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nwauze- podt·Óż końmi przez -SyPrzy tego rodzaj n komunikacyi,
IV cel n nnikni ęcia nieuniknionych trudnogci.
JEGO CESARSKIEJ WYSOKOŚCI
pożądauem było ogt'auiczyć liczb ę towarzyszów podróży Jego Cesarskiej Wysokości.
NASTĘPCY
Cesarzewiczowi NastęllCy Tronu towarzyNA WSCHÓD.
szą ledy: generał-major świty Jego Cesarskiej Mości br. B.ujatYllski i tl'zech mlod·
"Plan podróży Cesarzewicza z początku szycb oficerów: sztab-rotmistrz pulku kiobliczony był lla czas od połowy paździet·· rasyer6w hr. Koczubej, sztab-rotmistrz lJUIuika 1890-go r. do sierpnia r. b., lecz wo- ku huzarów lejb-gw8rllji Jego Cesarskiej
bec zmiany marszl'oty odjazd nastąpił kilka Mości Wolkow i f1igel-adjntant pułku kOlldni p6źniej.
nego lejb-gwardji ks. Obo!etiski. Przy ks.
"O godz. 2 d. 23·go paźd~iernika st. st. Batjatyńskim, w charakterze sekretarza,
1890 rokn pociąg Cesarski wymszył z Gat· wyjechał ks. E. E. Uch tom ki, który po·
czyny koleją warszawsko·petersburską na dróżował już dawniej na wscbód. Oprócz
południe. Do stacyi Siwerskaja Wielkiemu wymienionych osób, do Egiptu mial przyKsieciu towarzyszyli Ich Cesarskie Mości. być jeszcze lekarz, przeznaczony uo towa·
'l'utaj nastąpiło pożegnani e na kilka mie- rzyszenia Jego Cesarskiej Wysokości na
si ęey. Nietylko w Rosyi, lecz i za grani- wscbód. Wybór padł na pomocnika inspekcą znane są te uczucia rodzinne, które nie- tora lekarskiego portn petersburskiego,
I'ozerwalnemi węzłami łączą Rodzinę Ce- W. K. Rambacha, na którego jeszcze dl'.
sarską, a więc, bez niedyskretnego zaglą- S. P. Botkin wskazy wal, jako 'ua wybitne·
dania w duszę rozstająflych się, możua z go lekarza marynarki.
pewno§cią powiedzieć, że stacya Si werskaja
"Po upływie całej doby od czasu wyjabyła miejscem, gdzie Ich Cesarskie Mości zdu, pociąg znajdował się w pobliżu \V al"
i Cesarzewicz przeżyli ciężką chwilę. Przy szawy, a o godzinie 4 w dniu 2-! paździel"
sposobności przypomnimy tutaj, że akurat uika st. st. masa publiczuości, nrzęunicy
przed dwoma miesiącami z Kronsztadu wy- cywilui i geueralicya na czele z generalemruszyła fi'egata .Pamięć Azowa ", na któ· adjutantem Gm'ko witali Cesarzewicza na
rej udawał się IV daleką podróż Wielki dworcu, gdzie r6 wnież nstawiona była warKsiąże Jerzy Aleksandrowicz.
W ten spo- ta honorowa pułku wołyńskiego lejh-gwar.
sób Najjdniejsi Pallstwo musieli przeuieść llyi. Wedlug marszruty, przystauek w Warodrazu ciężar rozłąki z dwoma tarszymi sza wie miał trwać zaledwie godziuę. 'l'u·
Synami. Kilka minnt przystankn na stacyi taj należało się pl'zesiąść na. specyalny po·
8iwerskaja przebiegło prędko i wkró~e ciąg Cesarski zagraniczny i udać się dałej
obauwa poci ągi rozeszły się w przeciwne IV kierllllkn stolicy Austryi. Szybko pl'zystrony.
bliża się Wielki Książe do ś rodkowego
"Wijl}Ca się linia zamierzonej marszruty punktu Europy, do węzła, gdzie zbiegają
przebiega przez Warszawę, Wiedell, Tryest, się drogi od Adl'yatykn do morza Balty·
Grecyę, Egipt, :Aden, Indye, Cejłou , inga- ckiego i od kanalu La Manche do morza
pore, Chiuy, Japooję, a wreszcie przez Ro- Czarnego i Marmora, do miasta, które za
~yę wschoduią· Długa i różnorouna ta dro- dawnych czasów było dla chrześcian zaga uprzednio wystudyowana była przez chodnich strażnicI} wobec napływu turecJego Cesarską Wysokość.
zczególowa kiego i które w tym charakterze d wukromarszmta, o której p-oprzednio była mowa, tnie zuieść musiało oblężenie mahometan.
slużyć mogla w każdym wypadku za wska- Szybkość llodróży i wogóle warunki biegu
z6wkę i przypomnienie_ Oprócz tego Jego pociągu,
nadały
spotkaniom paraunym
Cesarską Wysokość mogli zawsze objaśniać szczególny odcień.
Wrażenie odnosi się
pełnomocnicy mocarstw zagranicznycb, ba- wtedy silniej ze, ponieważ braknie stopniowiący przy Jego Osobie. Wszystkie te o· wania: pociąg biegnie wśród codziennego
koliczności pozwolily ograniczyć świtę J e-I otoczenia i nic nie wskazuje na to, że zago Cesarskiej Wysokości do szczupłego ko- tl'Zyma się za kilka chwil w miejscu, któla, które mogłoby się pomieścić w jednym I re wystąpi nroczyście na przyjęcie Gościa.
oddziale okrętu wojennego. Należało też Już min ęly błotnisty bieg i stałe koryto
beryę.

TRONU

m ętnego Dunaju, od którego budynki wiedell kie od wracają się i odsuwają, jak mo·
żna. najdalej, tak samo, jak domy pe tersbnrskie ocl mot"l.a; minął most rzucony nad
now em sztuczucm korytem rzeki; nll.lewo
otwiel'a sift ob zerny pat'k Prater i pociąg
zatl'zymuje się na dworcu. Cesarz Franciszek-Józef ze św itą, 8rcyksiąże Karol-Ludwik z trzem 'l synami: Frauci zkiem-Fer·
dynaD!lem Il'Este, Ottonem i Wilhelmem,
arcyksiąże Wilhelm i Rejnel' oczekiwali na
Cesarzewicza na plaLformie dwol·ca. Cesal'z
anstryacki miał lIa sobie mnndur ru kiego
pulku keksbohnskiego grenauyerów; dostojny brat jego był w mundurze dragonów
łubiell kich, a general-inspektor artyleryi
austryackiej, książe Wi)helm, w mundurze
konnej artyleryi ruskiej. Wszyscy trzej
przyodziaui we wstęgi ordel'u św. Andl·zeja.
Z wagonu wyszedł Jego Cesar ka Wy 0 kość IV munuurze 5-go austryckiego pulku
ułanów Swego Imienia we w tędze orderu
św. Stefana. Gościuny Gospodarz serdecz·
nie )Jowitał Wielkiego K ięcia i uściskał
Go. Po gorących powitauiach z resztą
czlonków austryacki~j familii cesarskiej,
przy dźwiękach hymnu rUSkiego, Cesarze·
wicz z cesarzem Franciszkiem-Józefem prze·
szedt przed frontem wal't y honorowej.
Dzielna roLli, na widok Cesarzewicza a·
stępcy 'l'ronu wielkiego państwa Sił iedniego, napewuo była szczęśliwą., że na nią
tym razem wypadla kolej asystowania w
charakterze niezbędnego elementu pl'zy tem
'powitaniu Ul'oczystem. Cesarz austl'yacki
pr7JtldstllWil CesaI'zewiczowi członków slvej
świty i osoby, przeznaczone do a ystowa·
nia przy Jego Osobie: kapitaua węgiel'skiej
gal'ile dIH01]J8 generał-adjutauta hr. Palfly.
ab·El'lIOd i dowódcę 5-go pułkn ułanów
Jego Cesarskiej Wysokości pulkownika
Hugo von Komersa. Świta J ego Cesarskiej Wysoko 'ci również była przedstawioua. cesarzowi au tryackiemu. Poselstwo
ruskie i kon sułat znajdowały się w pełnym
komplecie, Opl'ÓCZ samego posła, ks. Łoba
nowa-Rostowskiego, który powitał Ce arzewicza jeszcze IV Przyrowie. Ze stacyi
Jego Cesarska Wysokość uda t s i~ z cesa·
rzem au tryackim do pałacu (BUI·ga).
Wśró!l okrzyk6w publiczuości wyróLnialo
się szczególniej serdeczne . UI·a" z gmpy
młodzieży cho)'wackiej i sel'b kiej. \\' oczekiwaniu na IJrzej azd masa pnbllczności
zgrom ad7.ila się na placn Pratel'- tem przy

~ozowy i wywozowy- nakOlei, mmęło z,ladzą. się

Z TYGODNIA.
Jnte..;e .. z }[odrzej . ".k~. - Roch .. interesAch.Klęska aezcnclfL - Xąpiele dla ludu. - Wypr.".
ogrodnieza.
Miałem przyjemność intervielV01uai panlę
Modrzejewską, zwyczajem więc dziennikarskim popełniam niedyskrecy~, komunikując

wam, szanowni czytelnicy, parę komplementów pożegnalnych znakomi.tej at·tystki
pod adl'esem Łodzi. Przedewszystkiem więc
pani Modrzejewska zaznacza, że Ł6dź wydaje się bardzo piękną ze ... sceny, potem,
że umie cenić i wynagradzać sztukę i wieI·
bić talenty nawet lepiej, to jest pozytywniej, niż Warszawa, dalej, że otoczenie
jej w .Odecie" było o wiele lepsze tntaj,
niż na scenie warszawskiej (słuchajcie, uiepoprawn i antagon i ści naszego teatrul), da·
lej, że miasto nasze przypomina jej nieco
Amerykę, że dziwnie wiele w niem napły
wowych żywiołów, a malo widać rdzennych, urodzonycb łodzian, gdyż Rrawie ka·
żdy z jej iuterlokutorów o§wiadczał, iż
przybył skądś do Łodzi za chlebem, że
wr eszcie, pelna zadowolenia z przyjęcia,
zaj rzy może jeszcze do nas niezadługo i t.
d. i t . d. Tymczasem milkną już całkiem
echa niedawnej w'oezysto§ci teatralnej; wró·
cily do normalnego stanu na.wet napuchłe
Oli oklasków i owacyj dlonie i gard la, oczy
zaś od łez prz elewanych z rozczulenia pod·
czas dt'amatów i tragedyj scenicznych.
Jak się tn nie pocieszył po urojonych
zmartwieniach. skoro stan interesów nie
!Da w sobie nil: dramatycznego? Wraz bowiem ze siOlicem wiosennem nastąllilo silue ożywien ie w przemyśl e , wzmógł Idę ruch

OęłOU8Uil\ prz,jmol'f'AJl8 s,: w Atl.niuistrl.cli "Dzieuuikaor.& " biur.t·h oj{louf'(1 Jbjeluuaua i FrelldJera. " Wu.u."ie
i w ŁO tl,;i.
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CESARZEWICZA
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St.łe

do l'eszty przesilenie niedawue. Mimo przedwczesnego ciepl'a i jasnyclt pt'omieui slońca wiosennego, jakoś dotąd o wznowieniu
się gorączki emigracyjnej nie słychać, na
co wpływa zapewne ruch w pt'Zemyśle i
powstawanie nowych fabryk. Pogoda_ zatem wszędzie, na niebie i na ziemi, dla
tych, którzy mogą korzystać z niej spokojnie, ale są melancholicy, niemajllcy fa·
bryk, niezadowoleni nawet z pogodnego
marca, kt6ry zresztą sprzeniewierzył się
tradycyi pogody marcowej, pełnej nieprzyjemnych niespodzianek. Są także pesymiścl, którzy patrzljo na nową porę roku z
pWlktu widzenia klęsk sezonowych, a wio·
soa Vrzyllosi ze sobą w Łodzi klęskę prawdziwą - posznkiwauie mieszkań . Ile sit,
czasu, pieniędzy, zgryzoty i przykrości kosztuje w naszelll mieście zapewnienie sobie
dachn uau głową, . nie uwierzy, kto tego
nie doświadczył. Zeby chociaż w obdziera nin nieposiadającyc h własnych kamienic
zaprowadzono jaki system, jakieś udogodnienia dla szukających i przepłacających
schronienia dla siebie i własnych rodzin.
Wszak mają prawo chyba wyma.gać ci nieszczęśliwi, aby złagodzono ich cierpienia,
skoro placą pokoroie, ile od nich żądają
kamienicznicy, znoszą ich zly humor i zupel nI! obojętność na nieco więcej cywilizowane potrzeby lokatorów. Zróbcie szlachetni kamienicznicy na początek choć dro·
bne nstępstwo i wywieście nakoniec karty
oznajmiające o mieszkaniach do wynajęcia,
uwolnijcie nas od ciężkiego podatku, tonącego w kieszeniach całej czeredy faktorów! Resztę cierpień, połljoczonych z poszu·
kiwaniem mieszkania, znosić jnż da.lej bę·
dziemy w llokorze ducha, na co bowiem

bunty, skoro- iii'ak mie,zbii
wogóle pozwala na wyzysk be7.lVzględny
lokatorów, a kapitały krajowe boją się
wciąż Łodzi , nie wierząc w utrzymanie o·
becnego stanu i przyszly rozwój miasta.
'l'ak mi raz wytłómaczono niechęć kapitalistów do łokowania swycb funuu zów w
budowie domów, do czego przyczynia się
także perspektywa większych zysków w
przemyśle. ~ietylko zatem ciel'pimy, ale
nie moż.emy się spod ziewać polep zenia
swego losu. Kie mówcie więc dotkni ę tym
klęską mieszkalnianą o jasnej pogodzie wiosennej, o cieple i SlOlicu, o ro.koszach ży 
cia! Wszystko dla nich zatrute jednI} myś l ą świdrującą w głowie: gdzie i jak ja
będę mieszkał za kilka miesięcy? jaką ce·
nę bajeczną będę zmnszony placić za mieszkanie, ile wpakuję IV nie hezpowrotnie na
wyrzncenie brndów po dawnym lokatorze
i przyprowadzenie do stalin, odpowiadają
cego moim skromnym wymaganiom czystości, estetyki i wygody? Zważywszy, że
takich nieszczęśliwcó w są. całe łegiony,
klęskę mieszkalnianą słusznie nazwać nale·
ży sezonową chorobą o chat'aktel'ze epidemic;,mym i choć uie ze ~mierteluym rezultatem, ale do śmierci zbliżającym dotknię·
tych nią osobników. W War zawie rozpoczęła funkcye komisya rewiduj4ca mieszkania w celach sanitarnych i statystyczuych. My tak daleko w marzeniach swych
uie sięgamy, jak zepsuci losem warszawiacy. Dajcie nam tylko mieszkań więcej, abyśmy mieli gdzie złożyć sklopotane szukaniem scht'onienia głowy, a na uzdt·owo·
tnienie domów i lokali poczekamy do przyszlego stulecia. Nieciel'l)liw i niecI! sobie
chorują i umiel·ają .
Na kąpiele dla warstw lUllowyrh, a na-

pOl\lóikn admirała Tegothofa. Stąd pOl\'6z
przez Pratel'-Strasse, aż ,10 słynne
go bulwaru Ring-Strasse, opasującego ,,"spa
(.Prawit. wies tnik").
niale miasto."
(D. c. n.)
ru szył

ZDZIHDZINY PRZEMYSŁU i HANDLU.
DROGI WODNE.

X Ruskie towarzystwo handlu i żeglugi
ustana wia codziennie kur B Y m i ę d z y
p o t· t a m i k a u k a s k i e m i ikr y mskiemi.
X Zatwierdzona w tych dniacb nowa
nstawa towarzystwa czarnomorsko-dunaj·
skiego źeglugi parowej powiększa kapitał
zakładowy towarzystwa do 2,200 tysięcy
rubli, t. j . o milion rubli. Do zarządu to·
wal'Zystwa, prócz czterech dotychczasowych
członków wybieralnych,
wejdzie jeszcze
piąty członek, mianowany przez milliste·
rynm skat·bu. Linia Prutu, z powodu jej
niedogoduości, nie będzie obowiązkową dla
towarzystwa. Wysoko§ć opłaty milowej
pozostanie dawna - około 120 tys. rub., z
wyjątkiem 6-7 tysięcy na utrzymanie komunikacyi na linii Prutu, jeżell linia tt1
będzie wyłączona z rozkładu.
DROGI 2ELAZNE.

X Zarządy niektórych dróg żelaznycu
projek tnją urządzenie na swych liniach we
wszystkich pociągach pasażerskich kas
specyałnych, do których każdy puatel'
mógłby składać dla przechowa8i& po;Iiadane !Jieniądze lub kosztowności. Srodek
powyższy projektowany jest w celu 7. a·
be7.piel:zenia pasażerów od okra·
d z e n i a i g r a h i e ż y, zdarzającycb się
podczas biegu pociągów.
X .Petet·b. wiedomosti" słyszały, że ministeryum wojny nkończyło b a d a n i a.
wstępne nad siecią nowych dróg
ż e I a z n y c h strategicznych i ekonomicznych pomiędzy Grodnem. Grajewem, Nowogródkiem, Miliskiem, Ostrowcem i Równem. Budowa tycb linij rozpocznie się vr
rokn bieżącym .
X .GraManin" dowiaduje się z wiarogodnego źródła, że towarzystwo drogi że
laznej kursko·kijowskiej otrzymało już zasadniczo p oz wo I e ni e na przep ro w 0..
dzenie dwóch ważnycll linij : jeduej
od Nieżyna do Czemihowa i drugiej od
weCW-yższyc!J, również jeszcze zawcześiiie
Łodzi, jak i na wiele innych nrządzeli,
związanych ze zdrowiem ludności. Oddział

w

wal'szawski towarzys twa popierania ptozei handlu zajął się kwestyą, mai o colll'awda pozornie mającą związkn z prze·
mysłem i handlem, a mianowicie kąpieli ludowych. W rozprawach nad tym przedmiotem wezmą udział lekarze i hygieniści.
U nas zdrowie klas pracnjących nie należy
do spraw jakikolwiek budzącycb interes,
a. usiłowania niektót'ycb lekal'zy, pobudzających do urządzenia kąpieli dla ludno~ci
roboczej, słabe osiągają rezultaty. A prze·
cież Warszawa posiada W isłę dla obmycia.
fizycznych grzechów nieczystolici swych
mieszkańcó)V, z czego korzystają latem i
kla y ludowe; Łódź pływ& po morzu brudów, wsiąkających \f gl'unt i ciała. Hagi trat warszawski pierwszy dał inicyaty.
wę do wpt'owadzenia w czyn wspomnianego projektu, urządzając na stacyi pomp
wodociągowycb i na stacyi filtrów kąpiele
dla robotników miej cowych, mogącycb odtąd pozbyć się )JO skończonej pracy pylu
węglowego. Wszystkie, coprawda, reformy hygieniczne i mające na celu wygodę
publiczną, ułatwia Warszawie Wisła i kanalizacya, podc~a.s gdy na ze wodocitgi l
filtry istnieją dopiero na papie. Le i niewiadomo jeszcze, czy kiedy 8,ragnion4
Łódź. poc~nł poić i obmywać. 'l'rzebaby
przectez, mtmo napotykanych trudno ci, pomyśleć o sposobie zadosyćuczynienia Lak
elementarnej potr~ebie, jalt utrzymanie ciała w czysto i, bl'ud bowiem ujmuje Dieco
mysłu

wdziękn.

pe".

Łódź, choć brudna, posiada jednak
ne wdzięki, koro Się do niej umizga to.
warzylitwo ogl'oulIic&e "ar uw.ki •. Wdaię_
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280, poci/łgaj/łc za sobą i obniżenie knrsu SZEGO PAi'<A ALEKSANDRA m ALE akcyj i innych banków, a mianowicie akcyj KSA~DRO WICZA, we wszystkich świą
X Do sejmu finlandzkiego wniesiono Banque d'Escomvte, które spadly do 525. tyniach tutejszych odprawiono dziękczynne
petycyę w kwestyi b n d o w y d r o g i że
nabożeństwII, p,·zez dzień cały mia to przyPODATKI.
l aznej z Helsingforsu do Abo. Nowa
X Dzienniki petersburskie Ilono zą, że strojone bylo flagami, a wieczorem na uli·
<h·oga, dłngości J 60 kilometrów, iść będzie w tych dniach nastąpiło porozumienie po- cach zajaśniały ilominacye.
pra wie nad samym brzegiem zatoki Fiil- między mini teryami Spl'aW wewnętrznych,
Zebranie cechowe. W czwartek, dn ia
skiej i Botnickiej i połączy z wzmianko- skarbu i komunikacyj IV kwestyi nadania 19 b. m., o godzinie 5 po JlC\łndnin, w domu
wanemi miastami ważne pnnkty handlowe wielu miaJtom prawa ustanawiania p o· majstrów tkackich odbędzie się ogółne ze·
i przemysIowe Finlandyi.
d a t k u o d t o W1\1" 6 w przywożonych i branie majstrów mnl"l\rs~icb w celu dopeł·
IIAłiDEL ,
wywożonych drogami żelaznemi, przylega- nienia nowych wyborów starszego i podX Znany ze swej działalności na polu jącemi do tych miast. W tym celu wszyst· starszego zgromadzenia.
Złot e gody. We wsi Moszczennica, porozwoju handln towarami roskiemi w pań  kie towary podzielono na klasy, przyczem
stwach półwyspn Bałkań kiego, p. POIIOW, towary najdroższe obłożono opłatą naj· wiecie piotrkowskim, malżonkowie Andrzej
do w półki z pewnym kapitalistą organizu- wyższą '/. kop. od puda, a naj tAńsze naj- i Magdaleua z Sitkowskich Gembalscy,
je a r t e I ku ł' C ó W w I} d r o w n y c h dla niższą '/'0 kop. 0(1 poda. Podatek ten właśc iciele .niewielkiej osady włościaliskiej,
h a n d I u z P e r s y ą. Artel ta formuje pr7.ezoaczony będzie wyłączni e na nrządze obchoJ1zili niedawno jubiłensz 50·łetniego
się z persów, mieszkających w Petersbur- nie i utrzymanie dróg dojazdowycb do pożycia. Na pamiątkę tej uroczystośc i ,
gu i w Moskwie. Potrzebne dla handlu stacyj kolejowych, a prawo llobiel·ania go przy współudziale pl·oboszcza parafii, ks.
towary tkackie są joż zamówione, podług przyslugiwać będzie miastom do dnia 13 Dziaszkowskiego, sPI·awiono dla kogcioła
piękny żYJ"andol.
wzorów perskich, w jednej z fabryk mos- lipca 1896 r.
Przedstawienie amatorskie w koszarach.
kiewskich.
PRZEMYS~.
Z
początkowania dowodzącego 37-ym jeka .
PIENl4DZE l KREDYT.
X Z Moskwy donoszą, że rada cesarterynbUl·skim
pnłkiem piechoty, konsy tuX. "Birżewyja wiedomosti" donoszą, że skiego moskiewskiego to warzy twa rolniw Łodzi, pnłkownika Bołtina, orzą
obecnie toczą się nkłady co do ntworzenia czego wysłała za granicę dwóeh najlep· jącym
syndykatn rusko-niemieckiego dła k o n- szych wychowaJ\ców moskiewskiej szkoly dzono przedstawienia amatorskie w ko zarach przy ulicy Konstantynowskiej. Reży
wersyi 4 1/.% obligacyj drogi że rolniczej, Cllochłowa i Zelenina, dla zba· seryą
się oficerzy: podpułkownik Sulaznej iwallgrodzko·dąbrowskiej, dania uprawy lnu, oraz przemysł u słow i zajęli
kapitan Kiryłow, z których pierwwprowadzonycb w r. 1884 na giełdę ber- I nla n ego.
X Z Ro towa nad Donem donoszą, że szy namałował dekoracye. Wybrauo sztuIiilską. W skład )"Zeczonego syndykatu
kę .Szlachetnego Bóg wspiel'a", w której
weszly banki petersbur kie: dyskontowy i tameczny p r z e m y s I t k a c k i znajduje role,
zarówno męzkie jak i kobiece, wykopożyczkowy,
oraz międzynarodowy dla się w stanie znpelnago nlladku. Spodzie- nali amatorzy
- żołniel·ze. Przedstawienie
h"ndlu zewn ę trznego, dom bankierski I. G. wane są liczne bankructwa.
X Węgi erska izba magnatów przyjęła było wielokrotnie powtarzane, najpierw dla
Blocha w Warszawie, towarzystwo dyspuJku, a następnie dwa razy, w
kontowe Mendelsohn i sp. w Berlinie, M. prawo o ~więcellin niedzieli w fllbrykacb, żołlliel'zy
i IV niedzielę, dla zaproA. von Rothschild i synowie we Frank- oraz prawo o obowiązkowem ubezpie- nbiegly czwartek
furcie nad Menem, tndzież Lipmann, Ro- czeniu robotników na wypadki lo- szonych osób prywatnych. Urozlllaicały je
śpiewy cbóru składaj ącego się z 30 - 40
sentllal i sp. w Amsterdamie. Wkrótce sowe.
X Z Wiednia donoszą, iż wielka gOI·zel. głosów męzkich pod dyrekcyą szel·egowca
ma być zwolane nadzwyczajne zebranie
ogólne akcyollarynsz6w drogi iwangrodz- nia fil·my Markos Loew w Bisen z a w i e- Andrzeja 'fobolina i tańce narodowe ru·
skie, a kończył bymn .Boże Cesarza
ko·dąbrowskiej dla rozstrzygnięcia kwe- s ił a w y P I a t y; pasywlI wyooszą d wachrou" .
styi konwersyi i podjęcia starail W mini- kroć sto tysięcy florenów.
Pan policmajster m. Ł odzi ogłasza, że
Hery um.
RZEmO ~A I PRZEMYS~ DROBNY.
od osoby podejl·zanej odebrano około 6
X Znany dom handlowy Teodol' RaX Cesarskie towarzystwo techniczne w fulltów welny białej, któl·ą właściciel ode
fałowicz i sp. w Odesie likwilloje Petersbm·g n zamierzl\ w lecie r. b. wysłać
swe in teresy. Donosząc o tern, bedili- do różnych miejscowo~ ci guberni peters- brać może w biurze policy i przed upływem
ski .Boerseu Courier" dodaje od iebie, że bnrskiej majstrów-instrnktorów, dla o b- miesiąca.
Zuchwalstwo zło dziei. W piątek wietej likwidacyi należy przypisać mocne znajmienia drobnycb pl·zemys ł ow
usposobienie dla ruskich biletów kredyto· c Ó w z ulepszonemi sposobami wytwórstwa. czór pomiędzy 6·tą a 7 -mą godziną, kiedy
ruch na ulicach jest jeszcze ożywiony, dwuwych, panujące na giełdzie berJiilskiej.
X Ministeryum skarbu za pośrednic nasto opryszków zatrzymało się przed dl)·
.Birżewyja wiedomosti" zapewniają nato- twem ministerynm spraw zagl·anicznych
miast, że ostatnią. zwyżkę knrsu rubla w porozumiewa się z rządem serbskim w kwe· mem Il. Schmidta przy ulicy Skwerowej.
Berlinie wywołalo wyłącznie ożywienie styl nadania r u s k i m I' r z e m y s ł o w- Podsadzając jeden drugiego, dostali się oni
przez otwarte okno do mieszkania p. J.
wywozn zboża z Rosyi.
co m d r o b ny m prawa dowolllej sprzedaX. "Temps" potwierdza wiadomo§ć, iż ży wytworów wla nycb w Sel·bii, aż do St. na pierwszem piękze. Lokatorzy parteru przyglądali się ze zgrozą tej operacyi,
S o c i e t e d e d e p ot s' w Paryżu mI< czasu zawarcia w tym przedmiocie oddziel- lecz
bojąc się o własoą. skórę, nie wychobyć zlikwidowane; sąd handlowy wyznaczył nej umowy przy podpisaniu tl'aktatu handzili z mieszkania. Odważniejsza od injuż likwidatora. Na gieldzie paryski~j IV dlowego.
nych
żona strażnika, zamieszkałego w tym.
w dniu 13 b. m. panował wielki niepokój
TELEFONY.
że domn, pośpieszyła wreszcie do siedzącej
spowodowany niepomyślnemi odkryciami
X Rezultaty dokonanych w tych dniach
w dał szych pokojach swego miepo przej I·zeniu portfelu wekslowego towa- w Petersburglł prób z telefonem, wy- spokojnie
szkania i niczego niec\omyślającej się pani
rzystwa, znałeziono tam bowiem w zna · nalazku p. Gwoźdiewa, wypadły jakna.i- St.,
aby ją ostrzedz o grożące m jej niebezcznej części niepewne weksle znanego pomyślniej. Odpowiedzi otnymyll'ane z od- pieczeństwie.
Pani St. zaczęla wołać o poprzedsiębiercy budowlanego, a następnie
ległości 257 wiorst (od Pskowa do Peters- moc, co słysząc złodzieje, uciekli tąsamą
przeważnie sola-weksle tych klientów, któ· burga) były zupełnie jasne i wyraźne. Zadrogą, któ r ą przyszli, zabiel·ając ze sobą
rzy zlożyli w depozycie akcye towarzy- dziwiającą właściw ością nowego telefonn
stwa. Pięćdziesiąt trzy miliooy uznano za jest to, że przy używaniu go nie potrzeba tylko jedwabną serwetę ze stołu, przeds~a
I'ozbawione gwarancyi odebrania. Akcye przykładać trąbki do ncha (jak IV telefo- wiającą wartość 20 rnbli.
Tr afił frant na franta. Do mieszkania
towarzystwa wzmiaul{owanego spadły do nach Bella), gdyż cnłą I·ozmowę słychać
jednego ze znanych rzezimieszków lIa BIIki te-to piękne ogroay prywatne w wyso- doskonale o kilka arszynów od aparatu. lutach przyszedł . jego znajomy i zl·ęczuie
kiej ogrodniczpj utrzymane kol turze. Dla- Oprócz tego system p. Gwoźdiewa pozwa- ściągnął portmonetkę leżącą na komodzie.
tego to obrano nasze miasto dla urządze Ja na przesyłanie wiadomości do kilku żą Niedługo potem pożegnawszy si~, wyszedł
nia pierwszej na prowincyi wystawy ogrod- danych stacyj naraz, dzięki czemu oddać z mieszkania. Nil ulicy chciał przeliczyć
niczej. Podno · i1iśmy w woim eza ie po· może ważne usługi. \V razie naprzyklad zdobycz, lecz jakież było jego zdziwienie,
trzebę rozwoju ogrodnictwa przemysłowe zatrzymauia w drodze pociągu z powodu gdy spostrzegł brak nietylko portmonetki
go, produkcyi przeznaczonej dla handlu, zawiei lob zepsocia się lokomotywy, nad- skradziouej, lecz zarazem i zegarka warczemu ogrody prywatne tylko w cząstce konduktor może dać o tem znać wielu sta- tości 15 rubli.
zadosyćczynią. Potrzeby miasta IV tym cyom i tym spOSObem sprowadzić szybką
Z ajśol e. Onegdaj wieczorem, o godzinie 10'/.,
chodnikiem przy ulicy Zawadzkiej biegł jaki4 czło·
kierunkn są bardzo znaczne i dziwna rzecz, pomoc, a czasami i odwrócić I<atostrofę.
wiek, , tuz .a nim drugi, który go dop~d.it i
doprawdy, że owoce krajowe l jar7.yny w
WYKSZTUC&'ITE PRZEMYSEOWE.
wszcząwszy kłótnię, zranił- nożem w ręk~. Prze~
znacznycb partyacb owocarnie i handłe naX Otwarcie kur S ó w s a d o w n i c- cbodnie ołAJ<:zyli obu "pIlŚni ·ów i trzymali ich tu
sze sprowadzają z Warszawy. Może wy- t w a i wal· z y IV II i c t w a w Peters- dlugo, aż nadeszła. policya 1 która obu IIoresztostawa ogrodnicza zwróci nwagę ogrodni- burgu dla nauczycieli szkól ludowycb ma waŁa. .
Wypadek. IV ,obot~, pies, wyżeł młody p. L. wy·
ków krajowych na to, że w okolicach Ło  nastąpić w czerwco r. b.
padł okuem z trzeciego fiętra domu p. S. na bruk
dzi zn~jdą dła swego szpadla i 10llaty
X Do komisyi' dla spraw wykształcenia uljey \Vólezańskiej i zabi siV 11& miejseu.
wiele wdzięcznego gr untu, a w wielkiem tecbnicznego wniesiono propozycyę urzą. 
Kradzlet. IV sobotę przed wieczorem slu"d,iono
mieście wyborny rynek zbytu dla dobrych dzenia IV a r S z t l\ t U n a u k o w e g o 11- Antoniemu Koz ikowi z bryczki Oll. ulicy Piotrkow·
produktow. Obecnie przepłacamy owoce zyczno-mecbanicznego, w któl·ym przygoto- skiej futro, wartujące rs 20.
Zwrot. Mieszkanee tntejszej przed niejakim ou.sprowadzaue przeważnie z daleka, któl·ych wywanoby majstrów.
sem skradziono p&Czk~ w której znajdował! się,
brak nawet uieraz w odnośnym sezonie
X Do zatwierdzenia ministeryum dóbr prócz gotówki, papiery b&l'dzo ważn e. W tych
chwilowo, zanim transport nadejdzie. Pra- państwa wniesiono pl'ojekt założenia sz k 0- dniach zwóeooo jej w8zyatkie skradzione deknmengnęlibyśmy także mieć możno e kupienia Iy rolniczej pierwsze.i klasy we ty w calo§ci.
Rozhukany w6l. W sobotę na B,łutJ\ch, wół pro·
owoców w sobotę, co bynajmniej nie ubliża wsi Retkinia, powi'a tu i guberni }·i a zań· wadzony
do bydlobójni począł r ,ucać si~ i wyryświętości dnia tego dła znacznej części skiej.
wa6, wreszcie przebódł rogiem brzuch Teofilowi
Nosac'Zowi. Ska.leczonemu udzielona natychmi ast pom ieszkańców, ale też nie powinno być przyWYSTAWY.
czyną pozbawiania innej smacznego poX • Peterb. wiedomosti" donoszą, że mocy lekarskiej
karmu. Do czynn zatem, Judzie szpadla i ministeryum dóbr pailstwa zamie rza w Ie·
.. • Świet" donosi, że millisteryum oświa
łopaty, wspartych wiedzą facbowąl Natn- cie r. b. urządzi\! w y s t a w ę g a I· n c a rralnie, że i teraz znowu oskarżą mnie o s t w a w jednym z centrów tego przemy- ty wyjaśniło w tych dniach kuratorom
ok ręgów naukowych, że osoby posiadająee
antysemityzm z r ówną słusznością, jak w siu.
swoim czasie niektórzy panowie subjekci
X Podczas przyszłej zimy projektowana stopień nauczycielki (lomowej, chociażby
haudlowi za przezywanie ich ludźmi .ło kcia jest w Petersburgu wystawa pr zyrz ą  podczas przechodzenia kursu gimnazyalnego nie uczy ły się nowożyt nych języków
i miarki" . Nie wiedz i ałem, że łokieć i dó w flzycznycb.
miarka to instrumenty ubliżające tym, co
X W YG t a waż e g I u g i ~v Peters- obcych, przy zap isywani n się do liczich używają, sądziłem bowiem, że wieki bnrgn ma odbyć się dopiero w początk ach b y nczennic aptekarskich winny być
poddawlIlIH egzaminowi z jednego tylko
~rednie wraz z przesądami i ubóstwem IImy- roku przyszłego.
ję zyka łacińskiego w zakresie kursu pierws łowem już przeminęły nawet w Łodzi,
ZJAZDY.
i że prasa dość wyśpiewała hymnów po X .Peterb. wiedomosti" donoszą, że szych czterech kłas gimuazyów męzkich.
.... Swiet" donosi, że projekt u s ta wy
chwałnych na cześć mlotka kieloi, łokcia, kwestya zwolania drugiego zj azd u
miarki i innych symbolów pracy fachowej, wszec hr usklego młynarzy .w Mo- m! ej s k i ej w tych dni ach wniesiony bę
aby niewinna przenośnia stylowa miała skwie, je t już zdecydowaną. Zjazd odb ę dZie do rady państwa .
Zgierz. Dziś wieczorem w teatrzyku p.
być z wielkim aplombem podl,oszona, jako dzie się IV jesieni rokn bieżącego.
l kierta artyści teatm łód zkiego dadzą
dowód mego antysemityzmu. W ten spopl·zedstawienie.
O d egraną będzie 3 - aktosól> można IV trzeźwego wmówić z czasem
Wiadomości
~a komedya Bałuckiego .Nowy dziennik"
uparcie, że je t pijany. Wmawiajcie sobie,
Dzień galowy. W sobotę, jako w ro- I 1 - aktówka Kwieciliskiego: .Lorenzo i
wmawiajciel Rozumne to i słnszne .
HOmOlIQt:1I6.
cznic!} wstąpienia na kon NAJJAŚN IEJ- Jessyka.·
Pryłuki do Piratyn. Pierwsza linia ma
mieć około 70, drnga zaś około 120 wiorst.

ogólne.

N.69
Petersburg.
Ogólny zarys reformy akademii
s z to k pi ę k n yc h w Petersbnrgu, jak
dono Zl) "Petel·b. wiedomosti", jest jnż w
głównych punktach opracowany. Przedew zystkiem ści<łej określone będą obowiąz 
ki wice-preze a akademii. Następnie nowa nstawa zwróci uwagę na prawidłowy
wykład w akademii.
W pracowniach mają być zaprowadzone wspólne roboty nczniów z profesorami, ponieważ system lIadzont nad robotami wyłącznie w klasie
nznano za niedostateczny. Uczniowie akademii, o ile można, najszerzej mają zaznajam i ać się z dziejami wielkich miStl'ZÓW,
znajdojącemi się w galel·yach zachodnioeUI·opejskicb; studyowauie wzorów akaaemii i Ermitażn uzoano za niodostateczne.
Mówią także, te nauka malarstwa kraj obrazowego będzie znpełnie usuniętą.
W dniu 10 b. m. w Petersburgu rozpoczęło posiedzenia nowe t o war z y s t w o
psychologii eksperymentalnej,które będzie miało na celu badanie p ychicznej działalności człowieka, szczególniej w
jej .objawacb nieświadomych. Na cz ło u
ków towarzystwa wybierane będą osoby
z wyższem wykształceniem. Składka roczna wynosi 5 rubli. Przy towRl"zystwie
nuądzona będzie biblioteka specyalna.
TEATR I MUZYKA.
: • Ulica Pigalle Nr. 115" Aleksandra
Bisseul, wystawiona w sobotę na scenie
teatl"ll "Victoria", jest farsą. dosyć Vlytką
i pieprzną, lecz pełną scen bardzo komicznych. Widz ani na chwilę nie doznaje
złudzenia, nie zapomina, że patrzy na robotę sceniczną, mającą na celu jedynie
wzbudzenie wesołości. Lecz nśmiać się
mu i, cboć cały komizm tej farsy jest widoczuie naciągany i sztuczny. Polega on
na nieporozumieniu, skntkiem którego knpiec Loriot (p. Winkłer) i żona jego (p.
Bartoszewska) obawiają się ciągle, że corka icb, Wałentyna (p. Staszkowska) będzie
łada chwila zamordowaną przez świeżo
poślubionego męża, adwokata Bemal·da (p.
Janowski), który IV rzeczywistości kocha
ją i nie domy§la się nawet podejrzeil. Dla
nzasadnienia tych podejrzeli, które \VI"eszcie przechodzą w pewność i przerażają nawet
Walentynę, autol· posługuje się zbiegiem naj rozmaitszych okoliczności, równie nieprawdopodobnych jak samo to podejrzenie. Dzię
ki jednak zabawnym scenom, sztuka może
się podobać. Wykonaoie bylo wogóle bardzo dobre; raziła tylko paui Staszkowska
w roli Walentyny, którą , według afisza,
odegrać miała p-na Morska.
: W czwartek, w teatrze Victol'ia, na
benefis zasłużo n eg<\ dyrektora opery , p.
Balcarka, wystawiona będzie operetka Offenbacha • Piękua perfumiarka ", w tłó ma
czelliu FelikslL Szobera, autora .Podl·Óży
po Warszawie". Samo nazwisko kompozytora zapewnia. powodzenie temu przedstawieniu, nie mówiąc jnż o szczel·ej i powszechnej sympatyi dla benefisanta. Pan
August Balcarek, laureat pl·askiego konsenvatorynOl muzycznego, jako kapelmistrz
znany jest łodzianon od Jat wielu, wię 
kszo~ć też publiczności miała czas go ocenić. Od rokn 1871, kiedy objął batutę dyrektorską w tenU·ze polskim,
pracował
stałe na tern poln, zysknjąc sobie uznanie
WŚI·ód specyali tów swego fachn, jako jeden z najzdolniejszych kapelmistrzów te atJ·alnych lIa Pl·owincy!. Uznanie to zdObyl
sobie sumiennością i zdolnościami, które
wykazał, ilustrując swemi kompozycyami
mnóstwo utworów dramatycznycb, oraz
w kompozycyach o(ldzielnych, kt6re skła
dają piosnki, arye i tańce znane prawie
w całym kraju.
= W teatrze Thalia rozpoczął w niedziełę gościnne występy słynny artysta niemiecki z Wiednia, Fl'yderyk Mitterwurzer,
w roli Hamleta. P u bliczność zapelnila widownię prawie całkowicie. Na wczoraj zapowiedziano drugi występ znakomitego artysty w komedyi Gust. Freitaga .Dziennikarze" (Die Jonrnalisten), a na dziś trzecie
w 5-eio aktowej sztuce A. W. BI'achvogel'a p. t . • Narcyz·.

R OZ lał A I T OŚ CI.
"",, Ludwłk Windlhorst, przywódc~ centrum katolickiego, oajznakomitsz) obok Bismllrkn m~t stanu współczesnych Niemiec, o·
br06ell katdej uczciwej sprawy publicznej,
zmarł na zapalenie płuc w sobot~ dnia H·go
b. m., o godziuie 8'1. rano. Syn włościanina
nrodzony w dnin 17 stycznia 1812 roku ..,
Osnabrnck, odbył studya prawne w Getyndzo
i Heidelbergu, nJLStopoie byŁ adwokatem w
mieści~ ojczystem, a od roku 1 8ł8 rade, apelacyjnym w CelJe. Wybrany w r. 1849 do
sejmn hanowerskiego, zostnl we dwa lata
p6tniej jego prezesem, a "krótce potem ministrem sprawiedliwości królestwa hanowerskiego, którl\ to tekQ pillStował dwukrotoie at
do chwili wcielenia Hanoweru do Iuóleetwa
pruskiego. Wkrótce potem wslllpil do sej mu
pruskiego i Illlrlameotu Niemiec, jako delluto-

DZIENNIK ŁÓDZKI.

N.59

3

wany okrcgu Meppen, a niezadłago slan4l nal rowe 'rodki policyjne Pl'zeciwko emigracyi la Fare w Peter burgul. W d7.isiejszem
losowaniu pożyczki premiowej II emisyi
czele stronnictwa kntolickiego, na kt6rem to do Brazylii.
stanowisku p... etrwal do kotlea ~yeia. Ludwik
Berlin, 13 marca (Ag. )l.). Otlpowi:1I1ając z rokll 1866 /(łówniejsl.e wygrane pallly
Windthorst byl człowiekiem wielkiej popular- na interpelacyę Richter& IV sprawie biura na następnjące 11lI1Ilel'y:
ności, otaczanym szlcunkiem nietylko prze. telegraficzuego \Yol1fa, ośw iadczył sekre.
Rs. 200,000 ser. 13951, III'. 21.
stronników, ruo i n"jzagor ... lnycb p.... eiwni- tarz stanu dla spraw zewnętl'znych, br.
Rs. '75,000 sel·. 800 nr. 33.
ków politycJnycb. Rzadkie zalety charakteru Marscuall, że nie istnieje żadua umowa z
Rs. 40,000 ser. 558 1 nr. 33.
i dl1cb1, rozllDl i ulacbetność, I"..yły si~ w tern biw'em, oprócz gwarancyi, że polityRs. 2,500 er. 585 lit·. 12.
nim z niezwykł" stalości, p... ekonaó politycz.. czne depe ze jego mają pierwszeli stwo
Po rs. 10,000; sel·. 11252 nr. 41, er.
nych i spolecznycb. W dziejach parlameotl1 przed innemi. Rząd silnie je t interesowa- 980, nr. 35 i ser. 8583 III' . 41.
prus!.;ego i sejmu zjednoczouycb Niemjec imio ny w i tnieniu biura. Utworzenie pań two-I
jego zapisało si~ zgłoskami niezatartemi, a za- wego biura telegraficznego nie licowałoby
.
.
.
slogi jego ••j.śniej, teru blaskiem tem z wymaganiami polityki zewnętrznej. MówO tatOle WI adomoścI Ilulldlowe .
wiokszym,
i1 przez długi cus stamno siO ca ostrzega, aby uie zachwiewać tej iustyWaraz.WI, 11 marca. Wek.l. krlol.. ' o.. ". U"
zaćmić je w8zelkiemi pot.. " ....mi. Ksiue Bis- tucyi, pożytecznej dla państwa. Richtel' tą - Berliu (~ d.) 42.10 ••,1., 41.1Y.l, 85, SO,77'/, kup.;
I.oudy,! (3 Ul.) 8.51 t.~oI.' 1'.-,. (lU d.) .14.~ i.~\I.;
mark nazwnł go .gwelfem w kapturze ultra- dał utworzenia biura palistwowego.
..
W,.deu (8 d.) 74.40 Ż~\I., 7UO, 20 kup.; 4 1. hity
B.e Igra d, 13 marca ( A
mootnoina', a nast~poie ,wrogiem patlst"A'.
g. p.) . \V miejsce Iikwidacyjoe Kr6L J'ul.kiego du.ie 98.2; żid.; droA jedoak w chwili obecnej cały naród nie- PasJCza wybrala skupczyna prezesem swo· boe 98.00 żąd., ~'I, I' 'yelka "Mhod",. emi.yi
103.00 żąd., II em. 103.00 żąd., III omi.yi IO.\.')()
miecki ł,czy sio w szczerej tałobie nad zwlo- im Katicza.
Berl 'ln 13 maI' a (Ag ) C
.
.
t.~d.; 4'" I,o;'yczka ",e"u~tr.ua • 1&7 roku U785
kam,' wroga pań-tw o ' w poczuc,'u J'ego D,'eC .
• p. ' . eS&lZ pl R- /01.,1; :;.,. lifłl.V za.3t&wne zieUl1~ie I toleryi lit. A B
8kazitelno§ci osobistej i slawy jako człowieka cUje. z HlOtzpe~rem naq • Hlstol'Pł pano- 100.70 .~.I., Ul seryi lit. fi 100.35 żąd., IW.25, 15,
dohrej woli i uczciwych czynów.
waUJa cesarza Wilhelma I."
lU k"p.; :i'" II '~" ..,,, IVU" m. 1V.",z...! I sery'
...." Emił Zola, wierny swemu progrnmowi
Paryż, 13 marca. (Ag. p.). Pewien (la' "'.17) ~~I. II-ej .eryi. I W~O '~,I. ~II 1')0.2.; żł~·,
Sl'~ nadZl'e,' weJ'śct'o do grona stel'z Z departamentu Lllndes wyru '.-I I \ _ery' 1"000: ą~l. \ 8cry' 100.00 zą 1." 9,9.80 kup.
.n,·e,,~ekon,·a
J......
l i ' "
•
"'J lI yl'l~"uto: Ił "' rhll a '''I. 1.\.1:.1. 1111 a ' , "'",rYI :ł t" W· I~·
nieśmierte lnych francoskich ", postawi! znowu stąd W (lodl'óz na szczudlach de. M('skwy. ,I.i, 4".. , l'eLur."'''1f 5',... I\'ort"ć k,,1' ,n, • I'0tr.
swoj~ kandydntur~ do miejsca opróinionego
Paryż , 13 marca. (Ag. p.). Bauk f",,"- ;" ..
",,,'aw,,e "."Ii~' " IW O. W" ... I i
li' akndemii po śmierci Oktnwiusza Feuillet'a. cuski Ilostan owił przyjść z pomoc,! lik",i
21~ 7, ł...: .. 171~, li"f ,;k ,~i I·'·yft'" 1117, pożycz·
Czy wyslllpienie jego w cb"i1i obecnej osillSoie dującemu się bankowi .Societa d~s (16"ot-; k" I'''''''''''' I n~, II ~31.D.
"
I·
·
Pderaburll. 12·go mu\!.\ W.,k<łlc 111\ '1011 Iyn Si 5S,
rezultat pomyślniejszy, nit po śmierci Augierll, et d. es com t es conran ts przez Zł\ IczeOld II Iln*\'t' ?"~ "'~t~hUtlllll\ lu~.7J , III łlO~yl":&kl\ w.ichoniewiadomo.
mu 60 milionów fr. Pierwszą nit; 15 mi- tluia 103'/6' 4'1,°/. li14t.y l.łtSlł\\VIIB kr tlyt.. zielll!łk ie
..... Woźnice lekarzy berlitlsldch maj" nosić lionową zagwarantowały wszy,tkie ill:'t) tu -.-, ..ker.Io.."ku ro"kiel{" ,II .. 1o~",lIu ',,-:r.ui•• białe kapelusze w tym celo, aby" rozie na- cye kredytowe w Paryżu.
11-';(') ~9"2 00, Ileter:41111rltki e;') hlt.lłkll lł, .. ~lJuto\fe~o
d IeWiedeń , 13 marca. (Ag. p.).
Wcillll!!:
til\.
"""ku lUi,.I"yullro,I"IT.;' r,~o J I, ......... glej. potrze b1 mo~na bYI o pOZon. ć'
POJIlZ
." ..,~ tS!;O IUUl' 1l dy 'I{.IU I O .vel{o _._.
karZ&. oa nlicy. Wszyscy Iekarte berlińscy pl'ywatnych wiadomo.lci z Massawy, wy
~.'II., lłgu
II. "k"otI ",,'io • r "
przyj~1i t eo oowy zwyeznj,godny nznnnia.
buchła tam cholera.
2:~20 ,. .. ,I,~l"'ę 3J7.i w-k.I." w...... IT~
.... Katastrofy na morzu. Z Londynu doPetersburg 14 marca. iAg. p.). Wczn- t::8,'~ . "~ 1'0,... lollr;; kro :!:l87;; ,,& I' el."burg
DOSZli i2 w dniu 12 b.m . w pobli2n Fabnontb'u raj Jch Cesarskie Mości i Ich Cesarskie ~1. ';177", u.. Lou,11" kr:,L ~" .. ::"f, U& 1,0,.,1,,, ,Ił.
•· b I b
S
P
20.:!4, UM. Wielleu 17'; ti5 k l l,,,,.1! rtslue 324.70;
rozbił siQ pnrowiec czteromasztowy "Bai of W yso k~O::;Cl y joecni w
oborze etro- 5Q/ ... Hlłly 1.:\"\."wu~ -;4 w. t li., Ji::ftl Jikwhl&t!Ylue
Panama". Cała znłoga wraz z kapitanem i pawłowskim na nabożeństwie po zmarłym 7250, pOiy,·.k" ""'Ą 'f.' 1'<>1" r. 9860, 4'1, .
jego rodzio'l oraz znnczna lic-tba passterów Ce arzu.
11S87 r. - .- ,
r... "',.I" .... lu7.21, :i'I. r. ,I. % I ~~I
zgio~ly pod wod~. Z tegoi minstn donosz,
Petersburg 14 mat·ca. (Ag. p.). Wczo - r.10720, pożye,i<Ą ,••,· "".I"i. II .'U. 7610. III O""
·I ~ st-~ tek ielazny.Dryad", nalodowany
w6glem, raJ' odb"t się pogrzeb pani Strutton, byleJ' .yi 7690, 5'1. li.ty .... ,..... ". rn.ki. 111.10. 5"/. po·
...
v,J
Żlczka prelulowfL z l łilH ruk u 180.00, takaż: z 1 ~j
i idllcy z Newcastle do Vruparaiso, zatoo" na nillńki Najjaśniejszego Pana i Jego Najdo- r. ciągn. , ak.yo drogi tel ....,sza,•• ko-"ie.leó.. k,oj
knoale la Mancho Wf5Z z całll zalogll.
stojniej zych Braci. Najja§niejszy Pan i 243.00, akey. kredyto .. e an.tryaekio - .- , ake1.
Wielcy Kstążęta szli za trumuą . Najja- "'..........lIi.go ~aul'" b ... tlJo"ego - .- , 011 ko",ośuieisza Pani i Wielkie Ksi ężne j' echaly ".go
- .-, dyakonto
"ieonio<k,ogo h~uku p&lbL ...
8
5
"

l:I

"',

.

. ' .

"."1

II

sierpieu 6'~ nabywcy, na sierpi.ń wrz .. ień 5'1,
nabywc1, na wrzesień październik - - - - - ,
na p tdz. list. 5'1.. sprz.dawcy
•• Ichester, U marca. Watar 12 Taylor 6'/,
Wator 30 Taylor 8'f.. Wator 20 Leigh 7'/" Watar
30 Cla.yton 'I" Mock 32 Brook. ~'I. Mul. W
Ma.yoU S'f" Medio W Wilki.aon 9rf" \Varpcops 32
Lees SIl., Warpeop 36 Ro",laud 8'1" Donble W lVe·
.ton 9'1.. Double 60 zwykły ęat. 12'" , 32" 116
dy•. 16+16 grey tkaniny z 32rti8 16.i. Spokojni•.
Nlw·Yerk , 13·go ma.rca. Bawełna 9, w Sowo Or ..
leauie SlI/l.'
HIw-York, l3·go ma.rca. KalO. (Fa.i r· ItioJ 20.00.
Kawa Fai r·Rio ~.. 7 low orJinarl UIl marzec 17.42
ullmajJ697
'

Giełda Warszawska.
~4dano z koócem gieldy

la wek,'e krófk,lertn lRo w8
Dl. 8erlin za. 100 lur.
no. Lolldyu za. l Ł..
na Pary!; za J 00 Cr.

na

Wiede ~

.a 1(lI) II.

Z. papiery paolllwo·", •.
Lt.t1 likwid.eyjll. I{r. Pol. .

It llJk \ Ilo;'lC%ka. \1,.,cbolll1j~

,.••/. poi. "eWII!. r. J SJł7 .
r.i1tl r. t.. ziem.. er!i I

t,

"

[,isty z:\st.

ID .

V.

.,

\Vusz. :-Jer. I.

V .

Li;ty %'L~'t. m. łoll:i"li e;,i

( .
" m.

z tluia 13; Z <Iu i. 16
I

42.10
8.51
34 7440

42.10
8.51

3ł.05

7440

98.25
103.9i.8;
10070
100.35
101.75
100.-

98.25
103.-

97.75
10050
100.25
101.75
100.-

II.

ID".

"

Giełda Berllńska.
BlWkuoŁy

D18kouto

Zdnia lfi

rRskie zaraz:

pry'wał.:•.

dosŁa w

.

23920
2.39.75

2'f,·I.

239.65
23975

2'/,·1,

u",.
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Petersburg, 13 marca. (Ag. póln.). Dziś
W obecności urzędników Dworu w Soborze
Petropawłowskim odprawiono nabożeństwo

3

OJ

/.

~ry \,a.Ule 2 / . ':• •

londyn, 14 mnrca. Pożyezk. rll>kA • IAAP roku
n 8m. 99'1" t '1,'1. Kou8ole .ugiolokio 96"1" ._
Przymrozek.
Waruawa, 13·go m..ea. 'rar~ na 1'1 ••:11 Witko,,okiego. P.. euie~ .on. orol. -, I,str. i oIo "a - ' bia ł A. - - -, wJ'huro w & - - '- , tyto
"yboro"e 430-470, .. o,lui. _ _ _ , " ,.. iii ... _
- -, j~e.onie. 2 i 4-0 rz~,1. - - - , o.. ies 22,;285, gryka - - - , rz.pik 10lUi - . ,imO"1 - , rzepak ,aps zilU. - - - , groeb pol"y - - I
cnkrowl - - - , rft.St,ll\ - - r;" kou~G,
kasz& jaglana _ _ _ , clej rsel"k"wy _ _ _ ,
lniauy - - - za pn'l.
Do"ie.ioun pa. euiey - , żyt. 150, j,,,.. oieui.
-, O"." 300, ~ roel", poluego - koroy.
Warszawa , U ·go m.rca Oko.vi,... Hurt. sklad.
za wiadro I OC": 11.07- 11.09; za 78<': S.UI' -S.6.i.
Szynki 'a wiadro 100": 11.2'~-1I.21; .. 7S': 8.75 8.77.
Berlin, H maro •. I' ..."ko 19J -213 '" kw. maj
211.50, ,,, czerw. lip. 210.75. Ży/l' 170 - l!!.l,
U& m_rzec -.-, u. czerwiec lipiec 170.0 ,.
Londyn, 13 marca. CnILi er Jawa !ó'l, mocno. Cukier burako"y 13'/, spokojuie.
Havre, I~.go marca. Ka'.a 'l'0'ltl a.era'l'e "tOI
"a marzec 10~.OJ, ". m'j 10J.OO, n, ""esień 102.00.
Spokojuie.
liverpool, l3-go mare . !lM.elu•. Sl'r".o..laui.
ko. o.. e. OhrOt IO,Om bel, z te~o lIa sllekulaeyę i
wywO. 2'./00 boI. Std.. Uhltlliul\' .... erykań,ka:
n. marzec k,vieciei, '''f.. aprzeda."cy, na klviecioó
Petersburg 16 marca. (Telegram I. L. maj 4"f.. sprzed.wey. na maj czer .. ieo ~"/.. na.

w powozach.
Petersburg, 14 maja, (Ag. p.) . • Grażda·
nin " donosi, że roboty okolo budowy kolei syberyjskiej mają się rozpocząć w )l0czątku maja.
Pe t ers burg, l 4 marca. ( A
g. p.) . W edł ug
informacyj .Grażdanina" ministeryum spraw
wewnętrznych opracowywa szczególową iustrukcyę dla naczelników ziemskich w przed••
I'
d k' l
d
miOCie uregu owaUla grom a z -IC I wy atków i rachunkowo~ci gromadzkiej .
Paryż , 14 marca. (Ag. p.). Umarł tu
poeta 1'eodot· de Banville.
Paryż , J4 marca. (Ag. p_l. Skutkiem
. . S ., < I d<
d yrr.isyi ra d y zarządzającej
' OCI"t" (e ,,póts trybuDal handlowy zamianowal dw óch
administratorów prowizorycznych Mel'ceta
i MOI'eau, którzy zwolają uiez wloczllie
zgromadzenie akcyonaryusz6w celem uchwalenia likwidacyi rlobl'owolneJ·.
Petersburg , 15 marca. (Ag. )l.). Tele gmm urzędowy dOlIosi: Jego Cesarska Wy sokość Cesarzewicz Następca Tronu odbył
podl'Óż w gląb wyspy; dnia 2 (14) b. III.
wieczorem udaje się z Batawii do Baugk oku.

DZIENNA STATYSTYKA LUO n OŚCI. ;
Malhbtwa zawarte w dniu 14, Marc:l.

Starozakonnych. 2 Sznli u PrzybI".wicz z JaebW~~~I~I~be~~;a.A~a~6S=~~j z Haną Goldsztajn.
Kalolioy:

lat 15·tu

40

zmarło

15,

IV

t.j liczbie

chłopc6w 8, lbiewu!}t 7 t dorosłych
2, w tej
liubie loęiezyzn I. kohiet l' & mianowicie:
Juljanl1a Cholexyńska.,lat 79. Michał Nawrocki lat 18.
Ewang efłoy: lio łat 15·tn zmarł J 9, w tej liczbie
chłopców
t, dsielVe.~t 7, .lorosłych 4, "toJ
liczbie 1U~j;ezllJ l J kobiet 3, a mianowicie:

Ma.ry. Gabryel, lat 22, Hormann :.Iathejko, lat 34,
żałobne za Cesarza Aleksaudra MikolajeHeoryeta Mary. z DnkertOw NickI, lat :!S, Ad.lma
KlemeotYDA Rathe, lat 17.
wicza.
Słarozakoila i: !.łzia .;, dD lat l,i-tu 'T.lBl\rło 4, \v tej
Petersburg, 13 marca. (Ag. póL). Ogłoli
l'zbie e!tłopc:ów 2, dzie\Vcz')t 2, doro3łycb. 1, "
BzOnO NaJ'wwższy rozkaz o ustanowieniu
liczbie
rn9iczyzn J , kobit t - Q, mianowicie;
J
•
zarz4du oplekOJiczego nad osobą radcy tajIcek Motling, lat 27.
nego Teodora Bazilewskiego, całym jego
majątkiem ruchomym i niernchomym oraz
LISTA PRZYJEZDNYCH.
interesami.
Holel Polski. Chod..,ki z Pi.sków, K.hl z P IlCZPetersburg, 13 marca. (Ag. p6ł.). Według
niewa, R. Lobeck z Rygi , J Baumtritter, Beimann,
Abramowicz. J. Zanojski i J. Górska z 'Varu&wy,
doniesienia .Pet. wied.", bauk handlowy
Jl. Jahn z Tom.szo"a) K. Kaske z. Zd.-Woli. W.
azowsko·doński uzyskał od rządu pozwoleZielióski li Garbat6wkl, S. Goldsteill z PiolrkowB,
nie na otwarcie filij w WIII'szawie, Łodzi
Herman ~ Łęczycy .
i innych miastach Królestwa Polskiego.
Holel Vlclorl.. Szpokowska, Znatowicz, Haobold
i Sikorski z War3.Z&wy Peretz z W'łocławka, \VaJest to pierwszy wypadek osiedlenia s i ę
wra
z Pragi, Scnmpfz KieIe, Steiuberg z Nowo-Mos·
l'Uskiego banku w Polsce.
kowska, Gelbke z Ozon :01V&, SZs.wał z Kowna.
Petersburg, 13 marca. (Ag, pół.). Wed ług
Holel lI_nleull'el . Bilrw.oger z Niemi.." 'zmit z
Wa.razawy.
doniesienia dzienuików, komitet ministrów
zatwierdził przedstawienie ministra spraw
wewnę trznyc h o użycie do budowy linij od
Dr. Julian Wieliczko :~rl~d~ief~a~:
Władywostoku do stacyi GI'afskllja prze·
rady w chorobach wewnętrznych, wenerycznych i
skórnych. Pa.3&ż·Yeyera.~ 11, naprzeciwko pot.zty.
8 tę pc Ów, skazanych ua ciężkie 1'0 b oty,
234-0
Mitawa, 13 marca. (Ag. pół.). \V tutejszej guberni przedsię,~~
W~Zi~ę~te~;z~08~t.a;;;IY~S~n~-!!,!!C!!!h;a~im!!!o~w~ic~z~a~,~a~g~e~n~t~łI~t;;;o~w~a~r!!z!!!y!!st!i\~V~a~M~.~D!!e~,;;;by~w!!c~y~.!!n;;a!!c!!ze!iir!!w~ie~e~li~·lI~i!!eo~5~'/~"!!,.~p~r;;!Zed~a!;;,,.,;;ci!!y,!,!na~~Ii~Pi!!ieo~II!""'II!""'~~II!""'II!""'II!""'II!""'~II!""'II!""'II!""'II!""'II!""'II!""'II!""';!I!II!""'~
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TOWARÓW KOLONIALNYCH
i delikatesOw

O
Q
0
0

F.

Karwowskiego
w ŁODZI, ni KonstantynolVska!;, 817.
Poleca na nadchodzęce twięla:
wl .. węgierskie , francuakle, hlszpa6·
ak le I re0l8ll1e, at... tokaje I maśla Cls; koniak kuracyjny r. F . Martella,
likiery, wódki I araki krajowe I zagraniczne; porler I pIwo angIelskie
oraz lowary kolonialne: mlgdaly, rodzenkl aultdskle, eleme, oykatę, WInll/ę, mączkę cukrowę (puder), czekoladę IVedla, oliwę nlcejakę , ocły wl.ne, musztardę krojowa. j zagraniczną,
kapary francuskie, i.rdele, kawior
.atrachańaki, ser oryginalay BZw';carIki, sardynkI, homary i w.zelki .... iua.
delikatesy.
..... Ceny jaknajprzystępnIejsze.
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Kiiej podpisany PO~Wiadczal

ninipjsz~m, że wY'pad~k

1ttnie MIESZKANIA

O

Cl

Zinkerna)!el.

k .. d
pO OJ \)

Cl

11 N atu"(llne 11

g.

Z n.dchod.~eą por~ wyaiewów i .a.-

Wina '''ęlifierkie od l-~O dzenia drzewek o,.ocowych i o.doi wyżej za butelkę, oraz wina 1ti8Zk'
- k' f
k'
t
te
m_m honor donie~ że
pans ' Ie, r ens te, rancu le e C. e .
C baych,
'Ir
•

i wszelkie towary k olMialne, poleca ski ad splrytualji, Win i dellkalesów

. ---~r--~
kartę

pobytl'

. .

O

pa

zport,
tudziana, pow.

'WydanI} II tutejszego magistratu ?P?czYli.skiego, gub. rad?mskiej, lIa
na imię Jaua WilIlelma Zimmer.
ImH} Wlktora KosmulsInego.
Łaskawy znalazca raczy zlożyć
Łaskawy znalazca raczy złożyć
takową w tu tejszym magistracie_ takowy w biurze powiatu.
538-1 I
531-4

ZGUBIOKO

paszport l. blIet czarwony

wydany przez wójta gminy Poddębice, gub. kaliskiej, na imie Franciszka Gapińskiego
'
.
Łaskawy znalazca raczy 7.łożyć
takowy IV magistracie.
529

praMwnl'a
SUKII"" l okryć dam,In"h
uu
Iill
lll>l1l.
przy olicy Wólczabklej rOg 8.ae.
dykt. l'iI 31, drugie pi~tro. Wykonywa wszelkie Z&l!Ió"ienia akuratni.
.
h' k
I po cenne im~":z::'~ini~;..

enlll!\. nasIon i drzew owocoWych
i ozdobnych

C. ZAW ADZKA•

wysyła. się be.plotnie na żądanie

_T_h_u_r_SZ_~II.·.na~0.~.s~.~~.~~.1..k_Ba.r.d.~.~ wypłacę~e~u~kt~P~Z~ I!ŻYWaniU

3awiadomić

......7__1__B_r_a_C_i

ZgubiollO
wydauy z gminy.

Od l·go lipca r. q.

poszu
lmJ' e
.

"! ogl'ódku

w osadzie Gustek "od Toma 7.0537-1
I\-em wśród lllsu 50 nowego, Jlad
Od l-go kwietnia jest
I,zeką Pilicą II, wiorsty od st.acyi
dr. żel. 1'oma zów, l wiorsta od
wynaJęcia,
m. Tomaszowa. Zamó;l'ienia przyjbl' J b b - l k i r
muje i informacyi udziel8. Zal'ząd z I!le am~ u
ez a. oW.Yc I , u t?a
dóbr 1'omllszo wskich .
526.:1- 1 DZlelt~a ~ llH, drugIe piętro, lUleszkalll& 112 6.
533- 3

2t~.L'"!!U~~Gc9f:) I~WO
Zgubiono

A.

SiA l okalu
p. Welgelta wYJaśDlł Się w ten
~ .
. .
sposób, że panie k lóre były skom- zl.ozouego.z 7 lub więcej OI~wl~l
promitowane, okazaly się niewin- k~ch pokOJÓW. Ofert~ z wymleOlenerui.
OIem ceny, uprasza Si ę o nadsyła532-:1
nie do Za l'ządn Akcyzy, ulica Piotr_ _ _ _ _ _ _ _ _-=-="'--..:c....
Łó{l;;, (lilia 16 marca. 1891 r.
kowska. · 520 (88).
528-2

"
potrzebue, P}'~NY zdolne do
stnnilio",. u11(:a Konstantynowska ~ 317, dom Frill'·ycha.

8O
-

S

Mam zaszczyt

Kołhe'a WOdY dO zęb'OW

•_3
•" 1

za-

PIES

nowną Publiczność, iż za.łożylem
przy ulicy Północnej M 310.
"
.
~..
. Bakon
PRALNIĘ ' CHEMICZNĄ ,-",zet, liczący.o lUle .tęcy, .m~gcl stanie

i tilrbierni~ gnrderoby

męzkiej.

ł56-6-1

Z U,Zllno waniem
Alfons Doliński.

po kOJ!o 75, kiedykohviek l1oznowu bólu z~bów, lub wydac!em!l0 - bron~oweJ, z ?lałemt p!er- wać będzie z ust nieprzyjemua woń
Sl3.ml, zginął w Zgierzu. Kto•
by. go zatrzyma I .raczy odllrowadZlć do p . Franclszka Lehrechta'
,
w dom n Jachmana w Zgierzu.
W ŁODZI u ft. Lis ice lej.
530-1 ulica Piotrkowska 254. :J90-1;;

Joh George Kothe Berlin

DZIE,'I\llC

ŁODZKI_

.' 69

Une fran9aise

XAUCZYCIEL

gry fortepianowej

ś. t P.
EULALIA Z SUSZYNSKICH

ukończyw

zy kur wyższy w in t ytucie Warszawskim pod kierunkiem
profesora trobla, odziela lekcyi i
przygotownje uczni i uczennice.
Oferty pod lit. J. T.
Administracya

E. O. PARUCHOWA
przy ul. Zawadzkiej dOli Schelblera
otrzymał §wie ż y transport kachp -

t)'usklch l Ilza w pańsklc h
wi n od 30 kop. ,lo li r n bll za
lakte k a wior świeźy i
ser 8zwaJcarłikl i

blltelk~ a
prłl8owany~

inne delikatesy.
__ Kupoj~eym wi~cej niż ó<l botelek, ustępnje si~ znaczoy rabat.

ia------..----1Ii1
1111\81:0 litewskie la,

Wszelkie gatunki ~erów

BODRDO

ciężkich

węgierskie

O S T R Z E Z· E N I E •

t:

Dom Han dl owy Bracl. Szapsza

ł

ul. Piotrkowska XI 23.
458-7-1

MASŁO ŚMIETANKOWE
świeże u Otto
Bnehr, dawniej N. Dankow-

ski, ul. Promenada.

353-6-1
""I.rar,nanSK

Uy b y wędzone i soloue..
l'inrdy n ki w 10 gatnnkach od
kop. i

pudelko.
Kon erwy
naj celniejszych fabryk.

~O

polec aj~

wyżej za
również

JO sztuk 3 kop.
które szczególną swą dobrocią zyskały sobie powszechll4 reuomę, że pojawilII ię masa podrobiouych papierosów tejże nazwy, które nierównie s~
gorsze 011 nasz)'cb. Dlatego prosimy pl'zy zakupowaniu żądać koniecznie
"KlJRJER 'KICH" Jirmy
i s tni e jącej

od 1"'3 r.

Na czasie.

J egze.ze do sprzedania jedna para
masiw orzechowych, jeden garnitur salonowy plus.em jed,mbnym
kryty, j edna sza.fa. do sukien rozbiemna. j edna pam słupkó w noenye ~ z
mnnnuretD. jeden stoljk do karc, j e·
dna komoda.. jeden s z cs ląg rzeźbiony
wlosem wysl ••y. re rot ą kryty, W 8ZY tka na orzech fornirowane. oraz !Z~t
tuzin6w krz es eł. j edn ~ kanapa, dwa
fotele i jeden fotel bujany gięte wiellcilskie i osiem gzems6w do iiranek,
wszYl:Itko nowe, pochodzące ze zwinię
tego ma.gazynn. po cenie niżej kosztu.

E. Waeschke.

Fa~ryka G~r~mów
..AUI

HU.13ABoł .T[O,J;lJb • HUDIO X. 10'.!79' on
18~O, Yu:pu.l.euie .D:oA81U1eBoCt

U .rr;e.xaOp.

~a6pB1lIłoł .iK8.I'taBoA ,l{opor.
auaen., 'łTO yDollauyrhlft

11 1t~Ii~~~~:i~ii~~~~~~ii~~~~~~5i~'ii~~~~~~~~~~~~

W 6lc7.lUiska 105, u

-3-1

BuiJl;.l.CTBie 3&..-B.1euis l'oBapOnO.lyqareu
M 3H,u.6eplDTelua 061. pop" AyG....IIkaTa

o S T R Z E Ż E N I E.

7-1

łóż e k

JIOl\:lIlHtlRan llla6pH'III&1l lłieJl't·
:Juan l\opora

343-5-1

Bracia Thursz

quatre Saisons"

wWarszawie, ulica Wierzbowa .N! 6.

Mam Itonor podać do publicznej wiadomości,
dniem dzisiej zym pan
ZYGlII"łJN T I)A. I .. E SZW ŃSIU

źe

Dal ze kierownictwo moj ej

Filii Fabryki Tektury Smołowcowej i Asfaltu wŁo~zi
powierzyłem

panu

Stanisławowi Świetlikowi

i proszę zwracać się w prawie regulacy i da wllycl.t zooo~iązań i w celu zawiązywau i a, nowycl.t stosunkó~v jedyme do pana S tllnis J:D.wa Swietli k" lu b Jego zastępcy pana .1 udolCa ~tra 8 z e "' 81i:i eIJ0 .
Łódź, 11 Marca 1891 roku .

F. Pietschmann

497-3-1

Kanłor

Dzielna ulica Ki 1369.

Powolując się na wyżej umieszczone ogłos zenie mam zaszczyt podać do ogólnej wiadomo§ci, że z dniem c1zisiejszym
opuScilem dom handlowy

F. P etschmann,

a miejsce moje objął pan ~tanłsJ:Bw Swletlik na którego proszę przelać zaufanie jakiem ja bylem darzony.
Łó<l;ź,

Gorsety Ii••billowe od n. 3. Miara
muje si9 w następujący sposób
1) w pasie, 2) w gor"''' 3) w
4) długo~~ gorsetu. Prz.sylki wy"yłAJmv".
na N .chna~lIe. ObstAlunki
sig n8jal.-uratniej " przeciągu

z

zaprzestał kierować moją Łódzką Filją.

CTD~ opBBall~eEall\3rO KpOCT8U~

SelirepT'b Ba yll.0B~eTBopeaie npeTeu3il! 9.160BOphl ({>puIIPBXl>, B3)O:
.lSmarOCB B'b rop. JOIISU 0011.l> ł'
322, KORCTaBTIfDoBCKOIl yJllll\1l, coCTOBll\arO lIS'b .ll.Mlcsaro UJ/3TLB,
30.ilOTblXl> qaCOBl>, 6pOlUB B ceprOBl> Ct. UepOl3llJ1, ou,1llłeuuaro Allil
TOprOBl> 269 p)'O. - ROD.

536·- 1

Braci Szap szał,

po nader umiarkowanych cenach.

OB'MIB.lIEHIE.
CYllellllblii llpUCTaJll> lleTpoKoB'
Cl<aro OKpy3UJ.arO CY,ll;a P06UKOBcKili lKKt'e.uJoCTUylOll\ili Bl> 1". f 0,11;3"
00),l> N. 440 Ha OCBOBaJliu 1030
CT. yCT. rp. cyll.., OOl>UBJllle'l't., ąTO
12 MapT8 1891 r. B'b 10 'lacOB'b
y'l'pa 6)',II;eTl> opOB3Be,ll;eUa uy6l1uQ·
BaR opo.tlUlia IIBIUUUl8ro 11>1)'lI.\e·

ITpo.llaa;a 6y,J.eT'L npOUSBOIIUTLCII
B'b 1'0p. JIO,ll;38
rop. J[011.3L 4 MapTa 1891 r.
Cp.eOuuii IIpuCTaBt. POtJBKO FCliiii.
636-1
O.B'.bllBJIEHIE.
06'1>BBJlHeTCfł, q'.o 12 MapTa 1891
rO,ll;a Clo 10 ąar. yTpa Blo rop. JIo;r.aa UOll.l> N ł437 no yJluU;~ BH.l3eBCKOil, 6y.tt:eTl> npOllaB8TJoCJl ,ll;BKEUKoe BKytu;eCTB", npUuallJle3<3l1.\ee
A.lol!sill K103e, COCTOKII.\ee lJa" Ke(jeJlu, 6uup.tt:a II CTOJlSpCalJXl> CTal!KOBt., ou,~ReHHoe ,II;~1ł ToprO Blo Bl>
200 py6.
CY,ll;C6Rblii IIpHCT'dBl> Oct'poRcK i ił .

"KURJERSKIE"

centryfu"alue
codziennie

Herman N adel.

:~;I.~~~T~2~~3B68i8

w Sto PETERSBURGP
Ostrzegamy Pp. pal,!oycb nasze papiel'osy

Najlep8ze

)9I"rynuty

. _-----

,

534-

.~._ .~
:;j
.E ~

Bracia Thursz

16.1""- o r

Herman Nadel,
na nadchocl ••ey sezon letni nadszedł
znaczny wyWr najnows'yeh i naj moclnie,isz1cb materyał6w zagranicz.
.ych I Ikrajowyeh. W nadziel, że
Sz. panowie klienci zechct mnie i
nadal r:aazesycać swemi zleceniami I
zotrlaję z szaeunkiem
490· 12·1

i illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll....IIII....lllllllllllllllii

po nadel'
cenach

polecają

Niniejszym mam ....CS1t~ poda6 do
wiadom.'ci Sz. Publiezno6ei i Szau.
klientów moich. że do krawieckie o
mOKO układno istniejącego w Łodzi
przy ul. Piotrkowskiej N. 259 dom
Teu."baom" pod firmą

j<>';

l'ówuieź :

PO"" hUB

486-3

cierpieniach, opatrzona ś. Sakramentami, zakończyła życie w Warzawic dnia 14 marca 1891 r., o godz. 7 rano, 'przez wszy lat 44.
tro kany Mąż i Rodzina zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na
ek (>ortacyę zwłok z dworca kolei ielaznej do kościola IW. Józefa, wc wtorek, dnia 17 b. m., o godzinie 4 1/, po PO.ludlliu, oraz na zalobne nabozeJl.two, maj~ce ię odbyć w tymze kościele we środę, dnia 18 b. m. o godzinie 10-ej zrana, a na ' tę(>uie na wyprowadzenie zwłok na miej. cc wiecznego
spoczynku.
po

~KIt.. AD

WIN KAUKAZKICEI

522-3- ·1

cherehe une dami-place 'adresser
&Il bureau du "Dziennik" F.

c.an, 061>Ay6.uK&n

Bau8,AHOI C 1łaTa81'. se.J..1JRcTBllTUhm.lll'JJ.

51~ - 3-1

ZARZĄD

StowarzyszeniaWzajemnej Pomocy Subjektów Han~lowych
m.

ŁODZI

ma zaszczyt zawiadomić, że we §rodę, dnia 6 (18) b. m. odbędzie się
w sali .Koncert o,ve j Vo&"la, dla członków i ich roclziu, oraz.
osób wprowadzonych

wieczorek tańcujący
POPRZEDZO~Y

koncertem amatorskim.
BILETY nabywać można, począwszy od czwartku, to jest dnia 12 b.
m., codziennie od goclzioy 1'1. do 2'/. po południu i od 9 do 10'/.
wieczorem w kancelaryi Stowarzyszenia.
UWAG!. U prasza się aby paoitl p rzybyły ua wieczorek w tualetach sk romnych, panowie zaś we frakach, lub tez
W tużurkach,
476 - 6

Skład Wędlin

Warszawskich

KIEŁBAS i DELIKATESÓW

Władysława

dllia 11 marca 1891 ".

Schmidt,

w Ł o D Z l, przy ulicy Piotrkowskiej Nr. 76 (nowy).
Poleca przy nadchodzących świętach Wielkanocnych swój
skład zaopatrzony w wszelkiego I'odzaju wyroby masarskie,
mianowicie: szynki surowe, gotowane, szynk i z dzików, kieł
basy suro we, wędzoue, i gotowane, salcesony, glowizn)', galaretki, kiszki pasztetowe i podgard lane i t. \I.
Szy nki z mojego zakładu. będ4 zaopatnon8 zuakami i gdyby która okazala się niedobl'll, odmieniam nawet w Święta.

. . . Ceny

Polecam
ł85-6-1

się

możliwie

nlzkie. _ _

łaskawym względom Sza n own~j Publiczn ości

W. Schmidt.

