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GUle spoczywa zasada prawna obow8J1lerania straży oglliowej otbotnlczeJ?
Zbytecznem, zapewne, jest doszukiwanie

gę prawa, zniewałającego do popierauia
materyałuego tak pożytecznych urządzeń,

jakiem i są straże ogniowe ochotnicze,
fuDkcyonujllce w naszych miastach i miaIteezkach. Pominąwszy bowiem cel, wyJOte hnmanitarny, tkwiący w zalożeniu
straty ogniowycb, sam interes, czysto mawyaloy, najlepszy podobno kierownik na81ycb czynów. nakazuje wła~clcielom domów przykładać się do dostarczania !ll'odków, pr~y których cel ten może być osiągniętym. vedoakte straill ogniowe, a w tej
licabie i nasza łódzka, tyle niezbędna dlA
dobra mieszkańców, nie mon się pochwalit zbytkiem §I'odków, potrzebnych do ich
Islnienia. Wiadomo przynajmniej, że nalU, straż, tak dobrze już zasłulGonll w I'OCZnikach miasta, nie może, niestety, rozwiązal! zawiłej Itwestyi sprawienia sobie właInych koni. Co więcej, składki, jakie plyn~ na jej utrzymanie, uważane są po największej części za łaskę, za dobrowolną
ofiarę, a nie jedeu z najpiel'wszych obowil}zk~w. Włdnie chcemy d'owieść, że tak
ais jest, te słnszna ,istnieje zasada do ohO1illkowego wspierania matel'yalnego straiyogniowych,
Z innych całkiem powodów, ruemająereb żadnego związku z niuiejszym artytolem, wypadło nam poznać się z prawem
do dzill duia obolfiązującem, popjerającem
WIe zalożenie. Prawem tern jest posta!owienieuie Księcia Namiestuika Królew-'
Iklego z dnia 15-go czerwca 1819 roku.
~Dziennik praw", tom VI stl·. 339-345)
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GI'eisswald, d. 16 lutego 1865 F.
List! Od Ciebie list! Z Rallchensteinl
Tosamo znane pismo, z tąsamą marką poczte",1 I moje imię wypisałd jeszcze uzl
Itk czul aś się przy tem, Loreley? Jak czu·
i1ś się? Może drgały Ci usta boleśnie, lub
leż zacięłatl wargi, a drżaly gniewnie prze~rwe nozdrza?
z tym listem do Twego pousiadłem przy małym, czaruym stona którym leżały jeszcze trzy boloń
tkie szk;lanki, które tak ochotnie tlukłaś,
tby módz późuiej bawić się pyłem szkla11ml PotłukłaH dużo? Więc ty Interesujesz
; jeszcze . moim pyłem? Jeszcze się rok
te. skończyli Tak, twoja bajka jest wzru~J~C4, jak wszystkie bajki. Są one też
'Ieczne, gdyż wieczuem jest tylko nigdy
tebywałel
Dzieci ęl
nigdy l'Zp.czywiste
lIelęście nie dorównywa urojonemu! Moje
tycie kształtuje się znowu cudownie, Żyję
I Toblł, zapomniałem, że Ty byłaś tu nie!dyg rzeczywiście, mój dom jest zapelnio'robą I Czasem proszę abyś mi co poWtenczas cznję szelest twej sukni.
zawsze bardzo długie suknie, lec~
zawsze nieszeleszczące. Pamięt&pz
Cię podziwiali na balu oficerrok npływa od tej chwili! Bybiałol A. ja rozzłościłem się, wiz jak, królewską wspaniałością weh,,do sali; bo uniformy przypomirW
szczególniej te kirasyerów, kt!)PI'Z]'iecillali z Twoich stronI A Da 10w ciemnym, aka ..mitnym kOBtyumie,
_l lIIIIlv6.,_ biegaU I dała Da wylaDych ł,k&ch,
Cię nie widział. UHo, UI101 A cz.l
tl DaaJe półnoeae I..to? Teru
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ogniowyell phanem l wlimi nleabalstwa pod tym Wtgłę-j pożaru. W takim razie należałobyOpli=
miastach i instrukeye, wydaue w rozwl- dem pociągani byli do odpowiedzialuości cać conajmniej 200 ,tróżów. Jeżeli, dalej,
nięcin tegoż postanowienia przez b. korni- l'rawnej.
koszt utrzymania jednego stl'óża przyjmieŁatwo zrozumieć, te przepisy, wyp.lywa- my chociaż na 250 rubli roczuie, urośn!.e
sye rządowe: spraw wewltęJJ'Znych I policyi.
jące z postanowienia Księcia Namie tnika wtedy suma na utrzymanie obslugi ognioWedług przytoczonego postanowienia, z r. 1819. z biegiem czasn, odnośuie do wej z całej Łodzi rs, 50,000. Oprócz tewszystkie miasta powinny być zaopatrzoue niektórych miast, a przedewszystkiem do go właściciele obowiązanymi byliby' pouow odpowiednie .porządki ogniowe". 1 tak: Łodzi, tchną jnż przestarzałością. Wowych sić wydatki ua utl'Zymanie I reparacyę naa) .każden dom powinien mieć drabinę na czasach nikt zapewne uie przypuszczał, rzędzi.
dacbu, domy dacbówką
ryte powiuny aby miasteczko, niebędące nawet powiatoJeżeli zatem wl&4cieiele dom1w pomiemieć Inną ułatwioną komunikacyę dostania wem, wzrosło, pod względem ilości mi es z- ni onych wydatków nie }Jonoszą, a z drusię do wierzchu komina; b) każden dom kańców, prawie do znaczenia miast sto- giej strony są zwolnieni od wysyłania
powinien mieć węborek drewuiany do no- łecznych. Cokolwiekbądź, .1l16I·a łez, Bell swoicb Indzi do pożarów, to niewątpliwie
szenia wody, kosztem posesora domu spra- le:l:," postanowienie ks. NamIestnika Ża- powinnI wzamian tego ponidć pewne cię
wiony i utrzymywany; c) każde 10 domów dnem innem pl'awem późniejsxem uchylo- żary na utrzymanie straży ogniowej och omleć maj, sprawione kosztem ich wla.§ci- nem nie było I po dzi§dzień ma moc obo- tniczej, ,tak dzielnie wyręczającej
ich
cieli: dwa bosaki (rodzaj haków żelaznych, wiązujl}cą. Nie jest ono wykonywanem, w kłopotach okolo gaszenia pożal'ów_ Naobsadzonych na drzewie); jeden kubeł skó- albowiem z uprowadzeniem straży ognlo- tnralnie, naj właściwszą form!} pl'zykłada
rzaoy, lub słomiany lakiol'owany, cztery wej ochotniczej, posiadającej udoskonalone nia się do środków utrzymania straży
sikawki ręczne, jedną beczkę. sposobną do nal'Zędzla ogniowe, nie oduositoby żadnego oguiowej byłaby stała norma ustanowiorozwożeuia wody, jedną drabinę do prze- celn. To teź nie o to nam chodzi, nie nych składek z domów. Skol'o zaś tak
noszenia zdolną; d) każde miasto, mające o obronę celowości rozbi61'anego pl'awa, nIe jest, każdy dom w szczególe, pomil}domów mieszkalnych sto aż do sto pięci- lecz o stwiel'dzenie f"ktn, że utrzymywa- dzy wydatkami, ponoszonemi na adminidziesi,t, mieć powinno jedną sikawkę, bądź nie straży ogniowej pl'zez włagclcielI do- stl'acyę, powinien ponie§ć na ten cel cię
wężową, bądź węhorkową, IIOdług uznania mów I zapewnienie jeJ całkowicie grodków żar stosuukowo niewielki, jako ekwiwaKomlsyi Wojewódzkiej, zastosowaną do wy- dostatniego istnienia jest prostym obowiąz- lent za zwolnienie oj! obowiązków, połą
sokości największych w mieście domów kiem, wyplywającym z powy~szych prze- czonycb również z pewnemi wydatk"mi.
i cztery stągwie do wody; większe miasta, pisów i dodajmy, b. tanim obowiązkiem. Jakąkolwiek zresztą Pl,zyjmiemy formę
mające domów więeej nad sto pięćdziesiąt Bo przypuśćmy tylko, że Łódż posiada wspiel'ania materyaJnle straży ogniowych,
ai do trzechset, mieć powinuy dwie sikali'- 2,000 domów (nie chodzi tu o dokładuą nie można jednakże uważać wydatku za
ki wężowe lub węborkowe i ośm stągwi, 8tatySty~ę), i że straż ogniowa ochotnicza dobrowolną ofial'ę, chyba, że wsparcie jedalej zaś postępując na każde 200 domów nie istnieje - do jak jloważnych wyda- dnorazowe przewyższa znacznie wymiary
jeduą sikawkę i cztery stągwie rachować tków dojdziemy wtedy, na załatwienie wy- wymagane od pojedyńczego domu.
się 'I sprawione być powiuny". A zatem magań powyższych przepis6w, a głównie
A.rtykuł niniejszy nie ma bynajmniej ut.
właściciele kat dych dli8lięeiu domó.w obo- Bajem ludzi, l/ot~ebDych dtt ob lugl n.. - c'Ilu nawoływauia wł&ścic:ieli .domów do
wiązaui są poslad ..ć razem dziewlłtaa.leie nędzl i gauenl:~ pożaróW'.
Oczywls1a otlar na ceła straży, sodzlmy, że byloby
wztnk rozmaityeh narzędzi ogniowych.
rzecz, nie możnaby w tak rozległem mie- to poulekąd zbytecznem, gdyż obywatele,
W rozwini~ciu powyższego postanowie- ście wymagać, aby w I'azie pożaru wycbo· dbali o swoje mienie i bez tego czynią to
ni s, w razie pożarn, do katdego z uarzę- dziło po dwóch ludzi z domn; to zapl'owa- wytrwale. Cbodziło nam wszaki~ o wskadzi winien wyjŚĆ obowiązkowo jedeu ezło- dziłoby nas ua manowce rozumowania. zanie zasady do obowiązku, a nie łaski.
wiek, czyli razem dziewlętna tn ludzi, IWoino jeunakże postawić nader skromne Wedłng zasięgniętych wiadomo§ci, nIlSZlI
a nadto jeden człowiek do pompowauia przypuszczenie, aby każde 10 domów, za- stl'aż ogniowa otrzymuje wsparć roczuie
wody sikawką wozową . Czyli, że z 10-ciu miast, .. lak tego wymagają przytoczone niewiełe więcej nad 10,000 rubli, wraz
domów winno było wyjść do pOŻlLru 20·tu przepisy, 20 ludzi, opłacało pl'zynajmniej z wplywami z przedstawień dobl·oczynnych.
ludli, to jest po dwóch z każdego dOqJu. jednego stróża, majllcego pieczę nad na- W tej sumie istotnie jest wiele ofiar. gdyż
'fakie postępowanie ścWe byłQ pl·zestl'zę · rzędziami i obowi'lunego stawić się do przewainie naj zamożniejsi w ięłrnze m i snmam CfeOle więcej; nizmrffiif,a8ifyko - 18zlo na świat; 'lly podołasz jednak zada·
wiek, a jesteś wybawioną! Jeszcze I'az na- niu, bo, gdy ujrzysz nasze dziecko, zapłopiszesz mi, wteuczas. kiedy będziesz ehcia-' niesz dawną miłością, lecz świętszą, czyła oddać Twą rękę drugiemu, I myśliaz, ściejszą, pozbawioną wszystkiego, co było
że to mnie zatrważa?
ziemskiem. 0, Brunonie! ja kochałam Cię
Nie, ule, ukochanal Wierzę, Iż przyjdzie nadludzko! Powtarzam to przed Bogiem,
dzień, w którym będziesz się prawnie u· w śmiel· telnej godzinie, i dlatego tak ciężpomlnała o Twoją wolność, aby ją znowu ko byłam dośwIadczoną, gdyż z Ciebie zrOoddać innemn. W tym dnin będę najszczę- biłam sobie Bogal My§1ałam, że uie mośliw8zym ze wszystkich
śmiertelników I głabym żyć b~ Ciebie i widzisz, umieramł
Wtenczas będę wiedział, że jest mi prze- Przebacz mi, że byłam dla Ciebie tylko
baczonem moje przestępstwo. Polożę się gorzkiem rozczarowaniem. Zadnżo może odo trumny, zamknę oko, w którem odbija czekiwałeś odemnie • i dlatego nie znalas ię Twój słodki obraz I będę wiecznie śnił złeś tego, co byłabym Ci dała, gdybyś
o Tobie. Robię to już teraz, zawsze śnię, cuciał mieć. Tel'az daję Ci rzecz ostatnią
nigdy nie myślęl Często nie rozróżniam i Bajlepszą, jaką mogłrun sprawió: 'fwego
nawet jasno przedmiotów i czytam jednę syl\&. Obiecaj mi, że wycbowasz go obcym
i tęsamą książkę trzy razy z rzędn; tylko 'I.lwOiÓl I moim kastowym przesądom I że
to, do czego oddawna już przyzwyczajouy zrobisz l' niego człowieka, bez dncha kabylem, mogę wykonywać mechaniczniel Bar- stowości I bez oporu dla istniejlIcego podzo to dziwnie, maleńka! jak wszystko wy- l'Ządkn, bo pl'7.er.ież nie ohli on nstrojn
marIo, a zostało tylko slodkie, niejasne światowego, żeby nawet połączył w sobie
marzenie. Wieunie będziesz mojl), dlatego, obie uasze burzliwe n&turyl A. gdy stażem Cię stracil!
oiesz przed starcem, będ~cym moim ojcem.
bądli ciel'pliwy, powstrzymaj gorzkie i uie·
Raucbenstein, d. 12 kwietnia 1865 r. sprawiedliwe słowl\l I jemu przebacz, gdy
Jeszcze raz, ostatni raz mnsisz 'ninie będzie niesprawiedliwy. Przysilłgł mi wpl'awysluchać, bo w tern życiu pewnie więcej _ wdzie być cierpliwym I dobl;.ym, lecz gdy
/lia będę pisała do Ciebie. Gdy otrzymllllJl mnie martw, zobaczy, może straci panolist. może nie będę już żyła.
wauie nad sobą. Wszak prawda, Bruno·
Brunonie! ja skt-ylam coś przed Tobą. nie, kłócić si., uie będziesz przy mojej
o czem teraz dowiedzieć się musisz. W trnmnie?
'
piel'wszych miesiącach nie wiedziałam saKochaleś mnie przeciet dawniej tak
ma, QO nie miałam llIatki, któraby mi ob- bardzo, że żadna ofiara zbyt wielkt dla
jaśuiła mój stan, a kiedy się dowiedzta- Ciebie nie była. ,Teraz żąuam największej,
lam, milczałam Pl'zez UpÓI' i żal. Dziś je- bo to ostatnia, ostatni dowód Twojej mi.tem w pl'awle, a jest to moim obowi~- lości.
Br~nonlel
Nieprawdaż, będzie.z
kiem, z'wołać Cię do mnie, gdyż la }Jarę mówił czasami Twojemu /łyuo",i o mnie?
dni będę matkąl Może przybędziesz zapó- I powiesz mu, że jego m&tka d,żyła zali'Z!lO I nie zastaniesz mnie jut przy tyciU; sze ku temu, co więłkie i wzni9~łel Prabo, te w tej godzinie umrzeć muszę. je- wda, nasze serca wZI'nszajllca, niechaj i
etem pewną. Lecz "teuczaa we:imięsz Da- nim w życiu kieruje. Ja wieczDie Bogu
Ile cbleeko 11' Iwoje ramioDa i przyąlę- dziękowA6 będę, że nas zbliiył ku sobje.
gule. nad moim trllpem, że wychowaaz je Niegodni byliśmy najwyiszego 8&czę~cia I
tak. jak ja bym je lVycbow.&ł&. Aby &Olta.-1 dla tego zaznllliimy, w miejsce ...jskiej
ło IIclCiwym i prawym cz/owlekl.... W" blogokl, bóhl uajci,ilzego. Nuza ala.boŚć
chowUlIe przyjdzie pewuie bardzo trudno, I mało8tkowość tego była prlyczyq, bo
gdl I WWII, okolicaDO~ w jalticll pr"y- 101 -tIlhr1 był DUlI przemieloDy. Gdy

I

pomyślę, że

teraz mog

iśmy---wSpóluie

/)1'ZY-

jllć i wychować naszego syna - ból bez·
graniczny sel'ce me ściska. Czuję, jak

gdybym i pon grobem spokoju zaznaó nie
mogła, jak gdyby żal za straconem życiem
i ta[ll mnje ścigać miał. Może to źle, że
tak myślę, bo przecież tak nsiloie blagałam Boga o śmierć, aby nie popełnió
gl'zechu targnięcia się na własue. ży~iil.
Teraz mi Bóg tę śmierć zsyła, pokAZnJąc
zarazem, iż wiecznie związana będę z tym
światem, dopóki Ty i mój syn żyć na nim
będziecie. A gdy się powtórnie ożenisz,
DI'unonie, nie zapomnij wtedy o dziecku.
Wybadaj jt piel'wei, czy posiada serce
macierzyńskie, a później kochaj, kocbaj ją
bardzo, aby dziec:ię nigdy nie słyszało
swarów, mogących I'zucić cień smutku na
jego wrażliwą duszę. Pomyśl, że jedna
połowa szcz~ścia spoczywa. w cierpli wości,
druga - w samozaparciu a nie w burzlIwycb pragnieniach i nieu.stannem pot.ąda
niu lI'yżs~ego I wielkiego. Myślałeś zawsze, iż sila polega na łamaniu I pokouywanin losu, a ja Ci przysięgam, że on ..
spoczywa w cichem znoszeniu i zaparciu
.się siebie samego. Piszę w godzinie śmier
ci, Brunonie, kiedy indziej nie od ważyła
bym się tego Ci powiedzieć_ Ale chcia'
łam, tak ' bal'dzo chciałam, żebyś poznał,
iż ty'lko błąd złamał uasze szczęście, błlł d
nas trojga, chlubiących się nieztomną w~
łą. Bo czemże jest wola? UI'oJenieOl, Dl'
czem więc:ej. Raz podlegamy jedue) si1.~,
~ znó" innej, a wyobratamy sobIe, 1:&
mllmy właslllł wolę . 0, ta żelazna wola,
to głupota, czynilłC& nas w koucu bezJamowołnymi. Teraz jasuo na świat patrzę,
bo stoj~ W k06cll dl'ogi, bo przeszłam I!~e
klo 8ama. l!ez wsparcia, pomooy, PI'zyJaclela i towarzy8za. Tel'az dopiero byla,
bym w stanie być Ci toWArlIóysZ6lD praw·
dalwym, teru, gdy gl08 li oddali wola
mDie gdzieiud;uej.
Bruuonle, gdybym
Ci~ raI jeszcze DjrH6 mogla!
Twoja w wieczności.
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maml przykładają się do otrzymania stra- żalo jako potrzeby najpUniejsze i Jedno- kośel) ze stacyi K-----------------------------------------------~
r z y ż o p o l przez ZallbellpleclleDła.
ży, slłdzimy jednakże, że niyteczna ta in· cugnle najtrudniejsze do zadosyćuczynie bokrzyce do
b o d ó w k i, a z tej ostaX Celem ukróceuia p o d P 8. I e li ma hl.
stytucya zyskałaby nierównie więcej I zi- nia. Wymagały ooe bowiem
pewnego tniej do B II r s z a d y. Kolej ta połlłezy ze k ó w n b e z p i e e z o n y c h ministernnt
ściłaby niewlłtpllwie upragnione marzenie znacznego oakłada, a vr kapltaly towa- sob, klIka większyeb ca.krownl, w w tej spraw wewnętrznych poleciło, wuyet,·
posiadania własnych koni, gdyby cięiary rzystwo w początkach nie obfitowało. liezbie Obodówkę i Ber zadę, a prócz te- towarzystwom wzajemnych ubezpiecleó,lbJ
oguiowe, :Ii samego prawa. w1pły"a.j~e, Wkrótce jednak zyskało ono i silniejsze go ułatwi ra.eh transportów z cukrowni w pogorzelcom była wypłaeana tyłko t&4
.tosnnkowo na wszystkie domy były roz- podatawy materyalne. Storting (parlament Sokołówce. W stronach, które przetnie no- loml, j. ka potl'Zebua. będzie na przYpro_
norweski) asygnował dlań subsydyum co- wa kolej, prócz fabryk cukru, znajduje się wadzenIe domn spalonego do stanu, " j,
łożone.
G.
kim znajdowal się przed pożarem.
•
roczne W snmie 7,000 koron, w tem 3 ,000 kilka wielkich gorzelni i mlynów.
X Iuyllier drogi ieluDej "aru.." ko-"iodeAX Projekt o bo wiązko w ego
specyalnie na kursy letnie, .towarzystwo
lkiej,
p.
Chry&oltom
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.przedaży napojów gorących" 3,000
"odzeniem _tooo"at motor paro"J' do wó&1<..
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Przemysł
koron rocznie, .banlt oszczędnogciowy' kolejolOego, c&yli tak ."auej dr uy"y. Wóuk rozes ano o wszystkie
wyżnych illSty_
w Chrystyanii-8,000 kor. rocznie, a .to- """,cuJny, obci.iony maehinł, watłc, rasem" ta.cyj rądowycb, towarzystw agronobllQ..
lpeeya1l1tÓ", wy- nycb, instytncyj ziemsklcb, towarzyst.,.
Troski o podniesienie rzemiosł l przemy- wanystwo królewakie dobra Norwegll~ traullUlY\ sa fllDl6", • ni
.łn drobnego - mImo olbrzymiego rozwoju 400 koron rocznie. Z ostatniem .towaI~V :!":~ ::,.r.::!;~'
t~:~J!"~
nbezpleczeniowych l t. d., aby mogły Wy.
przemyału wiełkiego - atanowlą wszędzie r~yst"o norweskIe popierania drobnego by, clynione "Peterlinrgn wobec wJlUerów ko. razić 8we zdanie w tym przedmiocie.
jedno z zadań doniosłego interesn ekono- przemysłu· znajduje a l ę w gcisłym zwląz lejo"ych, "J'daly IUpelni. pomy'ln. reRltaty; iot·
WYltawy.
X W y8 t a w a. n a s i o n, rośllu g08P~
mieznego. W ostatnich czasach zwrócono ku l zobowlllzalo aię nawet, w razie ro:&- Jll8je ...tem nadzieja. ił polDy.ł majdsie ar...
datskich, nawozów pomocniczych, prod~.
I u nas vr ltraju uwagę na tę dziedzinę willzsnia się, przelać na nie awój cały ma· ~aato",wanie nI> drogach telasnych.
UaDdeł.
któw nabiałowych, or&'I: produ"tów g03pO.
pracy, atanowilleej jednę z podstaw do· j,tek.
.
X Podcz&s gdy Anglia, Ameryka i Prn- darstwa wiejskiego, będzie ~tano"ezo
brobytu warstw drobnomleszczańskleh I
Zanim jeszcze towarzyltwo osl,gnęło tak
ludowyeh. Zmie/lily sIę takie od niejakie- skuteczną pomoe, wzięło się, zaraz po ukon- sy zalewają n&S swemi skórami bamba.r- ot"&l'ta w Warszawie dnia. 15 listopad, i
go czasu poglądy, wróżące kompletny za- Itytuowaniu, do dzieła l przystąpiło do wy- skiemi i cielęcemi, gdy lakiery I safiany trwać będzie dni 10. Deklaracye do
nik rzemiosł i przemysłu drobnego pod konania najpilniejszyeh puuktów progra- uważane są za najlepsze z francusklch fa- wzięcia udziałn w wystawie składa\! mo.
przj'gnlatajlłcym wpływem przemysiu wlel- mu. Najęło lokal na magazyn - s kład n& bry", garbał'Die nasze zasilają zagranieę żna do d. 1 listopada. Przedmioty z&dekiego.
plerwnorzędnej nlicy Kal'ola Jana (Carl- s k Ó I' a m i j u c h t o w e m i, ł o ij I o w e- klarowane można u&dsyłać na 10 dni przed
Kłasyczneml krajamI przemysłu drobne- Johansgade) j poczęło przyjmować wyro- m I i s k ó r k a m i n a I' ę k a. w i c z kl. otwarciem wystawy, lecz najpóźniej do d.
go są państwa skandynawskie, gdzie sn- by drobnycb przemysłoweów, jak w komjs, W tych dniach jedna z garbarń warszaw- 13 listopada, źag wyjl}tkowo okazy, na
l'owa i długa zima i rozproszona na wiel- tak i .zakupywane za gotówkę. W pierw- skich, utrzymujllC& od dluższego czasn sto- któI'ych przed~tawieniu w stanie świeŻYli
klcn terytoryach łudnoać, obok obfito~1 szym wypadku mllgazyn
trąca. 100/., sunek z zagrauicą, wysłala. do New-Yorku zależeć może, pr'l:yjmowane będą do dnia
tanich materyalów surowycb, przyczynily w dl'ugim ~O% od snmy ustanowionej przy samych tylko skórek na rękawiczki za. 14 listopada wl'leznie. Pożądane.m Jest.
się do . wielkiego rozwoju różnych form przyjmowaniu i ozuaczonej na kar teczce, 40,000 rs., a juchtów, uiywanyeh n& buty nadsyłanie, prócz nasion, takte i wi4zeir.
przemysłn domowego. Godny też jest uwa- przylepionej lub. przywieszouej do przed- do polowauia, zapotrzebował Paryż za z samemi korzsnialUi. M:uzeum rolnict"a
15,000 rs. Skóry te z glrbal'ń wal'szaw- I przemysłu ul'Ządza binl'o sprzedaży i
gi szereg grodków, jakie np. w takiej Nnr- mIotu.
wegli przedsiębiorą ku popareiu rozwoju
Magazyn cieszy się niezIem powodze· skich Sil uwatane z& granicą jako najle- kupna, za któI'ego pośreduictwem będzie
. moina dokonywać wszelkicb tranzakcyj.
owej gałęzI dzialalnogei przemysłowej . niem , a w każdym razie dziala z lepszym piej wyprawiane i naj trwalsze.
Po" ....hny "as t ój .... h .. n d l u uwydatnia Komitet wystawy wyda. szczegółowy kaW ostatnlcb numerach .Pra.wit. wiestni- rezultatem dla interesowanych rękodziei aioXcoras
bardziej 11' guberniach kraju poładniowo·
I
v
ka
znajdujemy kompetentnem piórem ników, niż to było bez jego pośl·ednictwa. zachodniego, piu••Od.ukija Nowo.U". Z. doro. ta ag wraz z wiadomo~ ciami statystyczneskrrślony szkic owych środków.
Od paŹdziernik 1891 roku do marcea =e "ahania cen ,boża zrujnowały mnóatwo lu· mi, o ile te ostatnie przez wystawców bę
Sprawą tą zajęto się energicznie w r. 1892 r., t. j. IV ciągu li m iesięcy sprze · dzl, a rezultaty bankrnctw do dm dnia j...... dl) dos~al'czoue.
odbijaił 8iO na handlu. W tych dniach" LIpowca
1887, twonąc stowarzyszenia, mające na dano w nim za 4,829 koron 13 oerów.
ueiekł prsed wleuy<ielaml jeden " kopców .boioWkrótce także znaleziono odpowleduią "ycb, który ponió ł .trat przeszło 10,000 rnbU .
celu popierani& przemysłu drobnego. W krótkim czasie powstały trzy takie stowarzy· do zanądu sklepem osobistość i dl& niej W Od_"e w tych dniach ..... i•• ił wypłaty many
szenia, które następnie, jako dątące do pomocnikó w. Zarządzającym jest p. Gul- dom handlowy .Pecho"i"" i Syn". Dlogi wyuo8Z4
około 800,000 ra., z kl6rych 600,000 rs. przypada
jednego celn, w dniu 29 wl'ze§nia. 1891 1'. liksen, pobierający 1,600 koron ror.znie, nI>
wierzycieli mo.k.ieWBIrich, a pOl05tałe SO'J,OoO
Stowarzyszenie subjektów hand/owyCb,
zlały się w jedno, pod ogólnem mianem oraz 2"10 od ogólnego dochodu. Pomocni- na fabrykantów Kr61.. twa Polmego. Fllma .Pe·
;Norweskie towarzystwo popierania prze- cą jego jest specyalistka, znana z wyrobu chowicz i Syn" uważa... byla 1& nader aolidn, i zawsze ruchliwe i dbałe o d,obl'o swych
członków, dało nowy dowód żywotno§cL
mysłu drobnego".
artystycznie ręcznie tkanych dywanów, eg"yatowala od lat 20.
X Według doniesień z Wroeławia, fir- Uzyskawszy pozwolenie wladzy, przystę·
Polączone stowarzyszenie zyskalo 1,100 pani Fryda Hansen,
ktOra jest zaraczłonków, wnoszącycb coroeznie do 4,000 zem i pl'zyszlą wspólniczką towarzystwa my szląskie maj,. zamiar od d. 10 ·go b. m. puje ono do urządzenia baraku na 6 łó'
koron (l korona=lOO oerom=35 kopiej- w przedslębierstwie farbowania przędzy podnieść c e n ę ż e I a z a. walcowanego dn żek, na wypa.dek pojawienia się eholel'y,
wyłąeznie do użytkn człouków i ich ro·
kom) i odziedziczyło po jednem z bylych róiuemi bar"lIikami rolilionemi, ku czemu 142'/. marek.
dzin. Wobec znacznych kosztów, jakich
stowarzyszeń bogatą kolekcn przeznaczo- ma być założony dla przygotowania faehoPlellll\dze I kredyt.
nych na sprzedaż wyrobów wartości do wych robotników w r. b. specyalny za)( .Birżewyj& wiedomosti" p!1Z/ł, że ro- wymag& uI'Ządzenie bal'aku, wiele pań wy9,000 koron. Środki te naturalnie nie czy- kład tkacki.
kowania, pI'owadzone obecnie w Peters- raziło gotowość ofiarowauia potrzebnej bie·
niły zadofć potrzebom towarzystwa wzgłęTowarzystwo zamierza wznowić wiele burgu przez p. Schellera, pI'zedatawiciel& lizny i utensyliów kncbennycb.
Teatr letni. W sezonie letnim od d. 26
dnie do zakre~lonego programu. Udano się zapomnianych, a mogącycb liczyć na po· banku dyskontowego w Berlinie, mają tli.
więc z prośbą o poparcie do instytucyj wo;lzeuie, gałęzi rękodzielnictwa. ludowego, ko pryncypialny charakter i dotyczą vfy- maja do 15 wrześu ia 1'. b., teat!' Dasz dał
pTJw&tnych I btowarzyneii, 01'a.z o pomoc jak up. wyrób skóI'y zloci,tejl wyplatauie łąeznie p I' Y wat n y c h l' U s k I c h o p e· 70 p,·zed8tawieu; z powodu niepogody dwa
pr~dstawienia odwołano, a jedno dano VI
do l'Ządn, który już jednemn z byłych to- z włosia końskiego, haftowanre w stal'o- racyj finansowych.
teatrze. Victorl&". Odegrano sztuk 61, w
warzystw wyznaczył 8obsydyulD, przenie- dawllo-nal'Qdowym styln i t. p. rzemiosla,
Poczty I telegrat'y.
w tej liczbie 24 oryginalnych, 37 tłómaczo·
sione obecnie ua nowe, ale uader niedo- które mogli rozwinąć smak tak IV ręko
X Kolosalny wzrost kor e s p e n d e ustateczne.
dzielnikacb, jak i publicznogcl, mającej eyi telegraficznej, handlowej i pry- nych i lokalizowauych.
W ciągu sezonu letniego mieli§my przeJednę z najwllŻniejszych czę§ci progl'a- możność nabywania wiele
al' tys tycznej watnej, skłonił sfery wyższe do gruntowmn dzialalności towarzystwa stallowi nrzą- wartości pI'zedmiotów po cenach bardzo niejszego zbadania zatrudnleó urzęduik{\w ważnie repertuar komedyowy, tylko kilka
wieczorów poświęcono dramatom i sztu·
dzaoie bezpłatnych kursów letnich Pl'ze· nizklch (zwłaszcza na loteryaeh).
tełegraficznych i ułatwienia im, o Uo mo•
mysłn domowego. Z ostatuiego sprawoNa rok przyszły towal'zystwo rozpol'zą żuośei, pracy. Z ~ebranych Cyfl' statysty- kom ze śpi8wami.
Wystawiono następujące sztnki oryginal·
zdania o tych kursach, urządz/lOycb latem dz&ó będzie jnż 15,800 koron dochodu cznych ciekawie pI'Zedstawia się snma de·
ne:
.Słodka
trocizna"
Greyboel'a-2
razy;
1891 1'. przez jedno z byłych towarzystw, a zamierzone wydatki
wyniosl) tylk~ pesz, pnysyłanycb do Warszawy, ol' 'I:
.Awanturnica" Popławskiego - l raz;
okazuje się, że na 200 os6b pragnllcycu 114'220 koron.
wysyłanych i przechodzących tylko przez
.Piosnka wujaszka" Fredl'y-3 razy; .Żyd"
j
z iii.:b skorzystać, można by o przyjąć tylWarszawę.
Oto cyf,'Y: W roka 1885 Lubowskiego - 2 razy; "Błażek opętany·
ko 38, większość których otrzymała od
pracowały aparaty telegl'aficzne codzieu·
Anczyca - 2 razy; .Reprezentant domu
towarzystwa zasiłki tak na pl'Zejazd do
nie z Petersburgiem 25 razy, Moskwą Miiller i sp." br. Koziebrodzkillgo- 1 1'&1;
Chrystyanil (z odległych miejscowości), jak
DZIAŁ PRZEMYSŁOWY.
300, Odesą 400, Kijowem 200, Wiedniem "Bawidełko" Lnbowskiego-4 razy; ,;reśf"
i na otrzymanie tamże podczas kuł'Sów.
200, Berlioem 350 i Łodzią 150 rJlzy. Abrahamowicza i Ruszkowskiego - l rlU;
Koszty prowadzenia tych kars6 , wraz z
Ogółem 1,850 razy dzienuie.
Wzrost de- "Podróż po Warszawie" Szobera-3 1'&,'
Drogi bite I IIIwyczaJne.
modelami I materyalem surowym, wyoiopesz z każdym rokiem powiększał się do
"Jesienią" Świdel'skiego-2 razy; "W wal·
X
Wszystkim
zarządom
gminnym
za.kosly około 3,800 korau. Nowe towarzystwo
tego stopnia, że w 1'. b. apara.ty Hughesa ce ze światem" Koziorowskiego, ,,Emigra·
musiało te ko~zty powiększyć o 2,000 ko- munikowane sI} następujące PI'Zellisy, do- zmusz01l8 są funkcyonować każdego dnia:
cya chłopska" AnczycR, ,,Lena" Jasleńczy'
ron, potrzebnych na kupno niezbędnych tyczące nadzoru z ieh strouy, niezależnie od z PetersbUl'giem 600 razy, Moskwą 1.000,
ka, ,Zły duch" Kośmiliskiego, "Do rozw~
tkackich i tokarskich instrnmentów i war- ustanowionych dróżników, nad d r o g a m i Odesą 1,200, Kijowem 1,100, Wieduiem
du" i "Guzik" Gawalewicza-l raz; "WI'
sztatów. Spodziewając się przytem powię s z o s o we m i w obrębie Królestwa: l) 500, Berlinem 1,200 i Łodzią 600 razy. gilia św . Andl'zeja" Dominika - 2 razy;
kszenia wspomnionego subsydyum rządo nie dozwala się wznosić budowli, stawial! Ogółem 6,200 razy dziennie, czyli o 4,350
"Klub kawalerów" Bałuckiego, "Kuzynek"
bliższej odleglowego, towarzystwo postanOWiło urządzić Ilłotów i sadzić drzew
razy więcej, niż w roku 1885. Praea tegoż, "Żolnierz królowej Ma.daga karu"
w lecie l'. b., w cl~gn sześciu tygodni, ści nad dwa sążnie od -rowów szosy, bez nadmlel'Ua urzędników skłoniła władze do Dobrzańskiego, "Łobzowianie" Anczyc~,
pierwsze wlasne kursy podobne następu specyalnego pozwolenia na to rząd n gu- zapI'owadzenia w najbliższej przyszłości " as ze paryżanki" Danie)ewskiego i "BroD
bernialnego; 2) wiatraki nie mogą być sta- aparatów Wigstone'a, na któl'ycb odprającycb przedmiotów: l) rzeźby w drzewie,
niewie§cia"-l raz.
tokarstwa, fabrykacyi zabawek i t. p. dro- wiane w odległości bliższej 20 ·tn sążni; 3) cować moiua. w gorlzinę 200 depesz. Łódź,
Ze sztnk tłómaczonych i loka.lizowanycb
bnostek; 2) rzeźby geometrycznej; 3) tka- właściciele gruut6w, pI'zylegającycb do szo- jako fabryczne i handlowe miasto, otrzy- byly grane n8stepujące: "Oezustk&. p~;y.
nia według wzorów; 4) krojn i szycia; 6) sy, ule mogą zabrsn i&ć wyrzucania ,IIa icb ma a.parat Rughesa, na którym odrobić ska" Dumas'a-l raz, "Dom waryatów haftn; 6) wyplatani& z ostrużyn, słomy i pola ziemi z rowów szosowycb; 4) spusz- możn& w godzinę 7O depesz.
2 razy, "Niebieska gl'ota", "Deputowany
ezanie wody z tych rowów, oraz poblizkich
włosia końskiego; 7) wyplatania koszyków;
Przemy.t.
z Bombignac"-l raz; "Kapitanowa", "Ka·
8) wyrobu przedmiotów ze szczeciny (szczo· pól, może nastąpić tylko za porozlłmi e ni em
X Właściciel zakladów mechanicznych cyJ[ Koko" - 3 razy (i raz w teatrze V>
tki, pendzle); 9) rysunku według. wzor~w I się wlaściclela grnntu z zal'ządem drogi; w Warszawie, p. August Rephan, posta· ctoria); "Dla przyj&ciól dał si~ eygan po'
modeli. 'l'owarzystwo, prócz udZIelanej na- 5) po szosa.ch uiewolno wlec żadnych cię nowił w fabryce swojej uI'ządzić osobny wiesić", ,,'jłoznosicielka chleba", "Przyslu'
uki, otacz& nczęszczają.cycb na kursy opie- żarów, tylko je wozić na kolach lub sa oddział do wyrabiania m o t o I' Ó w d y n a- ga", "Pomyłka", "Dwie siel'oty" - l raJ;
ką i ułatwia pobyt w stolicy niezamoinym niach; eiężal'y same nie powinny zajmować m o e I e k t I' Y c Z n y c b,
używanych do "Cień" Lindsn'a-2 razy; "Śmierć ~ywtl:
wszelkie mi sposobami, nrządzająe przytem więcej, niż cztery arszyny szerokości; 6) wytwarz&oia światła elektrycznego, do e- ns", "Robert i Bertrand" (w 10kahza~Yl
ekskursye, wystawy kolekcyj i t. p. Na I,newóz tr8nsgortu, przenoszącego wagę łektrometa\JJrgii, galwanoplastyki, przeno- Anczyca)-l raz; "Mussote" Maupassant ~
200 pudow, moie nastąpić tylko po u zyknrs] przyjmują osoby płci obojga.
"Głośna ·s prawa", "Roskosze Warszawy'
skaniu 1.& każdym razem specyl1lnego po· szenia sily I t. d.
Wedłng innych punktów programu, to(w lokalizacyi p. Roż&ńskiego) - 2 ra;f,
RołDletvro I p ....emy.l roloy.
warzystwo zamierzalo: kierować rozmi~ zwolenia, pl'zy zachowaniu pewnych środ
)( Z ogółnej liczby 501 powiatów w "Czal'ne dyably", "Galganduch", "KOOlec
szczeniem po kraju, w okolicacb, gdzie się ków zapobiegających uszkodzeniu mostów. państwie n i e n r o d z aj dotknął w I'oku Sodomy", "Romans paryski"-l raz; "Kr!Y'
Drogi ielazne.
to okaźe potrzebuem, nauczycieli i nauczybieżącym 139 powiatów, a mi&uowicle: 3 wopl'zysięica"-2 razy; "BItwa pod W~'
X "Nowoje "remia" donosi, że wieln
cielek rzemiosł domowycb; tworzyć kolekpowIaty gubel'Ol astrachaóskiej, 8 besA' plen", "Węglarze", "Figłe chOC~:lIkN:
cye modeli i wzorów i za.opatrywać w nie miastom nadauo prawo ustanawiania opłat rabskiej, 3 włodzimierskiej, 8 woraneskiej , ,,20,000rs. nagrody", "TI'zecia głowa "~'o ~
przemyslowców drobnycb; nrzl}dzać jaknaj- od towal'ów i ładnnków przywolo , 6 obwodu dońskiego, 2 k&zaó~klej, 8 kil.' mer o dwóch łózkach", ,,;\a.d przepllŚClą ..
częściej wystawy i corocznie 'vielkie lote· nych i wyw ożonycb drogami żell\znęmi, łnskiej, 8 kijowskiej, 13 kurskiej, 2 mos- "Nitooebe", "Do1"&", "Niuiche", ~tPd.o.i ID&J,~
rye na przedmioty rękodzielnicze artysty- przylegającemi do tych miast. Podatek kiewskiej , 10 orłowskiej, 10 podolskiej, strowa z Podwala"-l raz; "ŻOO!l pa.~
cznie wykonanej założyć jedeu, albo, je~li ten pl'zeznaczony będzie wyłącznie na J l połtawskiej, 7 rauńsklej, 6 aaratow- -'2 razy; "Szalony. pomysl", "G41gaD1
moina będzie, nawet kilka magazynów- urządzenie I ntrzymanle dróg doj az~olVy cb skiej, .4 tambowskiej, 11 tulskiej, 5 cbar. paryski" i "Mieszczanie i kmiotkl"-l raJ.
składów do przyjmowania bezpo~rednio od do stacyj kolejowych; miast& będą miały
kowskiej, 5 cbersoń kiej i 10 po"ia.tów
Benef1só\f było siedm.
.
je:
rękodzielników i zbytn wśród publicznośei prawo pobierać te opiaty do 13 maja
Występowali gościnnie na n&szej scea;r'
gnberni eZ61·nihow8ki~j.
icll wyrobów, wreszcie uajllć do zanlłdza 1896 roku.
panna
Il'en&
Trapszo,
Tekl&
Trapsz.o,
l\
11
Tramwaje.
.
X .Kijowskoje słowoM dowil\unje się,
nia interesem doświadczonego fachowego
X Spółka inż,uierów petersburskleb Ił nensztein, )lani Zimajerowa, p. WI~etU
kupca i pomocników równie faehowycb, kn że pp. Fllliks Boblński i Emeryk Mańkow
Rapacki (syn). Nadto na scenitl ł~tnlel:;'
rządza
w
W
II
n
i
e
tramwaj
towarowosti powzięli myśl przeprowadzenia kolei
pomocy ostatniego.
pisywał się p. Bal'ącz, monologl~ta
Dwa ostatnie punkty towarzystwo uwa- dojaz!lowbj wązłlotorowej '(na metr 8zero- pasażerski.
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drobny wNorwegu.

s.,;n;:r:

:t2

PS:

Z MIASTA.

DZIENNIK

n.h'."",,,.U;

p. Fajfer, panna Białoskór
Nawrocka) I panna Bler·

o(l'I"odnicze; dano trzy przedpani Zimajero"ej i
RaOiIClil'.gu (syna).
sanitarna. Ooegdaj, w sali felfelczera powiatowenn,.ia'tO\lrV dr. Wieliczko objakomitetów sanitarnycb
gmio powiatu łódzkiego, w jaki
majlł oni dokonywaó dezinfekcyi
mieszkali i t. p., oraz jakicb
do tego grodków, przyczem
odpowiednie instrnkcye pi·
Wkrótce tlLksamo będą objuniez pozostalych gmin powiatu.
zboża. W tych" doiaeb p. F. Wiotworzył w nlszem mieście skłatl.
wSI~eIB:lea~o galnuku, oraz skład na-

nnl'lcml318itra m. Łodzi polecił przydworcn kolejowym dwa
dorotkarskiej, celem zapasażerów przez

n.

Zgierzem, jacy,
dllwiach do obory
uprowadzili 8tamt,d

rankiem, skradsiono z mi&-

przy ulicy W61.zań
ubranie i wiele wych

".:~!t~~;~::~~~
Il& wtorek,
,e uli.y
.kładu
p.
K
w domn
Abla przy
@retowaru, w&rt.ogci

rfł.

1,500.

p08zlilliwono prz., kilb dni Il&pr6tno.
koło Heleoow", IIlAle.i ..
K. unał ,a .woj'l- Plamaj,. gdai. towaru u-

4 Pogloska. O mianowani n
W 8 I e w 0oda K r e s t o W B k i e g o redaktorem
• Warszawskij doiewnik" sprawdziP. Kl'estowski, ja.k zapewniają .No·
przecbodzl do Warszawy na. sta·
nrzędnika do stczególuycb porudowodzącym wojs ka.mi okl'ęgu
. 'war'lzaws](ie,IlO, ora.z red aktora wspomnillswoim czasie pogłosce tej
Arlest,ow.\Ci publicznie zaprzeczał w ga.m'emla" je~yni8 dlatego,
nie otrzymał od sfer właści
zawiadomieuia. o swem przeznacze·

~lu1bowem.

• .Prawit. wiestuik" donosi, ie d o w ó dpułku piecboty,
pn!kow!ńka Cier)lickiego, mianowano doliódc~ Jekateryuburskiego pułku piechoty.
• ...Swiet" dowiaduje się z wiarogodne·
łOł zródla, że l'ozpnszczoue przez prasę poł.oski o ustanowieniu minlsterynm 1'0]lict" a pozba.wione są. wszelkiej podsta·
liy,. Ma być tylko ustanowiona rada agro·
lom!czna, składająca. się ze znauych ze
lWeJ POżytecznej dzJałalnolld na polu agrocę wyborskiego

ŁODZKL

3

nomii gospodarzy wiejskicb, która będzie
kla.sztornej pI'ZyjmowaIi procesyę: metrozwolywana na określony przeciąg cza.su
CAŁEGO ŚWIATA.
poliŁa Leoocyusz, mybiskup twerski, wiodzimlerski i jarosła.wski, rektol' akademii
podczas miesięcy zimowych. W ciągu ca·
łego rokn działaó będz.ie tylko kancelarya.
duchownej i 20·tu przełożonych klasztorn.
rady_
.." .. Alfred Tennyson, Dajlnakomitozy z W procesyi niesiono okolo 120 chorągwi
• Istnieje projekt oddania pod kompe- współczesoych poetów angi.lskich, o któ ..go oraz około i 00 cudownycb i kościel Dych
tencyę sądów po ju s p r a. w o o k a l e· śmierci doniosły depeSJe, urodził siO w r. 1809, obrazów_ Pl·ocesya.
weszła do klasztoru.
cz e n i e i w ogóle o lIszkodzenie zdrowia.. w Sombery, " brabstwie Liocolo, gdzie ojciec Zdjęte obr:lzy umieszczono w soborze św.
DoŁycbcza.s takie sprawy były rozpatl'y\V1l' jego był pastorem. Po ukończeniu I od ,oaczc- Trójcy, cbol'ągwie zaś w soborze WniebooieDI uDiwersytetu w C.mbridge, oglosił pierw- wzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wiela
ue IJrzez sądy okręgowe.
" Departament wyzoall obcycb mioiste- szy swój utwór: .Poemat dwóch braci", napisa- cennycb obrazów, lamp, szat ko§cielnych i
~'yum spraw wewnętrzDycll opracowywa oy do wspólki I bratem swym, Karolem, a w cborągwi zlożono
IV ofierze klasztorowi
obecoie projekt przekszta.lcenia iy- 1'.1833 wydal oowy tomik poezyj. Utwory te św. Sergiusza. w imieniu rozmaitych miast
d o w 8 k i e h i o S t Y t u c Yj
d o b I' o· uie .wróciły jedoak uw.gi krytyki, dopiero wy- i klas7.torów. Pą tuików zebralo się około
C Z Y n o Y c h.
Zasadnicza myśl projektn daniem w r. 18ł2 dwutomowego obi aro poezyj 100,000.
polega na. tem, Iżby wyzwolić rzeczone p. t .• Poems", Tenoyoon 'yakal rozglos wielki.
Petersburg , 6 października. (Ag. półn).
instytncye z pod władzy synagogi i du- Do najplvkoiejnycbjego utworów oolet,: .Locka- Prezes zal'ządu inźyniel'skiego ministeryum
chowieństwa., za któremi, jak powszecbnem ley Han", .Ks1otoa" i .10 memorlam". W 1'0- komunikacyj, generał Petl'ow, mianowlIny
jest mniemanie, ukrywa się potę~na orga- ku 1850 nad.la mu królow. tytuł: .Poet lan- wice· ministrem komunikacyj.
Petersburg, 7 paździel'Oika. (Ag. półn.).
uizacya. .k ału.' Podług projekto, iy- reat" , t. j. poety unOdowego, • którym pol,,dowskie instytncye dobroczynne, jako to: czony jest obowi,zok pisania wiers'y okolicz· • Russka.ja ŻiŹłi" slysza.la., z.e rusko·żydow
szpitate, przytułki i różne ocbrony, nl\no- oo~ciowych na tozmuito uroo.yst04ci dworskie. ski milionel', Łazarz Brodzki, rozma.wiał o
wo powsta.waó. mogą jedyuie na. zasadacb Wtedy napisał .łynłl~ .OdO na 'mierć Wel- sprawach ruskich ~ paryskim Rotszyldem
ogólnycb; co Się zaś tyczy zakładów już liogtooa" i poemat .Maud·. Woet jedoak 1'0- i berlińskim żydem milionerem, Bleicbrijdeistniejącycb, te będą obowiązane w ciągu wrócił do ulubionego rodzaj u twórczości, do o- rem. Rozmowa ta odbyć się miała. na olat dwóch wyjednać sobie Qlloważnieoie powia dań cplczoo·ldylicz.yoh, z których nldyl. biedzie, daoym przez Rotszylda.
dla dalszej dzi lalności. Jeśli zaś IV rze- le królów" i .Enoch Erdeo" najw/tksZ' .yPetersburg, 7 października. (Ag. póło.).
czonym terminie takiego upoważuienia oie skały slawg. W tusio od 1875 do 1882 roku Jak się dowiaduje ,Russkaja iiiłi", minipozyskają,
wówczas ulegają zamknięciu, D3pisnł pioć clramató .. , le~ potem IUOWU po. stel'yum oświaty pole ciło l'yakiej szkole
a należące do nicb ka.pitaly przechodzą wróoił do opowiadań poetycznych ".blor~n politechnicznej zawiesi6 wyda.wanie dyplow zawiadowanie nrzędów dobroczynno~ci .Teiresiu aod other poems". TeDoyson byl mów na. tytnł inżyoiel'a. Pozbllwieuie tego
publicznej. Wreszcie w synagogacb i szko- przedewnystkiom mistrzem .tylu, nazywaoo go tytułn dotyka szczególnie interesów ży
łach będzie wzbronionem odbywania jakicb "klasykiem romantyków angielskich". Utwory dów, ponieważ nadawa.ł ou im prawo zabądź innycb zgromadzeń, oprócz przezua- jego, odznoczaj'lce siO pioknem furmy, du~ko- mieszkiwania w slolicacb.
czonycb dla odbycia. Obl'Zędów religij!!'ych. nal, h.rmonl~ obrazów, tehn" melan choli" gło'
Petersburg, 7 października. (Ag. pólu.) •
.. Rada. państwa ma oiebawem rozsfrzy- bokiem uCluciem moraln~m i religij nem. Ten- Pelniący obowiązki inspektora. komunikagnąć sprawę przekazania. oa. docbód miast oysou był człowiekiem niezoJetoym, bogatym i cyj wodnych, Flodnow, mianowany pełuią
s p R d Je ó w b e z d z i e d z i c Z n y c h, po- pr... bywat oajazościej oa wyspio Wigbt, gdzie cym obowiązki naczelnika. kijowskiego o·
zo tających po obywatela.cb da.uego mill- td "ycie zakończył. W roku 1884 mi.oowaoy kręgu komuuikacyj. Naczelnik oddzia.lll
sta, które to slladki przechodzą dotąd ua był parem Anglii.
dniestrowskiego tegoż okręgu, ŁochUn,
dochód skarbn.
**. Feldmarszałek - przeciwko wojnie_ mianowany p. o. naczelnika okręgu ka.zań* Dla wygody podróżuych mają być urzą- Karol Wischuich do Nas.ad, r.ldmarnałek-Iej- skiego, naczelnik okręgu kazańskiego, Awdzoue ska r bo w e kas y w y m i any na teoaot w wojsku auatryacko'lVogierskiem, obmy- gustowski, iuzynierem eta.towym czwa.rtej
wszystkich pogranicznych stacyacb kolejo· lilii system, który ma ś"iatu wleczoy pokój za. klasy.
Petersburg, 7 paździel·uika.. (Ag. póln.).
wych w Rosyi, dla. wymiany pieniędzy rus- pewnić, Wedlug togo aystomu, kootyoeuty bod,
,opeloie zabezpieczooe przeciwko "oJoie, któ- Wczol'aj na Czeruyszewskim skwerze odkich na zagraniczne i odwrotnie.
1* Komisya, pracująca. pod III'zewoduic- rej placem .ostaole odt,d-morz..
Oboity to slonięto pomnik Łomonosowa..
twem senatora. W. Pleve nad wyjaśnie· koszty milit.ruo do mioimum i ochroIIi od po.
Petersburg, 7 października. (Ag_ półn.).
uiem kwestyi s p ad k u c e n p lo d ó w togi, oblQteń , spnstoneń i kiOSk wsulakich, Radca. tajny w dymisyi, Mikołaj Nowo ielI' ol oyc b, w tych dniacb ukończyła swe które dotychczas wojoa poci,!ala Ell sob,. ski, mianowany członkiem rally ministl·a.
prace. Rezultaty tych pra.c w tycb doiach Cierpieć i oaratać siO bOd, sami tylko uczest- skarbn.
•
ogłoszone będą drukiem.
nicy. t. j. strony wolcz,ce. Feldmar3zo1ek mo
Petersburg, 7 paździflrnika. (Ag. pó/n.).
* W roku przyszłym ma być otwarta wylotyć swój plao w 090boej brus.urze, która Aka~emia nauk przyznała wielką nagl'odę
w Petersbnl'gu w y s t a wad r n kar- ma siO pojawić niebawem" Peszcie.
hl'. UWĄrowa człookowi korespondentowi
s t w a.
*** Wystawa. Z pocZljtkiem Ii!topada, w akademii Pypinowi za dzieło p. t .•Histo* Od chwili poja.wienia. się w Wal'- 090bnych s.lach poryskiego maleom historyi rya etnografii ruskiej."
S 7. a w l e c b o l e r y a z y a t y c k i e j do naturalnej otw.rt~ b~dtie wystawa wszystkich
Ateny, 7 paźuziernika. (Ag. póln.)_ Przyduia. S-go b. m. włącznie zachol·o\va.ło 41 zbiorów, przywiezionych przez Dybowskiego. była tutaj Jej Cesa.rska Wysokość Wiei·
osób, a. omarło 11; z tego w li. 3 i 4 za· Afryki środkowej. ZoaJd, siO tam typy plo- ka. K.iężna. Aleks .. ndra. Piotrów"".
chorowało 22. umarlo 8. Epidemia 7.ajęła. mion wszeloldch, Ich broń, sprzoty. a równiet
Berlin, 7 października. Wczora.j 110 pooastępujące ulice: na. Bole§ć Ul'. 9-2 wy· "ielk~ liezba zwierz,t wypcbn"yub i roślin.
łudniu pl'zybyli ostatni dwaj upl'a.wnieni
0
0 0 StRty8tyka 8zyuk6w.
Francuskie mi· do nagrody oficerowie anstl'yaccy, poczem
padki, na Rybakach nł·. 8-5 w" nr. 121 w" Dł'. 2-1 w.. Zakątna nł·. 1-3 wy- nisteryam .korbu wydało staty.tyk~, na podstawi. O godzinie 5-tej wieczorem rozwiązalo si~
adki, Solec nr. 53 _ 3 w., Rad-vmhi ka której twier,lzió motoa, ie społe.zellstwo fraoeu· kolegium sędziów. Rozdział na.gród n!LstąP
-~
skle coraz więcej pije. Od roka 1870 przybyło .. e
nI'. 3-11 w., i ur. nr. 41, l, 7-IlO 1 wy- Francyi 60,000 ••yoków, w paryiu s.mym żyje S6 pi w pouiedziałek. Zwycięzki koń Stallł'em
padku, oa. Grzybowskiej ni'. nr. 76 i 78 sprzedaży wódek i absyutu 27,000 szynkauy, 00 berga. zdechł wczoraj wi6czorem. Wielu
po 1 W., na Pawiej ur. 37, W'IłYI\skiej prowiucyi jest ich 45,000, ..yli jeden lIa 87 mie- jeźdźców jeszcze w drodze. Zwycięzcami
Ul'. 2 i 19, Podwalu nt·. 46, Zlote; Ul'_ 55, .zkańców. W przeciągu ostatnich 20 I.t konsum· osta.tecznymi
Są ze strony austl'ya.ckiej
,
cya alkohol6w potroiła si~.
R .
Młynal'skiej nr. 13, Łomżyńskiej Dl'. 2-gi
Stahrembeł'g, ze stl'OUy niemieckiej
eltzenstein.
i Białostockiej - po 1 w., pomiędzy prze·
jezdnymi-2 W. W ciągu 4 i 5 b. m. za·
TEATR I MUZYKA.
Berlin, 7 października. Trybuuał skazał
chorowało na. Rybakach nr_ 8-2 osoby,
wczoraj ba.llkiera Loewyego za podstępne
nr. 12-ł osoba, Zakl'oczymskiej ur. 1-2
: Wczoraj w tea.tl'ze ..Victoria", z po- bankructwo i sprzeniewierzenie na. 2 1/, lat
osoby, na Zakątoej nr. 1 - 2 osoby, ua wodu niedyspozycyi p. Niesiołowskiej, za- więzłenia i 2,000 marek grzywny.
Paryż, 6 października. Ministel' handlu,
Grzybowskiej nr. 78-1 osoba, na. Wołyń- miast .. Dzwonów kornelVilskicb", otlegl'ano
sklej nr. 2 - I osoba, na. Radzymińskiej "Szalony pomysł".
Roche, IV mowie wygłoszooej w St.·Etieoue,
nr. 3 - 9 osób, nr. 4, - 1 osoba, na Łom- . Dzi~ powtórzona będzie operetka Va.r- wS18miawszy o umowie, zawartej świeżo
neya. "ŻołUierze Ludwika. XIIr."
.
d
. b
żyilskiej nr. 2 i Bialostockiej u.r. 1 - po
ze zwa.Jcaryą,
oświa czyi, ze me awem
W poniedziałek "Dzwooy kornewiIskie", przyjdzie do skutku traktat bandłowy z
l osobie, pomiędzy prz~jezdoymi 2 wypa.dki_
w których wystąpią nowoza.angażowa.ni: wielkiem mocarstwem, zlączonem z Fr&u.. O pl'Zebiegu cbolery w KI' Ó I e s t IV i e pani. Szntlbeli~ i p. Rec~i. Partyę mar- cyą sympatyą obu narodów i rządów. Dla.
Polskiem, • Warsza.wskiJ duiewnik" po- gra~ICgo odśpiewa. p.. Maleckl..
. 'unikni~cia niepol'ozumieuia, dzisiejszedzJendaje następujące szczegóły: W dniu 3-im . Slly wo~aJne towa.l~ystwa. Plzygo~?W~J~ niki zazna.czają urzędownie, że tem mopRŹdziel'nika. w Lublinie zachorowalo osób Sł~ do ?,PelY :uascllgOlego "C~vallella I n _ carstwem jest Rosya..
Paryż, 7 października.. (Ag. pólo.). Wczo30, wyzdrowialo 22, zmarło 6, pozostało , st!cana, ktÓla. ma być wklótce wysta.
chorych 157; w powiecie łubelskim zacbo-, WIOną·
raj w Biarritz da.uo baI na korzyść ludno ·
§ci ruskiej, .cierpiącej niedostatl'k. Ka. balu
rowalo 24, wyzdrowiało 9, zmarło 8, chorycb 94; w Lubartowie zllcborowało 9,
obecnymi byli członkowie ruskiej i biszwyzdrowiaŁo 3, zma.rło 8, chorych 15; w po·
•
paóskiej kolonii, władze wojskowe i obywiecie lubartowskim zacborowa.ło 33, wywatele miejscowi.
zdrowiało 12, zmarło 7, chorych 64; w Łęcz·
Moskwa, 7 paździemika, (Ag. póło.).
Paryż, 7 października. Sobotni orkan w
nie zachorowała. l, wyzdrowiało 3, cho- Wczoraj, o godzinie 6·ej wieczorem, do Marsylii wyrządził szkody ua kilka. miliorych 5; w Kraśniku za.chorowało 11, wy· Sergiejewskiej osady przybył Jego Cesar· nów franków.
zdrowiała. I, zmarlo 3, chorych M; w Cbeł- ska. Wysoko§ć Wielki Książe Serginsz A·
Paryż, 7 października.. Dahomejczycy
mia zac borowało 3, chorych 6i w powiecie leksa.odrowicz z Malżonką I świtą. Icb ce'l ponie>ili znowu klęskę, w której utracili
cbełmskim w osadzie Siediiszcze zachoro- sarskie Wysokości byli w soborze św. 200 żołnierzy i 20 amazonek .
wało 3, wyzdrowiało 3, zmarło 2, chorych Trójcy na. nieszporach. Kłasztor i osada
New-York, 7 października_ Banda 1'01.11; w powiecie kl'asnostawskim zacborowa- wspaniale iluminowane, ulice zapełnione bójników, która niedawno plądrowala polo 4, zma.rło 3, chorych 5; w Nowej Ale- ludem. Od godziny 12·ej do 4 1/. przyjmo· ci~gi kolejowe, wda.l'Ia. się WCZOł'lIj do Colf·
ksandryi chorych 2; w powiecie uowo ·ale- wano pielgrzymów w klasztorze obiadem. feyviłle w Kanzas I napadła. na d\va. bauki.
ksa.ndryjskim zacborowało 39, wyzdrowiało Obiady poda.wano na. 500 osób, w ciągu W walce, jaka. wywiązała si~ między lu·
a, zmarło 19, chorycb 128; w powiecie godzioy \Vy~awano obiady po pięć razy. dnością II ra.busiami, poleglo 5·ciu mieszkańhrubieszowskim za.chorowa.ło 2, zmarla l,
Moskwa, 6 paździeruika.. (Ag. póło.). ców i 4·ch rozbójników.
Kraków, 7 października. W jednym
chorych 7. W guberni siedleckiej: w Siedl- Dziś w klasztorze św. Sergiusza. odbyło
cach zacborowa.ło 91 zmarła l, cborych 23; się oroczyste spotka.nie procesyi. Pogoda. z domów Da Kazimierzu zachol·owa.ły no·
w Międzyrzecu zachorowało 12, wyzdro· jest piękua.. O godziuie l2-ej w miejscu, cy dzisiejslej cztery oiioby, a zmarły dwie.
wiało 2, zmarło 7. cborycb 20, na. fułwa.ku gdzie się zaczyoa. nlica Moskiewska, pro- W powiecie bylo kilka wypadków za laAntonin wyzdrowiało 3, chorycb 13; w O- cesya. · była. przyj.,tll prz6Z duchowieństwo boięcia..
strowiu (powiat wlodawski) za.cborowało wszystkich świątyń osady Troickiej, oraz
Pesz t, 7 paździeruika. D~ienoik urzę16, wyzdrowiało 15, zmarło 5, cborych 34; przez wielkie tłumy. Około świlłtyni Piat· dowy ogłasza. oficya.luy ra.port o cholerze,
w Nowym OrZ8cbowie chorych 11; w Bia.- uickiej procesyę przyjmowa.ł arcybisknp ra.· według kt61'ego, w baraka.ch peszteJiskłcll
lej zachorowało 3, chorycl! 4; w Hanuie za.nski, zastępca. l1l'zełożonego nad klllszto· pomieszczono w duiu 2 paź'lzi ernika 18
chorycb 2, w Terespolu J, \V Zę.blociu 1; rem św. Sel·giusza. oraz zakonnicy kla.s:&- osób zapadłych na. cbolerę, a skollStatowIIw Żelecbowie (po\Via.~ garwoliłiski) chora toru św. Sergiusza i klasztoru pustelnicze- 00 6 wy"adków śmierci; w inoych okolil; w Łysobvka.cil (powiat łukowski) zmar-I go Getltsemańskiego_ Gdy proce9ya zbliży· cacb kraju nie było w tym duiu z&~nego
ła 1.
ła. się do bramy kłasztornej, bata.lion re· wypadkn za3łaboi~cia.. W dniu 3 paŹ'1zierzerwy sprezentowa.ł broń i jednoczegllie olka ucilorowało w Peszcie 31, zmulo
muzyka zagrała; .Jak al,wnyl" W bramie 9, a w Baab zdan,l Uv jedeu IIodejrzaDl

Z

I

T E L E GR A M Y

,

DZIENNIK ŁODZKI.
W dnio 4 w Peszcie zachorO)wało 34. zmarło 8 os6b. Jedeo wypadek
w Szorok~zar i jeden w ZoInB.
Peut, 7 października. Ostatni boletyn
z doia onegdajszego wykazuje 40 wypadków zasłabnięć na choler ę, i 17 §mierci;
z tego przypada na czas od południa do
godziny 6 - tej wieczorem 19 zasłabnięć
i 8 wypadk6w śmierci.
Pełzt, 7 października.
Wczoraj wieczorem zaclJoro wało tu znowu na cholerę
os6b 37, l.marło 12.
Pełzt, 7 października. Znowo zachoro·
wało osób 51, zmarlo 19, wyzdrowiało 16,
w szpitalach przebywa 79.
Berlin, 7 października. Do lazaretu
w Moabicie przywieziono wczoraj zuowo
Ci os6b z symvtomatami cholery. Dwie
już zmady.
Berlin, 7 października. Dozór lekarski
nil d worcach tutejszych zuiesiony.
Hamburg, 7 paźdzIernika. Buletyn UI'Zę
do wy: W czoraj zameldowano tu chorych
24, zmarłych 4. W Altonie uchorowala
jedna osoba i zmarła jedna.
Hamburg, 6 października. Wczoraj nrzę
downie zameldowano tutaj 21 wypadk6w
cholery i 8 śmierci. Wykłady w szkołach
tutejszych rozpoczęły się.
Hamburg, 6 października. Ostatni boletyn wykazuje 16 zas labnięć na cholerę
i 6 wypadkOw śmierci. WAltonie 6 osób
zachorowało i 4 zmarły .
Hamburg, 7 października . Uznania RambUl'ga za miasto wolne od zarazy oczeku·
ją w środę lub czwartek.
Amsterdam , 7 października. W Drumpt
(gminie Wadenooteul zaszły dwa wypadki
78slabnięcla na cholerę I jeden wYIJadek
mierci; w Zolterwande jeden wypadek
zasłabnięcia ; w I s eistein jeden śmierci,
w Bleskengraaf jeden zasiabnięcia, w Varik dwa zasłabulęci& i j eden śmierci, w Kro·
otsterstille I Rotterdamie po jednym zaslabnięcia. \V ciągu tygodnia zmarło na chole rę w calej Rolandyi 45 osób.
Antwerpia, 7 października . DotlId zachorowało tu na cholerę oiób 136, zmarwypadek.

Konstantynopol, 7 październ ika. Kwaran · DA pUb. 91.75, na pds 96.00, .. lIlarsea. 93.25.
tannę dla o ób przybywajllclcb lądem i mo· Sta!..
l ••dy., 6 patdsienaika. 118'1, cnkIe, J..... loc. 16'(,
rzem, przedłużono do dul dzie8ięciu.
"pok.jwe. Qnkier burako .., 13'1. l)JQk.jllia.
llv"pool, 5 puduemika. Ba .... I... Spra" .d"i.
k.Ii ...... Obr6L 15,oorJ bel. & tego na .poinl"n i
OB~tnie wiadomości handlowe.
..,.....6& lliOO beL AmerykaAon. m.enIej. SllI'&ty
Warnl.l, 7 patdzleruika Wekoi. trOL term. D.: mOCJlO. Ba".luD. iadyjlk ,o 'I,. ..,żej. llid·
Blrlio (~d.) 4~ 'rl.'/.. 20, 16, 10 kup.; Loudy. dli.1\' allluykWk.: ... pata..iernik litlOpu. ("(..
(3 a.) - - - kllP; Par,s (lO <1.) - - - ub,...ey, na littop&d ęru<biet 4"(" eena, na r,:t.
kup'i W',ed.6 (8 d.) - - - - kap.: 4"1" IiltJ <biet It,.ze;! ..., .. Dab,,,c,, na Itla.6 lllt, A 'I..
Uk ....laeyjne Kr6101twa I'olo\i.ęo d.i. 99.25 ł~, ceua, u& IlIt, m"'n" 4uI.. ub,..."" Da muzec
-.- kup.j takiej; mał. 98.90 ł\d., -. - kup.; k...iecieó (Ulu eeDA, Ba Ii;lriedet . .j ("I.. •e....
't/t ruah poł,c.ka ....,bodnla ll-ej emilJi 103.00 Il& maj ...nnee ł'(,. .e.L
ąa., - - - ku!t' J1I-ej em!Jy! 105.00 ąd.,
N•• ·York. 6 pudziernila. K."a Rio 16 7 15.50.
-.- kup~
ob . banku Izlaebeekiego -.- Kawa )lo .. ie" ,,,,Ii •.,, D. liltop. ~ł 65, 11& 14JcI.
ąd., -:- k.; ~"(t nu poż,czka preml.!'a I 1864 r. IH5.
l-ej elBlf)'i -.-' .ąd, - .- kup.; takai • 1866 r.
New·York, 5 puuiernik. B.w.lna 7'1._ "
l-ej Im. - . - ż\ll, - .- kup.; 0'/0 pol. ".""ot,.••
..J'1i I-eJ 95.60 ąd., - .- kup, taku leJ'1i ID-ej "-0". O, leaDłe 7' l•
95.35 ąa., -.- kup~ 6'(, litty _ta""o $io, •• ki.
I..j dni. 10'2.75 *td., -.- kup.; t&liet małe
TELEGRAMY GIEŁDOWE.
-.- ąd., - .- bp., takleł Il-eJ 1.J'1i - . - ląd.,
ID-ej lIryl mało WUO ł~~ ~.- kliP., V..J
z"{nia71~
lUyi -.- ••4., - .- kup.j ~'I, lilt, "8ta"'"
Giełda Warszawska.
miula 1V.",."y l-ej .oryi 102.10 żąd., -.- ku~'J
n~ ..,r,i 1!l'A.llIl~. ,-.- kup., lll-ej ••ryi lJl'1.1O
Zapł_DO
ltd., - .- kup.; IV-ej .eryi 101.60 tąd.; V.... j
z••ek.l. krótkol.~ .. in.w.
"ry' 101.60 t~. , - .- kop., V1-ej leryi 101.60
ł9.'rl. 'I. ł8 95
.,d., - .- !rup.; 6'/, obUgi mi ..", Warua", na BerUo s. 100 mr. . . .
.a
za 1 ł.. . . . .
9.98
9.g3
dnie 101 CO 4d.. -.- kup·i takieł małe - .- na LondJn
Pary. za 1.00 rr.. . . .
39.80
::9.70
ltd-, - r - kup~ 5.,. lilt, ... ta.. ne miuta Łodzi .a
Wiede6
la
100
8.
.
.
.
83.75
83,40
I I."i - .- t,d., D-ej leryl - .- 1'1'1 ., lU-ej ...
:/;.dano I koAcem giełd,
rył 100.60 *,d., - r - kup., lV..j ••ry! - . - 'ąd.,
-.- kup'i &'1, litt, _ta",,~ miasta K·
Z. pąl.ry pli.tw .....
U..a - .- l~" t&liei miasta LIIbUna
-.l'l'l. Liaty Iik",idac,j •• Kr. Pol. dr.b .
99.25
99.25
t&kieł mi .. ta 1'ło<.ll& - .- t"'-i 60 /. Ii.ty sastawne 8nIka potIc.ka .....hodnia . .
103.103.wile4Jki. -.- ląd~ 6'1, takież -. - iąd., - . - k.
95.60
9M5
.'"
poż.
D,.kont.: Berlin 3"1.. r.oud,n 2'/.. I'&ty* ~'/.'I", U.ty .... t. sie,•. S.r,i I dllie .
10275 102.7~
Wi.de6 , .,,, Petenburg 4'/."/.. WarwU kapoou ,
1
tt
"
"
111
m&łe
•
10'330
100t.lO
poullCeniem 6 4: Ii.ty U.lltawne .ieluakie 138.6, Litty sut. m. War••. Set. L .
102.16 102.25
,,~nts. ł i II 7.9. Łodzi 2Ob.8 r.IlY Iik",idacJiue
"
,r
n
V
101.00 101.65
133.0. p.ly ••it~ pr... io"a l 110.8 II 31.7.
LiWt, ... t. m. ł.od.i SerJi l
101.!'Wln.blr•• 6 pltduern. W.k.l. u. I.o.~,o 99 50,
100.60 10<1'60
IJ r.0ty ••" ..... oduia 102.62, nr pOiJ.,k.....eho100.60 100.60
d. a 1Oł.75, ł'I,'/" Ji.t, ..ltaWD. kredJ!. si ... kie
Giełda Berliń ska.
163.50, akey. bluku "lik leg. dl. ),all,liu saęr~ui ..neR'O 266.60, petenbnrlllltiego bAuKn dY8koutowego
205.20 l!~U5
457.00, ba.kn miodsJnarollowello HO.OO, ".r... ,,- BankllQ~, raIki. lar... . .
"
"na doat.&w9'
2Oó.50 2Oł.76
Iklego bauiu d,.Ii'ODto".lI'. -.-.
2'1,
1'/,"1,
Borlll, 6 puuiernika. 8snk".ty r•• ti, ... ru. OJ.kODLO pfJWatn. • • • •

5·'

".w•.

203.50, Da dOIli a", 203.75,
203.łO.

"""k.1"

nIL WArll&.w,

na j>.terlborg kro ~02. ~5 uli. Peterabnrg
202 50, Da r.. utlYII krn 20.35
1110 Lou,l,1I ,Ir.
2 .Z\! ua Wied.. 16990 kUpuuy eei.. 32ł.l0;
!i'/" II.t, IUtaWDO M 00, 4'1. li." lik,.;.I""J,u.
62.10, poly •• ia r ..ia ."/, • 18111) r. 96.80, ł"!t_ I
1887 r. - .- . 6', r.ut~ .rota 10400. 5'1, r. sI. • 1!Sb.
r. 102 90. pOłJć,r.~ " •• bodJJia II .'.. 6475. III e,.i
111 699;), 5'j. lilty ... ta"D' m.ki. 103.00, 5'/" P"
ło 78.
Paryż , Ił października. Wczoraj zlłCho lyuka prem,owa • 1884 roku 150 00 taka. s IIitiIl
r. 13925, akcJ' drogi *e1. wu.... ",.ko.-wiPlleóaki ~
rowało na cholel'ę w mieście 19 osób, zmar- 207.00, uCJ. "'ed,Lo". aOltry ••ki. 175.60, ake].
ło 4. W okolicy bylo G zas ł abn i ęć 1 3 wu ......ukilgo b&Dkn ha.udlo"ego - .- . dylłkoutf,
wego 96 50, d,.1r:outo DienlieckieJ(u baukn

śmierci.
Paryż,

6 paździel1lika. Ostatni buleLyn
stwierdza 17 wypadków zasłabnięcia na
.cholerę i 8 śmierci.
\V Ha wrze zacborowały 3 osoby i zmarły 3.
Parył, 7 października. Na
.:borowalo ta wczoraj osób
W RaWl'Z8

- .-

" fL

paUIL\Y I

S"/.. pry"."" 1'1,'1•.
l •• dyl, 6 pudliernikL Potywa n.ia , 1 88~ r.
fi .mia,i W.25, 2"/. Kool.l. &llgi,l.ki, 9'1.12.
1,,110, 6 puddamik '. P...,!I"" lH - 163, n.
pud .. Ii.t. 101.60, .a k"II•. maj 159.00. ~". 137
- 145, pa patds. listopad 141.00, na kwiecied maj
U2.26.

Kolnszki . .
SDenti.wiu .
Warlsa.,a •
Ale"k...udr6w.
Piotrkó...

--~--------------~--------____~
_
MONETY i BANKNOTY
Diet'fS.
Not. "rsęd.
K.po.y .eln.
159'1.
Har ki niemiecki.
~'/'
t~ ki. bwnot,

..

Grauiea

•

BoSJIo"ice.
T.mau6"
BzIA. ••
l wangr6d \ l "all.
O.bro"a. ( D,b.

łO

L

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOSCI.

Z.lrll " dain 7 p&tbiernika:
E••• gl.lloy: O,i""i d. lat l~LD smarło 6," tej 1'etęraborg
Uc.bi. cbł.pc6w 3, d,i."c.,~ 3, cIoroołyeh 3, MOlkw.
wtej liczbie meżczJm - ,lkoble'; - , a mianowicie:
Fryderyk Schle"., lat 61, Joli ... a Eri ••r, lat 66, Wiedet .
Emilia Berta Hampel, lat 25.
Krak6w .
Stlrozak ... I. D.ieci do lat l~t"
tej IVroeła.. .
Uczbie
, Berlin . .

,

.A
Teatr

Łódzki.

Vlc'rORIA.

Obwieszczenie.

.... CENY CUKRU , .

Dyretcya Towarzystwa KredytowCio
miasta todzi.

W RANDLU WIN
zastosowauiu. się do § 22
podaje do powszechnej wiaiż zażądane zośtały po·
na nieruchomo§ci:
Kod/d
1§ kop.
I) pod ~ 769, przy ulicy Piotrkowl1Eąc~ka 15
skiej, przez Jakólla i Annę mał
żonków Friscbmann, pożyczka
2083-1
lWa głowy
(Les mousquetail'es au couvent).
do>datkowa TS. 27,000;
Operetta w 3 aktach, muzyka
d v_ 1187 A
l'
J
Varney 'a.
po "S
"
przy u ICy
0W niedzielę, dnia 9 b. ID.
!iusza, przez Teodora Majerholf,
(Grana w warszawskim
pożyczki pierwotnej .rs. 60,000.
PIERWSZA 11' WARSZAWIE
w Belle-vne 20 razy z rzędu).
3) pod lU 9, przy IIlicy Wolbor·
Papa Bridai..
p. Winkler
skiej, przez Rudolfa i Agnieszkę .
A
Bri.,ac
.
p.. Jamió.ki
R,bak
' k uW
Bac h of ner, pozycz
.
k'l
G.ntr.ni ~ mn.szk!eter.m ałzon
p
Bigobert
.....
p. Marocl<i
pierwotnej I'S. 15,000;
Hrabia Po.teourlay p. Roman
4) pod Xi 1428, przy ulicy WitlzewRiehud Obertysta
p. S.ymborski.
skiej i Kamiennej narożnie,
Ol
Langloisl'
. p. Cu8DlJJl'zJ1lski
k
Fariu
D11ea.c.ame p. Wi.loeki
ReinholdaFinster, pożycz a
w Warszawie. ulica Chłodna Nr. 5.
l
'eJ _,
p. Wirgilius.
wotna rs. 18,000;
.
II p, gr',~
p. Wale.lOwsk:i.
pod J\i 29, przy ulicy Ś-uo
fU'buje w9zyslko wchodzące w zakres fntel' tarbllllf wleeue.I,
Simona
'. 0bł'
na sposOb
a między Innemi: bobr.,
psy morskie,
oberży słui~ca ,. p-ni Bronik.".ka
....
a po otoneJ, przez S>J
b
. lzagraniczny,
>.
1
}[arya siostr,ewee p·.a Niesi oło"ska
Katgel, pożyczki od,"nvoiOl'Aii
arankl krym kle, "ruely astraebaukle, karakolT i t. d.
Lui,a
hrabiego p-JJ& Poraj
Z konwersyą, rs. 3,800 i
Za prędkie i dokładne w,Y"onanie fabryka gwarantuje.
rrzelożoDapensyonatu p-ni Szymborska
k'
4:'200
OportuD&, oehmiBtrzynip-ni Trapszo
owej 1'8. ,
•
W .IIODZI przyjmuje zamówiellla
Agata
p.,,; WWoeka
W szelkie zarzuty "". c~., ...w ul1zle·lt6,,· u,.tó" fr;;,ili~,";,'c-ht6;ii~~.ii
•
Blanka peu'yoDarki p-na Ostr.w.ka
zażądanych pożyczek i:Sto'wa-lz.a
l ..beJI.
p-n. Sulk."ska
h
A_t'(\
Jaequelina,
p·ni Sikorah
zec Cą przeu.o aWI
II 'II'
ra t1 0'\\ OU
Jeanetta.
.p-ua L. ..'andlow.,kalcy
n:l'ze'~I&Q'U dni 14 od
I
i1i
Klodina lJIJe.,.sanl"p'oi Zaborowlka 'W· UIlUWaU lI. nlniejsze~o obwi,esz:cz'e-I fra"ht,ow,,,h
Ili--"';---ji:;~;:;;;;;:i:;;ii:~-----Margot
p. ReiŁero"ic.
------------==:....:-11
.Rzecz dzieje się w Turenji.
11. 2Ilw.rr:d.ia (8paJ:dziernika:) 1
Ninie).,em mam honor t'awiadomi6 S••nownych Odbiorców, te ot"orsyłem
TAŃCE: "Polka muszkieterów", Za Prezesa Dyrektor n. FInster.
11' Łou~ " domu STENZLA prsy nI. Widu •• kleJ Nr. ll08/63 (U m.stem
kol<u~ym)
układu S. Zaborskiego.
Dyrektor Biw'a .t. nosieki.
2085SKŁAD ZBDZA i NASION
.
YoIniozyoh, a t.kże n..., liana itp. produki6w p~t8"nyeh. l;'rzyjmuj~ takie
... komis "s.elkie gatunki .b.ż ..
2078- 3- 1
F. Witko
W niedzielę, d. 9 października

w

M. SPRZĄCZKOWSKlEGO :

ŻOŁNIERZE LUDWIKA

KOncert

I

'1\leS
-' tl'y

Darnia c~~miczna far~i~rnia fnt~r
H. LUIDOR

I

I

I

J. FELlX, ulica Piotr kowska Nr. 504.

Park Juljanów
pod ŁODZI4

poleca drzewa OW8cowe

różnej wielkości, ą także

krzewów
oz.obDyc:1l i drzew al,J8wycll.
2071-6
wielki

wybór

Ra sezon jesienny i zimowy

polecam Iwój sk.ł&d bogato zaopatrzony
.. mlterYlly na paletoty I garnitury,
h.glrny, •• terYlly z .olay gre.·
plo.auJ I ..e.loty.
S.k.a la .. y. ele I dla ucznló •.
Clltor .1 ,okryola fil...
.aleryaly .. pllta da.lkle,
po c8llat:h .ajwź ••ych

OTWARTA ZOSTAloA

Szkoła Rzemiosł dla Kobiet
pod kierunkiem

F.

B .~DIon.

Blih....ezegóły przy n1icy Pio&rk.e ••ldeJ Nr. 81

P. Graf

mao.a,
10-1

n1ica Plotrka.lka li 89, dom KlOSSL
~090-3 -

J1OpnecZll~ o~oJll&.

l

od

2-& p.

DO""

dom

zapis Rose.alo ootbJeaale od

połuduiu .

5

,. 226

Dr. M. BomaSl

DYOHIZT
IELERIBW8II.
pn..a i admiaittraeyi, adwokat

Inn:m""łT

otwouJI .... kuularyt w d...
ulica B.loolaJew.ka
Nr••& (aowy), napu...
ie1., dr1lgie pi~tro od
epn.wy ""o'fe i wIo'

Zarz~d Towarzystwa

W szkole izraelickiej

Fabryki Tabacznej

A. N. Bogdanow i Ska

l754-U

5·oddziałowej

Scb • .1.. lIIHIDEY"'.

Ceglelal... ,. SI lClpocEtła ai~
DrsTimlow,lni. uc.nió... Oprócs -bebraj
ukola uczy rOImaitych innych

W PETERSBURCU

2060-6

ma zaszczyt zawiadomić

pp. palących

o nowem znacznem ulepszeniu

kn papierosów

TURECKIE

b i.m l p.idEiemik. r. t.

Z

pOJłJ
l ... ."

Da)DOW"ym
Ł<MI;oi
speCY!:ln'~'.i:8~ZIT~::~~E;:I~J~~~!~0:~
l

qottmom Votth'.,
~.

~~~------------

Biblioteka. dzieł
polskich .."

i.kryć

aą"EeDlltm" luliea

"'4t~IIi ...liCi lo,legjal

i belletrYI'Y".O), ładnie opr....·
azafach orzechowych, do 8prseza bardzo ... I.rkowan. cen.,
Spacero.a )l la, .trói w'~~2

obecnie W

Jednocześnie Zarząd prosi

8tołowuia;

f,
r

kolacye
pi~tro

na

11

ypuszcząne są

Tureckie.

pp. palących, aby zechcieli łaskawie niszczyć

puste pudełka od papierosów Towarzystwa A. N. BOGDANOW i S-ka,

przez

co również zahezpieczać się będą od karygodnych zafałszowań.

~o'::~~~~~:I:~;:~;
lwieie,
po go.pod.rsku
proyną·
'~
Prze)azł
)l 10, vis·l·na ey·
w oli.ym.

podróbek,

(sans colle), a na mundsztuku każdego papierosa

gilzach niesklejanych

wydrukowane jest złotem nazwisko

W domu pryw.tnym podejmuję aię

obiady

5 sztuk 3 kop.

10 sztuk 6 kop.

które nadto. celem zubezpieczenia od różnorodnych

600 tomów trdei .aukowej, hiBto·

~3

S. Weksler
Xl 7, ulica IIzlelna (KtłeJt w.) li 7,
poleca na SEZON biei~y awój skład
lukna, kartiw, kalIIgarDów, szewlotow, mate:ry..ał6w na ubrania dla ucz-

nl6w, oraz nazlek pierw8.or.~nyeh Oferty pod lit. W. proszę
~~~~;B.C8fty bardzi) prz~~~ I W Admillistraeyi Dziennika.

. NOWO OTWORZO y

20ł~3

Zawiadomienie.

M!G!ZYN

kapel uszy damskich

pOdN1irmaątall'a"
"

e~mam hon"" za~.domić Sz~- Lecznica
l'ubliezn04ć m. Łodzi okolicy, ze

Nini.j ..

l

dla zwierz~tli

liNIA. A.ngłeJ8ka

I

..a

L'
U
RBAINE
Towarzystwo
na
Ubezpieczeń

pu~mnje

NAJWYŻEJ

Skład WĘDLIN ~!:~,;~:U~!:~;i~~:eł~
..warlkoft' I Kw.hlawak!.
p. W. Schmidta

Z b'

>+

Życie

zatwierdzone dla operacyj wRUSSYI

~

czerwca 18"9 roko.

eneraln-a Reprezentacya na Królestwo Polslde

• zall'raniey z.op.trzony
lodzl, <IIloa PIotrItowaka " ·514, dom
gu łOnO paSZpOh"
bieżący .. naj4wieższ.
M. A. Wlenera.
d
.
I'b'
W 'Var8zawie; lIIazowlecka 9.
. dodatki kapelnszow.
l ..kawym względom s.... wy any Z gmlDy Z lC&,
n;"...".',,"dnvch firm.
Piil.lie"n04:ci mam honor zapewnić kolskiego, na imię I7nn~.~I>"~nl
Zgodnie z zatwioodzonemi przez p. Ministra Spraw WewnętnPoleca aię .:ZlP~~?m 10% Ilje,dnoaeliDie, w ~~~~r ~~i:::iE:Ob~~'- Zwierzyńskiego.
nycli warunkami polis, Towarzystwo wszystkim swoim nbezpieczoN atalia.
z wyeokim .zaeunkiem
Łaskawy znalazca raczy
daje następują.ce nlgi:
choroba lub nieszczę§liwy wypadek pociągną za sobą zuPOlrZebn~ ~~z~~~~le.,odręczne
A. Bechtold. t&kol'Q' w tutejszym Dlagis~~'l pelną. Jeżeli
lnb \:Zasową niezdolno§(! do pracy nbezpieczonego i będzie 011
W lodzl, Piotrkowska ]i2~gt2
zmuszony · z polecenia lekarza nie opuszczać ł6żka lilb mieszkania
~~~~~~~~~~~~I/~A~~~~~h~~~F~;ł~~F~F~F~~~~~, w llrzecią.g.u 2 miesięcy od daty zawiadomienia o tem Towarzystwa,
natenczas oplata składek czasowo ustaje i 'l'owarzystwo przyjmnje
na własny rachunek, dopókąd trwa wyżej określony stan nbezpieSamo ubezpieczenJe pomimo nieopłacania składek zachowuzupełną moc swoją.. Nadto, chociażby ubezpieczenie było zawarte
W nied2ielę dnia 9 b. m. os~tni

1\ lr6dła

KONCERT

do rządu
Administraey.:

należące

I BOUlEVARO MONTMARTRE w
IlLEST1:iS leczą z\vlr w moczll
boścl pęcherza.

I

rząd iółclowy.

pod

dyrekcyą

K. Namysłow:skiego.

słabości żołądka.

Curpano
lądowego.

pod nadzorem repreZle.ntllDt'LI~~~R~R~R~R~R~~~=~F~~~~~:~~~~:-#J

P!S1'YLIU I SOLE N!TURALNE

Sprzedawane w pudelkach
Kompanii.
Ce.a pudełek l !r., 2 !r. mi i...,aInvchl
W Łodzi, w Iruotytucie wód
"eaOeią

~pokornego i

u

P.

ax:;t" Żadnych filij

na wypadek smierci - trzy czwarte ubezkapitaJ:u Towarzystwo wypłaca samemu ubez-

nieszczęśliwy wypadek łnb choroba, odebrały mu
do pracy. We wszystkich wymienionych wyubezp1ieczOJly zwalnia się od opłaty nadal składek, przyczem
a czwarta część wyplaca się w terminie, oznaw polisie.
.

-orkie6'·r y wl06oCiaa6kiej

ruXilI! GRłLLI! słabości wątroby I

HPlrAt

łka

Glówna Ajentura na
Herman
~

Lałłdau,

Lódź

i

okolicę

Zaclaodnia

w Dlieseie nie poSła(la.

Rai~hDlan i Pr8nnl~r
Pierwsze 'łIf{ kraj n,

istniejące ~d

lat 15,

BIURO . OGŁOSZEŃ
do wszystkich dzienników
Warszawa, Seuatorska 16,
PRZYJ~UJE

Inseraty i Reklamy
do wszystkich gazet warszawskich. prowincyonalnych, ruskich i zagranicznych

110 cenach redakcyjnych,
Przy większych zamówieniach odpowiednie rabaty.

Redakcya

ogłoszeń ł

reklam. kosztorysy,

ma, .rerty, numery gazet, katalogi

ł

Objaśnie

t. ,. bez-

płatnie l franco.
BIlIl'o Ogloszeń Baje~.ana I ł'reBdlera żadnycb
Ollj w IIlelele ale posiada.
1609-0

$~.

Zdolni 81Jb-ajęnci. źyczący sobie pracować dla Towa)'zystwa L'Urbaine, zechcą się zgłaszać do Głównej Ajentury w Łodzi, ulica Zachodnia Nr. 57.
1252-5

przyj maje wszelkie roboty drukarskie, a mianoWicie:
kslq,ikowe i tabelaryezne, otaz bluklety, c)'rkllane,
rachunki, mellorulla, zaprosznl&, adresy, bilety wlZJ1o.
we, a4sze i t. p., które wykonywa starannie, na czas
oznaczony i po możliwie umiarkowanej cenie.
Posiada na składzie: ,rzepl y o prac)' lIalolellllc.,
książki I'abrycZD& (zatwiel'dzone przez Insp. Fabryczną): 110 uplsywula lIorosłyu I aaltle(lle~ rlłloCalklw
I do z.,ls)'wuJa kar, 81&. .t)' 110 u,ls)'Wula WJP&d.
U" w l'Uryu, kshłilil I linki, sllqee'" ~Hw pokojo I glllu)'ek, Ue.ulelia 110 weksli i t. p.

DZIENNIK ŁÓDZKI.

6

WO WZAJEl1NEGO UBBZl'IECZE.lI~ NA

ERZENBERG & SRAELSOHN
vVielka

-

-YORKu

-

Wyprzedaż!

Salin de Lyon, lIervellleux, Cr~pe royal, Crepe de Chlne, fallle de franee,
fallle, Mora SaUn double, urab, Ryps, Radomme etc. etc. etc.
Wielki wybór jedwabln czarnego w deseń na ubrauia i pokrycia futer.

Jedwab hiaty na suknie 'lubne:

f.llle de 'rance, Crepe royal, Cr pe de Cblne, Ryps, lIervellieux, Canaus,
Surab, Radomme, Adama zek, lora etc. etc. etc.
Gładki jedwab kolorowy we wsr.elkich naj nowszych kolorach:
fali e de france, Hervellleux, Canaus, Jedwalllla Popelina, ł'nlary, Sorab,
Badomme etc. etc. etc.

Kapitał

Rs. 2,421,148.36.
JCił"

Kołdry:
Pikowano kołdry atlasowe.
PlkoWllae kołdry z atlasu wdnlanego.
Pluszowe kołdry I serwety.
Dżotowe kołdry i serwety.

UsIuga rzetelna!
Ceny naj niższe' lecz

)llkowe, biale i kolorowe.
Kołdry lIanclowe l podróżne.
Garnitury na lóżka ażurowe jedwabue.
Kołdry

UsIuga r4etelnal

absolutnie

Przy zakupach od rs. 10 wyżej

stałe I

15°10 rabatu.

Herzenberg & Israelsohn
Nr. 23.

Vlka Piotrko..,.k,.

Wydawca Steru I ..... -

Redaktor Be.eslaw llIIellowlefl" •.

Nr. 23.

l

wypełnienie

SWOIM

awych

zobowiązad

MAJĄT~IEM.

~

pragnące ai~

H. Badkiewic(;.
War zawa, Plac Saski

~r.

5. - Wilno, ollta Wielka.

W Łodzi: C. LA Sli A,

Pasaż

Meyera.
1118-23

MaterYHly na zimowe palta,
materyaly liS jesieone i zimowe ubmnia,
" uczniowskie ubrsni<\ i szynele.
"
do pokl'ycia futer i ns damskie szuby,
FlanelJ~. Plllsze, Ul' zmiry i weloiaue materyaly
w deseniach na suknie damskie
poleca w znacznym wybol'ze po cenach przystępnych

Bawełna.

Plusze, Dżu~ Krepy, Krelony, drukowano welwety na meble, Garnitury pluszowe
na sofy, Rypsy na meble, Adamaszki jedwabno na meble (Brokatela).
DYWANY wszelkiej wielkości, tylko w najwyiszym gatunku, Chodniki pluszowe,
rypsowe, dżutowe, kokosowe, odpllsow:lllC ,ortycry, firanki, odpasowane l ze
sztuki, Story, Witraże, kaowy na firanki, Drelich na rolety.

CAŁYM

zapoznat • reaultatami, jakie mO$"ły
by o.itgnąt\ przy •• warcin ubezpie •• enia w i.h obecnym '!fleku
podIug .y.temu uzbierania zyskOw, zechcą 8i~ .wr6eić do Pp.
Agent6w lub do Biura Oddziału Waranwskiego.
DYREKTOR ODDZIAŁU WABaZAWSKIEGO
Oooby,

Wełna.

na meble, Dywany, Chodniki, Portiery i Firanki.

---

gwaranCJiny w dniu 31-ym grudnia 1891 roku

Towany.t...o odpowiada za

Soknie odpa owane. Gładkie rnaterynly wełniane we wszystklcb~ko)orach.
Szewiot, Drape de rUSSIl, Popelina I Ryps mieniące, Prawdziwe angielskie
materyały na całe kost) umy etc. etc. ete.
Wielki wybór najno\\szycb materyałów w deseń na tualety damskie.
Czarna weloa, frAncnska, z Gery, z Glaul'bau I krajowa, gładka i w najnow·
szych de enlacb. Crepe de Chlne, Cr~p·Płusiissć, Faille de France, Kaszmir
hldyjskl, Sze\\loty etc. elc. elC.
Ka garny, gładkie i w de eń na żakietki i płaszczyki:
Mousellu de lal Ile, krajowy I zagl'alliezny, ł'9ule, /lanela drukowana, krajowa
I zagrall/czua, Tarrnalama, materyal JJ:l szlafroki, AUns wełnlally na kołdry,
krajowy I zagraniczny, Chustki dam kle we wszystkich kolorach, /lanela
welniana, mora na haiki, mater)'aly wełniane na /lagi, Baranki.

Materyały

teznltatów:

Rs. 265,748,783.61.

Atlas aa kołdry, szeroki. Jedwab na kołdry, szerokI. Krepa gazowa we
wszystklcb koloracb. Odpasowane hartowane suknie jedwabne moślinowe.
Gazy w wielkim wyborze. Aksaml y jedwabne we wszystkich koloracb.
Plosze na przybrania I na płaszcze.
Welwety (iksamit bawełnlaoy) we wszystklcb kolorach.

lowe na 6, 8, 12, 1 , 24 I 36 osób.
Garnitury d6 kawy, serwety do kawy, erwety deserowo i obrll y, ręczniki w bardzo wielkhn wyborze, cllustki do nosa płócienne, batystowe, jedwabne I bawdnlano, Ścierki do szkła, talerzy i ' do kurzu, Płótno na fartuchy, Julel,
Drelicb.

osiągniętych

Bpee:ralnt g ....ranon dla ubezpi ..z~ .... Ceu.rstwia i Królest... i.
zawartych, etanowi luadusz rezerwowy, w Bauku Pa6.stwa sło~
tony i wynoszący w dniu l-ym kwietnia 11192 r.

Atla!y we w zy tkich kolorach:

od oajgrub zych do lajcleószycb, wszel·
poszewki do Iloduszek, Garnitury sto-

w roku i 92

w '!fleku ł3 !,at.
Kapital: n. ł,ooo. SIllD.. ni ze,onyeb akladek, u. 2,SM.
Umowa moZe być obeenje zerwaną i .....rtość polioy ... gotówce
wynosi n. a,6l~
A zatem: z . . . . ide 100 robll wpłaconyeb akladek, Towanl.two płaci gotówkłl robll 121r.
2) Polin na wypadek imi..ci o 20 rocznyeb akladkach, wy.tawiona." ...iekn 37 lat.
Kapitał: n. 20,000. Sama uiszczonych składek, n. U ,332.
Umow .. !IIt'że byt obecnie serwant i wartoAć polisy " gotówce
wynosi n. 20.676.
A ...tem: za ""ide 100 robU wpłaeonyeb składek, TowaI1llt."o płaci W gotowiźnie robll 140L
3) Pohsa n.. nbezpieczenla ml.. zane o 20 rocznych składkach,
WY8tawion .. w wieku 90 lal.
Kapit.l: n . 10,000. Snma uiszeaonycb okladek n. 9,706.
Umowa jeat ro.wi,.aą i Towarzystwo płaci gotówkIl n. 16,ł7~.
A ••tem: za ".zde robll 100 wpłaconycb .kładek, To ......
roratwo "ypłaca w gol.owlźole robll 170.
ZwrOc,ć naleiy uwag~ na t~ okoli .... oU, ie Towarzy8two prz..
cały citg lal 2O-tn nioo!o ryzyko na wypadek werci s.
kapitał nbezpie.. ony.

Gladki jedwab czarny:

Płótna Jarosławskie na bieliznę i poścIeJ,
kiej szerokości, płótna an~lelskle tla

SYSTEM: 1JZBJEBAIUA ZYSK6W
zaprowadzony w roku 1ST.!.

Przykłady

Jedwabie, aksamity, plusze.

Płótna.

I

1) na "1I!&dek lmierru o .kładkach dożywotnieb, wy.tawion&

wyprzedaż.

Madapolamy, Szyfony, Szyrtyn"I, Cambrlg, Batysty, Nancuk, Victioria, Muśliny,
Półpłótna Holenderskie, Tyrolskie, Bułgarskie, Pihi :lżurowe , Batysty ażurowe,
Brylantyna, Pika, Pika·BaJ'chan, j\darnastkl na kapy od lóżek, Satyny, Zefiry,
Kretony, Lamy,Flanelkl (tkane /lauele bawełniane), Purpury, wszelkie Podszewki,
Croisde, Callieo, Satyny, Lasting, Merla, luśllllY.

1845 r.

założone
1872

Z powodn zmian mających zajść w naszym interesie, urządziliśmy wielCelem szyb8zego opróżnienia naszego składu ustępujemy od
dotychczas pobieranych absolutnie stałych cen 150/0 rabatu przy
zakupach od re. 10 wyżej.
Sprzedajemy następujące artykuły w jaknajwi ększym wyborze:
ką

nem

J. 'V. 'VA.GlW'~R
ul Krótka Nr. , /lOwy, 3-ci dom od rogo Grand.,Hotelu.
1862-10-1

!J5<X)IOOOOOOI,OOOOOIOC>f,

TO Jadwiga Przewóska O
rO wlaścicielka M AG A Z Y N U MÓD O

8_- ==

ul. Ziel~n~ Nr. 5, dom W-ej Rode:,

IIOW"OCłW6(;y

(; Pa"y:=a,

8
==

zuaczny zapas szykownych i ślicznie do
twarzy idących kapelnszy.
Ostatnia nowość KAPELUSZE ELEKTRYCZNE sa także.
przywiozła

18
I1l<>00000
.

:1168-10 1

8-

ooOÓOC>i

' ~'€3~~~~~~~~~

Cl Restauracya Arkadia!! O

mam honor zawiadomił! Szanown, Publiczność, że W .obo- '"
'II tę o Niniejuem
godziale 8 wieczór odbyło si~
'fi

'"

O-- otwarcie nowo wyrestanrowanego lokalu zimowego. C
O
O
Przy tej apolObnollci n,dmieniam, że kuebnia będzie kierowaną prz..
dobrego kuebana, a piwnice moje są z.. potrzone ws.elkiemi zagranieznemi i krajowemi winami. Staraniem mojem będzi e prze, dobrą usłngę .ysklć
' " 80bie ... zględy S.anownej Pnblic.nogci.
Z szacunkiem
'"

'II 2079-3-

B.

HOr'ła6(;eW6'd.

'fi

~'€3~~~3<>N~~~~~~~

~~~*~~~~~~
:J)

I

WYROBY

Optyczne, Chirurgiczne
I

ł.

p. pol....

--....._ -

A. DIERING, OPTYK
wŁodzi, ulica Piotrkowska 277. 68-0,

