. 1 nierogacizna. l wilk. PokljSanyeh dzieci. niemających lat 15-tn. było w kuracyi 185. Jedno dziecko. pogryzione na twarzy. zmarło .
Wbrew oczekiwaniom . W i sI a p o d
Warszawą wylała. W środę. o godzinie 12-ej. zaznaczono spadek o stopę od
najwyższego stann wody (16 1/. stóp). wkrótce jednak poziom wody zacząl podnosić się
szybko. dochodząc o godzinie 7 wieczór do
18 stóp. Wod~ wystąpiła na bulwal' kamienny pod mostem aż do stajen kozackich. zalała park praski. Sas ką-Kęp~ . terytOl'ynm Siekierek, część Solca. Rybaki.
Bugaj. Właściwa powódź jeduak rozpoczę
ła. się dopiero w nocy. Straszna to byla
noc dla mieszkańców Powiśla i okolic nadbrzeżnych-pisze .Gazeta polska" - Stau
wody podnosił się co godzina o cztery caJe i o godzinie szóstej rallo dosię
gnął niepamiętnęj wy!okości 22 stóp. z któ'
rą ani powódź wiosenna rokll 1889. ani
czerwcowa 1884 roku nie może iść w porównanie. Dość powiedziano. że stopa przyborn zadecydowałaby o losie Pragi. Przy
posesyi zwanej pod Rakiem. poziom wody
równał się powierzchni wału . Całkowitemn
zalanin uległy ulice: Zaką tua. Rybaki (cała
dlugoŚć). Boleść do Mostowej. Bugaj. taras
pod zamkiem. aż do arkad zjazdu (kra leży wyrzucona przez fale o parę k!-oków
od murów zamkowych). plac nn Maryensztacie. ulica nowootwarta za łazienkami
akcyjnemi. Maryensztadt dolny. Sowia. Białoskórnicza. dolna Bednarska. Browarna.
Fw·m ańska. ulice poprzeczne przecinające
te główne ulice Powiśla. wraz z Tamką.
Solec na większej połowie od koścIoła Trynitarskiego do samego końca, Mączua. śro·
dek CzernIakowskiej . dolna Agrokola wraz
z terytoryum koszar b. kirasyerskich i nłańskich. Co dalej poza miastem się dzieje. w stronie Czerniakowa. Gocławka. Jabłonny I Łomianek na nizinach nadbrzeż
nych. łatwo sobie wyobrazić.
Woda. wdzierając się do mieszkań parterowych. zmuszała. mieszkańców do I·ato·
wania się ucieczką na wyższe piętra. a
gdzie ich nie było. na swychy l dacby.
skąd łodziami ich zabiel·ano. Wojsko kwateruj~ce na Powiślu i stl'aż ogniowa wystąpiły na ratuuek. Strażacy zaprzęgali
konie do wysokich "Woz6w. które po osie
w wodzie pogrążone u woziły ludzi i dobytek w bezpieczne miejsca. Za przewóz ludzi lodziami po zalanych ulicach zabronio·
no pobierać jakiejkolwiek opłaty. WszelkIe usiłowania pomp parowych były bez8kuteczne wobec ogromu powodzi. zanlego na słówka . Chciałem JUŻ przerwać i
zawolać: podzielam zupełnie zapatrywania
mojej żony. a ta dysputa ma nn celu
pl'Zyjl'zenie się zblizka argumentom. o których niedostateczności z góry byłem przeawiadczony. Ale po co obrażać przekonania nczciwl'go człowieka. przekonania. która ostatecznie sI} podstawą jego powołania?

- Przekonania? czy sądzisz. że on wlarzy w to, co mówi? Przypuszczam raczej.
iż zupełnie świadomie mami swoje owieczki. przyrzekając Im zwycięztwo. pomoc Bożą. gdy przecież jego kolega w nieprzyjacielskim obozie. swoim znów owieczkom
daje tesame zapewnienia. Z dobrą wiarą
czynić to mógł dnchowny w czasacb. gdy
narody trzymały się z dala jedne od drugich I siebie jedynie uważały za wybrane
przez Boga. Czy zresztą te przysięgi.
tlplewy, wszystkie wogóle ceremonie. zmierzające ku obudzeniu w sercach żołnierzy
radości wobec śmierci. nie Sił ...
- Wszystko ma dwie strony -przerwał
mi Fryderyk.-My nienawidzimy wojny,
więc wszystko. co ją wspiera l podtrzymuje,
wstręt w 1188 budzi.
- Bardzo natlll·alnie. bo to właśnie wywołuje samo zło.
- Nietylko to... Dawne urządzenia ato'
j'ł wsparte na głęboko zapuszczonych korzeniach. dopóki więc one istnieją, może
I lepiej podtrzymywać takie myśli i uczucia. które nietylko znośnem. ale nawet miłem uczyni spełnianie ich. Pomyśl. iln biedakom ta radość wobec śmierci pomaga do
znoszenla cierpień? ile podobnych dusz ży
je wiarą i ufnością w słowa kapłana? ile
żywszych uczuć zbudziły te ceremonie? ile
zadowolenia sprawiły oue wielu?

*

.

*

Najnlespodziewauiej od wołano nas z Berlina do ło~a umierającej ciotki Maryi.

(D. c. 11.).

cbano więc próżnej pracy. Wszystkie tabryki na Powiślu zaprzestały czynności.
ponlewa:i; zalała je woda. lnb robotnicy ratując i chroniąc mienie. nie stawili się.
W łasze pod Pragą oberwały ię z lin 3
łazienki i poplynęły z falI}. Jedna z nich
wpadła na wysokość wału praskiego. gdzie
ją przytl·zymano. drngą skierowano na
drzewa parku praskiego. gdzie się sama
zatrzymała. trzecia wreszcie uderzywszy
o filar mostu kolejowego rozłam a/a się ua
3 części i utonęła. Wał praski siłnie uszkodzony naprawia setka robotników.
zkody potężne w mienin prywatnem i
zagrożonych bndowlach. Latarnie gazolve
palą się oblane zewsząd wodą. Grozę no ·
cy powiększyła ulewa. O 6-ej rano woda
poczęła opadać. O ll-ej było już stóp 18.
Spadek coraz większy.
Petersburg. Na konkurs podczas w ystawy pożarowej. proj ektowane są
omiodzy inuemi nas+OpuJ'Rce tematy: naJ' _
P

3

zaciekła walka; pod DO.seldodem ~cieraj" siO
dwa wojska. Tameczny .Anzeiger" dono,i a
placu bojn: • W gniazdach sztucsnych, umy§lnie
pomieszczoayclI na wysokiclI lipaclI góry EIs,keller zamieszkala kolonia szpaków. Gdy ubieglej jesieni odleciały. opu,"czone icb siedziby
zajoły wróble i ani myśl, obecnie us~pić im
miejsca.. Od kilku wioe dni toczy siO zajadłll
walka; gdy szpak wleci <lo którego z domkó".
wróble podno,", wrzawo; szpak nie "ata na
to i chwytajllC Zll skrzyd!a wynuca uzurpatora.
Gdy jednak w zspodzie goni za nim, inne
wróble zajmuj, pOśpie,znie mi~jsce opuszczone.
Niektóre z domków szpaki jut zajoły; o zdobycie i."nlch toczy siO walka ,aciekła w dulszym Clllgu.
•

T E L E GR A MY.

Do"leliono p...nioy Il00, lIt... 500, J,alłlieQia
-. o"aa 300, groobo polnego - koreI.
Warua"a, n·go mareto. Oko"ita. aort. aklad
l .. wi ..dro 100': 11.07-11.09; 1.780: 8.6J' -8.6;.
Ssynki sa wiadro 100': 11.21-11.24; la 78": 8.76 8.77.
BtrUa. 1ll maroa. Pn •• ie& 195 -l13 n& kor. maj
212.25, na .1"". lip. 213.60. t,to 168 - 183.
U& mars6C - . -,

ItI.

eser",iee lipiec 119.16.

laadya. 11 IIl&re&. CuJrier la".
CuJri.r burako", U mocno.
Hav", 12.go marca.. Kl.". 1'0011

~5'/,

moeoo.-

& ... era.ge

SI\llto.

.a marlee 108.00. u maj l00.2~. na ",,".ai,ń 102.00.
SL>le.
L1vlrp .. l. ll-go m&r.... Ba".lo.. Spra"oldani.
k06eo" •. Obrót 10,000 b.l. I tego na ap.kalaen i
"y"ó. 2000 b.l. Sbl.. Hid<lling aluoryk..ńska:
na marsec Itwieeieli tatl" D&by"cy, Ul. kwiecie6.
maj 4"/" uby".,. na m..j eser"iec 4'/, nabyw.,.
nt.

czer"Iec lipiec i U/ u Il&b,Ylfcy, na lipiec aier
- - - - J na tier.(»ieu 1flIMlSń 4.11, ..
6

pień -

nabywel. n.. wrseoieA paśdsiern!l[ ł"/... nabl"ey. na
paidl. liat. 4"/.. .,.,nL
Belgrad, 11 marca. (Ag. pó/.). Dziennill-iO maroa. 8.... ału. 8 1ł/.. , " N. Or·
k'
t'
..
. . tw I••Hlw-Vlrk.
ni. 8'/,.
I tu eJsze wItają sympatyczllle zwyclęs o
y
"'ł
~
młodeczecb6w.
Nlw.Vork.U-iO maroa. Ka". (r.. ir- Rio) 20.00.
tańsze urządzenie wil\iskich domów lUieszBelgrad. 11 mal·ca. (Ag. pół.). Skupczy- K.. "a Fair-Rio'" 7 lo" ordio~rl ll~ mau"" 17.70.
oa maj lT.3~.
kalnych, zabezpieczonych od pożaru; naj- na przyjęła budżet w trzeciem czytaniu.
tańsza i najprostsza co do swego zastosoBerlin, 11 marca. (Ag. pół.). Komisya
wania substancya. którą nasycone dl'zewo budżetowa parlamentn pl'Zyj ~ła znaczną
TELEGU!.lIY GlEtOOWE.
i słoma nie paliłyby się tak łatwo i która większością kredyt dw6ch milionów na buni~ p~lIł~by się. ~od wpływem powietrza; dowę dw6ch no wycb paucel'llików.
Giełda Warszaw.ka.
naJ~austza I naJPlostsza subs!-&n~ya, .u~uGlasgow. 11 marca. W odlewul że
:l:ł'l&l10 • ko6etlll ,itld,
w~Jąc.'\. ła~wo~a,paluość tkamn ! .dekol a- lazuych wYI'ob6w Dixona eksplodował kon~YJ I n:eszkod.11\\ a dla elasty~znos~l. kolo~ I denzator. Ilrzyczem znaczna liczba osób %8z. wlkll. kr.lktl., .. I.. wa
lU . l ~I wało§cl t!ch. tka~lD. najlepszy I bitą lub poranioną została. Zwłok dyrek- na. lłerJiu .& JOO w. •
naJtan~zy ty~ rUly. I ęczne) alqo. po!"Py do I tora zakładu i kilku robotników nie odna- Da Lood,o za I L ..
8.61'/. 8.61
g~szem~ o.gwai. naJ!epsz! typ WIelkIeJ. dra- leziono dotąl\.
D ~ Par" .. 100 (r.
33.V5
3ł1460
7UO
bIDy. poza! ~weJ. ~aJlevs."~ typ ręcznej.. zu- 1 Petersburg. 11 marca. (Ag. pó!.). Ogło oa Wiede6 I~ 100 I .
pełDle bezpleczueJ latal fil! ~" oglądallll!. lo: szono rozporządzenia o ujednostajnienin guZa paplary Plhh.a••.
kaló~ z ł~twozapalneml I \!ybuch~weml . bernij Królestw!\ Polskiego z Cesarstwem
Li,t, Iik .. id&Clju. Kr. Pol. .
0830
118.25
matel yałaml. or~: lIaJl~p~~y I og61Dle do: pod względem kar za potajemny pl'Zew611 Rnli. \. ,.oilell". "schodni ..
103 .~
103.stępny podręczmk. z~wle!aJący ~skazówkl. towarów I o zatwierdzeniu nstawy towapoi. wenl. r. 18i7 .
97.90
97.85
[Jaty suŁ. sielU. SerIi { .
10076 10070
doty~z~ce o~c~odzen~a ~Ię z ogmem.
rzystwa wurzelni soli w Ciechocinku.
100.łO
10036
Plz~JmoWa!lle . deklalacYJ. od .wystawBerłin. 11 marca. (Ag. pół.). Z wiaro- fJ,ty lUt. Ul. W..... :;." . VI ..
10"~ . 101.76
c6~ plzyszl.eJ wyst~wy. pozalo.weJ w ~e- godnego źródla zapewniają, że cesarz przy100.100.""
,.
n
V .
te~sbu:gn. 107:P?CZOle SIę .~ .dDIU l~ Wlze- jął dymisyę Gosslera.
rJ.t1 SA.sŁ. m. Łocbi l;erri I .
śn~a I oku blezl}~ego. ~I zYJ.mowame zaś
Paryż, 12 marca. (Ag. p6ł.) . Tntejszy
"
[l
.. III
okazów - \~ dnIU 27 gJ odma.
.
.
pierlV~orzędlly bank p. f.• SociHe des deDo oddZIału ~otograficzn.eg~ l uskle~o pots des comptes coul'ants" znalazł się IV
GIełda Berlińska.
to~.al·zystw.a techlllcznego wlll~slOna będ~le tl'uunem położeniu i uprasza rząd o 60.000
~S O. łO
~39 46
wklótca plopozycya ogłos~enJa. ~onkulsu franków pożyczki. Minister skarbu zwo- U&ukaotl rOlkie ,.ra,s .
230.60 219.76
"
"
nI. ilu,h."
na wynalazek naJlel'sze~o I n~JPlOstszego łał Da dziś wieczór sesyę dyrektorów O,.rouŁo prI1fatu.
'},'/,'I, 'ł'f,'J,
suche~o sposobu fotogl afqw8U18 podczas wszystkich banków paryzkich celem rozwapodl·ózy.
.'
. żenia sprawy.
Odes8. Zalzą~ .mlasta Odesy zawalł
Berli n, 12 marca. (Ag. póln.). Wind tDZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI.
umowę z bambUls.klm d~me~ ~ Thomson- horst zachorował już na wtorkowem pasieHautso? et ~omp.. o U1z~dzeDle. maszyn dzeniu pal'lamelltu. Wczoraj wieczorem leZ.arll od dwa 1%-13 mar ...:
do oŚlVlet.lallla Po! tu elektlycznoścll}. Ma- karze skonstatowali zapałenie płnc. CboKall"oy: do 1&, 15-ta .m_rło 11, "hj lirobi.
~zynr paJowe mają być syst.emu .Babcock ry zaopatrzył się świętemi Sakramentami. ebłopeó" 7. Ilsio"",t ~. doro.t,eh - "teJ
lie,.bie
męł;csJsn kobiet l WJlcot '. a maszyny elektJyczye systemu Wedlug informacyj, zasiągnięlych po pół
Ewang."oy: ,lo I~t 16·tl\ .lll&r}.) O, '" tej Ileibl.
Tł~omsou I Hautso~. P~rt. OŚWltlUOU~ bę- nocy, stan jest bardzo poważny. ale nie- ehlope6w ~, dsiawes'lt 7 ł ttoroalleb. l. w taj
dZI~ 35 lampkami. ka.~a . o Sila ~,OOO rozpaczliwy ponieważ zapas sil d~tąd wy- lic.sbi6 m~i.e.lIu - kobiet I t .. mi..nowieie:
śWiec. a prócz tego będZIe Jeszcze Jedna starczał
•
Paalin& KGhI •• I_t 40.
lampa o sile 5.000 świec. na latarnię mor.
.
. Petersburg . 1~ mal.ca . . (Ag p.). WzbroLISTA PRZYJEZDNYCH.
skI). Koszt calego ul'z,!dzenia wyuosi
Hatol Poliki. A. Groeoe .... I Petersbnrga, L. Fried·
83.044 rs. i ma być wyznaczoną komisya 1~1011I} została splzedaz po)edy~czych numam.n
I
GoidingaD.
K. Ziuk,rnagel o D,n_bnręa.
.
dla pilnowania. aby wszystko oddane było 16w ga~ety .S.1 11 oteczest~a..
Lang • Wau.. wI. .IiL K.mpner I Kalia.., D,,IV porządku. Swiatło elektryczne zapala.Jolll nal de St. pet~lsb. donOSI. że 8zyństl .I Pioruno"a.
ne będzie ua pół godziny przed zachodem kou\~el'syę 6% - wyc~ Ils~ów tastawnych
Grand Holol. W Cbotsen o BingeD. R. Z.pp •
słońca. a gaszone o wschodzie. Roboty akCYjnych ~anków z.lemskl.cb. przeprowa- DlllSeldorlu. C. H.iM.ld s Remseheido, S. S&blmann
już są rozpoczęte i postępują żwawo.
dzoną w tej lub owej form~e. moz~a uw~- I Fllrthn, A. Gla... Weiureb i L. Ilol,r • War•
zać za fakt pewny. który SIQ spellu w bli- nA "y, Dreimauu • R,gi
Hot.1 ylotorll. Ter-Arutioo" I Aleklandropola,
skiej Vrzyszlogci.
I'r~deeki i Wojtuiewies a Wara""I. Kouk a CovTEATR I MUZYKA.
.'ocho'lt'}'.
Hotel IIIa.to.trol. LipiAaki. B,liniowa l T.un.r
: Dziś w teatrze Victoria wystawioną
• W..r""w1·
Ostatnie wiadomości handlowe.
będzie . po raz · pierwszy }Vesoła . komedya
Warszawa, 12 maroa. \Vek~l e krÓt. tend. na.:
p . t . "Ulica Pigalle N. 115:' Aleksandm
WYKAZ LISTÓW
(~ d.) 42.10 '\d., ~1.85. 80. 77'/. 75 kup.;
Bissena. autora trzyaktowej farsy .. Nie- Berlin
I,oadyn (3 10.1 8.51'/. t~,I.; "aryl (10 d.) ~ 3.P5 i~d .• niedoręceonych prze.:; tutejszą sw.cyę pocztospodzianki i·ozwodowe.'~
33.75 kup.; Wled.ń (8 d.) 14.60 tąd.; 4'/. U", li- wo-telegraficzną s powod" niedokładnych
k.. idaeyjn. KrM. Pol.kiego duże 98.30 itd.; drobne
adrel1ÓW i innyclł przyczyn.
97.75 iąd.; [,'/, poiye.ka .. oel,odni. I .w,"yi 103.25
Llaly rlko ... do.ul.
sąd .• 1(13.12'/. kup .• li om. 103.25 itd.. Ul emiayi
104.00 itd.; ~ 'I. potyezka we",, ~tr.ua • 1887 roku
1. A. I'om&6kkiemu s Torunia.. Katarlyni. Frłt
~7 . 90 t~d., 97 85 l'1lp.; 6°'ft list1 Z&5t.&"ue siem- esal!: I Goatkow... Staniałt."ie Kaeal!:o .... ki.j a Blo.." .. Kraków. Rada miasta Krnkowa' uchwa- . kie I seryi lit. A Ił 100.75 '~d.) Ul oerli lit. B o..t, Emilii NeWIl&DD • War.....,. K..rolowi P.liła wi~kszości" głosów. aby pomnik Micldewi- 100.40 iąd.• 100.15. 20 kup.; 5'/. 115" <asta. .... m. • eha s Bm ...
ezn stan~ł na rynku głównym u wylotu ulicy 1V.,..a", l Beryi 102.00 tą'l.. H-ej seryl 100 60
Listy pI8l1~hl.
iąd .. III 100.2.; i~d., I V seryi 100.00 itd.• V .eryi
Siennej.
Teodol,i Tarnow.ki.j s Ciochoeiok&. Łuk ...o"i
100.00 tąd .• 99.76, 80 kup. Dyskouto: B.rlin 3 y., Wroniue .... lkiemu • Pnedbarla, Ch. S.mallewi.oo" I
..*.. Generał Booth, ldóry w tych dniach Ilondyn 3"/", PAryż 3"'., Wiedeu 4-/. , Peterllbnrg a.BerelfOY gub. mińakiej .
powróci! do Londynu, z wielkiemi poelIwał.mi 5~/o' Wart,ng6 ill)IODn , potr. S-/,.: liaL! .".ta"U8
wymta si~ o przyj~ciu. jakiego doznał u wszy. a.ielUsłtie 105.5. "a.r~z . J i II 212.4, ł,otlsi 171.8,
Ii.ty likwiJacyjue 106 6, pos,e.ka p,.,oio .. ~ I 77.8.
kich klas ludności w Skandy""wii. Gene rał 11
ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW
236.2.
twierdzi. te armia zbawienia ma wielk" przyP.torłburg , 12·go marca. W.k,l. na f.. n,I,. 84.55,
szłość w królestwach północnych i te jego pia- U potyezkn. wIJt!h otlnia. 102.75, llL PO;;Yl'IiI". " "choGODZINY i .IlINUTY
!lo Łod.
ny reformy społecznej wydadz" tnm błogosla dni. 103'J" 4'/,'J, listy ........... ne k,.dyt. , i.lOoki.
przyohadz,:
I
81401101151
4135 1 BI:l0110138
.
-,
.keye
ha.nku
rnslciegn
dlA
hatHlln
I.ltogra.nieawione skutki. W Belgii jak równiet w Niem ·
Dego 292.00, potersburskiego bAuku dysko uto wego
• &Idoi
czech i Froncyi, robi armill znaczne post~py. 614,
lmnkn Uli~dzyna.rollo"ego 5~O 5', Wl\rAla,,·
Idoh.dz,·
według zapewnień generlllll. WyLiera on siO IV .kiego b.. ku d,.kouto"oj(n -.-.
nnst~pntl podrót w końou lata i zamierza poBlllrlln, 12-go marea.. lła.ukn o LI rnAkie s_rĄI:
pUlcbodJił
d,tyć do llldyi i Australii.
239.40, D' do.",,,~ ~39.60, .... ".1. u. W.'" .... ~
7 10 8 ł6 2 15 70:1 10 'II
do Kolunek
Peterob"rg kro 238 65. I.. Peteroburg
.." .. Śmierć pogromcy. Przed kilku dnia- 239.00,
dł. 237.85, o. f,ondyn król.. 20.35'/•. I" f,onlllu ,I f.
8 łti
n Sk.iarnie" ie •
ł 32 8:U
mi w hipodromie paryskim odbywauo próbo 20.24
'J.. I" Wie lleń 17660. knpo", o IlIe 321.60;
li 05
• J~ IUG
" W.. ru&",
" pnntominy .Neron", w której wyst~puj" lwy [)O/l'l listy r.Asta"ue 74.50,
liSLI Ji\:witla.cljue
l 35
B 40
" A..leks..ndro""
tresowane. Jeden z młodszych I~'ów odmówi! 72.70, pooyezk. rn,ka t'/, • ISiI') r. 98.90, 4'/ o
1~87 ,. 72.25,6'/ re.'. zło'" 107.25, 5'/. r. ot. I I I
9 52 340 IU:I 12 łł
" PiotrkowI.
posłuszeństwa pogromcy Seetowi. który skarcił
r.107.30, JlOslex~. ,., •• bodui. Ii eUl. 7620. [I[ .,ui215 , H Granicy
go batem. Rozjuszoue zwierz~ rzuciło si~ na syi
4"0
76.90, 5°/0 listy Z&SLfLWue rll~kie 112.70, 5". po·
~ł5
" SOlnowea,
Seeta i poraniło go tak niebezpiecznie. it w żyozka piemio". z j86~ roku 171.60, ....k... • 1866
• 37
'1:10
"
10 16
., Tom....o" • •
par~ godzin wyzion"ł ducha. Lew był tak r. 169.25, akcye drogi t el. "lU"ul\wsko·"ietleóakiej
,10
~ Ol
"Bxiu&
rozwścierzony. it posługacze zaledwie przy po- 240.00, .k.ye k.....lyto". a"stryatki. 174.50 ...k.,.
ego bo.ukn hAut.llowe~o 104..00, lly.!koIlLD1"I" ..ngr·ll .....
mocy rozpalonego do czerwoności tela"a zdo- W&lutł."IT&ki
9~
weKO -.-, dyskonto ujenliecklego lJauk.l\ PAI1Jr."M
"D~bro",( 0,,-.•
BU
101
lali odPOdzió zwierz~ od ofiary.
sn/, pryWAtne 21/.°10,
1t
Petersbur,
..
:
1008
"",, Istnienie dyamentów w Europie było
loodyn. 12 marca. POi, .k~ r",k~ , I 9 rukn
11 23
dotychczas nieznane. W ostatoich jednak cza- II elO. 99'/., 2'1,'1. Koo.ol. augieJ.kie 97'/". " KOlk"1
4S'1
Bach okazało siO. it najbardziej ucywilizowana Mró •.
" \Viedni.
7 62
Waru"wa. 12-go mare • . Tarl( n. pl""n Witko,,ł1 Krako .....
cz~ść świata nie jest pozbawioua tego klejnoski
ego.
Pneuh~ .. 81U . ord. - , pilr.. j dohra - 10 81
tu. Francuz Karol Rabot. znalazł mianowicie - . b;ał. - - -, "'100ro"'& G30 -sao, t,to
n Wlocl .. " ..
G 5(
dyamenty w pio.skach Lapooii. Kamienie te wyboro"e - -490, sretłuie - - -, " .. J.lh,., t
BarliD.
jednak s", tak drobne. it tylko przy pomocli - - ,j~ezwieó ~ i !-o rz"t. 420-459, owies 250mikroskopu dostnedz je motnn. Takiesame 285, gryk. a57 - 400, ,.0llil< lelui -. .imo", UWAGA. Cler, 01111 ........ grDb 1f1ll draki ...
pokłady piaskowe meJrul Rabot wIndyach -, rzepu '''ps Ioilll. - - - . ~rocu 1.01°1 50- "Jl'.i;aj~ .... od godai1lr S-ej wieesoNOI do
600. oukrowl 800 -900. fasol. 901>-1100 za ko,. ••• dainy 6-.j r&l1O.
wschodnich.
kasza jr.glan~ (0)-11~, ol.j ,.ep.ku .., - - - •
• ". Wojna ptaków. Nad Rene,!! wybuchła lni ... y - - - z. pUlI.
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DZIENNIK ŁÓDZKI.

o

o s z

Ł

Teatr Łódzki.

zaIożonego W

mica Pigalle
OSOBY.

. p. K. Trap lO
. p. Winkler
. p. Jano".ki
. p. Dobnall.ki
. p. St.... ew.ki
. p-ni A. Trap ..o
. p-ni Buto ••e".b
>Q..
• p·na l!Orlka ~"~~'\J;.O'~\~' ~
. pna Piehor.
G t·
• p-na lL..... erska
O OITlZlla po
. p·na Gerard

Pocztylion
z Lonjumeau
Opera komlclOa w 3 aktach pp.
Lennn i Brunswlck, muzyka p.
Adolfa Adam.

Naletność

p. Oluewlki
p. Marecki
p. Winklu

dzień

po

Kapitał

!S!I

Ruble i kopiejki

R h

k

l.

ac uuea asy:

d. ~ 1
8
Zleu -go stycznia 1 n~ 1 roku.

Raebunek

338,26287

bi eżący :

u rótnych banków

łącznie

w papierach publicznych

z procentami

łącznie

z procentami

domu

KOWAL z dobrem i awiadec-

Racbunek udzielonych

pożyczek:

Rachunek ajentów, oraz lunycb

835,250393,285 dłużników:

Rachunek

ru chomości:

w biul'Ze centralnem i filjach

Rachunek mIlrek stemplowych:
Wartość pozostałych

DO SPRZEDANIA

4 laszyny

Odłotono

na wypła.ty strat ogniowycb

na uregulowanie

H7,911249

Rachunek wydatków na rok 1890:

osZ!:zędnoścl

urzędników:

Pozostałoać

Patent dla binr, świadectwa gildyjne dla urzędników,
agentów etc.

116,1))502
1(1,000-

Racbunek Towarzystw i wierzycieli:
Odłożono

9290
po

dzień

l-go stycznia 1891 roku.

dla
166,21l846

Rachunek 8um przechodllleb:
~,155

87

Odłożono

16,938 86

.

10,364,70460

10,364,704160

RACHUNEK ZYSKOW i STRAT
od 1·go stycznia 1890 do 1 go styc:,zllla 1891
) " dziale ubezpleczel'l ogniowych:
a
Rezerwa premij z roku J8811
Pobrana premja w rok o 18110
b) w dziale ubezpieczeń życiowJch:
Rezerwa premij z roku 18811
.
.
.
.
Pobrana premja za rok 1890 ł4cznie 7. procentami
Procent od papierów publicznych i potyczek
Dochody z domu TowarzystWA .

pońozosznicze

przystępną cenę; nI. W ólczańska
N. 106 u ~. 'Vaescllke.
________________~5~
27-1

Rachunek oieuregulowanych strat ogniow)'cll
I życlowycb:

Racbunek kasy zllpomogl I

marek stemplowych.

2,11(2,600 33
4,02285
22,994 38
13,00370

życiowych

21125

papiel'ów stemplowych

z procentami .
grupy 1890 roku

Raebullek podatku skarbowego I od dochodów:

Raehnnek papierów stemplowyeb:
Wal'tość pozostałych

__ Letnie MIESZKANI!
1Vem w§r6d lasu sosnowego, nad
rzekI} PilIcl} '/. wiorsty od stacyi
dr. żel. Tomaszów, l wiorsta od
m. Tomaszowa. Zamówienia przyjmuje i informacyi udziela Zarzl}d
dóbr Tomaszowskicl!.
626·3-1

17,000 _

2,400,000 100,000457,88554
299,68378
3,109,47686
2,40634
28,61457
17,5751~~
5081""
360,000 1,42415,42280

Racbunek rup asocyacyJuych:

Pozostaje do zaplacenia podatku skarbowego .
,,
'
od dochodów
80,09356

Wartoś6 ruchomości

Procenty na rok 1891
.
.
.
.
.
Zadatki na ubezpieczenia życiowe.
.
.
Dywidenda za rok 1890 (po rs. 30 na. akcyę) .
Niepodni~sioua
dywidenda z lat poprzednich .
Gratyfikacya dla dyrektor6w
Kapitał powstały z wkiad6w wraz
NiepodniesioDY kapitał z rachunku

Na zastaw papierów procentowych .
"
polis życiowych

twami, znający robotę tak fabrycznfł jako też i POII'OZOWI}, poszukuje
miejsca w mieście lub n:1o prowincyi.
Oferty uprasza nadsyła6 do Adminlstracyi "Dziennika" lit. R. P.
525-1

w osadzie Gustek pod Tomaszo-

7,879,1l68 66

Ruble i kopiejki
Kapitał zakładowy (12,000 akcyi po rs. 200) .
Kapitał zasobowy
.
.
.
.
,
.
Kapitał zasobowy na wypadki niepr~ewidziane
Rezerwa składek ogniowych
.
.
.
.
Rezerwa składek życiowych
.
.
•
.
.
Fundusz dla nbezpieczonycb z udziałem w zyskach.
Kapitał zasobowy na pokrycie strat życiowych

500,000-

.

Akt dl'ugi i trzeci.

Rzecz dzieje się w l akcie w wiosce Lonjumeau w oberży 'pocztowej w roku 1765, a w 2 i 3-im
akcie u !lani de Latom' w Paryżu.

314,a8( 49

Rachunek (omu Towarzystwa:
Wartość

p-ni Broniko"eh

Chapeloo, pierwuJ
śpiewak opery
p. Ol... ".lń
Bij on, pod imieniem Al·
oyndora, ch6rzysta
opery
p. Ilareeki
Margrabia de Cor.y
p. Winkler
Bonrdo., pierwszy ch6·
r.y.ta
p. Z.bonki
K ogdueia pod iroieniem
pani d. Latonr p -ni Broniko'll'.ka
'lUlzia, etuż ••• pani d.
.
Latour
p·na PichorOwn&

1858 roku

l-go stycznia 1891 roku

Racbouek papierów procentowych:

OSOBY:
Chapelon, poe,tyljon
Bijon, kolodsiej
lLargnbia ae Coroy
Magdusia, wlUcicie1ka
oberiJ

A.

I

St.-Pfltflr~~llr~tifl[O. Towarzy~twa U~flZ~iflGZflń OU o[nia i na ŻYCIC,

Nr. 115.
Komedya w 3 aktach przez Ale·
ksandra BiSien.

Pierwszy akt w CaeD, d"a dalsze
V( Cabourb.
W Niedzielę, d. 15 marca 18111 r.

N

E

BILANS

VICTORIA.
W Sobotę d. a marca 181/1
Pierwszy raz

Quiqueme1.
Lońot. . .
Bernard • .
Chambon • •
Fryderyk . .
Pani Taupin.
Pani Lońot .
Walentyna
Helena. . .
Horten'ya.
Wirginia..

N. i8

I',

DOCHÓD:
rs. 310,4(6 kop. 40
rs. 1,321,762 kop. 39 .
rs. 2,849,213 kop. 17
r8. 906,354 kop. 84
rs. 285,547 kop. 80
u.
:\1,078 kop. 71)
rs. 6,70(,408 kop. 35

za

w dziale

ubezpieczeń

ROZCHÓD:

ogniowych:
za reasekurację
.
.
.
Wydatki na administracyę, prowizję i t. 1'.
Wypłacono za straty oguiowe
Rezerwa premij
wydany z binra pow. Wielnńskiego nl\ imię Ignacego Panek.
b) w dziale nbezp ieczeń życiowych:
Łaska wy znalazca raczy zło7.apłacono za reasekurację
.
.
żyć takowy w magistracie. 520-1
Wydatki nI\. administrację, prollizję etc.
Wypłacono za straty życiowe
.
.
W dniu 2~ marca (7 kwietnia) r .
Wypłacono kapitałóll, posagów i rent
.
b. w Sądzie Okręgowym w PiotrZapłacono za wykup polis
.
.
.
kowie sprzedane będfł w drodze
Rezenva premij i fundusz dywideudowy .
subhllslacyi przez pn~licznfł licyta<:) Gratyfikacja dla dyrektorów według § 28 Ustawy
cyę dobra zwane
d) Podatek 3% od dochodów
a)

Zapłacone

Zgubiono paszport,

rs. 572,652 kop. 93
r8. 246,351 kop. 18
re. 508,413 kop. 75
1"8. 299,683 kop. 78
rs.
14,959
rs. 112,471
rs. 301,670
rs.
52,270
r8. 5u,690
r5. 3,111,883

Batuty Nowe

kop.
kop.
kop.
kop.
kop.
kop.

33
66
99
20

1-.

1,627,001 kop. 64

1'8.

3,643,9(5 kop. 18

r8.
rs.

15,422 kop. 80
13,003 kop. 70

ts. i,29P,II1S kop. 32

Zysk" roku 1890
Z telro potr'lCla

stanowiące przedłuzenie miasta Ło
składajqce się z osady Ba.obejmując.ej 202

111.

405,030 kop. 03

się:

rs. 350,000 kop. Nl\ rachnnek dywidendy za rok 1890.
.
.
.
.
rs.
36,778 kop. 53
Na rachnnek kapitału zMobowego na nieprzewidziane wydatki
rs.
8,251 kop. 50
kolonje, z osady Znbardz No- Na zapomogi i oszczędno~ci dla urzędnlkó"
rs. ł06,Oll0 kop. 03
wy, obej mującej 114 kolonii, oraz
z gruntów dworskich, stosownie do
NA ORYGINALE PODPISANO:
protokółu zajęcia dokona.nego przez
Dyrektorowie: ..... Gerulrrosll.
Buchalter:
li.
BellaJew,
Komisarza Sądowego RobakowH. Bakuza-8ullzczewllld.
Kasyer: :n. Bereodson.
slde.go.
T, lIt.omma.
Licytacya rozpocznie się od auBer".
my 1'8. 38,000.
I,. Jiremers.
dzi, a

:luty IW owe

'V.

Bliższych

wiadomości zasięguąć
moina w kaDcelaryi łdwokal& Przr'
sl~gre go Uoll'& Snli~owsldego w War-

suwIe przy ulicy Kr6lewskiej J617.
262-11'

Jeneralna Ajetłtłłra '1la Króledtvo Po'.'de
w WAR8ZA WIE, Zie.lony Plac J6 13.
466-1

Zarządzający:

T. B.rynowllkl.
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O Poleca lla nadchodzące święta: wina odstałe: węgierskie, francuskie , reńskie, hiszpańskie, sza m- .
.... .....
.......
St> Po.! pańskie, rumy, k~niaki, araki, likiery.krajo:ve j zagran~czne, . oJ:az towary kolonialne: rod~y~ki s~ł
ce tańskie, eleme, migdały, cykatę, wallllę, oliwę prawdziwą NICe.J~ką, musztardy :h'ancuskle I ](l'aJo<::l
........ we, octy francu Ide; czekoladę, mączkę cukrową zwaną puder z cukru oryszewskiego rzniętego
~
na maszynie tu na miejscn, oraz wszelkie inne towary w zalrres kolouialllY i deli h:ate ·ów wchodr.ące .
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Se r prawdziwy Szwajcarski (EmenthaIer).

Juljanów pod

Łodzią.

Piotrkowska

poleca:
Drzewa alejowe, owocowe

~

768 (83).

poleca:

wysokopienne i karlowe,

drze-

Codziennie

świeze, cięte

rośliny

kwiaty,

doniczkowe do

w a i krzewy ozdobne, iglaste, róze w pi.ękny.ch. odlł~ianac~
Mkopienne i nizkie, drzewa l aurowe kuli te I pIramidalne I

l

Wszelkie obstalunki

wyhodowli pokojowtlj bukiety girlandy, "ieńca i t. d. i t.. d.
t. d.
przyjmują się w każdym czasie i uskuteczniają się szybko i dobrze.
518-3-1

1§j~l51 ~~ f2l§j~@JJ@JJ~~[@ @J..§jl§1i?JJ@J..§j(m @U@J..§j~~ł§)
·
11 Natl",·allłe 11
JJLlody pOUUJcnik
KeIm Une fran9alse
Dr.
A.
gry fortepianowej \Vin:, ",ę~ie~kie od 1-10 rut~now:\n!. b!awa.tnikikonfe~eyo_
n'ze rowadził się na ulicę Kowo- cherche une derni·place ·ad1'essel'.
."
i wyżej za butelkę, oraz wina hi
~nel d~mskl. UJ~maJący s.zerszeJ znaNAUCZYClEL

7,.

fni~'~ka

1'ó Północnei dom Szy· au bW'eau du "Dziennik" F.
. ~ ••
~. d 8"d o lO rano.
.
486-3
kiera przyjmuje o
'4
l d .
309-12
.
_
od 2 do
po po U UlU.
OSOby sZYJą~ na I~aszyole
mogą Się zgło IĆ do

ukouczywszy kUl ~ wyz z~ w lIl~ty. pailskie, reń kie, francu kie etc. etc. om?g~1 zagranJcą. na tej drodze p'otucie Warszawsklln pod klel'llllklem i wszelkie towary kolonialne po- szukuJe posady za skl'omnem pop' "e . St· bl
d . I I k ..
...
'
tko
I
d
'ed'
10i' sOla
.10 a,.u . zle a
e. cyl I leca skład splrytual]1 Win i dełika- czą
w.o ecz o pawI ruem wynaprzygotowuje UC1.1lI I uczenUlce.
lesó~
~rodzeruim. Odpowiedzialności za
Oferty pod lit. J. T. pl'zyjmnje
•
Jego.osobę, '!ł ~łem tego słowa zna·
Admini Cl'acya "Dziennika". 402-3
czemu, ndzlelt~ moż~ o~eeuy jego
OK1JLI~ 'A.,
,
I P' t 'k
k 1111
pryncypał na ządarue mteresanta.
. .
.
5 ulica Konstantynowska X2
tam- I
•
U . 10 I owa.
. Posadę moie objąe dopiero od l kwi.przYJmuJe od godz .. 9-12 I ~- że przyjmujlj. się ob~talunki, oraz
460-7-1
tnia. NI>. ~~d.nle .to~gr-lIa. Oferty pod
,l. Plotrko"slia r\r. 21 (now})
do prania i reparacyl gorsety.
. .
..PoDlocalk , przYJmnJe BIuro OglolZd •
tu'
Spokomego
491 2
Jeszcze do oprzedaUl& Jedna para
Z J\.,lebod.~cą por,! wysiew6w i ...· Sen.torska 26.
446-)
. k
uaprzeenv o ap 1 p . .
łóżek masiw orzechowych, jeden gardzenia drzewek owocow]'ch i ozdoł24-IO-l
nitur salonowy pluszem jedwabnym
-

Dr. me d J. KIemp t ner

23,

pracowni gorsetów

1.... .I!!I!I~~iIII!.....I!11
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Handel

N a czaSIe.

NABIAŁOWY

pny NowYII Rynku poleca Szanownej
na nadchodzące dwięta

PnblicSllości

MASŁO wyborowe do potraw

wszelkiego rodzaju wykonywa

l

ciasta.

po 30 kop. la fnnt (biorącym rozem
więcej nad 20 funt odstępuJe się rabat) oraz INDYKI tuclone po cenach
pny.tępnych.

PRACOWlilA POUOHICZ.\

B. Wilkoszewski et J. Schubert

Z uszanowaniem
n 'li ężyl.
524-3

---------I!""'''"
. . . . . . . . . . . . . .10.""'101·
'
Pasaż Meyera gdzie fotografia

B. Wilkoszewskiego .

236-50

500 Rubli

wyplacę

,temu, kto
d przy
d

używaniu

b.

Kothe a Wo y o zę ow

rann, jedna para słupk6w nocnych z
m.rmurem. jeden stolik do kart. jednI> komoda. jeden szesląg rzetbiony
włosem wysłany, ceratą kryty, wszystko

Dl\

orzech fornirowane. oraz szdć

tnzin6w krzeseł. jedna kanapa, dwa
fotele i jeden fotel bujony gięte "iBdeilskie i osiem gzemsów do iironek,
wszystko nowe",.. chodzące ze zwinię·

..

tego magazynu. po cerne niżej kosztu.

Joh. Geor~e Kothc Berlin.

Bracia Thursz
ul. Piotrkowska :lIiI

wysyła. ~je bezpłatnie

Da

z patentem poszukuje lekcyi. OCel'pod lit. Y. . przyjmuje Dzieunl!.:
Łódzki".
'.81 2
ż~Dje
D.. !iado'!'Ośei J.~V.P. (Ilbrykanlo" a
Łodzi I okolie uprzeJwe podaję ...
•
ł99-3
i gatornię

Frydery k Bar det

Senatorska li 35.

...

W6lczBuska 105, u

E "VaescbITe

23' 1~~
Do mego składu,

_
Niniejszym mam za ,czyt·
do
wiadom.aci ~z. Publieznoac~ i S_ano
klientów moich, ie do krawieckiego
mego l&k.Iadn. istniejącego lV Łodzi
~.!n~~u!~t~!dwt~e; N. 259 dom

§wieże

,
na n_dchodzłCY sezon letni n.d_zedł
,noe..y wyb6r najnowozych i najmodniej..ych materyał6w zagraniCl:nyeb i fkrajowych. W nadziei, że
Sz. panowie kUenci ,echeą mnie i
nadal ....czJe&<! ....mi zleceniami.
zOltaj9' ....cnokiem
490-12·1

które sprzedaję po możliwie najprzystępniejszych cenach.

podać

Herman NadeI

Pralola ehelllezna I pralnia hlelizDl
Farbiernia i Drukarnia

W. Przytulskiego, .

I

Herman N"de).

przy ulicy Dzikiej
Graffa,

lland~j~eOpds7.zL)Y:hią!~~
v

on

WAgI
a pna
""'
a,
w
i cementu,
E . Goldbet·g.

K'JlNTnR
wprost IJlac.lI
U MP l
D'k
Zl a

N
r.

•

u. W-go
O OSI sklego,
ń

'6 '.. .

458-7-1

l

_

316---U

SIonvpJ

l
lntro
..
..
t

mOJą, kO te. I fabrykę pudelek, ksl,telt
do pr b, k81,żek bueha!teryjnyeb i ,. p.
z..patrzyłem we w•• elkie nowości ...eho~ące "! z&kr.e. mej działalno~ei. Ł ..okawIe m1 pow1O",one zlecenia "!pełni...
p~ko, U:nratnie i p.. niebywałycb ni.·
kicn cenacb.
Polecam wSIę "ła.kawym , .....
"1.dOID
i pozo.taj
ę z po u_mem
;J. Cb. M I •• o"rodlllkl
Łódź, nlica Zawad.ka '" 437, dOlll K.
Bajbusa..

2ł1iO-12_

L E '1' N I E

Włl-SZU' Jl UIJl
DA AGn G
d b
_
. ., Kilka mniej8zycb i większycf
orze opas.ODe W Jlo~CJ mieszkań w Lie01'l'icach . l'
8ztnk 3~. do IIprzedl\Dia
. k li
d
J
1'1'~
w Bl'willOwie przystanek kolei rZYJall ~c
po
KoluszkaDlI
Warszawsko-Wiedeńskiej. 44i.3 W8zelk!e wygody 11& miej co
zapewDlone.
457-3·1
Mam za zezy t zawiadomić za·
DOwną Publiczność. iż założyłem
przy ulicy Pólnocnej .' 310.
PR ALNIĘ CHEMICZNĄ

i ł'Rrbiern ł" "'arderoby

... ...

męzkiej.
Z uszanowaniem

506

•

POLKA

dOnie.§~, że

Cenn;!' nasion l' drzew oWocowych
11.
.
i ozdobnych

Bracl'a Thursz

W ŁODZI n lU. Lisieckiej,
uHea Piotrkowska 254.
390-12

..- - - - - - - - - - -

bnycb , mam honor

kryty, jedna szafa do sukien rozbie.

23

l!I sI l't
ki I
a
~ I ews . e, a, .
.~.!l
487 -3-1
• t
lo.
W zelkle "'atunkl !!jeruw " "
. .
~.-.~
astracbanskl la.
..
.
J wmez.
t! "
lłyby wędzoue i solone..
pracowrna SUKIEN l oiryćdamsIich PO'1'idla. węgierskie
.E ~
""ardyoki
• k'I~j r6g B
' po nader umiarkowanych
.
...
" w lO. gatunkacll od
puy nl'l~y W'l
o ClhS
en8· polecaJa
~O kop. l wyzeJ za pudełko .
dykta li 31, dnlgle piętro. Wyko.
nywa wszelkie zam6wleoia akoratllie
cenacJI
l!In~yo!,~y również Konserwy z
i po cenach nmiarkowanycb.
llaJcelmeJszych fabryk.
Z uszanowaniom
polec&j~ po aader umiarkowanych cenach.
C. ZAWADZKA.
uJ. Piotrko" ka ~s 23.

J

flakon po kop. i5, kiedykolwiek do·
stanie znowu bólu zębów, lub wydawać będzie z ust nieprzyjemnlł wou 459-7-1

d..,.,.iOli T. N.uman., ul. W.chodni.
Nr. 480 (46) m-a-oi. Abla.
Polec .. oi9' " •• elkiemi robotami"
• akres tego f..,hu "e.hod ••e.mi. ~...
pewniaj,e otarann. Idoltł.dn. leh
wykonanie po e.aub pr,.,.ot,pnyeh
i otałyeh.
1iO'l-8-1

BraCI Thursz

4J\l-G-t

Alfons Doliński.

,10~:JIRtKaR ~'ÓPI'IR&H lIiMt.
:tRlR ;l,OpOI"

BedAcnio ........ ~i. ~O. .p.DO.r..r • .,.
H. BancSeparreb. r6u....
Bau .....O. ~o..... 11.00" ". 10'119' on.

Tl.'" .

U Jl;euGp. 18,0. Y_""i. ~•.u".ao.
ł>.GphlIoI lK ..1IIao' Jl.paMl ...... oh-

=~. ":.'.T!:''':!::!~.':
aU :1_

ŁODZKL

6

Mam honor podać do publicznej wiadomości, że z
dniem dzisiejszym pan
Z TGft1JlWT D.tł.LE8ZYŃSIU
zaprzestał kierować moją Łódzką Filją.

Dalsze kierownictwo mojej

Filii Fabryki Tektury Smołowcowej i Asfaltu wŁodzi

poleca

;::

...
iii

Świeżo otrzymane towary wełniane zagraniczne. Nouvautes.
MateryaIy wełniane czarne w wielkim wyborze.
Krepa angielska na żałobne welony.
Bogato zaopatrzony

powierzyłem panu

Stanisławowi Świetlikowi

~

i proszę zwracać się IV prawie regulacyi dawnych zobowiązań i w celu zawiązywania nowych stosunków jedynie do pana 8tanisłD.wa Świetlika lub jego zastępcy pana " ndolea I!Jtraszewskiego.
Łódź, 11 Marca 1891 rokn .

w płótna jarosławskie i materyły bawełniane z pierwszorzędllYch fabryk krajowych i zagraniczn.

mar

99- 25-1

8prze(laź podług cennłka,

C e ., y

Uołdry SłR"WDckle.

6

cq

t a l e.

pluszowe. "Watowane

plaidy

j

PIOTRKO WSKA

Największy

wybór

płócien,

BARDZO

~~~~~!IF
!1(Jl
Powolnjąc się na wyżej umieszczone ogloszenie mam za- ~
~ szczyt podać do ogólnej wiadomości, że z dniem dzisiejszym a)II
!1(Jl opuściłem dom handlowy
~
~
F. Pietschmann,
a)II
!1(Jl a miejsce moje objął pan !litanisl"aw Świetlik na kt6- lłłł!

23.

lłfłI rego proszę przelać zaufanie jakiem ja bylem darzony.
Łód:i, dnia 11 man:a 1891 T.
!lit 519-2
Zygmunt ""le8'zyńsk.i.
~

no"Wości francuskich, angielskich, saskich i rnskich

~ materyałów
WJELKI

~

na suknie.

ZAPAS

PIERWSZORZĘD NYCH

m.

najniższe,

wieczorek tańcujący

lecz absolutnie stale.

1~1~

POPRZEDZONY

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 1.. ..

koncertem amatorskim.
BILETY nabywać można, począwszy od czwartku, to jest dnia 12 b.
m., codziennie od godziny 1'/. do '/,1/. po poludniu i od 9 do 10'/.
wieczorem w kancelaryi Stowarzyszenia.
476-6

FABRYKA PIECÓW

Rudolfa Scholz

Wielka Wyprzedaż!!

poleca swe wyroby

Emaiiowane białe gładkie, staro niemieckie, w jednym i w kiJIm
koloracb, majolikowe piec(l i kominki także z wypalancmi

prawdziwemi

ŁODZI

ma zaszczyt zawia (lomić, że we środ ę, dnia 6 (18) b. m. odbędzie się
w sali u.oncertowej VOII'la, dla członków i ich rodzin, oraz
osób wprowadzonych

iaIiadchodzący sezon wiosenny codziennie na.pływa.ją świeże nowości.

Ceny jak

~

Stowarzyszenia Wzajmllllcj Pomocy Subjektów Handlowych

CALYCH WYPRAW

rzetelna.

tIł!

ZARZĄD

Doskonale zaopatrzony sklad dla zakup6w

Usługa

~

*~~~I§~~~

bielizny stolowej, ręczników, towaru biaIego, dywanów, chodników, matel'yalów na pokrycia mebli, :firanek, stor,
kolder etc.

I1'.......

Kantor Dzielna ulica XI 1369.

podróżne,

Herzenberg i Israelsohn, Łódź

23.

F. Pietschmann

497-3-1

naj modniejszej

G~BDEBODT

DZ ....·CIlWNEJ

z magazynu Warszawskiego "Au Bon l\:{arcM"

złoceniami.

__ trwae b ędzie jeszcze tylko trzy dnI. , .
Ul. Piotrkowska, dom Joskowicza 111269 vis-a· vis M. Silbersteina.

Skład

zaopatrzony j est hogato w najnowsze i najwspn.nialsze wzory niklowych, galwanizowanych i bronzowanych ekraników, przyborów do ognia, .
postllDleotów do tych prz)'borólV, slmYD ek ua węgiel, postumentów do parasoli
Iwieszadel
Sprzedaż odbywa się w sklepie pana Adolfa Bos entlaala, Piotr'
kowska 269, filia vis·a-vis Grand-Hotelu, gdzie znajdują się także modele
pleeów I kład wzorów kaDI Blajollkowyeh.

521-2

toooooo+ +-000000-11

gLETNIEo:MIESZKANIA g
g
C)
fI\

'"

W

Rudzie rabjanickiej pod

fI\

,lJodzlą·

Mieszkania le zuajduj,. się w środku kilkunastu włókowego '"
sosnowego lasu. Budynki murowaue. Każde mieszkanie sklada
się z 2 dużych widnych pokojów, kuchni, werandy i piwnicy.
Połączenie telefoniczne z Łodzią i Pabianicami.
abiał, warzywa, świeże pieczywo; ryby każdego czasn,
po umiarkowanej cenie. Kąpi ele zimne w specyalnie urządzo
nych łazienkach. Wiadomość na. miejscu w kautorze cukrowui. '"
523-12-1 '"

8

~-0c>E30€)00€30+ +-E::H3<>OOO~
,10jl~IIUCl\aH <lialipullUall lIie.'l'll- ,10~3R DCliaJl <lialipR'IoaJl lI\e.'It-

"Monopor

l

Niema doskonalszych papierosów nad

Prosimy popróbować i przekonać się, że to nie
pusta reklama lecz prawda rzeczywista.
Ręczy za to

ar

SZAPSZAŁ

w St. PETERSBURGU,
istniej4łcy

od roku , 18'3.

~

:maH I\,opora,

.J.yG.l:lIRaT4 uau&.I.lfoA .D:oA3I:.-BapIUaBA

JlOI\I.BHCKollaa )fi 4667 o..... 21 4>eBpuB

y~~I":.i.~lI~::B~~~:;~~~I!;rr:

"Monopol" 10 szt. 6 ]wp., ·5 szt. 3 kop.

Dom Handlowy Braci

.

3uall 'IOpOra

i~:illj~~~~ł~~~~~
s...
Tii~l~1~~:~T~~~~:~~~~I ~Be.l1lACT8ie
rr. BHBE.lep'D
8aIlB.l6His.
H repTHep....
TOBapOOTnpaBB1'e06'1. yT6--

344-5

le']

r., Yap a·

'r.

lIOJJ,BllHcKol-41aGpI1łBol

.. 1I6Jl'ABaol:

CR!(,. 06'LaB.l1I6'Mo, liTO ynolUlHJ.
aaJt.l:SABoA C1Ul'l'ae1'l. Be.

489--3

Skład Wędlin

Warszawskich

KIEŁBAS i DELIKATESÓW

Władysława

Schmidt,

w Ł o D Z I, przy ulicy Piotrkowskiej Nr. 76 (nowy).
Poleca przy uadchodzących swiętach Wielkanocnych swój
skład zaopatrzouy w wszelkiego rodzaju wyroby masarskie,
miauowicie: szynki surowe, gotowane, szynki z dzików, kieł
basy surowe, wędzone, i gotowane, salcesony, głowizny, galaretki, kiszki pasztetowe i podgardlane i t. d.
Szynki z mojego zakładu, bę dą zaopatrzone znakami i gdyby która okazała się niedobl'B, odmieniam nawet w Święta.

.... Ceny możiiwie nlzkie. ....

Polecam
~85-6-1

się łaskawym względom

Szanownpj Publiczno§ci

W. Schmidt. .

