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wozu (.2,000 - pudów) około -71"/0, czyli
61,000 pudów, Do innych krajów wy_ _ _ _- - - - - - - - - - - - wieziono:
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Wiadomo już, że ministerynm skarbu
• Rumuuii, , , . ,
1., O.,
projektuje zwrot cła pobranego za m/\• Chin , , , , . ,
L,
feryały, użyte do wyrobu tkauin bawełTowary wysyhille są z Rosyl do Persy i
niauych, przy wywozie tkl\nill tycb zagra- śI'odkowej głównie przez Reszt i Mescbenicę, Celem projektowanego środk& jest desser, a do środkowej przez ~strad i
zwiększanie wywozu towar6w bawelnia- Dżulfę, podczas gdy (owary zagraniczne
nych, wogóle mało r07.williętegD IV Rosyi, przewożone idą pruz TrRpeznntl i porty
pomimo, że, graniczą z nill rozmaite kraje. 2atoki Perskiej, Koszt dostawy towarn
potrzebujące zuacznego przywozu' wyro· tkackiego z Moskwy do Ispahaou wynosi
NlIIlIer mUl/ępny wyj(łzie 10e wtorek,
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bawełnianych

z - Anglii za 28., rubli mil.
z Francyi za 1 mil. rubli zł., z Niemiec za O., mil., z Rosyi za§ wszy3tkiego
za 60,000 I', kred. Do Rumunii w tymże
reku IlI'~y~iezioną z ~nglii za, 4., mil, I',
zł., z Niemiec za L, mIl " z Rpsyl za 50,00Q
1', kred, Do Serbii i Bulgaryi w roku
1889 z Rosyi nic nie uowieziono, podcz&ll
gdy z Austryi uowiez\pno ,lo Sel'bii za 1
mil, I', zl., J\ z, Anglii do Bulgaryi za
300,000 1'. zł.
zło,

DZIAŁ PRZEMYSŁOWY
".ódź, (~lIia

7/11 1892 r.

..

X Po dłnższej przerwie w bankructwach
kowo azyatyckie. W roku 1890 przy o· do Ispaballia (p otwarciu nowej drogi znaczniejszycb Ikm kUlliec ch w Cesar·
'
l
"stwie,
ktÓl'ych pl'awlld ą pOWÓdź mieli·
gólnej sumi 610 mil. rubli wywozu lIrzez przez Kal'un), dl ugość zaś jednej i 1 ruglej _
granic~ eUl'opejską, wywóz wyrobów nie ' drogi jest prawie tllkasama: około 50 dui. BIDy przed dwoma miesiącami, otrzymano
Per~yi zachodniej, to tu onegdaj telegraficznI} wiadomość o
P rzewyższył 16 mil, rubli (okolo 2.,"10) a Co się tyczM r/nkOw
k
d
u p a d I o ś c i IV i e II.: i ej fi I' ID Y w II o.... zez grauicę azyatycką-p .. zy ogóln~j Sil' dostawa z os wy o Tawrysu kosztuje skwie: "I~Rakow i Blnmenao," Dokonymie 77 milionów-5., milionów .. ubli, czyli 94. klJll, z'- od puda i IV każdym razie jest
okolo 7.,'/., WywOz towarów jest tak taliszą, niż dostawa z l'O .. t6w zachodnio· wala. olla najwll}c~j obrotów towarami bamały z jednej stl'ony dlatego, że przemysł en .. opejskich przez Travezund, Pomimo wełnianemi i snkiennemi. W naszym okl'ęfallryczny IV Rosyi nie dosięgnął jeszcze tych wlI .. unk Ów zagraniczne wyroby ba- gn ffabl'ycznym, mimo powszechnego bl'akn
taKiego s\oJluia I'ozwoju jak IV Auglii i w wełniane stauowczo przewaźają na ryn- zau ania, zbankrijtolVani kUflCY llieszyli się
Niemczech, będących głównemi współza· kach' perskich, Tak up. IV .. oku 1889 przy- uotychczas bardzo dobrą opioil} I dlogoterwodnikami Rosyi ,IV zbycie towarów na wieziono ·do Persyi towarów z Rosyi ZII minowym k.. edytem, 'rem mniej oczekiwaryukach wschodnich, lecz z dl'ugiej stl'ony 1,560,000 rB" zagranicznycb zaś 12 milio- uą., a tem więcej dotkliwą jest Ich Dpa'
dlatego także, że tal'yfa ochronna, uakła , nó"', Zwiększenia zbytu towarów bawel- dłość tlla tUtejSLyCU sfel' przemysłowych.
,.
R osy I' można spo dzlewać Się
,Jak
wielkiei Blumellau"
muszą. być pasywa firmy
dająca wysokie ola lIa materyaly surowe oianycu z
.Issakllw
_ dowodzi 81tf11a
i lII&8zyny. ntl'udoia RosyL koukunocyę tylko po zniżeuin kosztów icb wyrobu, to
IDlędzyn8l'0dową.
jest po zniesieniu ceł od materyal6w suro.- ;JOO,OOO rubli, na jaką. zainteresowanych
Projektowane nsunięcie ostatuiej przy- wy ch oraz po zastosowaniu niektórycb jest kilkalla§cie większych fabryk wyro.
cZylly wplyuie naj pomyślniej na zwięksy,e· środków og/,Iuych (ulatwienie kredytu dla bów bawelnianych i sukiennych w Łodzi
nie wywozu wyrobów IlI'zemysłu ba elnia- kUIICÓW, utworzenie IV Pel'syi agentury ZgierzlI i Tomaszowie I'awskim,
nego, przędzalniczego i tkackiego, najbar. spec..valnej dla organizacyi zbytu towarów
Drog i wodne.
dziej w Rosyi roz'Yiuiętego (zatrndniają· z Rosy i. i t. p.).
X 1'0 złożenilI przp pp, A. Paszkowcego do 257,000 robotuików obojga pici)
DJ'IIgie miejsce po Persyi, po(l wzglęuem skiego i J, Żelislawsklego I'a. 15,000 kaui tak ntloskoualonego, że tkaniny bawel- zbytu towarów bawełuiauych z Rosyi zaj· cyi, otwarto już koncesyonowane przez
uiane wyrabiane w Rosyi, szczególniej zaś mnją państwa środkowo·azyatyckie (zwlasz- miuisteryum spraw wewnętrznych billro
perkale drukowane, pod wzgl.,dem gatnn- cza Bucbam) i tam dostęp jest bardzo n- komisowe pierwszego rzędu do s I,ł a IV u
ku wcale nie ustępllją zagrauicznym, Na trudniony dla wspólznwodnkzących z rll- to war ó w i i nny c h la (l u u k ó IV ua
rynkach wschodnich największym włagnie sklemt, towllrów zagranicznych (szczegól- I'zekach Królestwa Polskiego>,
UrOKI ielaan e.
jest popyt ua tkaniny bawełniane, co fa- niej augielskich) z powodn niewygodnej i
brykantom w Rosyi, przy pomyślnieJszycb niebezpiecznej komunikacy! praez Afga,X "Nowosti" donoszą, że w celu uniwarunkach, pozwala liczyć Da duży zbyt. nlstan,
· knięcia. ciąglego \) o b i er a u i a u /\ d Dl ie rWywóz tkanin bawełnianych z Rosyi
Z pozostałych rynków, ważniejszych dla ny c h o p ł a t za pl'zewóz ładunków drojest 1V0g1lle niewielki, gl'edoio nie prze- zbytn towal'ów bawełnianych z Rosyi, za- , gami żelaznemi, ministeryum skarbu wywyższa pięcin milionów rocznie, Sklęro- slugują nIl nwagę: '1'ul'cya, Rumunia, Ser- dalo u'owe przepisy o porządku obliczania
wRny jest głównie do Pel'syi doką(1 wy, bia i Bolgal'ya, wreszcie Chiny. Do Tul" opiat przewozQwych, z zastosowaniem tawieziono w 1890 roku z ogólnej ilości wy· cyi w roku 1889 przywieziono towal'ów ryf dla ladunków wagonowycb,
skrecyą

Z TYGODNIA.
Nowe odkrycie. Koniec Sodomy. - _Operet.k. D' eksport. - Teatrzyk letni i g"i1I~YlIi& j,~.
po6.ka, - K westye letni. i zimo"., - Ciepla i
_ światła!

:l'Rką piękną kolekcyą zabójR~w, saDlQ '
b6Jstw, wypa(lk6w śmierci z powodn influ·
enzy, baukructw i innych mnipj lub więcej
sen~ącyjnych wypadków, jaką nas od początkll uraczy I rok rozpoczęty, nie może
się poszczycić żaden ~ jego Dllj\>liiszych
poprzedników, MożllAby stąd \yywnlosko.
w.ać, że i podczas całego roku _ nudzić się
Ole będziemy, Ale kto, jllk ja, lubi tylko
komedye, a dramatów nnika, ten z podobuego repel'Łuaru' zad~wolQl1ym być nie może i protestnje przeci wko takiej brzyukiej
zabawie,
, Mala trupiarnia odkryta n go~ciu
neJ pani Bednarskiej na l-omantyczuyc11
Bal.utach dopelniła szeregu miłych wl'ażell,
.kle guębią IV !luiach ostatnich wl~cej
uerwowycd obsel'watol'ów życia społeczne,
o zblizka i zdaleka. A. obul'zaJo się gro ·
no falszywych moralistów na waszego siu~, pI'zed laty parn, gdy z powodu odkryteJ Wówczas W Wal'sz~wie Skublińskiej,
przepowiedział w tem samem miejscu, że
Łó?ż się wkrótCE) 1Ia. coś podobnego zuo'
bę(lzl~1 Na pociechę przypomnieć nie z/\wadZi, że staje popieraoa przez nasze \,ismo wtedy spl'awa przytulku położnicze·
go, która wówczas znajdo wilia się dopiero
w epoce agitacyi przygotowawczej, doj'zala,llal'eszcie i w czyn ąię zamieniła,
prla wie! że jednocze~nie 7. niejll'zyjemnem
( ~ I'yclem Da Balotach. Fałszywi moraliŚCI wZl'uszati sobie ramioDl\mi nall niedy-

X Rllda zarzłdu głównego towarzystwa
dl'óg żel~znycb zamierzyła otworzyć na
każdej z linij towarzystwa 110 j e d n ej
8 z k o I e k o I e j o w ej,
•
lIandei.
X Galicyjskie akcyjne t o war z y s t w o
handlowe rozl'oczęlo jaź we Lwowie
woją działalność, Pośredniczy ono głównie w handlu produktami ki'ajowemi, w
kupnie i sprzedaży płodów rolnych i wyrobów z nicb, podejmuje się dostaw dl&
paistwa, kraju, gmin i t, d, Iutel'esy
baokierskie są wyklnczone z dzialalllo~ci
tego towarzystwa, Na czele jego stoj,.:
~. Leon Sapieba, br, Stanisław Badeni i
p, Fraociszek Zima,
X "Warszaws~ijd::i::!ik· donosi, że w
wielu fabrykach i zakładach przemysIowycb guberni piotrkowskiej, wskutek Zl\stoju w zbycie towarów, przyszło do
z n i ej ~ z e n i a I' o b ó t, z odpowied.
niem zmniejszeniem liCZby rob o t II i k ó W, oraz godzin pracy, W przę
Ilzalnl wlllny Peltzerów w Częstochowie
od dnia 3 b, m, zmniejszono liczbę godzin
pracy w obu zllliauacb, dziennej i nocnej,
o trzy godziny, IV tl'zech oddziałach fabryki, W fabryce l'Iulczyóskiego we wsi
Pogoli, w powiecie będzióskim zmuiejszono
liczbę uni roboczych o jeuen w tygounlu,
W tejżesamej fabryce w ci~gu .tycznia
--11
.
z rIczby 640 robotlll',..
..... w. 70 atr.....
I) &foJęcle, IV tej Iiclbie 20-tu cudzozie1Uc6\\'.
W przędzalni wełny Dietela w Sosuowicacl.. w ciągn miesiąca z 1,400 robotników
wydalono 150, a w tej liczbie poddanych
zagranicznych 30,
_
X Celem wzmocnienia ulldzoru nau
fabrykami i zak ładami przemy8 I o w e m i Wars?awy,
miasto podzielono
na trzy ouuzil\ly i, sr..sownie do rozporzą
dzenia inspektora fabrycznego okręgu
IVarsz&wllkiego, nauzór ten powierzono:
w oddziale I-ym (cyrkuly 4, 5/6 i 12) inżynierowi-tecbnikowi p, Mnsatowowi, w
oddziale II-gim (cyrkuły 2/3, 7 i 8) iożyn1erowi-tecltuikowi p. Dobowowi, w trzedm zaś l'ewirze (cyrkuly 1/11, 9 i 10)
nadzór objlłł inżynier-technik, \,, Koszlakow,
X W Peter~burgn powstaje nowe t owal' z y 8 t IV o a k c y j o 8
IV Y\' o b u
w i n, którego zadaoiem będzie l'OZSZel'ze·

i nleprzyzwoitOśerą -felietoniSł.jr;-PęazC uIelaocholik ilo- teatru, (i6lei1błogich-iiiienieotywczego p ynu Gambrynosa- i
insynuacye pod adl'esem bo- nadziei, i wpada na dramat 1l0nuI'y, łzy gmiech wesoly zabrzmi z letniej scenki,
gobojnego miasta, a jednocześnie trzetwi leje, ZUI'/\da czarnal I j/\ ten pech mia- ~buuowanej w stylu, jakim chcecie, choćby
ludzie czYnu, czuli na potrzeby ogółu, łem, poszukując wesołości. Zresztą obecnie ~wiątyni japoilskiej, skoro japollszczyzna
tworzyli iustytllcyę. uie pytaj ąc o zdanie to teatr już otwarcie nawet zamierza tra- .w modziel Grecya b,}\viem Rm ,rl~, opereta.
świętoszków. Kor~u ł..ódź wdzięcznI} być pić podobuych mnie melancholików od cza- wyjeżdża, a życie łóUzki~ to różnolita motel'aT. (Jowiuna. i co jest dlia ogólulepszem: su do czasu różnemi kropnościllmi, albo- zaika, że cudacznościlł ~wy~h objawów moukrywallie sLron żyl;ill ciemnych, czy też wiem
głoby iść IV zawody z I\l'chitektnrl} chlńwy!"lekal~ie iC!1 lIa światło d~lenne iwo·
Żalośnej ,1Ia mqie treści
sk?japol'i$ką, ,Zl'esztll-, I.:łócić s.!ę uie bęłaUle o ~I'odkl zaradcze -:- IIle?b o ~e~
IVci~ź plyną stamtad wieści:
dZlem~ o al'clutekturę z bndownlclym, corozs~I'zyga ter~z zdrowa I trzezw!\, oplllla
o a rozpocznie się eral
~y wZlll-ł na swe ~'yzyko budo W? przyzwoIIbhCZlla, O Ile, naturalule, kaprysna la,
Tanol' jest,. brak bohatel'a,
ltego t;e~tl:1I letlllego .dla ŁodZI, . Ryzyk~
ala mimo wszystk~ ,ceuup. bu(lzo. dam~,
Artystkom śmiecu (lo twarzy _
to wła.clwle żadne, ~kromlla bOWIem, ch,oc ,
p,rzebywa rzeczy.wlś~:Je w~ród nas I, cZUJe
Duch nowy wszystko zwarzy!
glJ!ltowua ,budowa.. lIIe ko~zto~ałaby WUj'
Si ę 1I0brze IV mgl~s~eJ od róznl:ch. wyziewów
"Ewal" to znlLk hył widomy,
~eJ uud k~lka tysięcy rubli, a Jałto nowość
atmosferze łódzkle~, P~tl~bnle ' Jak, o ~rzyZe przyjdzie .. , Konieo Sodomyl"
l, rzeczyw!sta potrzeb~, ~zybko ów k&plt&tulku tyle razy pisano JUZ w "Dzlenlllkn"
"
lik zwrÓCIłaby pTzedslęblercy, Zdawllłoby
o uomu dla podrzutk~w, o żłobkach dla
Niech, naturalnie, dyrekcya nIe bie- się, że nie ma co ezekać nl\ przedsiębierniemowląt rodziców- ubogich, wreszcie o rze (lo serca zdallia melancholika i, je>ili cę zagranicznego, jak z zalożeuiem zaklatowarzysLwie opieki nad lIbog iemi matka· cbce, położy sobie kouiHc Sodomie wesolo- tiu kąpIelowego w mieście prawie że pomi, ze przypominając o tern r& z jeszcze >lci. ZI'esz!.ą, robi się co można, fabrykując zbawiouem dotąu kąpieli ciepłych pnblictz powodu ostaLI/jego odkrycia, ucznwam na miejscowy użytek i nil eksport. Opere- nych, z trllmwajami, biul'em po łailców Iluwreszcie nudę rozpaczliwą, jak ów woła· tkę dYl'ekcya przygotowuje, jak wiadomo, bliczuych i mnóstwem innych ncywilizojący na puszczy, CQ to mu echo tylko od· lIa eksport (lo Krakow...
Więc cieszmy wanych, ogólnem gdzieiudziej utnaniem clepowiadało złndne i szydercze,
się, ż mamy tenora i gounie wystllpi .nll- szących się udogodnia il i środków uczyuie'l' ak tedy i ostatnie to olikrycie uie sza" z hvowakicb talentów skl/\dająca się nia padołu tyci/\ znośniejszym, Cóż robić,
pobud1.a do wesolości, trzeba ją zatem opereta przed publicznlllicią krakowską. skoro ludzie, po iadający środki pieniężne,
podniecać ~rotH!ami sztuczoemi,
szukać Łódź lUa przytulić na lato komedyę, RIo zamykają się ,w swych wygodnie usłanych
jej, skoro sama nie Ill'zychollzi. Ale im nie ma 11Ia niej odpowiedniego sieuliska, gnIazdkach, z zupelnlł obojętnościlł patrz,c
pilniej szukam humoru, ,tem czę§ciej więc rucbliwa dyrekcya Ilo(lnosi projekt n& brully, otaczajlłce naokolo Ich siedliwpadam lIa dramaty, taki jut pech mam niello wy, kWl'y uotąu jednt\k nie zu~łał skal Wywabia ich "/\ zewnątrz tylko 7lyslt
szczególny, Nawet teatr, instytucya "'y- znęcić żadoego przedsiębiercy, WyobrllŹcie niebylejaki. greunle od elki, uważane &fo
strzegająca się w Łodzi lIiby w zl\Sadzie so1)ie palistwo w śrotlku miasta, guzie>! przyzwoite za granicą, nie Sił godne łch
dramatów, a uprawiająca wyłącznie korne- między Piot~kowską i Dziką, /\Ie bliżej je- kapltalów_
uyę i operetkę, poczyna zbyt wyraźnie (Iyllej ucywilizowanej arteryl życia IMzWśród I~tnich kwestyj, któTe, mimo
odcznwać dramatyczny nastrój .chwili, czy kiego - piękl\y ogrMek z kilku patykamI, pory zimowej,
nasuwaj .. mi ~ię j&lt01ł
Leż tak zwane wyższe nspiracye artysty- rellrezentujące",i zielono'ć, 'ro n&8Z "Wode- pou pióro, prJ:ycbodą u& myAl kolonie Ieczne, Do~ć, że na mnie I innych z\voleoui· wil" przy8Zlo~cil A mote nasza sztuka ogro- tnie dla alabowitrch dzieci, Po śmiereł
ków humoru - zdl' adliwą zarzur./\ 8ie~ , ,' ,. tlniLZ'\ nil' ~;' tak dlugo ueka4! jlli ta- aieodblowanego kierownika Instytucyi Lej.
afiszu stoi "komedya"lub ,,8zt'1kll", nill.f 'lic, nu na ~ 1 .. lnll"' ", ,' ied i ł ;Iku trysn, Itra- ł:. .. el-ra Gastaw& Fritlcheco, utWOI'lOQQ
\'~ucającego

\
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DZIENNIK tJÓDZKL

Die w Boayi. zbytu wio. rJl8kicb natural- \ Br?jce, . żeromin i CzaruQcin, tudzież m., biegtJ kilkudziesip,ciu robo tni k6w f"brycZ-r\ę, pościel i inne rzeczy, dające się łatwo
!lycb., wywozonrcb ~becme w zll&.cznych Zgierz I osadę Rzgów. Według nowego nych, k~6rzy zerwauiem plotó,,' zapobiegli wynieść.
lIośclacb zagraOlcę I t:lnl prz.erablauych. podzia!u gminy: Nowosolna, Łagiewniki i I\rzeniesieniu się ogllia l1/L sąsiednie bUdYIl-/
IV nocy z wtorku na środę, zlodzleje
Pr.ócz tego, tO~'arzrstwo zamierza. Ul· ... m_ Zgierz naleźl} lIo 12 rewiru iiledczego ki i poses)'!! p. PrQwego. Nieuawllm lei: I'~ebili mur do k'\ntoru Dobr"uickiego
dZlć na. Kaukazie. "'1~lk'ł fabryk., dla wy- w Brzezinachi gmi~a Gospodllrz i osada III'zybyl ]l·gi oddzilll strllŻyogniowej i po· przy ulicy Północn ej, .. le ich spłoszo no.
l'O~~ Wili szampausklch ua. spo ób franco- Rzgów-dl' 10 reWIrII śledczego ~v Łasku żar do reszty umiejscowili szopa jednak
W środę IV południe, lIa nlicy Pólnocnej,
akl I. w tym celu sp\owadzl z Francyi wy- i wreazcie gminy: Górki, Wiskitno, Brojce, wraz z zawartością .płouęła.
traty po- w obecnogci wielu osób, jakiś drab po(lkwaltfikowan~cu maJst~ów francuakicb.
Żeromin i c,'zal'.nocin-do 2 re~irll Iilede1. - szkodowaui obliezają ua sumę okolo rs. szedł styłu do slllrnszki z Balut, III'zewrr.. X 'Y pobłlZn .s~acyl Pal'goło,,:o drogI go W Pi.oll·kowle.
5,000. Przyc~yna pożaru nielVladoma.
ci! ją na ziemię i wydarł jej worek przęzelazneJ linl8ndz.kleJ .otwarta będZie faLryOUłRlk handlowy. \V nad e łllnym nam
Za dr,czenle zwierząt sędzia pokoju 3 dzy, któl'l} wzięła lo uti(ania w domu.
ka d!& w y r a b I a o I a p a ~ i e I' n z d 1'1. e- okólniku warszawski elom handlowy pod I'ewil'u lU. Łodzi .kllzal mieszkańcl\ wsi Nikt nie dopomógl pokrzywdzonej i oikt
w ~ I t I' n w y, sposobem lIIedawno wyna- firmą A. Goldfetler zawiadamia, że p. Wa- JagodniCA, gminy Rąbieli, Augusta Bajera nie starał się zatrzymllć złoczyilcy.
leZIOnym.
cła w Drozdowski, przenosząc się M inne na 5 rR. kalT. B. przywiózl oa ti\l'g do
Przyaresztowano Katal'zynę Ki6~el, któ·
X Wła:lciciele kopaIti złota wypl'acowa- pole działalności, opuścił filię wymienione- Łoclzi kury nieludzko pokrępowane.
ra skradła dwie koldry z mies zkania p.
li podanie do władzy o zmiany niektóre go domu w Łodzi i skotkiem tego u'aei
Z sądu. Dawid Ll\jb Wygocki, Hajm Stanisfilwa Krawczyka przy ulicy Połn
w istniejącej ustawie o w y d o b Y w a u i e swe znaczenie prokUl'a kolektywna uclzie- Szłama Ałtricbt i Berek Blank urządzili dniowej i robotnika Lndwika ::lochi'lskiez ł o t.a i przedstawią je wkrótce mini- lona panu D. w dnin 20 marca 1890 roku. w kilku puuktach Stiu·ego ·Miasta zaklady go, który skradł swemn pracodawcy, ~lortlstrowl skarbu.
ł\atomillSt otrzymał upoważnien ie clo Ilod- do lll'zetapiania łoju bez pozwoleuia wła- ce LocItióskiemn , pl.zędzy 7,a 75 kop.
X Zatwiel'clzono Naj wy tej nstawę pier- pisywllDia firmy, wspólnie z p. J6zefem (lzy. Dowiedziawszy się o tem policya. zawszego uralskiego t o IV a r z y s t wag ó r- Lewinem - p. Edmuucl Hille.
rządzila śledztwo, z którego okazalo się
Podziękówanie .
n i c z e g o L. B. Cbatimskiego i sp.
Wylew Neru. W okolicacb Lutomierska nadto, że urządzone w zakladach tych pieKIl3Io ochrony dlil. dziewcząt wyzn. moj X Turcya, która spożywała dotychczas wylała rzeka Ner. Niebywale masy wocly ce grożą ni~bezpiecz~ństw e m puża . Wy- żeszowe~o w Łodzi; utl'zymala lIast.ęplljąl
wyłą cznie cukier, sprowadzany gl6wnie z lilką szybkością płynęły z góry rzeki, że 'mienionych pl'zet~ powyżej wla~cicteli rze- ce ofiary synagogIlIfte ocl PIJ.: I. K. Pozz Austryi, Rosyi, Francyi i Holandyi, za- wYI'ywały z korzeniam i r o~ nące nad bl'ze- czonych zakładów pociągnięto d~ .odpowie- nailSkielto rs. 5ł, AL Silhel'steina I·S. 37 k.
myśh\ stworzyć i rozwlną( własny prze- glem jej dute drzewa. 1'11\ elo~ć znacznych dzia lności i sędzia pokoj u 3 ·go rewiru m. 50, Z. Lichtenfehła rs. 18 k.75, M. Kuhna
!nysl cukrow niczy. Jeden zrolnik6w, obszarach łąk i pól, wzdluż obu IJI'zegów Łodzi skaza I każd.go z nich na karę po rB . 18 k. 75, H. P oznań s kiego r~. 18 kop.
zajmująey się juź oddawna uprawą bura- I'zeki wylew spowodował wielkie szkody w rs. 10 ol'az poleci! IV ci"gu miesiącil usu- 75, - ~gn. Poznańskiego rB. 18 kOIJ. 75,
ków, otrzymal pozwolenie władz tUI'eckich ozimiuie W Lutomiersku prąd wody 0- nąć z ich zakład6w ul'z~llzenill do przeta- M. Pozn!\liskiego rs, 13 kop. 50, J akóba
Hel·tza rS. 13 k. 50, M. Kippera rs. 7 k.
na założenie cukrowni, 1. nadauiem mu berwał częgć "arkanu murowanego, ogl'a- piania łoj u. I
pewnych ulg i przywilejów.
dzającego IJOSesyę .klasztoru 00. reforma·
Kradzież8. Ze słt/a,lu p. lIlajem Rotbar- 50, Sałomona Lanilaua I'S. 7 kop. 50, S.
azewiollła 1 przewJ'lIł drobnJ'.
t6w i zel'wlIl most na szosie z Konstallty- d
111\ Starem Midcie skrĄelziono kilka Czamańskie~o rB. 3 k. 75 , J. )fonltza 1'8.
X Członkowie sekcyi rzemieśluiczej od- 1I0wa do Szadku. Most t~u jeszcze IV I'u- sztuk lIaczyń purcelano.ych, które tente 3 k. 75, Edw. Bil'llbauma 1'5. 2 k. 25, Jó'
działu warsza"skiego towarzystwll pople- ku zeszłym podczĄs wylewu Nem zl'ujno- poznal na straganie Zy~ii Huuinstein. Za- zefa Frenk~l rA. 2 k. 25, zeurano IV wi rania Ill'Zemysłu i handlu zebr .. ii sili w tych wała wodai U3111·awiom. go w części, nie rządzona pl'Zaz policyę rewilya IY jej mle- gili ę dnia odpustu rS. 16 kOI'. 50i razem
duiach bardzo licznie na pOSiedzenie, któ- odrestaUl'owano wszakle grllntownie. Nie- szk " niu, wykryłll tam I'óime przedmioty, I·S. 237; za które to ofial'Y zarząd ochrony
rego pOl'ządek dzienuy obejmował spraw dbalstwq to przyczynilo si~ p u n i ekąd do należ~ce do Rotbardll, wartośc i rs. 4 kop. składa SZ. ofi.\rodIlWColII uprzejme podzie,zn a k ó w c e eh I) w y c b dla majstrów. Po wypadku, jaki zdarzy I się w ubi f ęlą nie- 50. Ruuinotein tłomacz 11\ ~ip'. że przed- kowanie.
Prze woduicząca Emestyna Ginsberg.
ożywionych i długich rozprawach uchwa- dzielę: Mieszkaniec Lutomier~ka Krzemiil- mioty te nabyla od Mo.zka Arona Z_kona,
lono, ażeby wszyscy rzemieśluicy przyjęli ski, wybrał się w drogę do Łodz i. Utrzy- kt6ry, gdy go arentowano, I,rzyznał się
jedeu znak, w postaci gwiazdy, z napisem: mnjący zastawę przy mostacb zapewnił, do winy. Sędzia pokoju ~kllzal go na trzy
.Majster cechowy".
że wspoOJniany mo~t nie gl'Ozi niebezpie- miesiące więzienia.
ŁodzI·.
czeustwem. W chwili jednak, gdy konie
Z WOlZO Knchli W"jsprit nl\ tal'ym Rynzualazły się na
odku, most zae?,!1 chwiać ku nkrallziono gę~. Zlodzleja areszt.Qwano .
-0się a deski usuwać. się jellua za dl·ugą.
IV szynku Atlolf'\ Martrllil nl\ Stal'ym
'Varszllwll.
Pasaźerowie jadący na bryce wraz z KI'ze- Rynku, robotnik Antoni M. skradł palto
Układany obecnie pl'zez speayalną ko-0mińskim ratowali si ę ucieczkąi konie je- Karolowi i\liIPI·owi.
•
mi~yę projekt zorganizowania w lVarszaU techników. Proszeni jesteśmy o pny: <lnak wpadły w głęhię i ntouęły .
Józef Ai łamocha z Balut, dedł ulicą wie ~ z koł Y f e I c z e I' s k i e j, w gl6wŁadna pisownia. l\adeslano nalll blaukiet, Zgierską do urat., któremu nió~ł p to. lIych zarynch IJolega ua tern, ażeby szko·
pomnienie, że IV dniu dzisiejszym odbędzie
się miesięczne zebranie człouk.c\w sekeyi drukowauy, rachuuku jeduego z hoteli tu- Po dl'odze spotkału go trzech wyrostk6w, ła rzeczona IV przyszłości była z a kładem
tecbnicznej oddziału tutejszego t\)warzy- tej szych, zawierający nastęJllljąc~ pozycy~: z których jp.den, Karol G., w yr wał IDU od dzisiejsztj szkoly wyższym, wydającym
stwa popieranh przemysłu i handlu . Na Za ,umiel', pościel, "encznik, Sluieca, opał, z rąk palto i uciekl. ZaWiadomiona o tem f"'czerów więcej uzelolnionych i wykwaliotlbęcl l} się obiat, bel'b ta, kawa, po~sija, stajenne, I'ulicya wyszukalu G. i aresztowała.
fikOW>luye:h_ Poleli lig pr ujektu, do szkoly
zebraniu tem, jak wiadom
wybory do zanądu, po_danym jest prze- OIVj/IJI, siauo. PI·awdll ... że hoteł nosi firZ ga.::et miejscowych:
tej łll'zyjmow8ui być maj ą kandydaci, któto jaknajliczniejszy udział czlonków, tem- m ę .Niemiecki"1...
.Lodzer Zeituug" oglasza zawiadomienie I'zy ukoilczyli najmniej cztel'y klasy gimnaPożar . Onegdaj 1'0 godzinift 9·ej wieczo· (l. (lolicmajstl'a m. Łodzi, że kradziei 0l,i- zyalne i utlbyli odpowiednią praktykę IV izbardziej, że tym razem, jako w drugim już
terminie, wybory dopełnione będą bez rem wynikł IWŻ lU' w I'tJ,esyi IJ. Pruszynow- sali.. w II-I'ze 2! tej gazety p. t. ,Skra- uach telczerskich. Wyklatly teOl'etycznowzględu na liczbę obecuych.
skiego VI'ZY ulicy Przej azd. Plomieni~ wy- dzione i zwrócoue" (wiadomu~ć ta hyla (10' praktyczne mają uyć znacZllie rozszerzone,
Zmiana rewirów śledczych . Na ogóluem buchnęly udl'uu ulbrzymim .lupem z wne,· wtórzona w n-I'ze ll7 .Dzieuuika" 1'. tyt. przyczem knrs caly powięk~z()IIYIII bę/łzie
zebrani n sądu okręgowego piotrkowskiego, tl'ZA szopy, znajtluj~cej się w glp,hi I,ollw? · .Odzyskauie skradziouych rzeczy'), nie by- do lat czterech. Wychowall cy IH·zy.zlej
odbytem przed kilku duiami, Ilostanowiono rza,' a zawiel'ającej uelp"dki bl\welniane, ła wcale elokonftuą i nikt o niej uie 7.t\wia- szkoły felczerskiej warszawskiej, z utrzywylączyć z 8 i 9 rewiru śledczego i 7.ali- w ełoiaue i weln ę I'V- Lorenza, KI·/toiga i ll>,"liał policyi.
.
manie m patentu uauylVa ć mają przywileje
czyć do 2, 10 I 12 rewiru uastępnjące gm i- Bieżyń skiego, przemysłowców
po s iadająW lirodę ubiegłą, z mieszkani" p. Pawia pom ocników leksl'skicu, lUogących w pewny w powiecie lódzkim: Nowosolnę , La- cych swoje zaklady w uudynku fabl'Ycz- WolImanna w (lomu A. Fischera j1rzy uli- nyeh raZach i potrzebach śpięszyć 1. pierwgle\fnlki, Gospodarz, Górki, lViskitno, . nym (l. Prnszyuow,ki,o. Na ratunek j1rzy- cy Dzielnej, skradziono wszystkll gal'dero- I szą poradll lub pomocą lekarską ·

Z poza

Z MIASTA.

o-dpowledlli dO' zarządu -komitet, iiiL---CZefil zbyt liczne wyJliik~ stauolvią jeililiłiOaJ --- 13)
- - - - - - - -- lodn, a pote,u, promieniejąca, POlvl:Cc1ła-do
którego stauął pierwotny inicyator d:r gorszych od01hn gatunku kamieniczników
Car=en Sy1va.
harfy. Wkrótce 4aly się słyszeć oderwane
akordy i dźwięki, a wotem cała długl\ balMarkiewicz. Chwila to właściwa do podję- wogóle, a mieszkauia stróżów tutlijszych
cia na IlOWO proje'ktu stworzenia Jlodobuej domów rywalizować mogą z'l'ycięzko z warlada. Glos dziecka stawał si~ niemal patetycznym, gdy śpiewało zapamilltllne doinstytucyi dla Łodzi. Jeżeli rozpoczęte już szawskiemi do czasów wspomnianej rewi
lil'ze słowai oczy nabraly s~czególuego wyw swoim czasie starania zawiodły, można- zyi. ZI'esztą uietylko pod tym względem
by obecnie popr6bować utworzył filię 10- połotenie stróżów tutejszych godnem jest
razu i blasku, jakim tylko prawdziwy tastytucyl \Varszaw!kiej dl~ naszego miasta. poial~wanla. ZI\ ~ilk8 (5 - 8) rubli n;tie- ,
(Dalszy ciąg _ patrz Nr. 28).
lent twÓl'czy jaśnieć lOoŻe .
Ale należałoby tę letulą kwestyę za- &lęCZDl6 cerber taki, obarczony CzęSlO hcz.
. .
W tej cbwili, wpadla-jak anioł, niszagitować już teraz, mimo cWodów i mrozów, ną rodziną, musi spełuiać róźne rohoty
- Ol. dalek~ CI będz~e Jes~cze do teg? czyciel, z rozwianym włosem, Kathleen,
zdolnych ostudzić nietylko gorące pOI'ywy przez dzie~ caly z polecenia swego chle-, - MISSY, wiesz pr~eelez, ze znos~ć Ule
- Czy musisz tu przycbodził po choro filantropijne, lecz !Iajgoręcej bijące erce bodawcy,.1 w nocy pilnow&~ bramy, 1!I'zy ~ogę, gdy ta.k mówIsz: Młoda ty jesteś bę, IV koszult, w taki cblód? l\ie wstydzisz
w nieodziaaem i pozbawionem ciepłego czem czasu na sen zostaje mu tak mało, Jeszcze, .zupelllle mł?dll I zawsze ra~em, ze się? A jak zacborujesz, jll będę za to 011przytułku i pokarllln ciele_
że deliklltuiejszemi obdal'zone nerw,nui 0- I sto lat Je~zcze ?ędzlemy..
.
. . powiadllła_-Chwycila dziecko za ramie i
Skoro już uie możemy się IV żaden spo- sobuiki, w krótkim ezasie w tli Icb wa- . - Czyz to lIIe podnOSI radOŚCI, że 1II1ll potl'ząsnl}ła niem gwałtowoie.-A czy nie
s6b zdobyć na przyt31ki uoclegowe dla runkacb życia, mogly by z bezsenności stać cieszą ~Ię tem, co stworzymy? - wtrącił zaurouiłam ci najsurowiej I'uszać barfy?
serc tycb i ciał zziębniętyeh i ua kuchnie się wiele obiecująeymi kandydatam i do znów Wikary.
.
. ,
Wzięła drobne rączki I wyuiła je tak
tanie, moglibyśmy cbociaż ogniska poroz- Tworek. Czytelniku! wracający pó~uo w
- 'l'ak, .rado~~ spl'awla g.dy Się po~o- mocno, że poczerwienialy siini~.
palać po mieście za przykładem Warsza- nocy w obecnej porze chłoduej do domu ba, ale obOjętne Je~t ~ ~rze~lwuym razl~.
- Rótg~ jeszcze dostl\uiesz. Sama w 0wy, przy któryco 1D0gliby się ogrzewać z zapasem dobrego humoru, nabytego Gdy zacbwyt ludzki .nuUle, pleśń. przestaje grodzie etuę i dziś wieczorem tak dostabiedaey przebywlljący zbyt dlugo z musu przy dźwięku kufelka z akolDpauiamentem być. naszą ... lasuo~C1ą, O{Jad~ Jak o~voc nieśz, żebyś dingo pamiętala i nieposłu
na otw~rtem powietrzu. Nieehbyś01Y ch 0- witz'ów, albo wiunem muiej lub więcej przeJ~'zały, a ludZie mog~ Się PQ ~leg? szeństwa się oduczyła.
ci aż naśladowali, gdy się na oryginaluo~ć wesolem towarzystwie, ui~ trać cierpli wo- ~chyllć, lub t~z P?ZOSt&WI~ go ua zle~l,
K'Ilthleen drżała z guiewu, a z niebiesnie cheemy zdobywać,
~ci, czekająe aż cię wpGŚci cerber twój do ~ak 1: ecbc ą .. Nie, .me,. godz1ll11 tworze~l~ kicb jej OCZ\! iskry sYPIIły.
Dostarczyć zresztą nędzarzom choć da- domul Chociaż chlód przenika cię do ko- ~e~t J.edua I ta. Sl~ lJIe yo:-,ti\~·za. Jezeh
_ Na śmiel'ć ~ię zagniewam na ciebie.
cbu z troszką uwięziouego pod nim ciepła ści, wstrząsaj bri\mą z sit calych ciel'\,li- JUz Ul6 bę~ę Ułógł zadueJ pleŚIl1 stwor~yć, A teraz stoisz, jak kolek. Już ja ci~ oi:ynie jest znów zadaniem tak truduem na- wie (wynalazek dzwonków jeszcze nie jest ~ezmę mOJą harfę ua rllml~ I rzueę Sl~ z więl Dzili wieczór ojclI uie będzie; uie bę 
wet dla punktów muiej bogatych niż na- w Łodzi rozpowszechniony) i przyśpiewuj UIIj. razelU w- morze ~ skouczyl L1ewellyn dę na. twój krzyk zważah\, i oclrazu dosza Lodź_ Przedewszystkiem samo urzą- S'obip. trzęsącym z zimna glosem: .jeszcze z wielką stano~czoś~lą·
.
staniesz tyle razy, ile ci się oddawna nadzewe tanicb mieszkań .lest, jak wiadomo razi", .jeszeze razi", aby humuru uie stm·
Dano ~oać, . .ze . wleczerz~ podaua I !ll- leży, ty lIietuośny dzieciakul
.
obeznanym ze stauem tej kwestyi zagl'a- cić uabytego, lub powtarzaj sobie 1. odpo- b~'zymla ) RdalDla, j.asno ośwl~t1ona, godmunicą, interesem zyskownym. Świeżo przy- wieduią es~presyą: .spokój i grandezza', lIIe .przy~"la całą h~zuą. rodzlDę. Maszyn.,..... Nie radzę ci pl'obowat!, odparła Miubył do stwierdzająeycb teo pogląd faktów, a~y uspokOIĆ uerwy ' wburzone. ~Ie nl~ k:" z h~1 bp..tą od~plewywała zw!kłą swą uie drż~cemi usteczkami , śmiertelnie blada.
nowy, ua swojskim gl'Uncie. Dobroczynny Will twego stróża, wobec tylu okohcznoścl plQsnkę, allssy 'pIzygotowywała. I nal.~wał~
- Jeieli [loskal'ipz się n& mnie, to cip,
przytułek noclegowy na Pradże (nie łódz- łagodząeycb przestępstwo zbyt leniwego ~Ierbatę· Unlł I ?Iadys I'o~ooslły ~łtzankl jeszcze więcej wylJiję·
ki ej lecz warszawskiej) dal w ciągu os ta- spelniania pl'zeze'l obowiązków.
I rozmowa w pózną noc SIę przecIągnęla.
- '}'o wtedy aui jednej godziny tu dlutnich pal'u miesięcy przesz lo dwieście ruietylko wygód nieco lepszych niź w
tej lie zostaniesz i p6jllziesz gdzie zech bli zysku czystego, powstałego z cztero- bodacb psów po~,,:ól:z~\Vych, nietyl~~ cieVI.
cesz.
kopiejkowycb opiat za noclegi po potrljce- pła wogóle, ale I sWllItła brak na IIIzll1ach
- Brawol bl'awol brllwi~silDol-zadźwięniu wydatków 011. oplatę lokal.u, na c~lleb, w Łodzi .wiel~i,
.
Ola Toma.
czało uagłe z l'Ogu kauapy.-Bardzo się
eokier i herbatę, które dostają OOCllJący.
Poparcia wlęe szerokiego godzien pro·
cieszę, że mogłem się osobiście IlI'zekonać,
Do tyle ważnej dla warstw ubogich jekt powaLaly w lo~ie totej~zego towarz~Zanim świt szary zajrzał do okieu, Min- jaki miły stosuneczek was lączy.
kwestyi mieszkań \vzięto się rzeczywiście stwa dobroczynuogcl, - prOjekt stwol'zema nie wstała, wiożyła Ilantofelki, pobiegł~ do
Dziecko i mloda dziewczyoa staly pnez
w Waruawie energicznie. Po ankiecie czyteloi bezpłatnycb przy zaklada~h towa- salonu, usiadla na krzesełku, wzi ęła harfę cbwiłę, jak skamieniałe. Po ehwili Minuie
mleazkaluianej, odbyla się tam rewizya rzystwa ~a pl'zykładem innych podubnyc~ matki i sI'l'obowalll powtórzyć pieśń neiekła, a młodzi ludzie zostali sami.
pomieszczeń dla stl'ÓŻÓW kamieuicznych, a instytucYJ .
.
Llewellyna, kt6ra spaĆ jej nie dała. Nie
- Przerwałd pl'awdziwe natchnienierezultatem jej jest wprowadzone obeenie
Światła i ciepła IV uajszerszem znacze- zauważyła, że gdy sip, zbliżała, postać ja- zaczął 'l'om, nie wstajllc 1. kanapy-dziecw życie rozporządzenie władzy policyjnej, niu potrzeba Łodzi ~waltown.ie, n!eeh więe ka~ .odsk.o~zyła otl bIUl'ka, w~ulI~la sip, w ~o. ~a najwldocz.oiej ta!ent, a. skoro raz
zmllBzajllce nieludzkich kamieniczuików do usiło \\ania, dążące do rozncecdula dobro· naJcle!"ule~szr kąt, dywanu I o~ryła sz~- J~z Je~t, to ~y D1czem Ole będZiesz IV sta:usŁ4pienia dotyehczasowych niehygienie~- czynnrh 0~ni8k tych dwóch zbawczycb lem IndYJskim. 'ly~czasem. dZiecko nie Ole go stłumIć. .
nych przytułków, a często no.l' nieCUIUJ-j czynulkó~ zycl.a 8po~ecznego, trafią łatwo, mogło dourać tOI~6~v I l.zy, Jedna za c1ru- . - Co ty to roblsz?-w~buebllęłt\ nal'es~~
nych lokalami zdrowemi i zastoso.wanemi do serc I - kieszeul!
gil, s~ływaly po Je) policzkach. W trosee ele Kathleen,- onll Jest nlegrzecznai I'obl
względnie do najprostszych potrzeb ladz.
swojej podeszła do fortepianu i uucąc, u- mi. ciągle na złość, umylIlnie, Ilo nieuawiH0III0110V/(8.
siłowała przypomnieć sobie dokładnie me- dZI mnie.
kich_ Kamienicznicy łódzcy, pomijaj,c nle-
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Spraw a kolonij argentYli skich barona
Hirscha jeat obecni II pr1.edmi~tem żywych
narad w sferach izraelitów . Dla osulguię
cia faktyC1ny ch wiadomog ci, jak donosi
Koryer warszaws ki", interesow ani nakoszt
;biorowy wysyłają delegatbw , którzy wyroszą w pierwszyc h dniach marca r. b.,
przebędą w Argentyn ie około lrzech lIl iesięcy , poczem pow.r~ do Warszaw y. Wyslauców ma być pIęCIU.
W Tryellcie ogłoszono konkurs na Illacu
arcbltekto nicznym willi nadmorski~j, przeznaqzonej IV połowie na hotd, w I,olowie
na kawhll' nlę i I'estauracyę z oddzieluą
werendą . Na konkur~ ten lIIule8łano kilkaset prac, z pośród których p i e I' w s Z ą
n a g r o d ę 3,000 gulden(,w zyskała pl'aeR
p. Mikołaja Kurzykie wicza archit~ktll. b.
wychowaiJCa instytutu politeehn iczego w
Rydze, a następnie wyższej szkoły budownicz~j w Berlinie, hav.;iącego chwilowo w
Warszawi e.
p r o j e k t b III war ó w w Warszaw ie,
podniesiou y I,rzez inżyniera Devarsa, jak
dono_i • Warszaw skij dniewnik ', wS1!:edl
znóW w nową fazę, a mi nowicie na ży
czenie warszaws kiego okręgoweg'O z"rzą
du dróg i kOmU!likacyj otltlll.uo go temuż
zarządowi UO IJI"Lejrzenia i skombino wania
1. projektem 11lItlowy hzeclego stalt!go mosIU jlrze7. Wislę, wpro~L alei Jerozolim skiej, t. j . w tej miejscowości, która leży
w obr~lJie Lulll'arów projektow auych przez
p. flevar.".

~.

DZIENNIK

Z CAŁEGO ŚWIATA.
-0.."" Lwów. Postouo ono z.lotyć r. cho,,~
s7.kołO rOkodzieln;'zq w Rzestowie. Ma olln być
poI4"."on. z wzoro"ym w.rntatem szewckim.
..*.. Niebezpieczeństwo głodu w Galicyi.
Na "pytaniu wydziału krojowego, czy i o ile
za.bodzi obawa glodn wśród ludoości roloiczej
lachodniej w Galicyi, Dcwalił komitet krukowski~go tow.r:ystw a rolnicze80 odpowied zi eć, i1
na podstawie sl-Iro.wozdsl\ okr~go"ych Łowu ..
nys&.w rolni czych, oraz dat, zebranych pncz
komiSJO statyatyczDą, lIi.be.p ·7.eó.two głodD
jesl niew"tpliwio b..,llo grotnem, Sz"....gólniej
zl1Ś w powiatach północnycb i podgórskich zachodniej czOlci Galicyi, OfllZ w ol;oli ... cb niskich n. Powiśiu i nad illllemi wiekszemi nekami, a to wskutek uitmrodzllj u tyta j kartofli,

ŁODZKI •

3

zrabi! rządowi tQ propozycyO, cbee " tem muzeum zgrom.dzió dowody oaukow. i materynły
dla osądzeuia cborych umysłowo i pneatopc6w;
znujd~ siO tllm sIki.lety, "zaszki, mózai pnes'cpców, preparaty z chorych i anorm,loy ch,
orgaaów, narzo,l,ia do studyo", nil. chorób umysłowyob, środki lec... ,i .. _ przeciw tymte cborobom, plony wiozieó i domów ,U .. obl~kaoyc b.
ro" opisy cborycb omysłowo i wszelki. motliwe
m"feryały, m.j~oe zwillzek z geografi" i slaIystyk'ł Prz".tOllStwo.
*** Alfons Daudet ro.poą ~ł w tych doiacb
w .~Chll poryskiem - DujllDwSZy swój romans:
"Rose et Ninette" . Zapowiedziano, te to ostat.
nie dzieło slynuego powieściopisarza 1_lytuło
W'". bedzie: .. D,i.ci w ro'wod.i.· ·. Gdy tytulu togo Daudet nie utrqm.1 wyr.1& nil przynajmniej tezo nowego romansu. "Rose.t NilIetto" 111M być powieśd, pclu~ cznło!ci i wzruar.cń , u. hudz'ic'ł ogromne :eaintcrulowani<.' .
Odważny uczony. W p.ryskiem -mu?cum nnui< przyrodniczycb a'yst.llt \II' I<alodrze zoologii p. Sauyillet 1'0 dopoluionem w jego obecności zdjQcin obrói z zyi dwócb wSI"nialycb lwów, podurolf.nycb przez nelll'"" Abi.syllii, MeDelik., prezydelltowi C.r"otow i-udd
siV przed lIa.tkę pllnttry czarnej w celu wyr ...
woni. j"j lIa,.urów. Operacy. ta, troch~ gkrutnll, dokouywll sił} w cdu poskru.mhlnill
dzikiego zwicl"JIld., które proez strato "uzurów
sŁaje się l)rllwie oUc1.wlu.dnioucm.
Utbrojoriy

.**

kt6rc stallIlwi, podstaw Q wytywieoi& ludności
wioj. kie). J.ko środki z... dcze wskazuje komitet w pierwszym nQdzie roboty publiczne,
w cclo dostorcwn iazorobku ; daiej ulsl pod"tkow., obnibni. tar}C kolejowy cb db przelVo'" kartofli i knkurydzy, któr~ jut obc"niu 1ywi" się. włośc iRUic; lItLresl.cie Jlomoc pny zakupuio u'. wiosn~ kartofli do •• dw uia. W tej
lamej sprawie uc hwalił komitet pOllurde pety.
eyj do ••jmu i rody lI.ustW. , wystosowanych
Ilrzez towurl.}'stwo rolnicze okrt;gnwo w \Vie·
Iic7:ce i w imienin zacbodni ej c1.~ści k r..lj u, w rodzaj
t~ęgów Ilodobnych tło nnrzłJdzi rL dell·
oroz J,. ly'·n gmi" i obszorów ,IwonkicIt, I'ro- tyoty, II. ~uuviJ\l·
t, stoł przed kl.tk, p8ntery,
sz~cfeh o prowadzen iu w ,. h. regulacyi doktór~
J,rzeKroda ruebom., unglo posoniota,
ply,,'ó\Y j obwułowan1l1 'Visly w powiecio wic· zmu "łita pr:cytulić
sil} tl0 frootowej kraty 1.&111 ·
Peter8 bnr
,Pelerb. wiellolllos li" donoszą, że nkoil- Jickim i boch eńskim , w et}u dCJIhrl-zcllia, ~a· IwifJda. 'VÓIo"CZt.lS zwitne ioslfuktownio scbwyrolJkn
ubotgzej
ludntHid.
OJlI'Óct ' t ego mu. c iło zu. ui" ł U (lumi. Była to wIośnie chwil
czono jut ukła1ianie s II i ~ II III 1\ 'I t k ó w
0nieruch ornych. będących w [losia- wui f:ŚĆ komitet do sejmu osobn4 PttycYłl w czekiwalla. dl) oJlcr;l cyi. P. SLluvinct zbłi " ł się
d" 11 i U s z I a c h ty, oraz radców szlache- sprawie głodow"j, ~pierar'lc siQ ua przcd.tu- ujął j edeu I'0~r w rQk~ i 7.a""'lł ~ wyrywać.
ckich, kt6re te maJątki "osiadają, z ozna- wionY"b przez tu w:t.Tl)"stwa roluil·zl! o kr~~o\fu Le ·z szybciej nil. błyslo,wi cu, pantora zaddtL
czeniem, czy te majątki są nabyte, poda- dulacb. Bardzo witlkil lIf;tłta panuje jul. lh.i- IDIl ł.u.k Bile ud crt.c nio tJrog, lUlIII, te rozora ·
rowane lub też odziedzic zone. O podaro- dziuj w I)owieci t '1.ywicck im.
t9. lew e Tarni*; i urwał~ Jlrll~' iu tIut y palec n
• *" Paryż. W środ~ ubiegł~ o godz. 10 roki prawej.
wanych majątkach w spi~ie j t zalloLoMimo tu. brocz,cy krwi~ uczony,
rano,
zmarł
w
Pary1.u
0.1 chorobQ sera!owę. K - nic flał za wygranIl, pllznry po.llt urlu
wane, któremn z przodków , kied}' i za co
jawajskiej
roi
br.
Zamoyski.
Wezw.uy
telegraGe.
nie 1'. wyrwał z niemalym trudem i potem dopiero
pooarowa no majątek, a oo8Cśnie cleJ maLeopold
Kroncuber
g,
szwiigier
zmarłelt9,
jątk6w
uie I'0.wolił si~ o[latrzeć . Obe"nic l'. B.nvillet j est
II ilby tych
zanotowa no czas nazdol. ł przybyć n. czlS.
jut "yleczony.
bycia.
O wyprawie afry ka i, skiej DybowNa pOMady pomocnik ów ul'Z~dni1c IV 110*.,." Ostatni .kochane k królowej Maryi
Iio:yjnycb i I'ls I'ZY cyrkułowych w F'eters- skiBgO otrzymalla w Pary ż n pomyśJue wi.do- Antoniny "- jak go zwano Jlowszecbnie-JI. E.moś
ci.
Opuści
8zy Ba.ughi, Uyuowsld pusuwu, geniusz de ThillC 7.Bł&rt ohccllic
burgu tI o Jl u II Z C Z a II e b ę tlą k o b i ew P.rytu.
t y, jat to się I,raktyku je Już w Lamtej- siQ ku północy, l.nwi.r.hc tr"ktaLy Vrzyjatlli Wszystkie myśii swoje i czyny poświQcił on od
z
wodzami
Illemion.
Smier!!
CraJDpcl'a
nie 0- wieJu lat kultowi n ieszczośliwej monarchini
Bzem biurze adresowe m I iunyclo instytulega jut w,t"li"o!<:I; mordere~ jego schwytano Crancugkie). Maryi
(:yach.
Antolliny. Posta,lał J', Thi.c
Pomocnik budownic zego w Petersbur gu i ściQto.
zbiór wsponialy przedmiotów rozmaitych, uale* Nowy hymn narodowy . Skromny kom- żącycb do więzionej
W. Gruzincew , wynalad barak skłalla
w Teml)ie królowej. Ogrony, z niejlrzem akaluego kartonll drlewue- po'ytur Craucu.ki Adl .., skomponował nowy Dlny moj,telc (lo pomagał zm.rłemu w pos,uki;:0, przeznacz ony na mIeszkan ia dla robot- by tli n narodowy, odpowiedn iej"y <lo ducha wDhlach i kompletowauiu kolei«yi. !blon jego
hlk6w w miejscl\ch robót publiczny ch. Ba- czasu, alli1cli dotychczasowa m",syliunk .. Bło- byl prawdziwym rodzajem k.plicy, c.łkowicie
rak len bardzo dobrze utrzymuje ciepło l wa do śpiowu n.pisał COllt.n, zaś firma muzy- "oświecolI") wspomnleulom tym królew.kiM.
jest bR"dzo tani. Modeł przedsta \Vi wy- kalno-wyd_wnicz_ Lemoine podjQla 8i~ rozprze- P. de 'fbiuc zarządzi I pochowonio siebie kar..nalazca ua jednem z jlosiedzeil towarzy- strzonić hymn po całej Fraucyi . IV setk.cb ty- wanem tlbogicb i .,kaz"ł zapraszać kogo kol.I~cy egzemplor<y, w u.dziei, 1e otrzyma on
stw budownic!zych.
wiek un swój obrzO(1 pogrzebowy.
pr.wo obywatel,two i d. ?yski wielkie.
.'. Grajek. Bejem.
Ry,,"n.
• ** Muzeum psychlatr yczno ·kryminal ne. no~, jak wiadomo, 1'0 łI11Iykanci czelcy .taażny ••rtykuł
W szkole poliLeclJllicznej w Rydze za- W Turynie, gdzi •.
C.zar LOlllbroso je.t w uni- wy~ p.ństwa anstryacklego --" o.tatoieh "ywozo ·
,
prowadzo ny będzie wkrótce język ruski, wer.yteele proCesorem
nawet do Tnrcyi. J.den z muzykant6w ozczasaeh
.. kicb,
meuycyny sądowej i psy- nazwiskiem Wond .., przyw~ował do
jako język w.lkladow y.
Tureyi l
cb iatryi, utwonooe ma ~yć IUUzCUm "sychio.- wstąpił do kapeli
d"onkiej, gazie wk rótc. wybił
1
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się na pierwszego że tenże i zdolał pozylkać t.k,.
8ympaty~ sułtana, skrzypka
Jnianował go VI' tycb
Wysunął rękę, aby ją wpół objąć, ale dniach kapitanem
i udzielil mn tulu B.ja. bieOlla ucieliła. na drugi koniec pokoju.
duy grajek Wondr~ nazywa Bi~ ecni. kapitauem
- Zllnlm 'IIuie się dotkniesz , Jstwith Wondr.·Bejem.
lias zaleje i śnteg stopnieje ua Snowdonl e,
KaIU·or ol.. anie .i~ nieladldgo Jerojem
kOI)OIIII'e
I'ę .
zapadllA
I' \vszYStkl'C
z·YJ· .wica. Rozpoczęto Jui pierw... próby
o
...
u
sadzenia ńozep6w
" . . plantaeyi
winnych przed kilku laty. WI'Ocych zagl'zebl'ł 1_..
kn 1887 zebrano 100.000 tan wiuogron, a w roku
- No, no, dosyć_ Wiem już resztę. 1890-ym 1.500,''<!O tou
.. Jeż.1i uprawa wina p?S~
Ale wiem też że może być inaczej i że pować I&~ będZIe
da!eJ "! tym lto.nuku, to ru""~. '. . d
' .
. ł
KIIIICorUla staDle II~ hnrtową dOltawczyn
ja cieb.ie, ty. k~clę
14
~"plez~e. będę mla lwem
najlel"zego u_poju dla EnTopy,
winnice kt6rej zniw SWOich objęciach I WYŚCiskam, wycału- ..czylo i wyczerpała
mokJerr..
ję, ile ~chcę. Kiedy to Ilastąpl, nie Wiem"
••.• .W .l ek pr,,~oT do w~t~pieD!a '! zw~.zki
ale ja mam cier~liwo§~ m017ę czekać.
malzeulkl~, "! ka~dym pr~wl •. krajU JeBt ID·Y·
.
'
.,
Anitryl obI. płCIe po ukouezeruu l.~ Holu
. - A ja mogę ~llll'zeć- rzekła . Kat~leen W
łączyć się węzlem malteńskim; w Niemczechmogł
pn_
I pi·ze.zla kolo III ego ze spokOjem I go- wo
wymaga od mężczyzny lat 18, od kobiety Ił;
uść.
dnollclą.. .
w. Belgi.i od mę~czyzuy lat 18, od ko~iet1 15; ':'
_ CZ.lŚ zftkosztowała owocu " Ilrzeko,- Hn nie mam saczęscla dziś z kobie- Hlszl.aull ~d męzc~yzny
lat 12;
.'
. .t · · · (- w. Francyl od lDęZCIYlUyiat1&tIł.18,odod kobl~ty
llala ~Ię, że jest nlellojrza ly?
kobletyl.t 16:
taml w. I.y!". domu - I zek.
po Jej WYjSClU w Gre li od mci<zyznl. 1&t H, od kobiety
- Że przej rzaly i zgnily.
lat 12;
'l'om - Iwe I u um~r l"zecI, zobaczym y co w Węgrzech od
katolik6w
i pra"osl.W11ycb moi- Hal 1t31-zaśmi~ł się 'l'om .
to będzie .
czyzn 1&t H, od kobiet. lot 12; od prot.. ta~~6w
_ I br~ydze si~ UIUl
Minuie weszlll ze slodkim uśmiechem a mę.ezy .... lat 18, od
t
Y
•
kob
...
t
iat
15; w Por~alll od
•
•
.'.
mętczyzu I.t U, od kobIet lat H; w Rosy, od męt·
- Jaka. szko~a.
.
UJ 'zawszy bl'lIta zac7.~ła Się kl'ęclć
lIIe- czyzn lat 18, od kobiet I.t 16· ., RnmnnU od
- Tak, szkoda, jak sercu coś obrzy- spokojn~e.
mętczyzn lat 18, gd kob!.t
w Sak o~ii ~ mę;;~nie, wielka szkoda, ' bo z tej choroby lii- MlUnle, I,ójdż tu lroch~ ua kolana, c'Y.'~ I.t' 18, ~,l kobIet lat
Iv~
• '..
lat 16; w SlwaJcaryl rozI
moi
e
zlotko
1'" Y SU) JUZ ule wy eczy.
ma,ele w oddZIelnych kautonacb
męz""ysn 14 do
J
•
• •
•
:'<0 l_t, od kobiot od 12 do 17 lat.od vr
-- Ale gdzież to i kiedy serduszko two·
Tureyi mło- Kiedy ja mogę stać - odpurło uZle- dziei pici
obojga mu .. zawier.ć z .. i~zld malteli'e takiego I'ozczarow auia dOZlllllo?
cko.
skie po doj§ciu do rozwoju fizycznego.
_ gdzie I kiedy? 'Wprawdz ie się nie
No, jak zechcesz, ale ja ci opowiem
.'. "om gry, na wzór iBtniejącego w llon~-"Ió
.
k
Itistory,'" c~~ po nocach .I ' 1118
"". ma być u..,dzony w Am.ryc. Utworzylo Ilę
D ry~am za lIle- taki} smutnA
. ..
y. .
.
.
już w 'ym celu towarzystw
~Iaml, IIle wiem o wszystkle m. Ą gdy, . :- Mllle?
- sp~talo dZiecko I nablało zwr6ciło uwagę na poludniow.o 'pokul.ulów, kt,óre
Kaliforni~, posiada ·
d czasu jak się dowiedzia lam, uslyszę JUz ch~cl wskoczelI
la na ke!au:\ bl·aLa.
jąeą lIiepor6~~"ny klimat. Na ~r~ąd ..l!ie domu
~yraz: miłość spluwam z poganlą.
- 'bil,; wyobraź sobie, ze Jest Lu tak .. gry zebrano JUZ podplsliw
na 1') mill~n6w dolarów:
,
.
biedna bardzo biedna kobieta. Nie IDa
- A pfe Kat.llleeu , Jak .
••• Pltro l uoryfa ceiDa. Cle.k.w. skutkI
tobie brzydko
.
. ma obecne podwyz.zeU
tą złogci~. Wygląduz jak kocię dzikie; olla alll'J k.a.v.: alka .chleba.
le taryfy celnej dl. Ipoiydla
SWOich pl~- cia piwa we Fraucyi. Dotychczas od h.ktolitr. tele ja cię nłaskawię moje dziecię mój cl?,ga dZieCI.
A Ja wczoraj w!zystko co go t~nnkl\ opł\L"'"o cia 7 ~ouk6w
karbie
20 ctm .• ~~ąd
'
'miaJ em, oddalem Llewellyn owl, bo •.
miał p~":IĆ t.rzsba 9 Crank6w. Wobee ~ego. wlU~lelełe
,
'.
..
. .
plaszcz burdzo podftl·ty. Czy nie chciala- pl,!"l.rm,. spr?,,~d"l
'lom zblrżył Się jeszcze bardZieJ.
ącyeh
do
P.Rryza
plW~ BI.ml~b
ś
.
I
ód ?
c~e, oblic'yh, se lIIe mogą "1J'6 na SWOJ8. MaJą
N' . t
t'
k b
..
Y mi (opom z
WIęC odbyć zgromadzenie na kt6rem pow ......
I~ I~ j~S edm wlo,I.1D sCIU" en! I n!e •d o
u_ Ale, przecież ja lIie mam pieuiędzy, chwalę
co do sposob6w' zar.dzeniu zł.mu. Jedni
. aWlenra l a c eu1e.
zy nre WI!l ZIII- Tomie.
proponują podwys zenie 'celly kulla z 3u nI 3ii etm,
~§, ze wkol o IDnie są ciernie, że potl·a.fię
_ Ale masz laclny krzyżyk z I·ubinów. inni z.. utrzym<\l'ł,
że mniej ~nieehęci .~oiy"ców
"apat! i bić? Czy nie widziale~ te umiem Z
.
d t Ib
d'
.. d
l - zmniejszenie Bamych n.",y" w kt6rycb pIWO pod..
lścić'
I'
d' k '1 CÓ' d
ił Ulego os >I ym uzo pleruę
7.y, g( Y- ją· Moi. przyjęte zost&nt
ier Się n~ n eWIDlle~ Zlec u
obi. propooycyo. gwoli
z o- by ~ mi go ptZedl\ć pozwolila
. Natnralni e ueielzonia piwosz6w CraDcu.ld,h
?..
..
o UCZYniłabym z wIDnym.
Ilrzyniosę ci pleuiądze, a zabiorę tyłko t y••• Smlerć • .p"r~lli spotkaly .i~ u. je- Alet KathLeell, ja ciebie nie IlOzDaję. le ile dla mojej
bi~dDej
kobiety
będzie ,lnem .łożu boIdeI malioDk6~ Carre w P .. ryżu.
- I ja też IIie pozuaJ'ę siebie Ty zbn- li' b
'1 ~.
Zn.• lezIODo p.",:n8go dll1a tonę, zmar~ł od Clterech
'
ze R.
d.. na &apaleDlo. pIu." .. m~
Zl e we mnie w.zys&ko eo jest .
II.ualiśowanego bez
najgorprsytomności IY'l"ycb ua Jednem ~óiku, obok sie.
zego - leraz pieklo milm w dnszy i
bi •. 70-IeLni .tam.zek, po wyprowadz.niu go. omercu.
d1eui~ opowiedzial! . te prz ... dlfie godziny mUii.t
_ J .1
(D. r.. n.).
hyt bl.mym 'wiadki... ogolili .... 1001, ale _
.
eulI)'nt pocałunkiem wszystko lingąo ani pnyj.\ć jej • ~mocł, ani .....ol.t ...... t
I awlę.
O r ..tllD.k. Ze••tywnlały, • ..,....,II1.I I•••n.. cbwi_
- DOllrawd yl Małe dziecko nienawiii i?
A któż ją tego nauczyl?
- Prawdopo dobnie zła z gruntu natura
i zly przykład.
·····d
- J a pl'zeclez
llle DlenaWI zę D łk ogo;
Ilocót uiena widziećl Przecie~ kochać daleko Itej i milejl
Zbliżył si- do nieJ', z (lrzykrem jakiemś,
y
8zczególu em spojrzenie m. Kathleell .tanęla
za. kneslem i oparła sil) o nie obu dłońmi.
- 'rak, te kochanie lekkiem jest, tego
się już nauczyłam. Milość, to j'ak r-kay
wiczki, rzuca silf je, gdy są już zużyte
i
brudne, a kupuje się lIowe. '1'0 jest mi-

l

.*.

16\

\

lą. b.. ,..ladny Itar_ ...mdlał po "1daai1l
towarzyazkę życia o.tatn.ie~o tchnienia.

pne z
' • .Jak b_lita ocrzetra 6 pokoje_ L.
80'a",y&n K1leipp, zDany hygienilu., jak donosi
.Italie". daj. kilk. rad praktyczn ych" k".. tyi ...
g...."ania pokoJ6w. Pali~ nalety-m6 wi on-b.rdzo r6Wl1omierole. Są osoby_ kt6re doprowadzają
tamperatnr~ w pokojach do +16', a nawet do +20"
a, iODe zuowu nie morł znosić witeej j&k +l20
<ID +1'" R. Nie nlega kw.styi, li ostAtni oD_joIUj, aię " l.p ..ych warunk&clt hye-ienicznyclJ, ni.
plerwai. Temperato ra w pokojach we powinna przewyi.. ać +16' R., gdyż" przeciwnym razie organizm .taj. się zbyt delik.hJlllo a w ruio w1.ióeia

011. mr61, o z&"i~bieni8 łatwo GOf\CO czyni organy
oddechowe c~uł8mi zwła.uez& Il& nagle zmian! tem-

peratnry. I~c za wymaganiami hy.;i.ny, ni. nal.·
iałoby uawet mieć pi .... w pokojn .ypi.Jnym, gdy
••
j.k wiadomo, w • ...tld. palenie ~ochł_nia tI.n z powietrz .. który 11lWl potu.bny Jeit do oddychania,
a »OwItają guy ••kodU we, kt6remi oddyehamy
po<Icza. snu. ZwłAszcz.. d1& os6b .tar.zych temperatnra w pokojach .ypialnych ni. powinna prz.wyż..ać +10" R.
'.' Z.. dręczeo.le zwie .....'. W midcie
'f .ylo"iIl. w ~I&nach Zjednoczonych s'!'i
pr.y.i,glych .kazał weterynarza Harrilon'.. DO 28 lat wię
zienia za dr§c.zenie zwierzlłt. Ten ol.."YUtuik bowiem
obla.ł

kwasem siarczaDIm. 2! wierzchowców, nale·

ż'l"ych do j.łfo przeciwnik6w politycznych, kWHY
jecblli wIdnIe n. jakieś wybory muni.ypalno. Widoczni. w teu .posób chciał im pneukodzić do

prz!byeia na czas i
nictwu.

;tłolOwania

przeciw jego stron-

TEATR i MUZYKA.

= Dziś

w teatrze • Victoria" wzno.vion a
będzie dawno już uiegrana kometlya Abramowicza i Ruszkow skiego • Te.!ć'.
We wtorek Jliąty występ sympaLyc znej
primadon ny, pallny Klemeuty ny Czosnowskiej, kt6ra, po długiej lIrzerwie, spowodowanej chorobą, ukaź., sie, nam w roli
Sam, w melodyjne j operecie Straussa I). t.
.BIlI·on Cygański". Partya ta nałeży <lo
najlepszy ch kreacyj znakomit ej śpiewaczki
warszaws kiej. Prócz występn dziRiejsze go,
ukaie sili panna Czosnow~ka jeszcze tylko
tI wa razy przed naszą J1ubliczuoolci'ł.
Person el komedyow y zajęty jest obecnie
próbami głośuej komedyi Dumua syn",
II. L. • półtfwill~k". Sztuka ta będzie gl'ana IV końcn przyszłego tygoduia IIa benelis jednej z najsympa tyczuiejsz ych uaszych
artystek, llani Maryi Bissen-Ja uowskiej_

T E l E d R A MY.
Paryż , 3 lutego . •Evelleme nt" llouosi, że

Hi zpaui'l przy litą piła do trójprzym ierza.
paryi, 3 lutego . • Ageucya Ha.vasa." donosi I Biarritz, że królowa. Natalia otrzymala wezwanie od wielu członków stronnictwa liberalneg o l pon~I'0"e!;u, ""oT I'Uwróciła do Serbll_
Berlin, 3-go lutego. Z niedowier zaniem
I)rzyjnrują tu obiegającą wieść, że zakav,
wywozu zbota z Rosyi do PrUli" lila być
niebawem znieaiony .
Berlin, 4 lutego. Obiega tn sensacyjn a,
alEI mało wiarogod na wiadomość, że Francya, za cenę znentl'aliz ow .. nia Alzacyi, 0fiaruje Niemcom nabycie 'l'oukinll.
Berlin , 4 lutego. Na dzlsiejsze m Ilosiedzeniu izby deputowa nych 8tjmu prUSkiego, Schalscha (centrum) i Czarliński żądali
ulatwień dla. robotuikó w obcokrajo wych,
chcących znaleźć źródło godziweg o zarobku IV IlI"owilll:yacb pograuicG nycb Pru.
Należy zerwać z systemem wydalań i zezwolić IIIl trwaly pobyt robotnikó w obcokrlljowyc h w iut8re~ie Ilrowincy j w~cłlod
nich palistwa, których stall ekollomic zuy
upada' skutkiem braku rąk pracujących.
Przedstawicl<łl rzą,lu o$wiadczył, że dopusr.czono już ost&tuiem i czasy 8,000 robotników obcokl·ajo wych. Na rllzie dalszy
napływ byłby zbyteczuy ul. Wydałauie ob-eyclt, 8zkodliwy ch żywiolów oltllyw<l. si"
bez względu lIa lIarodowoś~.
Mińsk gubernial ny, 4. lut~go. Spralvp' hr.
Augusta. Potockieg u i Wiktora Klimkiewicza, rozjlocze,tą IV dniu wczorajsz ym,
skończono dopi~ro dzisiaj. O godz. 4.-ej
zapadł wyrok uast~l'uj~cy: bl·. Angust Polocki skllZauy za Imowę I"'ZY licytacyi,
z artykułu 1181 kod. kar., na 500 I·~. kary, a w razie lIielllożuo,jci zAl'll\ceni a, na 6
miesięcy wh)zienia ; Wiktora Klimkiew icza
z.\ tożsalDo Pl,zestęp_two skazano na 300
rs. kary, ewentut\łuie na 3 miesilIce wię
zienia. Akcy~ cywilną hr. Eustache go Potockiego zaS'łdlOnO tylko w czt)Ści, red uklliąc pretensyę 1,250,000 rs. do 105,000.
Poznań, 5 lutego. Od rana ruszyly bdy.
Wal·ta gwaltowo ill wzbiera.
Grudziądz , 4. lutego. \V pocz'łtkach lipca odbędzie się tu zjazd l,rzewy8łoll'ców
z Prus ZachOllui ch.
Wiedeń , 5 lutego.
W czoraj rozpoczęła
się w izbie poselskiej rozpr4wa lIad podtltkielll gialdowym .
I,rawozda .wcll jest
dor Biłińs1ci. No"y jlodlltek giehlowy. ktbI'y lila zapewuiol l,! wlę1cność, ultau lwia
10 centów OlIlaty w furmie 8templa od
każdej tranzlLkcy i giełtlowej, w I!"jlierach ,
wy~okoici 5,000 lIr.
BerU., 4 lutego. W oliugeu polleya
zaka.zala przed8ta wiać udel'm U& • KOlliec
Sodowy".
ktHUłll, 5 lutego. SłyUIIA powl~~eiu
l,iijarklL, Flygary Carlen, umarł,,_
Rzy., 5 lutego. Okolice PiMeucy ule-

~.

,

•
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DZIENNIK ŁÓDZKI
gae.arft)'l\iI~ll[jryady:weeblyehpchełlly kursować po Dun~jD przeto hr. Kal-- Petenfiura, 5 lutego. \VAkale u, r,oIlII,111f1ł.7i.
ziemnych zalJarwily go na zUllelnie ciemno. noky l."proponowal '·7.~,lowi serllHkiemu, n 'l,ni,.",k" 1'fi(dUl,lui-. 102 1/,. lir l""It"ska. '..... łtn.
Hamburg, 5 illtego. Tutej zy " Bank- aby wyprawił Rizowa .10 Rosyi przez lini" 103'/,. PI:/., Jj"tJ UJd"'\'flA" k-hllyt. liit!:un .. kie
łk Je hAUk
nlkifl!(O "la blln,lIu S&fCU,:li",.
vel'eiu" zbankrutował. Dyrektot· otl"1l1 się. Austrr~, kt6rll puręcza mn sIVouodny p'-te- 152.25.
ne~o 28t.OO, peter~lHlrak.ie~o blLuku ,1,.lcfJuto1W'e!Io
Ber lin, 5 lntego. Zapewniają, że cesarz j~zd. Se"bowie nie pr7.y"' aja ua to, tern 553.00. "."len ",i~d.y".rodo"."o 46.1.00, ....r~u ..na ouiedzie u kanclerza Capriviego wyra- więcej , że Rizow woli mieszkać tutaj, acz- • kiego ba.łlli::U dYHkollto ... eoe _~_.
ził tJczenie rychłego załatwienia kwestyi k'JlIviek ma II~ZCzul,loną "wobodę, '"liżeli
B4,.lhl, 5#go lutego Bllu1ruoL1 rtlJłk le s"ru:
tanich mieszka(l, celem podniesienia bytu 7.1·Y7.ykować s ię na podt'ót Ilr1.ez monarchię, 19990, na tla8tA.,~ 20000. t"fsk .. ltt IUL 'V",r!ł~"'W',
199
95, n .. PeLtm,hurl!' kr. 199.50 Ul. Peter'4bur:c
warstw ubogich .
nieprze!>ieraj'lcą w środkach ku pontrzydl 19B.OQ, IIIl (,oudyn "rht. "l0.39'/, . lU' [,ollIty" .n
Berlin, 4 In tego. W tych dniach ma maniu teraźniejszych p orządk'J IV IV Bulga- 20.32'/,. Da Wie<l.ń 17285. kup"'" •• I"e J'U6'Jj.
JIltstąpić publikacya składu ulepszonej tn- ryi. Rizow zamieszkał w ,Ioniu komelIdaII' 5", li.L! XUt.&WU6 62.90. l 'l, Haft1 Iik",i,I"':YIII"
60.50, poily•• ka rnok. 4" •• IRlIIl r. 93.00, • .,. l
bel'kuliny d·j·a Kocba.
La twierdzy, poł oio nym w~r(.d parku.
r. - .- .6', re"lArio
03.76.5'/, r. sl. zl8»t
Petersburg,' 5 hltego (Ag. l)bt.). Emir
Konst ant ynopol, 5 lulego. (Ag-. 1'61.1. Obu- r1887
.. - . -, POŻ1ł".zkM. ".nhOtlul& U eUI. 63 90. fU eTUi
bucharski zawiadomił drogą telegraficznll dził Lu llowszeclllH! ździwi~nie r"kt, że już .yi 64.20. 5'J, lis,y ..a<&"l1e rn. ki. 100.50, 5.,. I''''
gen erał- gubernatora turkestaitskiego, że, 1.0 uwi:\doruienin rz~du hulg lI'skiego przez *yezk~ premlO"a • IIjIJł roku H875 tAkat z 11IIl'i
dowiedziawszy się o klęsce, jaka dotl\nęla frłlncuskiego IIgent" "ni!) nl\tyc7.uego w r: 14.1.75, &-keye drogł iel. "a.r"s",wJtko-wie486Jdciej
..key. kred,to"e .".try""ki. 170.{() . akey.
niektóre miejscowoścI Cesar~tws, na do- Sofii, Lanell\, o ostatecznI' III ulllo"zen ia 217.GO,
W&18s,,"wilkiego b&llkn 11"111110"'6';0 - .- , tl1\1~łłln
wód nieogrunlczonego I"'zywił}zanh do !tu- spl"llwy Ch adourn e'a, tntejszy I'osel f"an- "ego - . -, d1f1koutn uiemiedufll(u hauku pańlllt.w 
skiego 'l'ronu i Pailstwa, odrlajtl do rozpo· ellski Cam boo, dor~czyl W. fło r ··e n otę. S'I. prywIltlle - .
rządzenia Jego Ces:\l'skipj Wy_okości Ce- któ,·a oświadcza, że Fran cya nie Inoże
LODdy.,5·go 1atego. Putye1.ktL rlh.k" • 1~9 r.
sarzewicztL Nl\StęllCy 'l'ronu sto tysil)ey zgodzić si!) lIa wyrażoną w nocie bulgar- U emisył 93'1/•• "J 1/'1 v/,. KOII~le łllltCi"lłlkie 9f1 s/••
WariłllWa, &..go lutego
'rllri( Utl płucu Witku",.
s kl~j zAsadę. Mówi~, że W. Port" i Boir ubli.
.
P&:48uil~ • • m. Ilrll. - , ll.i tra. i ,łobr", _ _
Petersbul'g, 5 lutego (Ag. pln.). Oglo- gary" wzbrauiaj') si!) l" 'zyjęein "zeczonaj -skieKI).
,
biala
-830 ",bor..... - -8S0 a1t.
szono prawa: I) o ustąpieluu kościołowi nuty.
.
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I

św. Krzyża

w W'"'szawie czę~ci gruntu,

n al e:t~cego do miejscowego trzeciego gimmęzkiego; 2) o J11,zyjmowauiu na
op l atę należności celnej, wyciągniętych w
losowaniu obligncyj dr6g żelaznych: zaka,u-

nazyum

k nskiej,

kursko - charkowsko - azowskiej,

morszańsko-syzl',"iskiej, poti·Lyfliskiej, ,· iaź..
sko - wiaziemskiej, . riażsko - lllorsza(lskiej i

tamhowsko - kozlowskiej, or/lz kuponów od
tych obligacyj.
Petersburg, 5 lutego (Ag. pln.). Gubernator orłowski, Szydlowski. lIlianowally
gubematot'em kostromskim, a witeguber·
natol' knlisk i, Jewreillow, gubern:\torem
orłowskim.

Aleksan drya , 5lulego. (Ag. p6!.). Tutej~za koloniII francuska wydała wczoraj
na cześ,~. admirllla Jt'ancuski ego i oficerów
ruskich ~niadanie w ~a lach klubowycIJ.
Bllllki.t O(\zulLczal sie, chArakterem niezmiamie poufalym i stil"llecznym. KOlIsui
francuski wydał takż~ na cz.. admirala
ruskiego l frl\ncuskieg" obillll, pol,!cZQny
z rautem.
W ie d eń . 5 h. tego. (Ag. p.).
Pr!.yhyl tu
runlUI,ski min ister finans,lw Germ'LI,i i zabawi kilka dni.
Paryż. 5 lu tego. (Ag. "In.). U"zędo
wy tel, 'gram z S.negltmhii d"lJo~i, że pulkownik lfumbert dnia 20 .Lyc7.nia zajął
Senankoro i Keru an, dwie wsie należące
do Sama,'y i tlddalone o 80 kiluUlet,·ów na
południ e od Bissalldouyen.
Ze strony
fra:ncn,ki~j zginąŁ jedell żołnierz, 1\ dwóch
jest ranllycłl. ({raj, przez który wyprawa
szla, jest bogaty i plu(loy.

w tej lie~bi8 1I1ętezJxn.a ~ kobiet t. & mi ..nJ)~
N.cha t: Buraka1lf,akic.b GersztYDowicI, lat :U , Fr3dt& Ji Rote,gbergów Pendzel, l&t 56.

I

"y borowe 7a~-765. ar.dui.700- - , " ••IIi .... ~- -,j~t~,.;m~6 2 I 4..0 r1>,d. - - - , o"ie" _ _
I
gr yka.- - - , U 81,ik ł"tui - , simo"y - , nel,.k :apg siln. - - - , J(roeh 1101111 _ _
- ,cnkrowy - - - , (1\801. - - - la.kon6e,
&UZ& ja.gJa.ul\. - - - , I)I ~i r UI.rt.kn"'1 - - ł
lniany - - ZA 1'1111., nrtofle - - - za korzec.
Dowieziono paleniey 2.50, lyt.... 60, Jo~:llUi"flh
- , OW8& 300, "roe bn tloluts!(u - kur", .
Warazlwl, G.go lutego. OkowitM.. Hurt. akłl\łl.
z. \Via,lro lOu": II.1~ brotto z potr~o . 2'/.. Lu.91 '
ne,to bez potrąc.: z~ 78': K70' brutto E potr. 2'/..
853' netto bez potrąe. Szynki lia. wrKJtro tW·: 11.31
brutto z potrąo. 2'/.. ll.u8 netto be. pot...,....
78°: 8.St' brutto z polr~. 2'/,. 8.6ł' netto, bez potr.
P.t.rsb.rg, 5-go Inlogo. Łój ... Uliejleo ó4.~.
Psze"ie. w ID. 14.50. Zyto 12.25. Owie. w UJ. 5.50.
KOllopie w III . 45.00. Si8U1ie imane w w.. U.51).
Soieg.
Berllll, .ł lutego. rJlxJłni ~N. 200 - 2.1-0( 11M. luty
- . -. na kwioo. m'j 191.00, u•• zerw. lip. 200.2:;
Żytu 200 - 208, UIl luty -._, ua eserw. lipiec
196.75.
l • • dYd, 4 lutego. Cukier .J.w. 96 proe. !6'/.
spokojnie. Cuki.r b11l&koWI 14'/. IpokojD1e.
Liver pool, 4..go Intego. Ba."ellll\. 8J.ra. .... o~'I .. ui.
końco .. e. O~ rOL 12.0m h.1. • tego n .peleu'.ero i
wywóz 1500 b.1. Niemegulo .... Atioldli.g a,.eryko.skn.: n& lnty marzec 3 u / u nabywcy, Da manec kwiecień a'/. nabywcy, D;t. kwiecień maj 3 n /" nabywey, Da lIlAj czerwiec 4"/12 nabywcy,
czerwiec
lipiec 4 ',.. nabywey, na liplee sierpień //.. n.byw·
cy, na sierpień wlSesie6 41/ " sprzedawcy.
H.w·Yo rk, 4-go lutego Ka"" IUo li 7 14.12",.
Kaw" .)i. 7 law orl1iuary na manec 12.82. n& maj
1247

___

_

___ _

GIEŁDOW E .

TELEGRAMY

Z dula 5 1 Zdni. 6
G i ełda Warszawska.
ZI\j,I.oono
Za w.k.t. krótk.ter.I .....'.
50.05
Dło Berlin %1\ 100 In r.
. . .
50.0f.
DA Londyu :IM. l ł... . . . .
10./6
l1a Pary, ZIl luO Ir • • • •
41'.55
na Wiedeń ... 100 4.
Żłdauo • końce", i(il!t.ly
Za papiery pa6llwlw ,
Lb~y til<wi,lo.yjne Kr. Pol. '.
98.98Rutka potyczka .... c1uduia.
103.25
lC34-'. poi. we'YIlZ. r. l887
95.411
9535
Li.ty z~.t. .ielU. S.ryi , .~ R . 101.90
111190
101 '.5
n
..
..
II' A B ./101.25
Lillty zut. lU . \V·tr'1l. tłer. I. . 10210211
"
"
V.. 100.50
10040
Listy lut. 111. l.mlLi ~er1i l
• 99 _

"

I

,...

1'lU.
1 '1

.."

I

Gieł da Barll liska.

-.-._

B•• knoty ru.ki. zU""" . . . '199.90
"
" 11ft. IIOdl\ \.~ • 19U.75
DYIl<oato prtwalAle . . , : . ' 1'/,",

199.75
19950
1 '/.'1.

l
LISTA PRZYJEZDNYCH.

~ra. d H.le'. W. Pa.,.r. D W.i1Ier i Uarg>\.i,i.ki • W.ruawy. H. Rmdakop( • FUrtbu, S Knebe!mann z Cz-!rkaskll, J .' Saller z BrzeAeia-Litew.klego.
"ot.t 1I•• t •• tr.l. Schmidt i Rybak z Warg .."y

Foe15ter & T um.lIZowa, LeibzOll z Ale_nd~o\'fJ\'
Karrik • P.te"bnrlla.
'
Hot./ Vlot orl• . J. Kt .s.u • Kub.nia. G. Rw.rt
z Ekater""'ru, E. HohlllllD z Roub.ix E 'Fur.ki ... Piotrkowa.
' ' .
Hot.1 PolIki. Bro... w.ki, SilelTie. i Wei.berg z
Warszawy, KrUger z Ł.1I9ku, Dąbrowaki li Lelowa.

Petersburg, :; lutego (Ag. pln.l. Ogłoszono okólnik lOillisterynlD dóbl' palistwa
w I"'zedllliocie bezpłatnego wydawania
drzewa z porębów skaruowych dla jadalni
ludowych IV lOibjscowo§clach dotkniętych
do Lo.l.
GODZINY i 111NOTY
nieurodzajem.
Petersburg, 5 lutego. (Ag. p6Il1.). Otwn·
pr. yohlq,:
8t 3'JlIOI Liii 41aOl 81aOl fOl30
cie >ubskl'ypcyi pnbliczlIej na obligacye
Ostatnie wiadomości handlowe.
• ŁotUi
towarzystwa kolei moskiewsko "kaznllskiej,
ala~1
~133
Id c hodz,·
W."UWI,
5-go
lutego.
\VłlkJlle hM. WrUI. n .. :
,
DS pokrycie kO<ltów budowy Iioll riazal'(2 rI.) 50.00. ub. ł9.95 kup.; /..,,,,Ivu (3 ID.)
rzl eho ~
sko-kazlluskiej, oraz odn6g 110 bydlobójui -Berliu
P
- - knp' Par,. (lO d.) - - - kop; IV ..moskiewskiPj I do jezior, naznaczono na deń (R d. ' 86.GO, .0 kup.; ·ł',. Ii.'y li ...idneyj do Kol .....
G 55 & 39f t30 7 0:1 1046
p rzyszły tydzieli po cenie 91'/. za .100. ne KI6lestwa I'tthlldtsgo onie 98.00 ią.d; takiei
806
" Skierniewh: .
4 30 829
Syndykat skład .. sit; z anków moskiew- mołe 97.80 i~d ., 5'/. rUBka poiyczk ...ebod.i. !l-ej
10
03
" \Varila ....,
845 10 2U
emJ.yi 10326 iąd. , llI-ej .mi.yi 103.ó<.1 ł~d.; 5".
skich: kupieckiego, ,Iyskolltowego, handlo- maka
I
3.\
u
Ałeku,udro
w&.
J)oiyczk& premiowa. z 1864- T. l-ej emisyi -;
9wego i domu baok\et'skiego L. . Pola- takaż • ldOO roku II-ej emisyi - _ . -; 5'10 listy
9 52 353 10 30 f2 ł 2
" Piotrkow ..
szlach. - - -; 5"'1" I,ożyctka lY8WlIt}trZ1If'. ,HSS7
ko wa.
)lUNETY i BANKNOTY
n ' Granic1
23.\ 9111
" ~ :I
roku ił5.4.0 iłd.; 5% listy zastawne .itu .. fl.kie r-ej
Paryż • . 3 lutego. (Ag. p6In.). Minister
,. 80.nowe&
2 5\1 • ~:I
450
.eryi dni. 101.110 tąrl.; takież mole - .- iąd., fII·ej
Not. un:ę d.
nieorz.
woj ny, Freyeiuet, objeżdżający IV obecnej .eryi małe 101.25 ż~d., 1U1.IO, 101.00 kop., Y·ej.I'" Morki uieu,i.cki.
-t, TOID&8IoW'a .
10 15
I 10
chwili Francyę Tloludniowo-wschodnil), pnly- ryi małe - .- ż,d.· .,",,, list.Y saSlawne Iluasta \V MoO' Austryn.ckle b&llknoty - uBl ina
2 Ol
U8
- h,.1 ,,"OGut 'lj dQ MHr~yJII, a. WJeczol'elil do •• a .. ,I-ej .erY; 11>2.00 tąd., II-ej .eryi 1Ol.75 hd, Fr .. uk'
"hr&Dgr. ł
69 58
16.1'/,
lU-ej seryi IU1.10 żąd., IY-ej aeryi 1'1:'.50 kup.; V-ej Kop""y r.e/ue
Nizzy. Objazd ten ma charRkter wyłącz sery'
11 D t bro "1 O, b.
8 21
I 02
100.35 żą· l., 100.20 kup.; 5'10 obligi mi.sta War- - "_.;....,..,;,....,,_...."""==....""".,;,;"""===............"""
nie wojskowy.
n Petenbllrgl\.
lU 3'1
.. wy duże -.- żtd·; t.kież mnłe -.- tąd; 5"1,
DZIENNA STATYSTYKA LUOHUSCI.
. Paryż, 5 lutego. (Ag. płn .) . Z Chin do· sUst
03
Y zastawne Uliasta Ło(lzi I-ej .eryi - . - ż~d.)
Uo.k"y
tO 5~
Zat a r li w dniu fi lutego:
IIOSZą, że qlAndarynl, którzy podczas roz- II-ej seryi -. - żąd., II I-ej s.ryi - ! - żąd., TV-ej
4ł 33
n \Victluia.
30 7 52
Kato lloy: Dzieoi 110 IKr. la-tu ZlfJl.rło 2, Yf ""j
.eryi -. - ż~d .; 6% listy
tawn. miasta Kali·
ruchów sko mpr omituwali si<; wrogiem u- szA
7 1i0
dziewl!:tąt 2, . •torosłych
2,
5 2fJ
-.- żąd 1 takiez miasta Lublina. - . - Źlłd., t~# liczbie chłopców 1/ Kuku " l\
sposobieniem lub dwulicuwością, otrzymali kież mil\lfta Płoeka - .- ż~d., 6°/ listy ZAstawne ",. ,'f" tej liczbie lUęŻClyzlI 2, kobiet __ a. miauotride:
\V r ocł;a.wi:l
9 fł
10 !6
9
dymisye. Rząd chi(,ski wyplacn prawie leńskie dJogie - . - tąd .. 5'10 t&lde.
J ózef lIroże, iat 19, Jan Schumpieh, lat 29.
krótkie - 11 Herliu&
H8 6 13 626
5 35
Ew angleJłoy: Dr;iet:i do lat UHU zmarło 2, ff tej
wszystkie żądaue od nieg. wynagrodzenia iąd. "J"kullłO: Berlln a"nr lł(1L1I1 1h 3'1", Pl1rl;'
a",w, \V iel1eó 5" " P ft terahllrf,{ {j 'I... WI\rLO~6 ktlJlt,. liczbie cbłopi:ó\Y 2, dr;iawcz,!t - dorot łych _
din pokrzy wd zonych c11l·ześcił\n.
nil 1: J,ot.r'lceuiem fi"',,: lillll.y r.1'l1lł.t\.'''ne ZhHI1t1kic w tej liezbip.: mężezy:tu - kobiet - lr. lIli&UM.. ieie' l U\V d. A: Cyfry OJ:ll&CJ:OU& grqbuyw drukiem
Belgrad. 5 lut(·go. (Ag. p6!.). Ponieważ 56.7, wUJU:. l i Jf 163..G, ł.o,:r.i 124.0, 1I1ł" Iik",j , Ił1 '
Sla rozak.nni. D.ieei do lat 15·tu zm&rlo - lO' tej "yrataj, ez"", od godoiuy 6-ej wfhc;l;orem do I{oI"u'owce ruskiPj kompanii żeglugi IU'zesta- eyju8 676 nnży ey.KI\ l,r"."inw ... J 29.0. rr 187.4
dziewcz t dorosłych 2, dsiuy S-ej raun.
liczbie chłopców -

l.H

I

7/35/1/2ul .155/

.... .

a

I

o

I.

Te.atr

Łódzki.

VICTORI!.
w

lIi"uziel~,

d. 7 lutego 1892

TEŚĆ

o s z

Ł

G

1

"Warszawskie Biuro Ogłoszeń"
zostalo otwarte w Warszawie przy ulity Wierzbowej Nr. 8
ogłuszeniu

wpro,t Niecalej.

.

do pism Ileryodycznycll, po cenach rednkcYJnych

BR~WAR WALDSCHLOSSC,HEN

poleca swoje piwo' w następ uj ących gatnnlmch i cellach,
.
a mianowicie: z

ods taWił

za butelkę excl. szkła
krój i s.ycie bielizny
przychodniej w
• tnyeb. WiadoUlość: dom
88. m. 12, ul. Piotrkowska w pracowni
auki ... i okryć damskich W·ej L.wiń8kiej ' r
.nająca

I n i 6jłica

Sumiennie! Tanio! Bez
blagil
Orygllllllnym, a'ze znanych dotąd, systemem
,,, wyucza hoju sukien, ok
damskich J nbrali dziecinnych
Rs. 10. Jako rzecz bardzo
tyczną i Ilor'ytecznlł, poleca
.tze W-lIych PlIii, uowo-p
)t Warszawy patentowana Nauczy"h'lk & Kroju.

Adres tymczasowy ul.Widzewska
Nr. 10.
235 -

Piwo L\gl'D We
11
Pllzeilskle
" Monachijski e
"Exportowe

5 kop.
G"
6"
6"
" \\'Ied. marcowe 6"
11
Kuhubllthskie 8"
11
Pale lle
20"

11

Porter

20"

do

dOlłllll

za '/,.

i za 1/. excl.

I

1.25 rs. 2.50
,,1.50
" 3.~
"1.50,, 3.- ~
" 1.70,, 3.40 ~
" 1.70 ,,3.40
" 5.50
" 2.75
,,~ I . " 5.50

1"8.

II

5.50

,,11.-

Rabat stosowny dla {lp, Sprzedający cb !
Z szacunkiem

Ro bert Schnerr.
~

POŁ4CZENIE

A.

Wewnętl'zynch

Nowo zatwierdzone przez J. W. Ministl'a Spraw
kaucyonowane pod firmlj.

Przyjmuje

II

TELEFONICZNE.

"TYGODNIK ILUSTROWANY"

Naj.""r..a (82 ",k iłtni«lia). ""j/,ardoi.j ,.,,_ _ (8,000) 19" ) i najolJporm.j....
iltulracya polIkG (trzy Clrkunt! d,...Jcu, o""z okładka to kaidym nu.....ne).

.Je d7ny w taklcb rozmlarAcb erga n arly8t)'Clino li terac ki,
druknje obecnie: da]i"l.tny .twór powldolowy :M. G.t IV ALEWICZA pod tytuł.
" KEVHE8 Y ", azk le po wldelow, BOLESloAIVA PROSA p: t. " PO.fEDN".
1\11". W bezplatoJll!l powtdel owYII d.d. tkw ulnieszeza "Tygodnik" najgwie'szy
utwór powidmowy Edotund.. OAoj«kkgo p t. .. JaD DhU,", osnuty Da tle dziejów
Ja .... DrlM.
•
War u.ki pren umeraty: w Warszawie: kwartalnie fi. 2, roczl1ie cs. 8;- W Ceaar, twl. / na ,rowlleyl: k war~alnie rI. 3. pół roC.t:uie n. 6, rocEnie ra. 12.
Ero.JMldg i "łltrUlry OkUZOlCt!, zalÓwno jak katalo~i księgarskie, na. żl}danie przesyła .i~ bezpłatnie. •
A,lres: Księgarnia Gebetboe ra I WoUla, lub Admini.traey. " Tycodni.
ka Jlu8trOlł'anego", W.razaw., Kr.kow.~I.·Prlld. l ..ol. li! 15.
236-3

"KURJER CODZIENNY"
.

ILUSTROWANY

Dzl~Jlłlllk polityczny, społ:e.czlły l IIt.,rackl.
Wychodzi w ",.,... wie d... raiy d.ieuuie.
Artykuly wst~pne. 'I'elegr&my ajeucyjne i od wla.~yeh kore.pondentów. In formacye. Kroniki: W&l'sz&"sk", prowincyonalna. i zagraniczn&. Sprawozdania z teatru, muzyki, literatury j sItokI. K roniki sądowe. PO\fidoi. nowele i poezye. Feljeton c.dzienny (Dzienniezek). Dział polityezny Dzid przemysłolVo·bandlowy. Kroniki Botesla wa Br.... Portrety, ilustraeye wypadków bież~eyeh i Bzkiee humorystyczne W .zerokim kole wspólp1'&cowników .n.jd1iją się naj powatniej •• e w pi ś 
miennictwie naszem pi6ra. Powieści w dodatku porannym drnk:owaue są VI {ormReie ksi~kowym, tak, ażeby odcirlek moina .kładać i n••tępni. oprawiać w ksią.
k~. Nowo przyoyli od Nowego Roku prenum.ratony otrzymać mogą początek pow,",ei Botesł.wa Prusa " E•• ,cypaatka" to je.t cały tom I i poczttek drogiego
za opi.jek 50.

War un}d prenumeraty .. Kujera Codziennego"
na l'rowldC'yl miesi9""we '711 kop., kwartalnie n . • kop. H.
Adl'eS: Administracya ..KURJERA CODZI ENNEGO"
Wara.awa, uli.a Tręb. "ka 1Io ..
Redaktor Dr. 111. "'. Oledzkl.
Wyd ....y «;JeM.b.er I WolU.
.

238-3

5

29

KSIĘGARNIA
w

wARSZA WIE,
otr~mała

E. Wende i Spółki

Krakow kie Przedmiegcie N !l,
na

stwa.

w

tosnnku do małżeń·

· KsiłlŻki

Cena kop. 30.

Z apobieganIe ( PropltyJaxi.) szerzenia si,
Syfilisu. Cena kop . 30.

Do n:\bycia we wszystkich księgarniacb.

81}

do

PRZBPISY ~ PRAGY nt~LHTNłGH ROBOTNIKÓW

SKŁAD GŁC WNY:

Elsellberg. li. Dr.• ",,-filis

V"

W adlnilliRlracyi "Dziennika Lódzkiego"
nabycia

247-3

fabryczne

(\0'

zapisywania maloletnicb. robolników, orar.

do

Z:lllls)'\\'Ilnia

KSIĄŻKI
dowodów legitym:lIl)'jU) tli robotników.

Szematy·do zapis·ywania
wypadków w fabryce,
oraz wsr.ellde druki

zatwierdzone przez inspe k cyę
fa bry czną.,
nabycia w Administracyi "nziolllliku Lódzldego".

służące

IDa Saunw DOKoin i ffminny~b. ~
COGNAC __
z WINOGRON KRYllSKlCH

IMPERIAL ~rWarszawie
II

l~mi=OO

Od 1 kwietnia r. b, PO SZUKUJE sie

mieszkania

złożollego

z dwóch dnźych lub
trzech malycb pokojów, przedpokoju i J..-uchni. Oferty pod literami "R. L !'" proszę składać w Administracyi "Dziennika Łódzkiego" .
• 106-0

Towa.rzystwo Ubezpieczeń na. ŻYCIE w Sta.na.ch
Zjednoczonych Ameryki
NAJIV"1ŹEJ zatwierdzone w PailsLwie Rosyjskiem dnia 7·go

lipca 1890 r.

Główna Reprezentacya

na Królestwo Pol

Stan. Lud. Kronenberg
w 'Varszawie.

!iiełlator8kn. ,,~.

Ka.pita.ł Towa.rzystwa. z dniem 1 Stycznia.· 1891
wynosił

rs. 211,061,427.

'l'owarzystwo przyjmuje wszystkie rodzaje ubezpieczeń na
życie podług warnnków polisy, zatwierdzonycb przez Pana
Ministra spraw wewnt(.trzuych IV dniu 26 lipca 1890 roku .
l'olisy Towarzystwa zwyczajne za trzy Jata, specya,Jne
polisy za dwa lata. są bez zarzutu. Zysk Towal·zystwa
rozdziela. się wyłącznie między ubezpieczonych .
Sumy ubezpieczone będą wypłacane zaraz po wniesieniu dowodu o śmierci.
Towarzystwo gwarantuje całym swym majątkiellI rs.
211,061,427 za wszystkie w Państwie Rosyjskiem zawarte
ubezpieczenia, złożyło jako specyalnl} gwarancyę w Banku
Państwa w St. Petersburgu rs. 600,000 w Ros. 4% Pożyczce
I składa corocznie rezerwy zysków i gromadzące się zyski
ubezpieczonych.
Bliższych wiadomo§ci udziela:

061.lIBJleoie.
Cy.t;e()oHII IIpuCT8B1. C1,1;3,.a Mn·
pOIlIU'L Cy,ll.eti .~ -ro lleTpoRoBcxa .
ro Oxpyra BrRa'Jiii 3euOROB1. CyWHRCRiii, lIiuTeJlLCTByJOlI(iii B'L rop .
.[0.l3U Bt. 11.0>lt N 1437, 06l>lIBJJHe'n , 'lTO 31 J'hllla pa JI.Ofl cero 1892
r. C'h 10 qac. yTpa B'L ropOilt JIo)lal! no BHJI.3eacnolł YłUl.\lI Ul> )\0·
..11 Uha pKa 1I0,l.'L N 1437 (B08HII
Xa 36) liy)\eT'L npO,l\aaaT!>ca )\UII1Il8·
>loe HlfymecTBo upIlBa,ll..Ielllam.ee
poleca się kOllueserow Jako do- MomRy }{qeKY Kpoay, S3X.nJ't31O·
~kon"ły l ztlr~ ...y u"pclj.
lI.\eeCK D'L XOJlOmallLBOM1. TOBapt
Anabzy WW. Prof. Milic.n, Dr. 'NencCi
11
68
()
kiego i Dr. Zawadzkiego orzekają, iż ko. U .. e ClIn n oq oeBBoe. 9~ py . ::
niak "Imperial" ~ie rOżni eię od dobrych "OlI., Ba y,l.OB.lIeTBopeW6 npeTe0811f
WJ'rohOw produkowanych "e Francyi i. ze )1,aBHJI.I Mop~eBmTepRa.
cena etos!UWOWO •do. swej dob~oci, .i eot Onuc!> n outllKy .-mt\~'DaellHI1.
bardzo Dlzką. KODlak "Impe.. al·· Jako
_y .,,"
czysty wytwOr z wina, zaleca się chorym npeAMeTOBl> lIOlliOO pasc>la'rpUBaTL
rekouwalescentom.
y Cy,ll.e()u31'0 llpnc'raBa U B'L Acn!>
Sprz~deż ~letaUczna odbywa si, we upoJI.a"UI na MlICT1I oBoii.
wszy~tklcb WJękB~ych sklepach w KrO·
n en6ps 31 )\811 1891 r
..... '
. ."
l.stwle, .. w ŁodZI u panOw:
Sprzączknwakl, nlie~ Piotrkowsk...
CY.l:eCiBHn IIpuc'l'8ł1'L CymIlB~Klij.
Harlman,
,.
208
S. Zarzecki, ulica Polndn!ow .. li 11.
,
.
SI.elke, ulica Piotrkomka,
I wzoro·
Karwow e~I, ulica KODstantynowaka,
JJIi
b
'l;
wa K1JĄ . Houk, nlica Piotrkowska.
ŻSI.l .luglelsk.. Przyjmuje na sLIBerman,
te .!.eczenie konie i psy i udziela porady
J. Prelaler,
li 163.
w żdym ezasie. Prnidłowe i trwał.
Szejnerł,
kneie kon~ ul, Mil... Ji 821 ....
TlIuraz Bracia,
1883.25 12"~150
W.riko" I Kwaśniewaki .

rnCZUlca dla qWlcrzlIt

Zarząd

'ro warzystwa Drogi Zelaznej

Iwangrod~ko -Dąbrowskiej

niuiejszem podaje do wiadomości, iż;
1) lIa przew6z towarów z wymienionych w taryfie portów zagnnicznych do stacyj dróg żelaznych \V ar3za.wskich wprowa.dza sil~
z dniem 2~ stycznia (10 lutego) r. b. aż do odwołania nowa. taryfa
zwjązkn , al·si!awsko-Zamorskiego, przez Odessę zamieszczona IV :'Ii
286 "Zbioru Taryf ' pod ' r. 4363.
.
Z wprowadzeniem tej tal·yfy znosi . się taryfa tegoż związku
z d. 17 lutego (1 marca) 1891 r. wraz z dodatkami I i II (patrz "Zbioulica Piotrkowsk"
r. 193 nowy.
ru 'l'al'yf" NN 185, 97 i 236-taryfy IN 3157, 3!89 i 3830).
2) na przewóz IV opakowaniu ze stacyj Carycyn, ' olanaj'l Przystań, Wołiskaja, aratów towarowy i Uleszowska. Przystail (10 ~ta.
są
cyj Granica L D. i nsnowiee I. D. przez Gl'iazi·Orzeł·Briailsk-Brze.lć
2132-10Łuków-IwanEr6d IVszęlkiego radzajn pl·oduktó\v naftowych. oprócz
nafty surow~j, oupadków na.fty i zIarnu, wprowa.dza. się z d. 11 (23)
OhRUtHle,
Do interesu ba,·dzo km·zystnego stycznia 1'. b. aż do odwołania nowa taryfa, zamieszczona. w .'Ii 287
np ••T..... o.ts;I.a )bpo.
POTRZEANY JEST
"Zbioru 'faryf" pod • 4373.
21G-I
II6TP 0 89lIe... r • O.pyra
m~i:~Y~'I."a
Cyutn•• II •
r . .!lo..... "" Aod li lł37, kawaler lub żonaty z kaucYI! rubli
QTO 80 Sa.. po tero 1892ro- srebrem 700. Oferty proszę zloa.yć
pierw za fallryka \11D.~~"Jł(,.ol
yTpa ... toPO,llI .10,181< no W redakcyi ninieiszego·
l)isllla pod
SZY".1 do GilZ
ma Z\'II.DJ
J.D.l{łI • ." Aoxil illTapJta DOA'L
'J
•
IJ
•
(Ho.sa li 36) 4y".,... Dpo.......,.... lPt. A. B.
250-3-rl
k
I I
b i LI ,I
lo
•• " ...... oe "'YlIlOCTJIO Dp...a,U."'lID.(ee
•
•
·OW}'C I
uasypywau}"t II es ... eJau)·t.
A'Y.TY illTea:y (oK.... e illTebn) Ba·
Do nowo otwor.zoneJ pr~cowm
~pl'7.edaje o 10'/0 tauiej od c'en dawniejszych,
"~93 tTo:.J1C.nx~
SUKIEN I ~KRYC
PI'1:y zakładzie m·ządzilem falJrykp' GILZ, które przy naklejaniu nie
JI.P:':"~:B:;.:.
pęk~j'l. a do~awszy im tę zalet~ ii są z dosk0.nałeJ bibułki 7. WII.~!
• APyrlln.
•
.
"
hygleOlc1:.-.ą I twal·cjym mun ztuklem w odl'owledOlem opakowallJu,
II 01\""y DOA.uellLU" up....· III. Zielona. 1Iijl65 dom W,lchseln sza mam 1I:\dzieję i:Ł z. Pnbliczność nabierze przekonania. do wyrobu
..0••0 p..... up...n ~ CYAeGaa
POTRZEB!\E S<\ ZARAZ
woj kiego '
Adre .
.

Generalna Agentura dlalJodzi

E. Habler & C!!

llT Zdolni agenci dla Lodzi, ·Pabianic,
Zgierza i Ozorlwwa
poszukiwaui.

...,..n·

....

I--------------------------

'\:::

NOWY WYNALAZEK

ANNY GRUNBERG

. . . . Ae8L npo..... B Ha

oaot· Smp• 19 A.8 18!l:! r.

art·

CYAeft.... DpOCT.... Cym.ucall.
t61-1-

'!'ti~ny

zdolne słal\lczal'kl, oru pOdl'ęCZlle.

218-a-l

Ol

•

•

J. 8. P~B"N" B;J,

".traa_a, Krak.w.kle Prse4I ....e6ele !lir•••
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DZIENNIK ŁÓDZKI

Teatr rrALIA w Lodzi.
w POr.LEDZIAŁEK, d. 8 lo tego r. b.
Wielkie, nadzwyczajne przedstawienie czarodziejskie
.łaWllego

Herzenberg i Israelsohn

prestidigitatora

Prof. BE~KERA

składał

23.

si9 będzie z 4 oddziałów D'j ..spaniaJszyeh codów 1.e " ..iata cZl\rod1liejskiego oraz najciekawszyeb doświadcze6 .pirytyI stycznych.

j'!"e

Między

Najwięl\szy

innemi nigdy tutaj jeszcze nie widziane,

• Wystawy Paryskiej.

doświ.duenia

iM ELUZYNA
z Nizzy, czyli niewyUómaczolly cud na-

odznaczona nagrodą piękność
szego śtulecla.
Po raz I zachwycające doświadczenie:

Koncert spirytystyczny ducll(iw pod dyrekcyą Beekera czyli
latające w powietrzu samogrające illslrumenty

Magnetyzaoya dwóch daID

Z publicznośoi

Szeherazada-Szązęście

we 'uje

ZaczarOW8na' scena fantastyczna z 1001 nocy 7. metamorfozami I zjawieniem się galery i piękności miasta Spaa, przy kolorowem o§wie·
tlenia ełektryczuem.

BALON
NOW06Cr
czyli

Po

ł·a~J.

wyłanianie się

"Jlołdałłger H

z powietrza 3 odalisek.

" KREOLA'l'IS" olbrzymia siła człowieka w chwili przestrachu .
Szc~egóły IV afiszach. Programy IV językach rossyj kim , polskim
i niemieckim Mą do nabycia n odźwlel'llych.
Dzienna SprzedBŹ biletów w kasie teatralnej.
Poczlłtek O

_ _a

......

Ifodzl.nle S-ej

wlec~żorem.

Uwaga. Następue pl'zedstawiewe odbędzie si ę we ~I'Odę duia 10 lotege r. b., z zupełnie nowyn programem.
•
•
26&--1

mY ."a:jłle na c"a.ie. =q

Piotrkowska
wybór nowości w krajowych
materyalach na suknie,
'" lelki skI ad

23.
zagl'anicznych

plerw8zorzędnycll

płócien,

bielizny stolowej, ręczników, towaru biale~o, dywanów, chodłlików, materyaIów na pokrycia mebli, firanek,
storów , serwet, kołder podróżnych i na lóik.a,

Bogato zaopatrzony

skład ~Ia zaku~n

Materyały

wypraw kompletnych.

Balowe

Crep de chin, fulary, gilzy Mousselin de laine, woale etc, etc.
Odpasowane pal'yskie haftowane muśliny jedwabne na SUKNIE.

_-- Na
ny,

nadchodzący sezon wiosenciągle napływają nowości.

Usluga rzetelna, ceny NrZKIE, lecz ABSOLU'J.1NIE STALE.

~~

~

Obwieszczenie,

OB'1>HBJIEffiE.
061.811J1SeTC8, qTQ 7 cl>eDp8.1U
1892 rcu;a 01. ,l0 qac. yTpa 81. rop.
JIO.1l;SB no)l.1. }4 10 110 HOBOlleiiCllOit
y"B~f1 6YAen IlpoA88aTLCB ,ł,IIuzu,
loIoe IIlo1yll(eCT80, npUAaA~el&aWee
Jlafl MaAsRcp1. eOC1'Osn\Ce un n"a·
TL8 01\1Iueuooe AJlH TOpr08'L B1.
WO py6.
.
Cp;e6nLlIt llpllCTaB1. OCTpoOOKllI.
265
----O-B-'.b-lIB-JI-E-HIE--.--=-=-=-

OB'MlBAEHIE.
CYAe6RblJi llpOOTaB1. C1.1ISA:I ],[11POBhlX'L CyAeII 3 ro lleTpoKoBcnro DJl'fltCJ3 Tow:arzystwa .KrmIJtOiC!O
OKpyra Hl'naTiit 3eB00081. Cyman.
tollIi.
cHili, 3(uTellJ>cTBf1D~ill 81. rop. JIo· W zastosowaniu się do § 22
ASU B1. .1I;oKfI :Ni 1437, Oli'LHBJlSeT'L, ustawy, podaje do powszechnej wiaqTO 31 HOBapa cero 1892 r, C'L lO domośc.i, Iż zażądaną została poskładający się z 18 doro:Aek jednokonnych I paro'lac, yTpa 81. rop. JIO.1l;~II, uo By· życzka na wel'uchomość:
konnych, 18 sztuk sanek jednokonnych, 4.0 sztuk koni, chomont,
AseaoK06 YJlu~lI 81. AOllll. lliTapl<8 pod N. 538, przy ulicy Śl'eduiej,
liberyi i innych gospodarskich przYI·ządów. Kupić można wszystko razem
no.... N 1437 (HoBNA N 36), 6YAen przez Judę Majera I Ruchlę małlub też pojedynczo.
npo)l.a8aTLCO J.DDlI;u~oe B.yll(eCTBO żonków Tuszyńskich 1'8. 1,600 odnpuHll)\.lelKall\ee D;)Aeay tlli1'elln- oowiona bez kool'iersyi.
Obejrzeć można w każdym czasie, od godz. 8 zrana do 4 po
loIany,
aaK,1I10qall~eeCB D'L lle6eJlft.
..
południu oa miPjsca, róg uUcy Ż~laznej i AleI Jel'ozolimskiej, numer
O~1.KBlIIleTC8,
qTO
7
cl>eBp:lJlB
"
o~'IIueBRoe 143 py6, _ xon" Ba W:8zelkl~ zarz~ty p~'zecl\~ko udzlel1ypoteczny 6584 w Warszawie.
254-2 189~ l, Clo 10 '!aC. yTpa B1. rop, Y.lOBJleTBopeHie
opeTeBsił ,)l;aBB .. a łenm z!lZądalleJ pozyczkl StowaJlOA9H no lle1'p01(0BClwli yJIHIt" B1. illlly.ICBH'la a i(pyJ'KX1. JlftI\1.,
rzł'szeni m~gą prz~d8tawlć DyrekAOMfI OOA'L. N. 266, ~y .len npoAa· OllaCL, H ol\lIOKY npO.laBaelthln Cyl w pl'Z~ClągU. ~Ul 14 od d~ty wyBaTLC8 ABHlKllKoe ul~fIl(eOTBO, npu· Upe.llole1'OD1. 1oI0"'BO pllaCIoIa1'pUBaTL ~·ukowę.nla nInIejszego Obwle!zczeUprasza 8i9 Szanowną Pu· ;:;1
:; blicznośł o żądanie w .k1e·
U3.lllelRBII(ee H. B6pzeSHBcKoMy y Cy~e6Baro IIpUC1'8Ba u B'L AeRL Ula.
.
pach
coc'roB~ee H31. lle6eJlH, nOAou'IIq- npoAalKU Ha lll1cT1l onoli.
Łódt, 2li ItyUOl" (6 Intego) 1892 r,
OŁÓWKÓW pierwszej, czysto .wojskiej fabryki pod fil1Ill)o
BIIR081. II nocy)l.loI 01\1meuHoe A.lH
lT . 6 81
1891
Za Prezesa Dyrektor: R. Flnsłer.
TOprOB1. 81. 112 py~. 60 Ilon.
""ex a pa
,lBB
r.
Dyrektor Biura: A. Rosickl.
St. l!I.ojew"'d i S~
CYAo6uLll! llpuCT3B1. OeTpoBcKil!. Cy,J,e6BLlA llpuOT8B1. CyWHOCKiil.
271Niektórzy spr...
bowiem
uparcie i .tale olówki
266
266-1
granicZDe Adre. fabryki : ol. Z/ola 61 w Warll.wle.
lał-lO
---O-B''.b-lIB-JI-EHI-~'. -";;";"~I
06'1oRBJleBle.
Zaginął
.A~~M~~~~'"A.
061.BBJlBe'l'CH, no 7 cl>eBpau CYAe6md llpaCTaB'L C1.1IBAa Ma- wydauy przez I}'ójta gminy Konóg[}>
1892 1'0..a, C1. 10 qac. yTpa, B1. poDLIn -ey..eH 3-r? lleTpoKoBCKa· pnlce, pow, wleluńskiego na imię
00i('L Xa 1108 no BH)\seBcRoA y11, ro OK.pyra HrBaTlił 3e1!0UOB'L Cl'· Piotra Groszek,
6y)l.eT1. OpO,laBaTLca ABBllUfl(Oe WHBCKlll lRHTeJlLC;Byll~iJt 81. rop. Łaskawy znalazca raczy złożyć
Hlol}"lI\eCTBO, npHBa)l.JleZa~ee ID;.IB- JIOASB B'L "oMfI NI 1437, 061011B.1R· takowy IV magistracie.
270
~ 14f1 JIeBKoBny COCTOBmee HS1. Ke en, uo 30 ffBBapa cero 1892 r'
• ,ę>
6eJIH mBeliBol! loIumBBLI, UOCYAI>l, C1. lO 'lao. yTpB 81. rop, JIo,lsa
ZaO'inąl
dl" IIBH1'1. H orueyuopoaro B~ua 0~1I· uO lleTpoKocKOlł YJlHl.\lI B1. "Ololt
d
n d d
t
d' .
li:
Beoooe )\Jl8 Toproo'" Blo 260 pyli
Poscoa 00)1.1. :Ni 264 (HoBhl1I1I't 11) wy a~y PWZB . ł "(oma y.go. n~ml
,ę>
l I. p. pole..
.
Cy)l.e6uLlli llpUOTaB1. OCTpoBCK·ili. ~YAeT1.npoAaBaTLc8 ABUlRHKOellloly' Z.~y p IIIJkaw)eki .na Imię ro·
267 n\eOTBO OpBRBA.leZRlI\ee A6pl\łly OlS awy aw OW8 ej.
Mooa'l')', S>lKllIOQ:uoU\eeCH B1. lle6e· Łaskawy zu~la~C&. raczy. złożyć
,.
•
W Łodzi,
68-0 .
OB'.bHBJIEHIE.
llU II nJlaTLR II o~'IIoeBnoe 228 py6. takowe 'IV magIstracIe tutejszym.
061.0BlIBeTcR, qTO 7 cl>eBpaJIll _ Kon. na y)l.<lBJleTBopeoie npenll263 -1
1892 1'. c. 16 'Iac. yTpa lIOĄ1. aiH cl>Uille.JIll PIL,al\Karo.
ZAGINĘŁA
~~~~~A )ł 27 00 llO)l.lEe'luoli y:J.. 6YJ\8T1o Onucr. K O~fll1Ky opo.1l;anaellhlX1.
bł·o.,,1ta
upOi(aOaTLCK ABlIatBIoIOe uKy~ee1' oo, opeAHeTOB'L KOlKOO pUSCKBTpHOąTL
..
ZARZĄD
IIpHHR)(llelE8JI\Oe MOPAK1I IOAflBou· y Cy,le6uaro llpHCTaBa o .,. AeBL w pODleliZ!&ł~k " talltne Ta1{a na
KllUy COC'rOHII(ee OS1. Keliea K ce· npoĄllzo Da IoItCT1i oRoA.
przedstawI eOlu pr. Beckera, La· peGpa o~f1oeHBoe )l.J1H TOprOB1. B'L
II
2
1899
• • kawy znl\lazca raczy złożyć w Ad103 py<l. _ 11011.
ooapll ABR
r.
mlnistracyi "Dziennika Łódzkiego"
W
na zasadzie §§ 51 i 52 ustawy banku zaprasza niniejszem Pp. Cy)l.e61l1d llpKCT8B'L OCTpoBcKill.
CM· llpHOT8Blo Cy:mHKcail. za nal(rod. re. •.
234-3 '
akcyonaryu8zów na
_ _ _ _ _ _ _268-1
269
O6'WIB.1eule.
OB'.bffBJIEffiE.
OB'.bllBJIEHIE.
Cyi(060hlll lIpHCTaB10 C.1Iai(a Ka·
Cy)\eOul>lli llpHCT8B1. C1.f13..a ~IK· CYAe6uhlil llpU&Tan C1."a)l.a Mu. poBI>l1L CYAoA 3,ro lle1'pOKOll(\Uro
pOBLIn CYAeli 3'1'0 IIeTponoBcnaro poBIll'L CYJ.eit II~:ro ll6TpoXOBCKIj.. O~pyra HraaTili 3el!0lloll1ó Cym8Bl
w dniu 29 (10) kwietnia r. b. o godzinie 1 z poładnia w lokału Ban. OlIpyra HruaTill 3eB.oU081. CymlIK' ro OK,!yra Hroam 3eU?UOD1. C1- CIIll! lKHTeJl1oC'l'Byll~llł B1. rop. JIoku w Łodzi, przy ulicy Średnlei Jlod N 336 odbyć siA maJ·.ce:
oKili, lRHTellLc'rBylO~lił D1. rop. JIo- wHuclnl!, lBu1'eJlr.cTBylOlI\ll! D1. rop, ASH B1.,lOlolfl N 1437, 06'LBB.lBeT1.,
y
'1
ASH 111. )\0101'11 }4 1437 061.8BlISen .!loAsll BT. J\Ololt N. 1437, 061.UBU· QTO 30lIuaapa cero 1892 ro,ł,ll ~
PORZĄDEK DZIENNY:
'lTO 31 HOBapK cero '1892 r. C'L 10 e'rT., qTO 29 KRBapa cel'O 1892 rO)l.a Iq qao. yTpa B1. rop. JIoASH no B.·
l) przedstBwiellie spr.lwozdania i bilansu za r. 1891.
qar.. y1'pa 111. rop. JIOA8K no BH- C1. 10 qQC, y1'pa B1. I:op. JlO.ll.8U 00 )l.seuoRolł YUl\lI B'L "0101'11 ill'l'ap ..
2) zatwJerdenie dywidendy za t. r.
)\8enCKOII pul\'fI B'L J.OH1i illTapR3 BH)l.seaoKolI YJlHI\f1 B10 )1.011'11 illnpKa 00"1. KI 1437 (HOBul N 3d) (ly.
3) wybór członków rady i kandydatów.
BOA'L X2 1437, (HOBl>llł Xa 36), 6y- 00i('L N, ;1437 ( 08yli :Ni 36), ~y- )l.eT1. opo.. aBB1'LcK ,lBBZ.Koe8K1Do uczestniczenia w zgromadzeniu ogólnem mają prawo akcyo- Ae'l"L UpO)\3BaTLCII AIIUlK.'Hoe uuy. ,ll;e1'1o npoAaBaTLcK "BHzaKOł HloIy- ~eCT80 npBua ....IeZ&lI\ee XUII)'
naryusze; któny do 27 (lO) marca r. b" złożą swoje akcye
u\ecoo npuulI)l.J1e za ll\ee IOJllyCy JIo m,eCTBO opHua)l.J18Z3U\ee MOp)l.KlI Maepy Bea6poAII, BaKJlIOQallD\eeCI
w kasie Banku Handlowego IV Łodzi,
.
ae S3KJIlOqalOII(CeCR 111. llelieu B re~e)l1O MKUD;y SIlKJIllqalOII\eeCB B1. lI'lo llellen. H plISKoi COpTOBOł BO,,....
..
w Warszawie lub też
o~tBeHuoe 271 py6. - . KOD" Ba 4>UBeJlfI K 0~1IBeBnoe .130 py6, -:- .11 II o~f1BeBBoe .124 py6. -:- Bon.
.. filii ostatniego Banku w Petersburgu.
y)l.oB~eTBopcRi6 rrpeTeBlllll ibiarua KOD ., Ba y'-;OBJleTBOpeme IIpeTeUSIA na YAOBJleTBOpeme npeTlIłIlIll MolłDo złożonych akcyj winny być dołączone 3 jednobrzmiące spe KellMII.
ffl(OBa KauKa.
ceK IIewees,
cyfikacye, z których jlldna, należycie poświadczona i wydaulI akcyonaOuucr. li' ÓD,lIuKy UpOAaBae. OnBCL B OI\f1UKY opO)l.lIoaeKhlX1o Oue., a DURy npo,llluell.l>IX'
ryu~owi stauowi dowód. depozytowy, {lruga zostanie [lrzy depozyc:e lILl.X1. npe.l,lłllTQB"L MOZBO paacKa. npe~loIeToB". Mozno pascuaTpHBaTL npjlAMe'lOB'Ii 10101[00 pBsclIaTJ/IlUT.
trzecIa za§ opatrzona stemplem kasy, posłuży za dowód do uzyska- Tpun3TL y CYAe~uaro llpHcTao:t K y CyAeCJO&rO llpucT:tBa II 81. AenL Y CYJ.e6uaro llpHOT&Ba II B1. J.eu~
nla biletu wejścia na zgromadzenie.
B'u Jl,ellL npoi(aZII Ba KfIcT1I oBoił. npo... aZB IIl1 ~f1CTfI OBOit.
OjlOAa.B Ha 1oI11cT11 OBoli.
Zł.otone akcye zwracane będą od dnia 30 (11) kl\'ietllia r. b.
AeKa6p8 31 J.. 1891 r.
ffOoapK 18 AOII 1891! r,
Aen6pa 31 ..' 1891 r.
1& zwrotem specy/ikacyi N l.
CYAe6111>l~ IIpHCT3B'L CywuncI<iQ,
CYAe(lul>l1i llpHCT301. CymHucKiił.
Cy... llpllCTaB1. CywlIBcailt.
Łódź, dWa 24 (5) lutego 1892 roko,
24i257-J
262260
___W....:...1da-'-"....;c_a...:l::.c:t.:...,..=...:K.:..:..
= ••:.:t=II.=-.--=Red=ak=:,~;:.:r-::a.t=
..::ł=.W::.....:IlI=IsII=.:..:W:..:I.:::.::k·~I,..._-_-_-_-_-_-..!·)l;:f"~UQ&;-;j=.::m~2.::n-i1{.;;;B~~..!.y;;L.po~=Itl~.=:1I"'6·H'iT=:uas=p::-Il-;I-;;8..
lIl;-:-r,---nw,;:idr~uk~&I'~nI:;-,,-;;D:::-II.-:.-::-nll-:I7'II.--::t.-:i-;d1:-;1I71.-.""'~"'~~-
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paszport,
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W. YRO.BY
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I Optyczne, Chirurgiczne "'?
....' ·
A DIERING, OPTYK:!!l
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paszport

ulica Piotrkowska 277.

Banku Handlowego

Łodz

XIX ogo'lne zwyczaJ'ne zgromadzenl'e

,,'ot.

