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nie l olbrzymie składy futer. zaopa~rują ce minu. umowy - jakichkolwiek zmian w Jej
niemal całą Europę w tysiące skór futl'Za· wal·uokach. Wyplata zal'obków powinna
nycb. Po Lipskn. największy bandei futer się odbywać nie rzadziej. niż raz na miesiąc.
odbywa się w Niższym·Nowogrodzie. Do jeżeli umowa o najem zawarta jest na ",r·
najdroższych gatunków zaliczają się teraz min dluższy od miesięcznego i nie rzadziej
skóry bobrowe. albowiem na lat dziesięć niż dwa rllzy na miesiąc. jeżeli nmowa o
zabroniono polować lIa bobry i zapasy na najem zawal·tą jest lIa czas nieokreślony.
składach są na wyczerpaniu. Ponieważ fu· Robotnik. któl'y nie otrzymał w terminie
trA bobrowe są obecnie w modzie. więc II/lleżnej Wll Ilłacy, ma pra o żądać drogą
garbamie lipskie puszczają w handel wieI· ąuową zerwauia umowy. Jeżeli I'obotnik
ką ilogć skór szopowych. które. strzyżone n& tej zasadzie poda w p:zeclągu trzech
i farbowane, mają wygląd skór bobrowycb. miesięcy skargę. a prośba Jego nznaną bę
lecz w kl-ótkim czasie farba się ściera i z dzie 7,a uzasadnioną, w takim razie zasą·
tego powodu użycie tych falsyfikatów na dzoue mu będzie. Opl'ÓCZ przypadającej na·
kolnierze jest niepr·aktyczne. Do lepszych leźno§ci. oddzielne wynagrodzenie. w lewo·
falsyfikatów bobrowych zaliczyc! m01na cie nieprzenos~cej. przy umowie termino·
tikóry malp i wydr na kolor skórek bo· wej dwumiesięcznego zarobku, a przy u·
bro'll'ych farbowane. Nie można lekcewa· mowie na czas nieokre§lony-zarobku dwn·
iyć i tego faktn. iż do barwienia skór u· tygodniowego.
.
'żywane s,. farby zawierające substancye
X Zarząd war s z a w s k I e g o t o Wa·
trnj,.ce. zdarza się bowiem dużo wypad· I' z y s t waj e d wab n i c z e g o rozeslal
ków. iż skóry farbowane. używaue na koł· do życzliwycbjego zamial'om odezwę. z któ·
iliel·ze. wywołuj,. 1vyrzuty skórne na szyi. rej wyjątki główne podajemy za .Gaze·
Nui ku~nierze skóry krajowe przycremnia· tą warszawską":, Rok próby, który prze·
ją za pomocą kopcenia. Obecnie. z powodu by lo już towarzystwo, utwierdził zarząd
nizkiego kursu rubla. bardzo małą ilośĆ IV przekonaniu, że hodowla jedwabników
skór sprowadzają kuśnierze z LIpska i po- z IJOżytkiem w kl'ajll naszym m oże być
slugują się wyłącznie futrami krajowemi. prowadzona, jako Iloc!atkowe zajęcie dla
zalecając. jako uajtańs·ze. ze skór opossl!m 'pracoWitych a mniej zamożnych jedno~tek
i zajęczychj te os tli tnie są farbowanl\ nil i rodziu. Zupelną wszakże korzyść z hokolor skór t. zw. srebrnycb lisów. Poding dowli tej kraj i poświęcający jej się
statystyki. kuśuie~ze warszawscy wydają wówczas dopiero osi ągać będą mogli, gdy
rocznie na zakup skór futrzanych okolo towarzystwo nIe będzie zmu~zon~, jak do·
438.500 rubli. wal·to~Ć zd wyprodukowa· Ląd, nabywane przez siebie kokony odstę·
nych w ciągu roku wYI'obów futrzauych po",ać pozamiejscowym rozwijalIliom i fil'
lu-ykom. lecz będzie moglI) 118 miejscu je
przedat&wia się w sumie 772,000 rs.
POOZTY I TELEGRAFY.
przerabiać na jedwab surowy i IlI'zędzęj
X W departamencie poczt i telegrafów wl&l!UII więc rozwijainiII. jest warunkiem
Ilowstal projekt u ż y t k o w a n i 1\ we I o· tnvl\lego powodzenia u nas nowego pl'ze·
c y p e d ó w d I a l' o z n o 8 i c i e I i depesz. myslu domowego. Z jednej strony pozwoli
W tym celu. w okolicach wielkicu miast. onll. dostarczać miejsco'Tym fabrykom su·
pomiędzy któremi Warszawa zajmuje trze· rowego materyalll pochodzenia krajo\V~go.
cie rniejsce. ,kol'espontlencya telegraficzna w miejsce dotąd nabywauego z zagrani.
w'letniew półroczu mieszkailcom le~ulljl cy. ż drugiej zaś strony dozwoli towa·
dostal'czaną bę,lzie pl'zez poslańców lIa . rzystwu płacić prowadzą~m hodowlę je.
welocypedach za I,ewną stałą , opiat,. od ' dwabników jak najwyższe ceny za wYPI'o,
każdej depeszy.
. .
dukowaue prz~z uicb kokony. Ażeby wszak·
X W instytucyach pocztowych: S z e· że podobną rozwijalnię towarzystwo mog o war Y. gub. archaugielskiej. '1' y s z o w· glo zalożyć. potl'zeba co najmniej potrojf
c e. gnb. lubelskiej i T i c h o r i e c k aj l!., dotychczasową liczbę jego członków. Z ta·
obwodu Itubailskiego. otwarto przyjmowa- go powodu towal' zy~two wzywa W8ZySLnie telegramów wewuętl·zuych.
~ich. którym dobro społeczeństwa l pomoc
PRZEMYS~.
biednym a pracowitym lety ua sercu. o
X Z Sosuowca donosi korespondent wpisywan ie się do gl'ona towarzystwa.
.Tygodnia", że kopalnie hl'. Reuarda. z roz· które. jako dzieło ekonomiczpo·filalllropij.
porządzenia głównego dyrektora p. Mau· ne ma wszelkie prawo do ż'lllaoia Ilopar·
wego. zaczęły w y p ł a c a Ć r o b o t n i· Cia od wszystkich obyw ell I obywatelek
k o rn z a l' o b k i w p o n i e d z i a / k i. zamożnych, dobl' ą wolą żywionycu. De·
zamiast w aoboty. aby zapobiedz ci'lgłemu klarl\cye należy nadsy łaĆ clIl biul'a towapijaństwu. -oraz powodowanemu przez to rzystwa (Nowy Świat 41). li. po otrzyma·
świętowaniu w IlOuiedziałki. a nawet wtorki. niu od zarządu zawiadornienia o pl,zyjęciu.
X Dla opracowania podniesionej przez wnosić odpowied' skladkę. Wedlug art.
oddział moskiewski towarzystwa popiera· II i 16 ustawy t warzystwa, czlonek·pro·
nia przemysiu i handlu kwestyi środków, tek tor wnosi 1ednorazowo przy wstąpieniu
dążących do usunięcia podrabi ań - w co najmniej 300 I'ub,. a czlouek rzeczywiprzemy iii e. utworzona będzie komisya sty albo jednorazowo 100 rub., aibo rospecyalna z udziałern przedstawicieli han: cznie po 5 mb. i l rub. wpisowego.
X ,Do departamentu dochodów &korzy
dlu i przernysłu.
X We wtorek odbyło się w Warszawie nadchodz'l z gubernij rolulczych COl'ali li·
trzecie z kolei p o 8 i e d z e n i e k o m i· czul.ejsze zawillłlomienia o H. w i e s z e II i II
S YI f a b l' Y c Z n e j. na którelU zatwier· n II. I' o k
b i e ż Ił c Y k II. m p a U i i go·
dzono między innemi następujące przepisy: I' z e I n i c z ej, ZW/llsz0ta prtez Il'orzeluie
Przy najmie kobią/. zamężnych lub osób IIQUlniejsze gospodlll'skie. a to dla bl'aku
nieletnicb. mających . oddzielue dokumenty zboża Jub klll'toftl do przel'óbkl. Wogóle
na zamieszkanie. SIJecyalne pozwolenie o· z zebrllnych dotychczas wiadomości wnosić
piekunów. rodziców lob mężów nie jest lIIożna, że 'I. część gorzelni zaprzestanie
wymagane. Umowy o najem robotników Pl·()dukcyi. Ola ułatwienia jednor~owej
mogą być zawierane przez 1'f1danie im produkcyi okowity z prosa Inb kukufydzy.
książeczek obrachunkowych. Przy najmie kt~ych znaczne partye w tyrn celu spo·
na termin nieokreślony. każda z umawia· dzlewll'lle są w Króles'wie Polskiem. laają
jącycb się stron może umowę zerwaĆ. u· być wydane czasowe przepisy. zapuy zaś
pl'zedzając tylko o swym zamial'ze drug,. okowity w skladach hurtowych. dla ula·
stronę na ł\wa tygodnie naprzód. Przed twlenill lIabytku drobnym spożywcom, ma·
upływem terminu umowy, zawartej z 1'0' ją być s~hedawane w mniejszycb parbotnlkiem na czas określony. lub też bez tyach.
X Z Miilska gubernialnego dODOli ko·
upl'zedzenia na Ilwa tygodnie naprzód przy
umowie nil czas nieokreślony. niewolno respondent. Wiekn". że znana f a b I' Y k a
jest obniżać płacy. bądź prz~ ustanowie' s o k n II p. AleksaHdl'a Sklrmunta w Po·
nie nowycb zasad jej obliczania. bądź przez rzeczu, w ]lówiecie piilskim, Ipodobno ule·
zmniejszenie liczby doi roboczych w ty go· gla już zwinięci II. Fabryka utrndniała
dnin. lub liczby godzin roboczycu 1Ia dobę. IdlkullOt robQtnikó".
bądź. wreszcie prze, zmianę zuad roboty
X Syudykat utworzony niedawoo z kil.
od szttlkl i t. p. Podobnież i robotni~y ku kapitalistów, w celu eksploatacyi
nie łORją prawa żądał! przed npływem ter· ndt,. Da Ilólllocy Rosyi. w)'.yla w

l
I

dnia 28/XI 18iJl r.
X Ouegdaj wieezorem odbyło się bardzo iuteresujące z e b I' a u i e o g ó I n e
człouków o.ldzialu tutpjszego towarzystwa
popierania przemysł n I u&Dtllo, 1. którego
sprawozdanie s1Czególowe Ilodamy w nu·
merze jntrzejszym.
. X PI'zy dzisl.t'jsze drożyznie ar tykułów
spożywczycb, ludzie niezamożul zmuszeni
b~dą podczas zimy ograniczyć zwykłe wy·
dat~i na opal. skutkiem czego węgiel ka·
mienny, który niezr.wodnie z nastaniem zimy WięCEj jeszcze zdrożeje, stanie się dla
wielu niedostępllym. Na uznanie IJrzeto
zasluguje zapobiegliwość jednego z pl'ze ·
mysłowcólV tutejszycb. który zawczasu po·
stanowił s p r o wad z a ć t o rf i 91u,zeda·
waĆ go robotnikom swoim po cenacu kosztu.
Jednoczellnie powstaje w Łodxi
w I e I k i s k la d t o rf u. który otwiera p.
S., pl'1.emyslowiec łęczycki.
X Właściciel la8u we wsi Boleslawów,
gminy Wiskitno. powiatu łódzkiego. łl .
Cbaim Lipszyc. rozpoczął budowę t a r t a··
k u II a I' o w e g ó we wlasnym lesie.
X W duh\ob ostatnich popyt na tutej·
szych targach zbożowych był wogóle sła·
by. Od wtol'ku sprzedano na stacyl to, warowej żyta 300 korcy po 1'8.7.65-7.80.
owsa 1.200. korcy po rs. 3.10-3.25 j ję
czmienia 250 IIorcy po ' rs, 5.30-5.50. Na
Nowym Rynku spl'zedano wczoraj pszenl·
cy 150 korcy po rs. 8-8.25. Siana. ałomy
i koniczyny wcale uie dowieziouo.
X H a n d III j ą C Y d l' Z e w e m w mle·
ście uaszem ~kupili znaczne partye drze·
w)\ w lasach okolo Częstochowy.
DROGI 2ELAZNE.
X Na stacyl\ch towaroNych dróg żela
znych. przylegających do Petersburga.
wprowadzone będzie wkrótce o ś w i e t I e·
n ie ele k tr y czn e. co da możność po·
więks'.enia czasu przeznaczonego' na przyjmowanie i wydawanie ładunków o'kllka
godzin na dobę.
X Rząd austryackl ma przedłożyc! ra·
dzie państwa projekt ustawy o budo
kolei z e S t a n i s ł a w o w a 11 o W o r o·
n i e n k i. ZalJowiedziany jut zl'esz~ pl'zy
przedłożeniu budietn. Kolej ze Stanisła·
wowa do Woroulenkl będzie galicyjlką
częścią nowego połączenia kolejowego mię·
dzy Stanisławowem a Mal'U1aros Szlgetem.
o które porozumlauo się już z rządem wę·
gierskim. Na roboty wstępne około budowy tej kolei wstawiono już do budtetu na
rok 1892 kwo~ 500,000 -zlr.
HANDEL.
X Przedstawiciele pl'Zemysłu I handlll
wypracowali. dla pr'Zedstawienia ministrowi
skarbu za pośreduictwern tOW&l'zystwa po·
pierania przernysłu J handlu w Petel'sbur'
gu. memoryał z prośb'l o pozwolllitie ua
zwołanie w jesieni roku przyszłego wszechruskiego z j a z d u h a n d I o w o·p r z e my·
sło w ego.
X Z Moskwy don08zą o nowycb za·
IV I e s z e n i a c b
w y p la t . Ogloszollo
mianowicie upadłości: Mikołaja Ant•. J egoI·owa. Konstantego Iwanowa. Irodowa I
Aleksandra Gawr. Dubeńskiego, których
zobowiązania wynoszą okolo 2 milionów
rubli.
•
X W roku zeszłym kuśnierze i handla·
rze futer omawiali projekt zalożenla w
W &l'szawie garbarni i farbierni s k ó l' fu·
trzanycu. Projekt ów Ille przyszedł do
skutkn. albowiem proJektodawcy nie mogli
znaleźć ' kapitalisty. któryby zechciał p~.
święciĆ jaki taki kapitał na tego rodza,lu
przedsiębierstwo. które w Warszawie ~o·
głoby świetnie pr;,sperować. W dawnIejszych czasach droższe gatunki skór fu·
trlanych sprowadzano wprost z Londynu.
dok,.d w stycznin. marcu J wrześniu zjei·
dżaj,. bandlarze z różnych części świa~ I
gdzie odbywa się każdym razem dzieslę·
ciodniowy jarmark skórzany. Obecnie ban·
dlarze tntejsi sprowadzają skóry wyłącznie
z Lipska. gdzie Istnieją garb ar ule. farbleI"
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styczniu do gnbe/'Di archangielskiej górni·
ka specyalistę. który na wiosnę przystąpi
do obejrzenia i zbadania źródeł Daftowych.
RZEMIOSI:A. I PRZEMYSł; DROBNY.
>< Przemysłowiec warszawski. p. Ale·
ksander Haubold. starszy zgromadzenia
majstrów tapicerskich. łącznie z kolegami
swymi. pp.t Mel'gentbalerem I Ol·thweinem,
powzięli załOial' zalużenia w Warszawie
r e n t r a l n e g o b i n r a I' y S n n k o w e·
g o d la I' z e m i e ś I n i k ó w. W proje.
ktowanym zakładzie znajdować sil} będą
liczne zbiory specyalnl'ch wzorów ry8u,okowych i ltsiążek ze szkicami modeli dó wy·
robów: stolarskich. tallicerskicb. · ślusar
skich.. bednal'lllrlch, brouzowniczych. ka·
mieOlarskleh. tokarskich. sztukatorsklcb.
gra werskicb i t. d.. & op,·ócz tego specyalni rysownioy wykonywać będ4 za nizkiem wynagl'odzelliem wuelkiego rb_dzaju
rysunki, począwszy od mouogl·amó., de·
seni do haftów, rzeźb i modeli do różńyćh
wyrobów rzemieślniczycb. nie wyłączając
poważniejszych robót. jak plany bndowlane
dla majstró~ rnnrarskich i cleslelakich.
Zdaje się. iż biul'o tego rodzaju jest bardzo pożądane dla przemyslowców i I·ze·
mieś/ników naszych. n których Ilowlono
zualeźć wszechstl'oune popal·cie.
UBEZPI'EOZENIA.
X Miuisteryum sPI'aw wewnętrznych ·
złożylo w radzie pańśtwl łlrojekt wpro·
wadzenia w Ceurstwie o b o w i ą z k owego ubezpieczania budowli w
n b e z p i e c z e n i 11 Z i e III B k i 8 III, jUli
tylko budowla uie jest IlMzpleczon, w
toW&I'zystwie pl·ywatnem. Najwyższy 8za·
cuuek ubezpieczeniowy nie może przenosić
'I. części wartości I 20.000 rs. Po nad. ~
sumę ziemstwa nie przyjmują ubezpieczenia.
Suma Ilbezpieczenia z taksy nie powinna
przenosić dla budowli pierwllzego rzędu
i.OOO rs .• tlrugiego rzędu 800 n.. trzeciego 600 i czwal'tego 500 rs.
WYKSZTUJENIE PRZEMYSł;OWE.
X Pod Petersburgielll. w okolicy CelAr"
skiej fabl'yki porcelany, o t w & r t & b ę
dzie szkoła rzemieHnicz& dla
d z i e w c Z'l t. z nauaaniem szycia. kroju I
baftowania.
X Istniejąca przy tow&l'zystwie techni.
cznem w Petersburgu stała komisya do
spraw wykształcenia technicznego urządza
w Solnem MiuLeczku k u I' S Y prac y r ę'
c z n ej. Zadaniem kursów będzie nletyl·
ko nauczanie pracy ręcznej dla zastosowania jej IV praktyce, lecz także przygotowanie kontyngenSll osób. mogący:cb późn1ej
wykładać ten przedmiot w różnyco szkołach,
•
WYSTAWY.
X Roboty około ul'ądzenia w y s t a w y
e I e k t l' Yc z nej w Solnem Miasteczku w
Petersburgu są prawie ukończone I rospoczęło się prsJjmowanie okazów.

Wiadomości

ogólne.

Droga żel_ fabryezaołódzka w tych dniach wypłac:lla urzędni
kom swoim wsparcie. o którego utwler·
dzeniu donosiliśmy w swoim czule. Pierw·
szy to przykład uwzględnienia pl'UZ za.
rz"dy dróg żelaznych krajowych utrndnionych. wskutek tegorocznej drożyzny. wa·
runków bytu ich podwładnych. co niulej.
szern notujemy z prawdziwem uZII&Diem
dla instytucyi.
Z bazaru. W ciuu ostatnich dwu !dn\
bl\Zaru. zwiedziło salę Itoncerlow4 1,190 osób. t. j. IV poniedziałek sprzedano biłe
tów IHO. we wtorek zd 580. Ogółem było na bl\Zarze 3.297 oa4b, prawie wył,
cznie cbrześclan.
Jubileusz Mozarta. Celem uczczenia 100·
letniej rocznicy śmierci Jaua Wolfganga
Amadeusza Mourta, grollo miłośników 1IUl·
zyki w nABzem mieście zamierza urządzić
koncert na c.e l dobroc~ynny w· dnia 5 grll.
dnia r. b. Na wypelnieuie progr&lllu zło
tyi! się mają same tylko utwory geDwDII'
gu Iulmpozyt.ora, .rozollli. aię takie. kUlre
orkiestra amatorska wykonać. m,ie. W dllin
tym ZApewne i w teatrze będziemy mieli

Zap8lftoa.

DZIENNIK ŁÓDZKI.
tp6!ObnO«" ~nla twor6w nIeśmiertelnego 1\Iistrza.
Gabinet Izyczn przy tutejszem gimna.
zyum męzkiem otrzymał.) w tych d.lach,
w dane od p. Y: Ilbersteina, kolekcyę
cellnycb przyrządt'tw', a mianowicie: l)
Elektr01llet,. sir W. Thomsona, slużący do
jakościowych I i1o§ciówych badań
otencyałów i ..J"utnic poteneyaI6w, powstajllcych
przy wzajemnem stykaniu się rótnorodt1yeh lIIetal6w I metal6w z płynami, oraz
do inoycll podobnych ilo~wladczeń . 2)]3q,Un"ę, składajęcą się. 4 dużych elementów
Bunzeua, wraz z przyr~dem do rozgalę
ziania prądu ~Shunt:s), przy użycio którego
możoa, przy doilwiadczeniach, korzystać
z całego lob tylko z pewnej czę~ci prądu,
dostarczanego pl"'~ez baterYę ga1wauiczną.
3) Galwanometr ,.sfliltsyjny, wraz ze s\&lą
oporó.w, czyl,i t. zw. pudlem z ol'oralui od
0,1 do 1,200 ohmów, do sprawdzania praw
Ohma, Kirchoffa, do mierzenia oporów podług 'metódy mós u Wheatatona l poró·
wlU'wauia sil ele 'omlltorycznycll podług
kompensacyjnej metody Pogg ndorfll, ouz
do \1!iełu innych doMwiadczeil. 4) JTzyrzqd
.Atupem do.doilwiadczeń nad Ilrzyciąganiem
i odpychaniem się I,rljdów, wraz z przyrzljllem Mfillera do wyjlLlluieuia dzialania
waszyn elektromagnetyczoych. 5) Termo·
I e/6/dryczny element
. baterya. Nobili. . 6)
V!lltametr BlmzenI/I l kilka illll3'cll. Wyucugóloiooe przyrządy, wraz z dodatkowemi, spmwauzone za pośrednictwem firmy Leppin et Masche i wykonane przeważnie u Siemensa w Berliuie, odznaczailj
si~, obok elegaucyi w wykoliczenin, należyŁę dokladno§cią. Przyczynią się oue znacznie do ścislego wyj dnienia uczącym się
fundamentalnych praw tego ciekawego i
watnegll dzialo .fizyki, jakim jest naoka o
elektryczności. Za tak bojny dar naleźy
się p. S. serdeczne podziękowanie w imieniu lIezącej aię młodzieży.
.
B.
01lara. Na korzyść towarzystwa dobl'l)ezylloości rs. 3 złoźył w admin' tracyi naszego pisma p. Władysław Sudra, z powodu .n ieobecuości swej na bazarze.
$lizgawka. P. Fryderyk Selllu urządza
Hlizgawkę ua placu niedawno pnez &leble
n8by~ym, obok posesyi mie!IZCZącej teatr
letni. Roboty trwają jut od pewnego
czasu i miejsce na ślizgawkę wkrótc. bę
dzie gotowe, a z nastaniem mrozów zaroi
się niewątpliwie amatol'ami sportu łyżwowego.
•
Teatr maryonetek, dawniej Artul'a RemHng, daili pani Schmidt, który cieszył się
powodzeniem we wIzy tkicb stolicach Europt, a 08ta"'e dwa mle8iące dawal przedstawienia w Warszawie w Eldorado, przybył do nas i z doiem dzisiejszym rozpoc~yna szereg widowisk w teatrze Selllna.
Roapoczyna "Don Juan", za nim pójdą
ioue sztuki odpowiednio do włlLllciwych tego rodaaju teatrom efektów urządzone. O
ile z dekoracyj i zewnętl'znego wł'glądu
mecbanicznych aktol'6w sądzić można, widowiska te niely1ko dzieciom podobać się

władz im podległych
stępujących wiadomogci:

do

o dostarczenie na1) w jakim stanie
s z koł Y P o c z t k o w '1 2)
II ada katda z ni 11 uczni, 3) czy w
szkole religię rzymsko·katolick, wykła a
oloba '"Iecka i jakiego wyznlluia, OI'U
'II których szkołach wykładaiIIduchowni,
4) do kUI'ych kojeiołów zbier ją się dzieci na n Ilk~ religii, 5) od jakiego czasu
pr.kty uje się uauczanie dzieci w kościo
łach, 6) Ile razy ua tydzie6 Jbierają sl~
tam dalad, 7) czy między n mi znajdują
się i te, które uczęszczają do szkoły.
• .Peterb. wiedQmosti" powtarzają donie&ienie gazety .Policejskijli włedomosti",
że są już zatwierdzone przepisy co tło
związków małżeńskich, zawien,nych
przez osoby różnych wyznań: prawosławne
go i katolickiego. W razach takich zapowiedzi wychodzić ulOgl). tylko w cerkwi
prawosławnej; osoba wyznania katoli ' ' iego, 7,l\miast Swiadectwa od księdza Ilarafil
katolickiej, przedstawić winna parochU
właściwej prllwosławoej dwladectwo od 110Iicyi miejscowej, :te ma Pl'awo 110 Z!lWllrcia ślubów malteilskich, policy" zaś kieruje się tu metrykami Interesowanych oS6b,
paszportami ich, książeczkami legitymacyjnem I oraz innenli dowodami pobyto wemi,
lub, w braku tych dokunlent(;w, poręczy
ciel twem oonajmuiej d wócll wiarogodnyclI
znajdują się

Ji264 ,

900 marek oa jedeu oryginalny ollraz Wereszczagin.. Kolekcya obejmnje eykl widoków PalesLyny.
••• SlIIIIlIIójstwl króla.
nOO pa.r tyRodninmi człowiek jnkiJ nucił siO a ..ostQ
Faidherbe do ...eki w S.int Loni w Senegal..
Po ."'ruuych dQpiero po
iw niach adalo
sie odnaleić zwłoki o mil pare za mi tem.
Były to .włoki kr61a, a raczej królika C or.u
Abmot1y N'Gou6 Fana, który w r. 188 zasiadł nn trpnie, jako jeuyDy potomek "damełó,," oen.galskich.
Ceyor od dł!l1SZego jut
eZll8U J1ozostajo pod protektoratem francnskim.
Niestety, nllwy król oie pro" ..dzil sie odpowiedoio do Iwego ukorbQowanego ltaoewiska,
utyw.1 bo"iein truoków nad miore, tak, i1
po trzech latacb lIJosia.1O go unosić do abdykacyi. Od~d c.arny monareb. wpadl w melancholie, która wre..cie doprowadziła go do
samob6~t....

współwłaściciela

kopalui i reprezentanta

rZlldu.
iedeń,

24 li topada. W sferach parlan\entarnycb ntrumują się i wzmacniają
wf §ci O poważnych zmianach mioisterYillnych. Między innemi mówią wiele, że br.
KI noky złoiy tekQ 8praw,zagranicioych
i zostanie wiełkim marszałkiem dworu na
lIIiejsce ks. Hohenlobe, który cofa się. zupełnie do prywatnego tycia, że stanowi ko
hr. Kalnoky'ego zajmie Beniamin Kallay,
d wspólny mini ter flnans6w, jego zaś
miejsce utrzyma dr. Dunł\iawski, eksminister finansów cisłha.wskich. Ta ostaLnia
nomiuacya byłaby poczytywaną za bardzo
demonstracyjlllj.
ęerlin , 24 listopada.
RZlld zamierzą. 110!lobl/o powierzyć specyalnej ankiecie 0lu'acowanie projektu reformy gieldy, a w
szczególności giełdy prQduktowej.
Londyn, 2-' listopada. Stl'a,szuy ol'kan
zniszczył prawie zupełnie miasta: OhailYII
i Bendong w Ameryce północnej. Z.ginęło
podobuo 300 os6b.
New-York, 24 listopada. G'I'ałŁowoy
ol'kan, po1ljCzony ~ iewl/ym deszczem,
zrządził nieobliczone szkody.
Najwięcej
ucierpi"ły miasta:
Waszyngton ł BaJtimore. Komunikacya tolegraficzna z miastami
temi obecnie przel·wal/a. Ostatnie tele.
gl'amy glosiły już, że w WaszYl/gtonie,
wskntek bu.r~y, zginęło 7 osób; IV Baltimqre cyklon zburzył kilkanaście domów.
Petersburg, 24 Iisto.padR. (Agen. p6łn :).
W~ural podobuo na polączonem l'osiedzenin kOIl.\Veocyi kolejowej i kongresll taryfowego, mial być dyskutowauy memoryał
.deparLI'mentll rolnictwa w przedmiocie. bbnjżeni~ tar,y!y dla plozelVozu bydłu. wysylauego za granicę.
Petersburg, .24 Iiitopada. (Agen. pólu.).
.i\Io~kowskij wiedomosti" pohją JI&stępne
w' domo~ci: do ministeryulD skarbu nadeszłl) od właściwy
organ6w przedstawieuie o "prowad~nie języka rnskiego do
załatwianill iuteresów w komitecie giełdo
wylD i bauku ' giełdowym IV Rydze. Z powodu tajemnej, a z uniwersytet~ dOI' packiego plynącej politycznej agitacyi, opr6cz
poddania tego Ilakladu naukowego pod ogóluy ruski statut uniwersyteck.i, majlj
jeszcze być przedsięwzięte szczególne za-

lO·.. "Doktora nieml w domu". Jeden
z tecbui~ów berlińskich wynalazł dowcipny
aparat elektryczny. J eśli doktór jest w domu, to " mieozk.niu Q' gó ...e zamyka
l)f~d elektryczny; n. ""lo zaś w bramio znaj·
dnj. si~ sz.fka ze Izklem lII.towem, na którem (Iojawi. .ie napis oświetlony elekiry..ności~: "Zara, id~, dr. MnIJer" , lnll: "Pro ••~
"ejść ń. górel" i t. p. Jeteli szyba Jest cie,"n~, doktora niemn w "omu.
*•• Bekasy. Z Zara donos". o pojawienin
sie ogromnej ilogci b.kosów "Dalmac.fi.
śwladkQw.
• Dr. Igul\lew ogłas7.& w jednem z I!ism Przed kilku tllli.mi dostlIwiano n. rynek )Jrzelekarskich, te na 1,852,689 popisowych z szlo 3,000 sztuk belms6wj Sl,nod.wony"b po
Rosyi europejskifj, któl'ych zrewidow!lno 50 centymóIY p.rn. W Z.rn ut"o ...~ło <Ile
w ciągu ostatniego pięciolecia, było 8,390 specyalne przedsitbiorstwo, m'hee na celu
I d y. t ó IV i o II ł >I k all y c h; IV 8ybel'yl na zakupy".nie pt.ct",a "og6le i dost.wianie go
46,676 Ilopisowych było I ł7, na Kaukazie na ryokl Berlina i Fruokfurtu, gdzie areny
zaś, w tl-zech guberniach, na 3,327 pdVi- oduośne stoJ, bardz" wysoko.
~** K'uglarz indyjski. W "Psychische St,,80wych byłó 20_ Przyjąwszy łudllo~ć Rosyl eUI'opejskiej na 95,000,000, liczbę zaś uien" pomiesz~ono ... tepul~cy Dpi. o pewmęźcl:yzn w wieko łat ~O - 25 ua 9.1%, Dym bieglym "swcj sztuce knglarzu. Tnej
razem z kobietami i dziećmi, wypadnie ćho mlodzl artyści malnrze, bed,e w lndyaeh,
"Yi:h umysłowo w Rosyi euro)lejskiej około poszli razem 01\ llr1.cdst"wlenio kaglarza indyjskiego. Przygotowaoill były borUzo llroste.
86,000, czyli 0.90;..
Kuglorz .jll~·il sie pr••" .wid •• ml pra"io nagi',
~--z
hw~łkielll dywaoa w reko. Stal on na ot Kolu8zki. Donoszą nam, że w środę ua
stacyi Koluszki drogi żelaznej warszaw- ,,·artem. równeoi Inlejscu, Otoczooy gromau,
sko-wiedeńskiej zdarzył się smutny wypa- lodzi około 200. Rozel~go,wszy swój dywan
dek. Jeden z llrekltwycb, obślizgnąwszy on ziemi, pnyst,pil ,lo zakl~ć. Dyw"n zacz,ł
się, spadł z wagonu pod koła, które prze- sie poruszać, jak gdyby pod oim jakaś istota
szły mn przez nogi i odciely je znpełnie. ~ywu sig znajdował i rzec'ywi§clo "krótce
Skotkiem nllływu krwi I strasznego bółu, wyszetlł z pud niego cblopczyk. Naraz w r~- rządzenia .
Petersburg 24 listopada. (Ageu. póło.).
nieszcz~śJiwy człowiek, wkrótce po wypa- ku kuglnrz. zon lazł sig kawałek sznura, ktcIr1
zwill~1 w klebek i rzucił do góry. S7.nUr w Dzienniki fl'ancuBkie podają pogłnskę, jad u, 'wyzionął ducha.
górze si~ roz ... i.,ł i zawisł w powietrzu n. koby ruski zarząd finansowy wszedi z hanWarszawa.
Projektowane jElit podobno p r z e n i e- dość znacznej wysoko§ci . od ziemI. Ohiopiec kielll francuskim w umowę, w myśl której
sienie szpitala św. Rocha do je- uch"yciwszy r~koma szndrek, wszedł jlo.im ten ostatni ma zali'czyć ministeryum skat'dnego z pawilon6w szpitala św. Jana Bo- i zgi.~1 nil pewoej wysoko§ei. Kuglarz za- bu 150 milionów franków w srebt·ze. Jak
woloł na niego i ~acz,ł z nim rozmowo· utrzymuj, nBirżewyja wiednmosti", tutejt.ego przy ul. BOłllfl·atersklej.
Przedsiębierca, inż . Bdutin, przedstawił Ohłopiec, bOd,c lIiewidzinoy, zaC2~l ' odpowi,,- sze koła bankiel'skie uważaj,! tę pogłoskę
magistratowi projekt budowy '40 b n II y 11- dali hordo, a kogi orz goiewał siQ, wreszcie za bezzasadną. Nal wiosnę roku bieżącego
kó'V ustępowych publicznych sam "szedł po sznorze z ootem w zgbaeh i miał wprawdzie istnieć pl'oje"t zamol·tyzow Warszawie. P. B. chce zbudować je zgiu~ł w górze. pozostowiBj~c zdumionym wi- wania 4% obligacyj skal'bowyclt !polskich,
swoim kosztem i pobierać opłatę po 2 dl1 dzom tyłko .. isz~cy w pn:est... eni szourel.. (które były wypu zczoue IV walucie sre5 kop. od osoby; J10 uplywie lat ' 12 listę N'raz spad. jedao nogo cblop , potem dr.- brnej), obecl/ie jelluak wszelkie rllskie konwel'sye za granioą zostały odroczone.
py mają przejść na własność miasta. Na so, Jl~otgp.ie r~ce, tołó" I nakonlec glo
Berlin, 24 listopada. (Ag. p.). Na !luiabudynkach tycu mają być naklejane ogło Wkrótce, spuszezahc oi~ rekoll\l1 po szu orze,
2).wil sio sam kugl.... zabójca, zebral JlOJe- dllnie ua czellć p. ~iersa byli zapros7.eo.i
szenia.
DlOgą_
W Dobrzyniu nad Wisłą, gdzie dotych- ~y6 ..e CZ4lścL ciała, złoiyl je razem, wymówił p,omi~dz'y runymi: hl', Szuwalów, lu'. MUl'aPobór .wojskowy.. WOZOI'ł\i, tutejsza ko- czas, oprócz jednego polskiego sklepu spo ' pewue zakl9cia, nakryl ciolo dywnnem, s pod wiewl s. Radziwiłł, minister dwom Wemlsya }IQboro. rozpoczęła czynno~i z 'po- :tywczego, niebyło żadnego porządnie 111'0- 1«Mego " tejte ch ... ili wysiledl cllłbpiec tywy deI, sekretal'z stanu dla spraw zagl'auiezpisowYII\i 2 go 'rewh'u, który obejmuje m. wadzouego sklepa, taR', że mleśzkaócy i zdtowy i przeciso~IY8Zy ale przez' "idZÓw, Dych, Marschall, generaŁowie: Werder i
!leI, tudzież lune osol>y.
:lgierz i gminy Nowosolną, Dzier!4znę, Dobrzynia, oraz mieszkalicy okoliczui, mu- zgi.~i. n.rdzo wiele osób bylO" ś"ladkiem
aryi, 24 liBtopad.a. (Ag. p.). Rallea
Lućmierz, Łagie.wniki, Radogosz.cz i Bru· sieU ndawać się po zakup do miasteczek widowiskA, n jeszcte wi90ej o niem slysuło.
Rozumie
oie,
te
••
tó
rzeczy
oiemotuboo,
ale
StaIlU
Plesk przybył tu dla oregulowalli a
życę. Dziś rozpoczyna się lOSOWAnie.
są iednie", powstaje sklep spółkowy. ZaMały ogień. W nocy z grody na czwar- kładają go ziemianie okoliczni w porozu- b~dt co b,dź wszyscy obecni byli ich świadk.mi. z dy,ektorem .. CI·edit fonciel''' kwestyj,
tek, w sklepie p. Ciesielskia,;o przy prze- mieniu z inteligencyą Dobrzynia. Otwar- Dwóch .rty.tów m.l.rzy szkicowało z kolei dotycząeycb ostatniej' pożycliki ruwej.
dłnieniu Illicy Ogrodowej, wynikł ogień. cie sklejlU spółkowego, z któl'ym ma połą iu,ce •• 80b" momenty widowiska, a trzeci, Regnlacya \ll'Zycbodzi do skutku na waZaalumowaD)I 1: oddział tr~ży ogniowej czyć się istniejący skłep spożywezy polski, za pomo", .paratu mom.ntalnego, zdejmował runkllch zadawalniających.
Petel'8burg, 25 listoPIlda. (Ag. )lłn.).
oohotniczej Pl·zybył na. miejsce wypadku ma nastlwlć z początkiem rokó przyszłego . fotografie i zd~tfł zaop.trzyć siO w caly tu_,
W }lOrę j pożar stłumił hard,o uybko,
Petersburg. Z wiosn!} roku pl'zyszłego zin zUjgt. Kiedy po odejściu ze sceny za",,~li Jak dOl/,osi " owoje wremia", bawiący w
malarze.
dzielić
si9
swemi
wrażeni.mi,
ok.zalo
Petenburgu
bułgal'zy, \lp.: Cankow
GruSkaty uieznaczne.
" ,
Cesarskie iow zystwo aklimatyzacyi zwiePożtlr. Przed kilku dniami zapalił 'IIię rZllt j roślin wznowić ma k o n k u l' S Y sie, te ' 3Zkice ich rysuukówo tes.me "yobro- jew, Bendel'ew i Ludskauow, któr~y wydach słomiany na doIlln Maryi Janel w Kou- h b d o w I i P t a k ó w.
taly zjawisku, nie na \leg'.tywach Cotografii słali do LiwRdyi telegl'jłm z POWiIlSZOWIlwidać było tylko, jak t.. arze widzÓw IYyrably niem z
oliczno$ci obchodu dwudziesto~ta.utynówku, gminy Raze\\". Ogieil Wcze~uie spostnegli ruieszlrańcy poblizkiego
TO TR i MUZYKA.
tu zncl.kawieDie. to zdomienie, to przestrach i pięciolecia \lotycia małżeńskiego Ich Cejnk 'IVrac.ły oie to do góry, to Iła dÓł. Wio sarskich Mości Najjaśnił\Jsr.ych Państwa,
Konst8lltynowa i pośpieszywszy tiumnie z
~ Dzi~ w' teatrze "Victoria" wystn- dać tal<to hylo, Jak koglar. to talii, to tu otrzymali od ministra Dworu telegram,
ratunkiem, ugasili. Straty poązkodowany
wiona będzi~, po raz pierwszy, arcywesoła poknzywal r~koma, ale ani cbłopea, oui szndr wedlug Jdórego Najjaśniejsi Pall~tlVo I'oleoblicza na rs. 50.
ani ' OOlu, ani rasz.nia sIg dywanu, ani cili Il od~iękować im za wyrażone przez
Wypad.k. Onegdaj. MIli R., idąc po farsa z allgielskiego p. ti " Niebieska grotschoda:ch w botelu Ruskfd\ · przy nlicy Po- ta". BUI'łeska ta al/gielsklego pisarza wchodz.. ia po BZnorze, nni oder2oi~lycb człon- oicb ucr,ucia I życzenia.
Petersburg, 25 lisLOpad,\. (Agen. pPln.).
ludniowej, poślizgnęła siO i zlamała nog-ę. Piunero, cieszyła si~ w Warszawie wiel~ ' ków-sloIYcm uic wiecej, oprócz •• mero kuObezwladuioDą oduiesiono do )Iumeru i kiem a zasłużollem powodzeniem. Dyrek- glarza z l,"wałklCm dywanu w r,lut, n. Coto- Otrzymane dotąd sprawozdania nie daj'ł
jeszcze zupełnego obrazu katastl'ofy kolewezwano lekarza, kt6ry przedsięwzl~ł cya wystawia "Nitbieaką grotę" z nie' grafii widać oie bylo.
zwykłą staranności Q; sprawiono nawet nojowej pod Orłem. O ile się zdaje, wy paśrodk i zal·.dcle.
wlj.~
dekot'scyę
do
aktu
dl"Ugiego,
wyobradek mu~iał 'mieć sztrasżl/ll wymiary. 't'I'zyKradzieże . Onegdaj, stróż przy fabryce
p. Rosenblatta zatno;YlIIsł w bramie rob - żajlłcą właśnie nl~bieską grotę· GI6IVne
dzieści ~rupó\v leźy, obecnje Ila miejscn.
R~eka, fatamowa,na ao obsłngi pobliski~go
tnika, przy którym znaleziono 25 arszy" dwie role odegrają pp. 'frsllSZO i WinkIel".
W niedzielę dana będzie, po raz pierwBerlin, 22 listopada. Tutejsze poselstwo młyna, miała byt! spnszczov'ł dla umożenów 1I0jki. Towar ten rpbótnik miał owiszy w bieźlJCym sezonie,operetta, "Bieduy brazylijskie otl'zymuje z Rio de. j\\uelro bnieni~ tłalsillych poszukiwań ollar. ,15-tu
nietY;,na sobill pod obraniem.
następującą depeszę ,rzędową od ministl'a rauiouych prze wleziono do szpitala w Orle.
Wczoraj, na Starym RynkU, wł04ciance Jonathlln".
spraw zagranicznych, Clermoot'a: .Spokój Rozbity pociąg skladał sIę, oprócz lokoBtcllkowskiej złodziej wyciągnął z kieszepanuje we wszystkich stanach, z wyją- moly\"y, z jednego brankardu bagażowego
ni chusteczkę, w której znajdowały' li~ -4
ROZMAITOŚCl
tkiem staIlu Rio Grande do Sui, gdzie n- i 8-miu wagonów Qsol.\Pwych, z których jerublI! i ociekt
lapis. Z Berna t1ónooz~, t.e zmarly tworzlła si~ .jljnta" (rzlI.d prOWizoryczny), den 'mięszany l-ej i ~-ej kl~sy. Z tej licz(kied kilku tygodniami proCesor uqj,wersytetu zajmująca Oleprzyjazną postawę wzgłędem by dwa wagouy osobpWe ~padly do r~eki,
Pouit:kowanie.
Zarządowi tntejszego towarzystwa do· w Bazylei, Hoppo, •• pisał ,ieks., c~ć s"o- rządu związkowego; rząd przedsięwziął wagon mięfzally stal/łi w pop~zek mostu,
jego maj,tku, a mi.oowlcie 9'/, miliona Cran- grodki celem 'stłumienia ruchll auarchiczli~- dwa wagony osobowe rozblly się na pobrór.zynnoścl przesłał dyrektor, p. Karol
Holf, rs. 25 na kOtzyść "bazarn dobrOC~JI ków, n. talotenio instytutu dla b.dunia duszy go, który jednak, na szczęście, ograuicza chyłosci IIjłsypn, ,a tl'~y PQzqstał,Y" lIa płau
ladzkicj
(filI' "Stiftnug onr E'10rschuog der się stanem Rio GramIe. Rozpoczęto wła- cle gdzIe takt~ pozostaŁ lVIIgon towarowy,
nego", a nadto wagon węgła kamłennego dó
rozpol'Zl}d2enia.. Wspaniałomyślnemu ofiaro· menscbU~ben Setlc"). Spadkobiercy, daleey śnie blokadę porta Rio Grande. Zliesztą, pęlinlęcie b(lud&żu li;tórego stało si~ powodem wykulejenia pociągu. Branka"d
dawoJ' składamy niuiejszem serdeczne po- kr."al w Haoowene, jlróboj, Jetlll.k testa- rząll postępuje w sposób nmiarkowany".
Paryż, 2,3 listopada. Górnicy w del'arta- z bagażami utkwił na Ilochyłuśei nasypn.
dziękowanie.
PI'ezes: Beinzel, sekl'etarz ment ten uniewa2uić •
*•• Obrazy Wereazczaglna. Clkl obm- menele Pas de Całais nie uznali sądu roz· Na lDośąie uę~kodzolle Sił tylko belki 1/0RcnHU1taler.
ZÓw Inokomi\eso malarza ruskiego, Wer.sz- jemczego, wybrauego przez I·r.ąd, a s!..'ła- Pl"zeczue. Prukur/(tQr przybył. już ua miej• Na .klitek rOZl'Orzljdze'Dill p. DJlCzeJni- «"glna, Ipnedano " tycb tłni.eh w N.,,-Yor· dającego sIę z ss mych urzędników; cucą soe w celu wyprowadzenia Medztwll.
I
ku.krtJu, gaberllatorzy rozesłali ok 6111j", ku za sunl~ 510,000 marek, co wypnd,t po oni, aby sąd składał się z robotników,
Orzeł 25 listopada. (Agen. pól.), Przy
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DZIENN IK ŁODZHI.
3
I'osbiciu śi~ pociąga kolei I>rło\vsko·grla· de Janeiro telegrafa
j,: Wszędzie panaje 99.70 75, 80 m., v-e.i ""7i 100.00 it<L t 9 70,75J
.skiej no. moście na rleca Opt.cha. do rze· \10kój. Cat Brazylia.
DZIENNA
80
STATYST
kUp.:
5"
YKA
obligi
UflINOŚCI
IIIl&sta Waru.wy auie 9S.5u
.
00. wet i stall ruI> ąd..
98.00 bp I'J.ko.lo: Berlin , .... (",,,d,. ''1"
ki spadły dwa wagoly. 4\ a zaś r.zblte Gnode do oJ.
Ib.lteiltwa .awarte w duiu 26 li.topada:
uZDała nowego prezydent a. Paryi 3"1.. \II ,ed.e!i
S',•. Pel.rlLarg 6'1.. WartoU
legly na ~ocbylości plantu kolei. a <lb?k Nowy I ząd już
W
p
..
"I
k.lenlk/tł.
1:
Roch
Safrańokl
z J •.
się zorganizował.
kul'oOU z potr.e8l1i~
IisLy &&itawne sl6Jó8lcie
nich jeden wagon bagatowy , Wagon m\f~·
Smaglewska
Paryż, . ~ Jis~opad8. (A.g. p.). Sąd a· 2ll1.9. lO""" I i 11 7l .~, Lo.I,i 31.7. IiRt, Iikwida. Iiann.
W parani aWlllgieJlcklej. 1: Ferdynand J au.. &
uany w poprzek mostu. Pewny.:h dllD1Cb pelacyjoy skazal
al'cybisku pa z A.ix, ks. cyi .... 183.7, poiyoli<a p..."io"" I 17(.2, II 95.0.
Paw. HerteJ
o liczbie zabltyeh i ranionycb doLłd nieIDa. SouQ)e· o lard.
Wrn ...... 25-go listop.da. TUI( na placu Witko,,·
na 3,000 fr. kary z," Da~ skIego.
Z.. arll " dnin 26 listopada:
PB'Ieniea. 810. ord. - , pst ra i dobrA - Orzeł , 25 istopada. (Ageu. 116In.}. Dzig pl anie lis u obl'ftżając
Katol/oy: Dllieei do lat 15-lu smarł. 5, w t-j
e!r0' z powodu pieł· biała 810-825. ",Loro"a
wyciągają wagony z r 1.eki. Do szpitala gl'zymki do
iyto ll.,w.. ehłoJlC6w 2.
dziewc.ąt
Rzymu, do ministra Fallil\res ·a. wyborowe - -750, luedpie - - -- , -850.
3, dorosłych 5,
""tlli",~ w Orle oddauo 8 rannych. \V pobliiu mI).·
w t~ liczb", Dl~śczy.n
l. .. .rn.n,,""'ie:
Paryż . 26 li topada. (Ag. p.).
W St. .- -,jł e~,"ieu :t j 4-0 "Id. 500- '1". otri":\OO- MIll1Uat. C..c"wi.... ł.lat kobiel
31. Willtelm Bajl!t, I.t
stn złożono do 30 trup6w.
Etienne .aresztow ano szpiegów angielskic h: 330, gry~. - - ,- o ..epik I ~",I - . .ilon", M. FraaQiuek &łIlicb, tat 9S, lUawery Bichter.
I rzepak
Władywostok , 26 listopada. (Ag. p.). e· Coopera j Ruduela,
ZIIU. - , scrOt'tb 1)OI1IY lat ł5. J6~ hoIIosak, Id 59.
którzy przyzuali si ę , -.::. I cukrowy~1'8
- - - , rasol!," - - zon roboczy na sybery;skieł kolei żeraznej że chcieli nabyć
kOf"ee,
Ewa.gellcy: Dzieci do /&t 15-tu Ztu rio 4, "t~
oroń rnsq~
kL. tSA j gll.ua - - - , nle, n8łl"k,n.y
'ł
może być uważany za uk,ńezons. Z 2~Ol (J
liczbi. thłopców a. dllie"C%l}t
3.
Pekin . 26 listopada. (A~. r).
~[on· h,i •• , - - - •• Illit! ,kartoAe - - - za ko · w tej Iic.'Ie mtu.y.... 3; kobiet -I, ..doro.'yCh
sł iui sześciennycb robót ziemnye I pomlę· golii wscbodoie
:
j wskotek podiega
UJ· ~z'ltw;biOl> ' ..... Icy 600, tyta 200, jocs,oienl. WiI helm Hani, 1M 24, Ernest E.hrardmian.,."icl.
Cbristoph,
dzy Władywestokiem a Nf1(olskielll, na nycb tOWatzy5tw
lat 67. August BlIhnke, lat 67.
wybuchl\lI" bunt. Za· 30-, OWSR. 200., .:rooh11 polnego - kortly.
przestrze n i 10-elo wiorst ua gl'zbiecie gór mordowa uo księdza
Starozakon
ni: Dzieci do lat 15-to z"", rlo 2, w t~
i kiJku chrześcian.
Warluwa. ;;.go Iistopt.diL Okowita.
Si cbota.Ałyn i ich rozgałęzień ; wykonano WySiano
. Iiubi.. .błopeó,. 2, d.ievrCSlji - dorod,ch 2.
wojSko do dyspozycy i władz nie- za wiadro 100' : 12.o-~ brtló z l>atr\C HIlrt.-okl.d
2 ., 11.77' w tej liczbie męteSJ'zD ~t ..kobiet 1, a mianowicie: •
już część znaczoiejszą w skałach. bo 150,0~0 pl,zygoto wanycb
netto
bez pot.r,~.: za 78: g.3i' brutlo z potn 'lłlt! lu..l Lojb Hoj.owicl , lat a6,
Uli. takle wYlladki.
&Il& D....u.r.
sążni sześcieunych; zbarll>wllno o koło 50. Glu
l , nelto. bez potr.... SZYDkl sa wiadro t iJO": 12. r7 lat 46.
Petersbur g. 26 Ii~topada. (Ag. p.). We·
rutto z po trąc. 'l/I.. 11.92r netto be" potrąc. za
mostów, wZlliesiono trzy budynlii stacyjne dlng ogloszeni a
b&llkn państwa, posiada- 78': 9.l~ ti~llttb
Wpotrąc. 2%, 9.30 netto bez potr.
l dwa budynki k oszarowe dla ro tnik6w. ezom ~a8tawlonych
w tym banku tynJcz\I.
LISTA PRZYJEZDNYCH.
I
zatrudnionycb przy bdllowie kolei; dosta· sowych świadect
w premiowy ch Iistow szó·
Grand .tel. L. Grhbaum, A. R&nch, Simson i
wiono 200000 Iludów szyn, a oczekiwa na stęj emisyj, jeżeliby
A.
LI~ro cz z Warszawy. A Witt, J . i K. Mitro·
obie iycz,Yli zaci'ł.
LICYT ACYE .
jest d08u~va 27.000 lasz· do Imjanla glląć. lIa nie .d.tlszą
faliO .. z Mosk"y, J . 1liteeh. petersburga, B. (ffl)s
"oży:~zk~, mają być 'po·
Dnia 9 grudnia r. b, w kaM<llaryi komisyi dla • ~gl. M. Weinberg z Tomaszowa.
sZyll~ tlldzie~ przyrz ą J6w telegraftc znych ~zylllon~ takle .u~at\VleDl
a,
ze
IlI"zy
zbllz,a.
Hotel Vlotorla . .łI.othmil, F. Le"eutal. St. Friede.
"udo",
1I0sy " m. No"",Mi6l
dla calej linii. Zawarto kootrakty na do· Jącym SIę ternllOle
II~ li·
wllłaty, ty k P 18 I, cyt,cya u. wybudow.uie Jąoatu.ku,JI& odb~dzle
.f_e Bugu.Z.· Korllj[oId i Gridiger 11 Waruawy. _ . prolr. piotr.
sta"'ę słup6w telegrafic znych na całą linię, I' na kai.dy list
cbodulUl w osadzi. BlOk, gub. łomtyńskl.j, 2) ua okr. Sąall Gejcyg z Piotrkowa.
.'voieś~ będą llOu·zebo\!a.li.
tudzież zamówion o iOO,OOO podklńdów na
Hot,t Pol.~I. V. Osińaki z Warszaw~ Gorczyń ·
Berlin. 26 lis topada (Ag. p.). Ml1I lster ,lost.", m" ", ..ł6w drzewnych do budowy le40i
Illostu, 3) n. wybodowauie małycb mostków Da 11- f~h:n gzG~:d:i.. Dzied.anolf
prze stl'zeń 100 w ~orst. W roku 1892-gim Gier~ w~jechal.
3ki ze
z Berlina.
gierst\, D.
uii IZosy Kołbiel·Ostrów i 4) na dostaw~ matery,..
robo ty ziemue mają być dokona n&. na III7:e. / WI.eden, 26 hstUJlaila
,
(Ag. p.). Na posie· 16" drzewllych do bodowy ttehie mootków.
strzeui 300 wiorst. Otwarcie rn<:llU spo· i dzelllu parlamen
tu podc:zt18 specyalo}rcli
dti ewane j e.d w je~ielli 1'. P, na JlI'Jes~'ze - r?zpr~w. doty~zącyc
ROZKŁ.AD JAZDY !,OCIĄGÓW '
l.1 projektoP )enerl\! an·
ui jlomlpdzy Władywostokiem a Nikol· tisemlta Pattal,
pOIJlel' oy przez miDI tl'8
do
EAda
siiem. t
TELEGRAMY GIEŁDOWE,
GODZINY i ł1mU;rY
sl;.~l'bu. Steinbacb a. postawił .'voiosek,.zmi~.
8erlin. 25 listopadA. (Ag. p.). P. Giers rzający do tego, . aby,
przyohodl': LFlSI3ul 101151 '1301 8/:1811013
. z.anll~st oblllżeUla
przJjmow
dzisiaj
aoclerza apr! .
PG.datU . od
S'I\}. kla:sy lu~o·
55 /
i konferowaŁ z nim dlu l7 o. O godzOle l Ś;;I. powlększooen3joledm
odOhodl ł<
5/5519135
były pOOatkl od wielkIch
Ztq,IB"V9
z polndoia ,mini ter pn:y'7nował 'sekret n:a kontrrboe~t6w. H1'II~ia
Foiz
zaproIJJ;l
0ował
Za
weksle
krótkot.r .. loow.
przychodsł
stanu mim eryum s raw zsgl·8uicz nycb. przęk&7.arue powtórOle
obydwóch wOlosków U& Ber1Yl za. 100
I- ł 50.!'I)
51.55
MarschaBa.
do Kola ••k
65Q 8 39 230 7 O~ łO~
t omisyi pod tkowej dla WSZęcHstrililnego" Da LoUJ'y\I ... 1 L.lOr.. .• .• .•
i035
BerrA, 25 listopad". (Ag. p.). W,ętłll!ff ~o'pił\iowapta, co te'
_Skleruiaw
ic
800
ua
.
Pary'.
z~
I~O Ir. . . . .
BU
ntis )lJnici
rzyjęto.
H.!55
41.20
wiadOOlości II pa: ego h6dła., 'i4rM.~. clah
10 Oj
.
n Wu~",
8S.~O
0!1Y I·azem. Ż" koJ ~m Jlolskl~m .1 k!u- 11ft. WIedeń za. 100 II,
1020
Giersa ma cbarakter prywatoy . Wizyty bem oheuwart a
t~uo % koi,,,,,,. giel,ly
t, A.lak••ndro\u. I 35
9przecIw Jlar~y l memlejego u mężów SUOD " potwierdz aj ~ylko eko·libera lnej i mlouoczec
Za papiery pa~8hto ... e
"Piotrko ". .
9 52
10 SO fllt
bon1.
wiarę IV zachowan ie pokl>ju . W kierunku
Listy likwldacyju. Kr. Pol. .
n \tranic,
23,
977S
445
97,7
UBk" PO&YC"o. w:schOtbtia •
polity ki Rosyi zmian ulema :iadnycb.
100.- 100." Sosnowca
25" 9 J5
UO
Ostatnie wiadomości b.andlo\\'ł'.
j,"o }loz. 1VeWlllO. r. 1887
• 9525
Berlin, 26 listopada. (Ag. płn.). Przy
j)l.75
h TOl.I.u.zowa .
10 15
Listy z~st! ,io... eryl I A B. 10~.BO
ił.
100.80
I>dbieraniu przysięgi 00 reKI'ntów kO~JluSU
",arauwa, 25-go liątopt.da. W.k.l. k~6t. ter' • . na:
."BKina.
2 01
"
ID A B. 1(lO 15
100.20
gwardyi. bezJlo~rednió po prayjęclu p. mi· Berllu (I d.) ~J.65, 5q, .5•. 40. 35. 3il ~p.; (,oudyn LI." za.t. ,'m . .... "
~er.
r.
.
102.S101.75
nhr&ogr. ~ '''''''
951
m.) - - - - ; rary. ( 10 d.) U .ÓD, 40 Irop.;
nlstra Giersa, cesarz WilIlelm powiedzia l: (3
l'
II
,.
.,D,browl O, b.
V.
l UO 100Wledeó (8 d.) - - - _ . 4~(,. li.~, m",iil&eyjn
821
lęt
e LI.V '&dr. ill. L<Mhi S.ryi [
• Wy zapewne tylko w czasie pokoju bę· Królestwa Pol.kregb
9875
"
Petersburg
.Ioż. ~'JOŻ,d. 97.75, 80 kup;
...
10 38
II
dziecie mieli sposobność okazać swojl) takiei male 97.50 iąd.;
98ruska potyczka w~cho" HOlkwy
10
53
111
ł 03
98 dzielność i męztwo".
dnia II·ej emisJi 101,00 kup., m..j emisyi 100.00
11 'Viedu.ia
I:iełda Berlińska.
•
530 752
433
Sztutgard , 25 Iistopl\da. (Ag. pl n.). ko~ j 5'/. ruska poiy""k& premiowal ~ IBM r. 1·1ii .
r
"
5,
Krakowa.
tr,
emtsyi
Z
r
d.2
750
-; taka.ż z lK66 . JI~ emisyi Przybył tu. celem I>d wiedzenia królowęj
Banknot.y ruskie 7.t\rl\z .
- j 6'1. rotycua we ... u~l",ba z l 7 r.!I5.2ii
n 'Vroe1&"ia.
197.75
9
II
193.10
4016
,
"
,,'" ~ 0I!t.l ",
wdowy. Jego Cesal'Ska Wysokość Wielki ••a'L 0'/• . listy za.tawn•• icm.ki~
197.25 19J~,
r:~ set.J:i lit. A
" Berlin&.
H8 6 13 626
6 35
Książe Włodzimierz Aleksaud l'owicz IVI'az B lw.BO ząd.. 100.50 kup.. m.J .~ryl lit. A B Dyskonto prY"aUle . . . .
2'/,'/,
a'/.
100.15 zą'l., 99.9; !mp.) ' ' I, UstY zasta1YP' jD,. ~ rz Dostojną Małżonką i Córką.
,I ..a"'! t ....j leryi 102.00 .3d.. n,ej seryi 101.50
U
A.
Cyuy
,",na_.e
grub ..ym .rnkita
E~.,
Londyn. 25 listopada. (Ag. p.). Z Kio ID.. seryi 101.00 ż d, · ..I;v-..
wyrato,l .. c.... od godsiny c>-eJ wiecsorem do goI.ryi 100.0" . d..
dsiDy 6-ej
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Łódzki.

,VlCTORlA.
W sobotę 28 li~top!lda 1891 r.

h

A.
NAUCZY CIEL

RADOMSKA FAllRY,KA

N.AL~GBAP:l:l

poszukuje lekeyj . Oferty w Admi·
ni.stracyi ,,l)zienni ka" pod lit. S.B.
.23ł5-3

nu PAp

GI1Z
IE RoS VI
-

Ó

Do farbierni

bawełny poszuklJe się

:zdolnego FARBIERZA

Nauczycielka

.
. , ki
glmnazyu m zeDS ego,

'k

po, a, po·
lllltyeblhlast. Bli1sze nczeg6ły odzie- szoknje lekcyj lub km·epety
cyj .
la Markos Poncz, ulica Cegielnla Oferty w Adminisu 'aeyi "Dzien·
011 XI 27.
2369-2 nlka pod sig. "Władysla,.-ie".

Niui~~ka Grota. Le&Zni~a]tJwatnap.~a~y~!lt~~y~:~j~u~. o~ Młody Człowiek ~I)~;w~~~c~:~~!~jlk!.

~~
'
n , b dul-' d
Krotochw ila w 3 a k tac h, L ,V. rwe
I prawdz""eJ ti,bulJu francusk,eJ
!leglel. IIle,,I I ..
e o "I . om sklejan.
I.e. DerDlerl
b'
>8 Vartoc he., aDali- umiej ••y czytać
..
dl
dz" la'
Pinero. tlómaczo na z łn·giel.skiego. Wagnera IIi {ił, wprost
binra Ih!e- lowanej przez .Laboratorynm Chemiczoe ką I po niemiecku,i jlisać po J,IOIs\a, ~o 11\1. cay SI HIlllej Co. . a O .Ie n~&
po ... ok~e _1<\1" naUŚk pocaątkowych I mozykl. UII _
OS OBy.
fonów
Warszswskiego Uuiwersyteto.
ca
azwajeara.
.
w0ŻRego
.
.
.
lob
.
konduktora
ca rednla M 31, drugie piętro.
d '"
lIanlI. r~dca yolicYl p. ~mkler
N·j·~i<V mkońcEllne ze wuy.tlleb
pLwarL• .., .,e~nl.
omnibosach.
ol1.lt0dslllJ' S'
adres: ni. Za·
. /, ..ana dotąd znanycb.
Nab11'ać je można w rz .,.ska
2257-3
bab~la,)~go .on~ p-m RóiaMb
li l U63, dom Brzeziny
u Jakóba
•
•
UcWOIIIJ\ "'. UJe] porady.
. •
znaczniejsz
ych
sklepocb
dystrybucyj
){eIClO, Jej ~.z plerw·
oycb.
R
gle,bkiogp.
OiIgr9-10 c.a.,enOle D·to~ Brzozow - Pp. bau11uj\Cym ods't~uje si9
2301z
wy
...
~ ,.,...
stOlllwny
."!,ego mał.~..tw p. TrapgO
• .a.l, ch<>zi>lo} szczęk i z~b6w..
.
~ształcatem a~·
rabat
LiIi Molton, sIOstr a.
ukowam pO'E1lkDJe le~cyr nr.nk p"rrodni·
Od.
g.~O-l1
w
n,edz
..
poniodz
.•
środ~
l
SKŁAD'
Izabel,
głÓWNY
p. B'Slea·Janowsta
sobotę Dr. ~Iklernlk, cboroby
czych - . wykł~dy w Jęztku polskim l.n b
11
W11łO·DZI
Pet"':.~, dyrektor polioilp. Wfgrzyn
..
francuakim ; dl\Je lekcle Języlt6 ..: poiBkie·
oczu, .
. .
MUZYK~ i FRANCU"KIM
H~~~I. konsnl gene- Glo er
go. i tr~cu•.kI~~o. Oferty w A~istra.
Odg 11-12 w pOUJedz., śtpd~ I p"tek
U
W.
KOLlŃSI
UEGO
zuknje
Y
miejsca
lob demi.place . Ofer~ cJl "Dz,ennika pod lit. X. Z.
P
g. .
Dr. B!lndo. ebor. wewnętrz~e,
~IBO-3
Hu.go Mood
.
p. SosnowIki
\, administracyi t. n pod adr "Polka
'P""-'D1e nenrowe z e! trotez&ptA..
MIssKora, naoczyc...lkap-" BelIaDa
,. .
. Od g.11-~2codziennie Dr. Gelłłlz, ch~. ul . Piotrkow ska ~ -520 (I)owy 88)n
.
BranII, restaurator
p. Cetemur~y1islu
2263
robJL ..e\Vllętrsu. prse .....nie i;oł~d, 2B5i-;S
Nini~s.em mam honor awadomit S..
NOWA
o.żptJ. sta~szy ' garson p. Zaborskl
ka i kiszek.
•
Publiczność że przy mojej praclwnl ..·
Ida, pokOjówka
p·na Gerard
Od
g.
11-12
...
niedz.,
wtor.,
czvr'artek
i
~
YłA
Abel, sło'ący
~ klen I okry6 da .. oklcb, z d, 1 grudnia
p. Morozowic.
sobot~ Dr. Bund., cboroby ko·
o uJ.Ia roboblikiw
MarteOB, sekretarz
otwieram Praco,,~I. bielizny da.oklej.
.
. biece.
'
.
IDęsklej I dl'.oln j pod nadzorem osoby
policy, .
p. Battoa.wskl
Od g.12-1 eod~ennle pr6cz piątku Dr. kom.P!~~~lz~~!dZp~:d.
jest do nabycia
u::vi
pr~W1::k'I.,
dla
12
KlI9r, wacbmistrz po·
lat
'pr,cuj~cej
w najplerw,"ych maga
w składzie wyrob6w tabacznych
LIUan ..... cbor. skórne, weneryc.. • p •
, , p sz Uje ' zynach bielizny w Warszawi.. Polec'jąc
.lIeJI
p. S~zkow.!d
W. Koihiskiego
ne i drog moczowycb.
ł
obie pracownie moje laskawym wsgl~doJD
D,ct}
.
.
p '~ltkoroski .
0a,g.'l2-1 wewtor .. czwart.ipl k Dr.
aUł
~m Sz. Pub6emolci, pOEostaje • .......kiem
Rolo policy,ncl
p. \ ~en o~ski
czII,
Kolhi.k
Piokkow
l.
cborob~
s"" 520 (88
9
Fax
.
p. W.. ł09kj
Od g.1-2 codziennie pr6cz hiedziel Dr.
Lewiń .. ka 1'"_"'IIIIII"!"'!'!~"'~IIIIIIIIIII~22.4
0iiIii-"-!"
R,cez a%ieje si~ w mi.dci. portowem w
• II'r.ze4It .r8kl, choroby uszo, no·
.
.
[
ni.
PIotrkowak
Anglii.
a
r 88, dom dawni.j L.
sa, gardła i krtani.
Rs. 3-5000, lub pozyczki Us. 2000. Mayer..
1
235i-l
0,1 g.1-2 codziennie prócz poniedziałku Kapitał procl'Jlf wysoki i dogodn.
" .....
Oll
801_"1 -"- I Warszawy
Dr. ~ .. ld!'obel • .cbor. wewnętrz.. ranki 'hypolecznle ..be.pieczone będą·
ne, 'Pecy~lllle płuc l serca.
Ibl
przyjmuje
OlIerty przyjmuje W·dy l'Io~r Cękalski
a1ab.i6. Dy'krec1'
IJ
l
C
•
Od g. 2-3 codzleonle Dr. I'lnk08, chor. olic1\ Średnia.' 339 (trze,i dom
l
macierzyńs
ka oplek. zapewnia
za ban·
III'
18rw~zy
110
I S
wewn~trzoe i dzieci.
Ul Dzika Jł66, miesd. 26, II pi,tro •
lriem)
'"
Łodzi
am zaszczyt zawiadom t zanOW· obok kościoł. eW"D&"ieliekiego. 2072..:.:1.1
Od".2-3 w niedz;, wl~. i piłtek Dr.
. 2293- 3-1
~ .Publicznoś6. że mllje jak najc~y'
LIkiern ik, cbor chirurl(iezn..
. •
cJeJ u~rzymr.ne ~ ......... d... ~ ..~r·
Od g. ł-5 '!' jlOniedz., grt.~ i ao!Iqtt.D r •
ZAGINĘŁA
}
"'urow. 'f!& •• Y. jalr .oJe~e tak. , ~1DI.
o
Krosze. eboroby c1ururgtczne.
t">
•
( • ~
,
n. pryszDlce są codz,~e o kadeJ po.
W sobo dni& 28 i w niedziel linia 29 _
Opłllta za pert.dę 30 kop. Przy I.. ",yd~ny z.g: y ~.I~SIllOW? guber·
ćwia
rtka 10611
~, liotopa4a l891 r ę.
rz~ .o~warte w moUD bo,""", Kvo·
cznicy znajduje
sześć stałych łóżeIq ni kIeleckiej , na Imię BaJle Huf. POjlItUD.
Z głębokim ..acnnkiem
.
kto 80Dl<! .y••y jedno z n'oh. .aj.t. powie maua'
li 2465 do piątej klasy 157 loteryi Kr6:u. Pr•• ą.....ld. I......a Polskiego. Ostrsega aię, ie los
tU,edl .wr~ ~.!lo l?~ P~1lk
Rór
znalazca' racz" złoiy'
2351-3-1
PlOuko.wskiej i ZlelonOj. 4'/, od 9 - 10 "0Ł··"·wy
len dla uiepr..w~ ubywey je t uiew"w"""t"'te'
'st!
~
ano i od ł-!i ~. poło
Dy. gdyż Bto80W1Ie ~ gdJ.i. na·
~22-() ..
u ~szym magl raCIe.
leiy. poesyniono.
i3ł2godz. 8 wlto.OPeIII,
ZG.tlBIO NO
ZGUBION O 2348W niędzi.lę, d. 29 listopadh'l891 roku
kartę poby t'I I,
kartę poby tu,
"Irodnych warankoch
"
__
tutejszegl> . magi katll
z magistrat u m.
berni.ln...
gu.
początek l-go 0-( po pol.• 2-go o 8-ej Da ImIę Chlla SecemsJUego.
160 P7 • EOlO
Imię
Henryka Pretlke.
Wf
I
wieczorem.
PHB'Ą ....,.,.6 8pHIJ
Łask&wy znaluca raczyalo ";! Ł!Skawy zoalazca raczy
złotyć
.
.... Szczegóły w afiszach.
BeJ.UOTllII'N....oI.
takpwą w t.ntejszym magistrac ie. tskową w tutejszym mag~
s t racie. IW BTIIInI połnzouy. WIt.domoU tamie
C
2355-2
li ' 2358 -1
2367
BJllek- X. 12. 2311-3-.1
. . . a~':~l
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raz w dZl'

.M
Teatr ar vonetek

NauczYCIelka

wydaną
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PIERWSZY ŁÓDZKl KANTOR

1>08ZD-

kalkulacyj i reklamacyi listów frachtowych

kuje

kondycyi

Inb

korepetycyj.

~rc;al~:~~~!c~I~~~ien~~:':

WSZYSTKICH DRÓG :tELAZNYCH

Gu.'awtl Het•• 'e t·

pod lit. S. Bo

w ŁODZI• .mg ni Spacerow.u i Św. Benedykta w pałacu Kretach ...,a
223V-2b-1

2179-3

•

"

I

Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Subjektów
Handlowych m. Łodzi

OKULISTA
prsyjmuje chor1oh na ..zy od 3 do fi po

i.';.~~.trkOW.ka

Jt

DUTYLE ORZECHY

43,

r6~~ii !

włoskie, ŚLIW iI fraDcDskle, ob- ~

e

ciągaue W. Cłlkrze.

•

Dr. J. Kohńskl

ZARZĄ.D

Tegoroczne KASZTANY (marony),~~

~

CZEKOLADKI i KAKAO

t

.

x FAB~YK

•

(

ABHYKOZOf ł }' losm. RIE8E l PIO'lROiSKIEGO WWarszaWIe,

oraz CZEKOLADKI i CUKRY DESEROWE wlasnego
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Wieczorek tańcujący

lI\a zaszczyt zawiadomić. że w obot~. dnia i6 (28) b. m. odbędzie się
w sali J{ o Dcertowe' Vo.-Ia, dla członków, ich rodzin, oraz
osób wprowadzonych

. " ' . . . . Bo" .. ' ' ' - ' '
t-6 godz.

WARSZAWSKA

POPRZEDZONY .
koncertem ę,matorskim.

~

JULIUSZ LIST

Bożego

Wspl8rajtle

d>4I~~3-000+0~
... .. am honor zawiadomić z. Panie. ii będąc I,rzez szeAć '"
1Y1'(6) lat :w'Lądzajlleą I krojezyRlą n mojej siostry w fabl'yce

'fi

przemysł

krajowy!!

dom W-go lIaj .cbatz&.

czarnych

.H,j::!,~..!.!X~~~~.~:'"j";,,, ig
z któ-

21-.0

. r 3 PARY

łabędzi

l'ANIO do SPRZEDANIA

blizsza.

wiadomo§ć

w ka.ntorze browaru Akeyjnego

S-ÓW

K. ANSTADT.
2316-3-1

Magazyn Mebli

F,·ant;0ue .
23ł7-3

~~~~O~+€~~~~€3~~
~~~~~~~:

wyśclełanycb

i stolarskich

pjotra Majewskiego

AJWYżEJ ZATWIERDZONEGO

uJ. Dzl~lna Nr. 29, .lom MUllera
przyjmuje zamówienia. na. urzą·
dzanie całych a.pal'tamentów. po
bardzo nizkich cenacb.
2292·10

TOWARZYSTWA MA NUFA KTUR Y

Zarząd Drogi Żelaznej ł'abrytz-

ZARZĄD

w

MOSKWIE,

podaje do pow8zecbn~ wiadomości,
patdzierllilia 1891 roku, otw o rzył

W

Warszawie, przy ulicy
w domu

że

• powotlu 04wiadezenia wy.ylaj~eego pO. Tieneml\D&, o lagubieniu duplikatu li·
.to frachtowego Ł6dź. W &lIZawa za Jt 9577
,ci. 8j20 liBtopada r. b.• Droga telnna FabfJeono-Ł6dzka p'odaj e do wiadomo'ci, ie
pomieniony duplikat liltli frachtowego za
Jt 9577 nważa za nieważny.
2338-

Skład

(Ia~itał zakłanowy

podać do powazechnej wiadomości. że od dnia
października) 1891 1'. za.czął przyjmowa~ ubez·
pieczeniII od ognia różnego rodzajn, oraz lranspOl·tów morskich,
zad od 1 8tycznia 1892 1'. zacznie przyjmowa.ć tranaportowanie
ładunków l ubezpieczenia transportów 14dowych, a z rozpoczę
ciem ieglugi w przyszłym, 1892 rokn i nbezpieczenia rzeczll6.
Ubezpieczenla będą się przyjmować w Zar7.ądzie Towa-

Ma. zaszczyt

28 wrzegnia. (10

rzystwa w St. Petersburgq. w Generalnych Agenturach oraz
we wszystkich Agenturach Towarzystwa.. otwiera.oycb w znaczniejszych pnoktacb handlowych l miastach Cesarstwa Rosyjskiego. l'l..yczem nadmienia, te Generalna Reprezentacya n8' Warszawski Okręg powierzonI). zosta.ła. iozenierowi
pallU

.t KIER8NOWSKIEMU.

Prezes Zarządu:
Dyrektor:

"
Dyrektor Zarządzający:

A. S. SEMENOW.
E. ,. PIPPER.
P. ]J. CZEREMI8INOW.
N. P. USACZEW.
N• .,. de ROS81.

Powołując się na powyi8ze ogłoszenie, Generalna Reprezeatacya 7.awiadamla. że .urm.taen 1& Okr~g liółzkl powiel'Zyla. Do•• wl Hao4l10"'clI

M. TYKO INER W

Łodzi

(lo któl'ego osoby interesowane w interesa'ch wzmiankowanego
l'owarzystwa, zechcą się uda.wać.

"ROSSJA i N"
A. KIERSNOWSKI.

Nr. 16

2343-3 •

Warszawa w listopadzie.

Z powodu o'wiadozeni. odbieraj~c.go
Towarzystwa. " Nawetdil.u, o zagubieniu
dupllkat6w lI.t6w frachtowych WAf ...wa
Ł6dt za Jt 89206 2 duia 2 (Ił) liotopoda
r. b. i W.rs.awa-Ł6dt 1& )i 89242 • d.
31 paidzieruika (12 listopada) r. b.• Droga teluna Fabrycsno-Łódzka pod.je do
wiadomoś.!. te pomieoione. duplikaty 11st6w fraclriowych za )/oJt 892lJ6 i 8m2
uważa :la niewai1l8.
2335-3

Droga Żelazna Fabryezll~
.tódzka
ł'. odzl,

.
I."
" OSSJanln
Rs. 1,500,000).

Pozua.ńskiego

GŁOWNY SKŁAD
dla sprzedaży wyrobów swojej manufaktury.

w

TOWARZYSTRUBEZPIECZE~ I TRANSPORTÓW

Generally Revrezcntant towarzystwa lJb8Z)ioozeń I TransvortO!

w dniu 18 (36)

Gęsiej

Zarząd Najwyżej zatwierdzone~

"

uo-.tGdzklej

PERKALI DRUKOWANYCH
Emil ZUndel .

~

Narodzenia

S. Gliń Idego szu~:.~~y~"oe.
S. GUń l\iego SM~~:!?!O d.
'. Gliilskiego ATRAMEH.TY.
S. Glińskiego fabryka
wyrobów ohe.lozayoh w Wa.nawle.
p...y ulicy PlotrF,'I,' a W Ł od ZI' ,kowlklej
Jt 27.

~

przy ulicy P l otrkoW8kiej JW 88 ( 3 2 0)
w tych dniach pod firmą

.

~ĄI~

UŻYW.lJCIE:

2'99-4

sze ClIsony i materya.ly. po cena.c11 bardzo pl"q~~puycb.
rflllli polecam się laska.wym względom z. Pan l
pozostaję z szacunkiem

___~,

.

Via. B Ilewi c ki.

FABRYKA WYROBOW JEDWABNYCH.
Specyalność: materyaly konfekcyjne na obłożenia do ubmń damsldch, czurne, gIadlde,
w de eniach naj lep zych i plusze.

Łodzi ,

.

ze ewojemi wyrobami li tylko z czy.'
'eco miod u , w wielkim wybor •• i po
cenaeh umiarkowanych
Z g!9hokim B. .ennkiem

w "'odzJ, ulica Ve.-Ielo laoa JW J390 (nowy 66)

w

•

~ ~~~

l,oletA Bi9 łaaka"ym wzgl~dom SzauowDej poblieznoaci mialt. Łodzi i okolicy
na nadohodz~ce Świ9t..

22'22-10

Gor set ów "Marie"

w

Pabryka pierników i cukiernia

BILETY sprzedawane będl} d z ls w 8obotę, od lO-ej rado 4'/. po południn ,w ancelaryl Stowarzyszenia.

w Warszawie. Niecała. JI'a 1. otworzyłam tako",.

•

,o".
..
23~-6

ul. PlotrkoW8k" J8.

fortepianów, pianin
melotlylłonów

" połączeniu ze skladem
NFT.

Wynajem instrum entów.
lę

.zamówienia na.
rf'lna,ra,c" ", jako też
trllllolllpll)'"
ol e .
728

. - SK!AD . -

NAJWYŻEJ zatwierdzonego Towarzystwa
fab r yki wyrobów proce laDowycla. Faj łlo llow ych I majolikowy ch
.

M. S. KUZNIECOWA,
z dniem l Stycznia. r. 1892, przeniesionym zostaje z Nalewek

Z powodu oświadczenia WJsyłającego.
I . Libi.... o zagubieniu dnplika~u li.tu
frachtowego Ł6dź.C...rny O.trow za Nr.
70231 • dnia ił września r. b., Droga
:teł..na FabfJclno - Łódzko. podaje do
wiadomośc~ Ze pomieniony duplikat Iistn
aża za nie·
fracbtowego za N 70231
watuy.
23li2-3-1

na rog ullcy 8ENATORSKU'J I platu RESURSY,
KUPIECIUEJ 110 domu Ha I p e r t a Nr. 32, Da wprost
B a r d e t a w Warszawie.

Droga żelazna Fallryezno.JJódzka.

__ MAGAZYN MEBLI 311

Z p.a,wodu oawiadcz •.ui~ wy.yl!liąeego,
B. Szjlltherga. o zagnblenlU duplikatu li.
Btu frachtowego Ł6di . Dąbrowa za .Nr.
..6127 z dni" 25 patIbiernika r. b.• Droga
·:tolazna Fabryt'l11o. Łódzka podaje do
wiadomości, i:e pomioaiony dupliket listn
frachtowego za N. 6127 uwal:a lO Ai ..
2353-3-1

KAROLA RABOUC

F I L J.& z

,,, ar 8 z a w y.

Poleca •• ble własnego wyrohu po cenach przyatOpoych, oraz prayj·
muje obatalunki na roboty I tolarakle I ta,IOIrako deko r aoyj'" po•
dług najhń,,"zych iurna1i.
Dom W-go Bu....
Sklep od frontu.

!

