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- - --- . ię nieraz, że za W)'kl'e!lleuieSUriiY dro0n6j -lno za taki\Viilose~() kojl.8l/,awzię· _ • We wtorek dnia ]3 (25) bfeiącego z hypoteki żądano tyle, iż intere owany to r . 7 kop. 80. Wszystko to jeduo, czy miesiąca. o 2'/. po poludniu Jej Cesarska wolał zani~hać czynu~ci niż placić nad pmktyki podobne odbywały się w sądzie Moś'" Najjaśniejsza Pani, z Jch Ces4rskimi możnoHć. W ostatnich zwla zcza czasach okt-ęgowym siedleckim czy w jakimkolwiek Wysoko. ciami: Wielkim Księciem Jerzym nieporozumienia tawały się coraz częstsze, innym. Widocznie Izba sądowa uzuała, te Aleksandrowiczem, Wielk~ Księ-.tniczką Kse- a mnsialy une bardzo dolegać i publiczności niejeden tylko wydział hypoteczny siedlenią Aleksandrówną i Wielkim Księciem siedleckIej i tamtejszemu wydziałowi hypo- cki niepraw n pobiera! opiaty, skoro ue· MIchalem Aleksandrowiczem, przybyła do tec7.uemu, skoro zebranie ogólne ~ątlu okrę- cyzyę swoją zakomunikować poleciła IV lIyst· maueiu Michajlowskiego, w którym town- gowego siedleckiego określilo wysokość kim be? wyjątku ~ądolll i zjR7.dom w Krórzystwo myHliwskie urz~clziło konkurs jaz- olIłat, me,jących się pobierać przez lestwie. Olttąd wiatlomo, ie taksa nie ma dy z przeszkoclami. Jej CP,sarska ~roilć wyrlzial ]lypoteczny. Decyzya ta, prze· być mSl'twą tylko literą, że strony llI\ nią z Najjaśniejszemi Dziećmi przeszła do oz. wy1.8Zająca zakres atrybucyj sądowych , powołać się mają pl'l\ wo, a sądy obowią!lobionej wspaniale roślinami i czerwonem uległa zl\8kal'Żeniu i na ogól uem zebraniu zek czuwać nnd ~cislem wykonywaniem. sukuem loży Cesarskiej. Niebawem do lo. departamentów izby sądow'!i warszawsklej Oby okólnik rozeslany przez izbę są~ową ży tej przybyli Jeb Cesar~kie Wysoko~cie: z dnia 3 (15) lutego ~890 1'. takową uchy- jaknajwiększy uzyskal rozglos i nkl'ócił WieIIti Książe Włodzimierz Aleksandrowicz lono. Izba sądowa, rozstrzygając ważną nieznosne nadużycit~, gclziekolwiek one maz Malżonką, Wielką Księżn~ Maryą Pa- kwestyę pobierania opIat za czynności hy- j~, miejsce. \r16\\ ną i Synami, Wielkimi Ksiljż~tami: poteczne, postanowiła na zasadzi.e art. 250 Dla bliższego poinformowanIa czytelniCYl'ylem WłodzimierzQwiczern, Borysem ustawy o organizacyi sądownictwa, nakazać ków podajemy poniżej obie taksy, o któWlodzimierzowiczem JAndrzejem Włodzi- IlJs=ystJcjm sądom okręgu sądowego wal" I'ych mowa lV artykule niniejszym i które mlerzowiczem, Wielki Książe Aleksy Ale. szawskiego surowy rozciągnąć nadzór nau żadnem rozporządzeniem prawa. :lotychczas ksanc1rowicz, Wielki Książe Sergiusz Ale- ścislem zachowywaniem przez sekretal'zy nie są zniesioue. ksan(\ l'O wicz z ' Małżonką, WielkI} Księżn~ wydziałów hypotecznych taks o ich wy- 1. Wyna.grodzenie za czynnogci bypoElżlJiet~ 'feodorówną, Wielki Książe Pa- nagrarlzaniu, ustanowionych w roku 1820 teczne. (Postanowienie księcia Namiestnika weł Aleksandrowicz z lIalżonką, Wielk~ i 1827. Dla prawników specyalnie wy- ~ dnia 17 sierpnia 1820). Księżuą; Aleksandr~ Jerzówną, Wielki Ksią- kształconych nie było rzeczą wątpliwą , że Wynagrollzeuie sekretarzy lJypotecznych że Mikołaj Mikołajewlcz Młodszy, Wielki wydziały hypoteczne nie majlj. prawa po- wynosić ma: Książe :&Iichał Mikolajewicz z Synami, biel'ania większych opłat \łlż te, jakie prze- 1. Za wclą.gnięcie do wykazu bypoteczWielkimi Książętami: llfikołajem Michało- )) I$y z r . 1820 i 1827 ustanowiły ; po nie- ,nego ,treści aktu, przez któl'y wlasność nie· wiczem, Aleksandrem lllichałowiczem i Ser- waż jedn&k taksa ta jest rzeczywiście nie- ruchomości na inll~ osobę przelliesion~ zogiuszem Michalowiczem, Jej Cesal'ska Wy- co przestarzałą, płaeono więc cbętnie 'Vię- staje - kop 45. sokogć Ksi~źna Eugienia Maksymiliau6wna cej nad należnogć pra.wną· Lecz o tatuie- 2. Za wci~gnięcie do wykazu tre§ci Ol(\ellburska., Jego Wysoko§ć Ksi~żę Ale- mi czasy IV niektórycb 'Yydzialacb hypo- aktu, tycz~cego się zabezpieczenia prawa ksander Piotrowicz Oldenbnrs kl. Po ukou- tecznych zagnieździła się swywQla, niezna- realnego, zahypotekowania lub /lubin tabu"zauiu wyścigów otlcel'skich Jej Cesarsb j,ca granic. Za wuloski treści bardzo po- lacyl wlerzyteln!l~ci, ostn:eżenia Jub wyMo~ć Nl\jjaśnlejsza Pani z Najjaśniejszemi spolitej, wcale nieskomplikowane, za któ- kreślenia wpisu - kop. ]5. Dziećmi olljechala do pałacn Aniczkow- re poc1lug taksy oprócz mal'ki 80 kopi ej- 3. Za urzędowy wyciąg wykazu hypo-skiego.» kowej na.leży się wszystkiego kąpiejek 45, tecznego czy to ogólny, czy szczegółowy: (Prawit. tuiestnik). 

NARESZCIE! 

Oddawna już uczuwać się daj~ wielkie 
niedogodności z ]Jowodu dowoluego pobie
rania opIat w wydziałach hypotecznych 
Królestwa. Strony, niepowiadomione nale
życie o taksie obowiązującej, ual'ażone by
wlJ.j~ na przeróżne przykrości. Zdarzało 

żądano (10 rs. 5 k. 80, 7 kop. 80, a uawet a) jeżeli zawiera arknsz - kop. 45. 10 i 15 I·S. 80 k. Wysokość tego rodzaju b) j eżeli zawiera pół arkusza lub wię-dowolnego wynagrodzenia normowano ilo- cej - kop. 30. . Hcl~ kapitału, stanowiącego przedmiot wQio · c} jęieli nie tlQchodzi polowy arkusza-sku. Móg~ więc się zdarzyć' taki np wy- kop. 22 1/.. , prulek : dłużnik chciał wykreślić ze I'ł"'liej d) jeżeli wynosi więcej nad altkusz, za nierucbomo§ci,kaucYll 4,500 rs. l1al\l} . wie· każue pół arkusza po kop. 7'1,. n:ycielowi, który uwzględniaj~c jego Jliesz· 4. . :Należność pod N. 1 i 2, za wciq,czę§liwe poloienie, caly dlng uregulował guięcie do wykazu treści aktu, wtenczas za rs. 350. Wniosek o wykl-eślenie podo- tylko należy się sekretarzowi, gdy trellć buej kaucyi jest prac~ napisania kilku ta pochodzi z aktu, po pierwiastkQWej rewierszy. Otóż wiadomo nam, że wymaga- gulacyi hypotek sporz~dzonego. 

. Za urzę owy WypIS, czy to z aw
niej szych akt i ksiąg hypotecznych, 'czy 
też z teraźniejszych ksiąg wieczystych 1ub 
dokume,ntów clo nich dolączonych, tudzież 
za Wypis decyzyj zwierzchn~ . hypotecz
nych, licząc po 25 wierszy na atl'onictl, a 
18 sylab w wierszu - 22'/. kop. 

6. Za przyjęcie do księgi wie .ystej 
wniosków stron" które składaj'ic do k8i~g 
akt jaki§ lub wyrok, żądaj~ wpisanIa tI'e
Sci jego lub olltl'zeżenia 110 wykazu -
kop. 30. 

7. Za każde pojedyncze po§wiadczenie, 
wydawane w przedmiotach, tyczących się 
atrybncyj pisarza - kop. 15. 

II. WYllagrodzenIIl za czynności , wyni
kające z przystąpIenia do towa.rzystwa 
kredytowego ziemskiego. (Postanowienie 
rauy auministt'acyjnej Król68twa 1. lInia 7 
czerwca. ]827 r.) 

1. Za każde wciągnięele do wykazu 
bypotecznego ostrzeżenia I przysł.4pienia 
do towarzystwa, .za wciągnięcie do wyka
zu zamiany ostrzeżenia na intabulacyę, za 
każde wykreślenie z bypoteki wierzytelno
ści listami zastllwnemi spłaconej I za wpi
sanie do wykazu wierzytelności towarzy
stwa - kop. 15. 

2. Za każdy wyciąg z wykazu hypo
tecznego, czy to po wpisanIu ostrzetenla o 
przystąpieniu, czy po jego zamianie na in
tabnlacyę, albo po przenle8ieniu wierzytel
ności towarzYstwa 'pod numer pierwszy. 
tudzież za wyeiag z księgi listów zastaw
nych, gdyby go wła.4clciel dóbr lub wleny· 
ciel dla siebie żądal: 

a) jeżeli wynosi al'kusz - kop. 45; 
b) jeżeli ół arknsza iub wi'ęcej - kop. 

30' 
~) jeżeli nie dochodzi pół arkusza -

kop. 15; 
dJ jeżeli przenosi arkusz, za każde pół 

arknsza nad arkusz -- kop. 7'/ •. 
3. Za wydanie wypisu czynnogci, w tu· 

minie wydania list6w zastawnych zdziała· 
nej, tudzież za wydanie wypisu decyzyi 
wydziału hypotecznego, ou arkusza - kop. 
22 1

/ •• 

4. Ogłoszenie decyzyj widziału ~.YJlo
tecznego, zaciąganie listów zastawnych do 

I 
gl'zechu względem Jlaszej publiczno8citea- instytucyi sym~aty~ ~gółu! aDy ją uczynić I n.a dziesiątKi. l!ziwne Jest to zamł'kaoie Z TYGODNIA. tralnej, n.ie SJl~dzi~wałem si~ bowi~m! by popJ1l:>rn~ w mIeŚCIe I popleraną; że pewne Się w rogatkach Warszawy pn:edslębler-tak cbętule !Iczme na przedstawlemach potrzeby artystyczne i to dość wysokie, czych jednostek, które jednak w wytknię-, -0.- , ' , ' benefisowych okazywala swe uznanie dla choć mocnp kapry§ne, istniej/} w Łodzi; że tym raz plyn~ kierunku, narażaNe się ua Kw .. ty& ~lleaymp&tyczn~ I mOJ e wnt~sk,. - Sz~oly pracy i zdolności, l\lJIJiejąc się wyswobodzić nakoniec na przedsiębierstwach widowis- ryzyko konkurencyjne, wtedy, gdy w tarzemIOsł ,kwesty .. kobIeCA w ŁodZI. - O kWIaty. Z pod wpływu uprzedzeń tam, gdzie pod- kowycll, umieję~nie stosnj/}c się do gustu klm jak Łódź punkcie, prawie bez zawodu Do~ć niesympatycznych dla czytelników danie · się temu wplywowi byłoby niespra- publiczności, możua nawet robić niezłe in- i łatwiej o wiele, osi~gnęłyby powo<b:enie. poruszyłem kwestyj, ' ęłu8znie za to karany wiedliwości~, niesłusznie dotykaj~cą nie· teresy. Wszystkie zag te wnioski stwier- W wielu bardzo kiel'unkach decentralizupełną bezskutecznośei~ słów moich. Je- winnyc;h. Do naj'llasłużeńszych względem dzaj~ trafność podejmow'anej już kilkakrot- zacya sił, skupiających się w W 81'szawie, żeli więc poruszę raz jeszcze jednę li uaj- nas, bo l1ajczI)Ściej wprawiających nas w nie, a niedoprowa:lzauej do skutku my~li , byłaby dla prowincyj poż~daną, a. w piel" mniej popularnych obecnie w Łodzi, wcale dOQry bum Ol', należy Ilan Win kier, który, l7,tj najra'cyollainiejszem rozstrzygnięcieor wszym I'zędzie winna rozpocząć się na koto mi juź opinii nie popsnje, ani, natural- mimo powodzenia dotycbczasowych przed- kwestyi teatralnej, byłoby zawl'l;zanie spół- rzyśil Łodzi, najważniejszego puuktu zaeho~i e, poprawi. Jestem przekonany, że nie stawień benefisowych, boi się, cZJ na jego ki teatralnej, która przedsiębierstwo swoje dniej części kraju, który wkrótce 8tanąć Jeden, przeczytawszy słowa: .kwestya tea.- benefis w dniu dzisiejszym publiczność uczyniłaby sympatycznem dla miasta, a do- może w wielu kieruukach do rywaU;zac,I'i traIno. ., pominie odnośne nstępy i )lObie- oie urzą~i mu prima aprilis. S~dzę, ż~ ,lIr~ gOSIlQdal'k~, przy znajomości' gustów z Warszaw~. Instytucyę, o której w~pom· gnie wzrokiem dalej, szukać czegoś cie- obawa próżna, gdyż nasza pnbliczność fi- artystyc1\llycb łodzian, cho~ bez bezwzględ- oiałem, przypomniała mi wiadomość podllnp, kawszego, mrnkn~wszy z niesmakiem: .kie· gielków nie lnbi i w upodobaniaob swych nego im scblebiania, utl'waliłaby b.yt insty- przez dzienuiki warszawskie o założeniu [1yż wreszcie przestanI} nas tern nudzić I" jest do~ć stalą. I tucyi, niezbędnej dla tak zllacznego miasta, ndw6j !/zkoly' rzemiosł dla kobiet w War! o~yli się bardzo, wbrew bowiem zwycża.- Dziwny to, stlnsk jednak ta publiczllOŚć. Towąrzystwa wędrowne wyglądają coraz szawie. Łódź nie posiada, ani jedne) takiej JOWI, tłumię dzi~ całkiem satyryczn~ wer- Dobrym tego przykłrule!" jest owa kweśtya więcej w Łodzi na ana~h~ooizm i zadawal- szlloły, ani też żadnych środków do bztałwę, wcale nie będąc nsposobiony do doku- teatralna, kt.óra takie rozmaite przecllO- niać już łodzisn nie mog~. :Uyśl stworze- cenia się kobiet klas §rednich w rozmaiczania hliźnim. Wiosenne słouce i zbliża- dzila stadya, że pozornie trudno byłoby nia w mieście, najwię~zem już w kraj n po tych fachach cblebodajnycb. A czas byłby jące się święta radosne, zł'obiły ze mnie cośkolwiek wyrokować na przySzło§ć. Po Warszawie, stalszej sceny, była bezwąt- jnż wielki stworzyć podobn~ szkołę I Klasy prawdziwego baranka, słodszego jeszcze od na.jzupełniejszem zaniedbaniu teatru, jakie· pienia wynikiem iust.ynktownego, czy też średnie dość u nas s~ liczne, zajmnjtc różzdobiących wystawy cukiernicze. Słodycz go chyba rzadko do§w1a.dczały nawet ne,j- wyrozumowanegp odczucia rosnąc~j potrze- ne stanówiska zależne, nie Z1iobezpleczajłce usposobienia omal nie popchnęła mnie do nędzniejsze trupy, włócz~ce się po najostat- 'by, która wkrótc.e już może się zamienić jutra i posagów. A iluż to drobniejszych llaAladowania pełnego miłości bliźniego niejszych miasteczkach-przedstawienia be- w jednę z uajniezbędniejszych. Nieudatne kupcÓw, przemyslowców, przedstawicieli t. przykładu reklamowania składów wszelkich nefisow'e całkiem s~ prawie pod Wllględem wprowadzenie w cZyli myśli, nie llowinno zw. inteligencyi i ptofesyj W~wOlollych m'tykuł6w spożywczych, płynnych i stałych, kasowym udatne, jakiemi niew~tpliwie z pe- wcale jej dyskredy4>wać; ale pobudzić do z trosk~ patrzy n:l. swe c6rlti, których maPl'zygo~owanycb na świętn. Praktyczny ten wnQści/} więcej jeszcze będą. przedstawie- podjęcia jej na nowo i racyonalniejszego teryalnej przyszło§ci, w razie nill wyj§cla zw,yczaj wprowadziły pisma... niektóre i nia operowe z panną Russel i .Myszugą, przeprowadzenia. , za mąż, również zabezpieczyć lile móg~? pÓJM za ich przykładem, przeszkadza mi które uareszcie, bez zawodu, rozpocz~ć się Uwagi te nważam lla stosowne wypowie- Kwestya kobieca w Łodzi w bstrzejszej ~ ob~cnym mym optymistycznym nastroju majlj. w drugie święto Wiejkiejuocy. IDu- dzieć przy końcu niefortunnego sezonu tea- przejawia się formie, niż gdzlefudziej w JedYIll~ ... brak wprawy i zrozumienia wyż· bienica warszawian, Russelka, poprawi zno- tl;ąlnego, któl')( ludzi, sądzących z pozorów, kraju, ale zamało jest zbadaD4, a jeszcze szych Ideałów, do jakich dąży prasa współ- wu siawę artystycznych upodobań łodzian, całkiem a niesłusznie może zniechęcić do mniej budzi interesn uwet w bezllo§redn!o cze.sl~a: Zr.esztą przeskok od dawnej mej zachwianI} przez ni.efortunnego, a tak go· pożytecznego przedsięwzięcia, podobnych zainteresowanych. TwIerdzenie, jakle wyiZgIyzl~woścl do rozczula.jącej a bezintere- duego hołdu i uzuania., p. Rapackiego. k~óremu, t. j. obliczonych na zndosyćuczy- raźę, może kto uazwie paradoksalnem, zda· SO.WDej zgody ze w8zystkiem i wszystkie- 'fak to ostatnie stadyum, jak i przeszłe, nienie potrzehom ogółu, tak niewiele w mie- niem mojem jednak, córka niebogatej roru, ~ylby zbyt nagły i wzbudziłby podej- na przemiany wręcz sobie (lrzeciwne, zda- ście p,osiadamy. dziuy ze sfer inteligentniejszych, niżej stoi ,"zeme, c~y przypadkiem nie jestem wilkiem niem mojem, doprowadzaj~ (1.0 wnioskóW: Na jednę z ważniejszych instytucyj ta· jako samodzielna jednostka ekonomicznie ~v. oW!lzej skórze, wtedy gdy ja rzeczywl- że miasto tak zuaczne winno posiadaĆ na kich, Pllwątających gdzieindziej staraniami i społecznie od prostej robotnicy, która sa-e, Jak zaznaczyłem wyżej, stałem się ła· stalszych i solidniejszych podstawach ist· często jecloostek, wskazywaliśmy w »Dzien- modzieln~ prac'ł walczy o byt dla siebie, lodnym jak barl\Uek. niej~cą instytucyę teatraln~ niż dotychcza- niku" ocldawllI\ bezskutecznie. Więcej przed- a często i rodziny. I nie ieb to jest wIn" Przedewszystkiem więc przyznaję się do sowa; że należy umieć zachować dla t~j siębiercza Warszawa liczy ich niemal jut lecz spoleczeilstwa, wśród kt6rego żyj .. ta.-



DZIENN~ ŁóDZKI. 

~:M ~ ~'n!""!Mlj, przy~oienhl na \ leje ni8lllieekie o potrubie utworzenia ta.- 8Z&wska fabryka .Fif.mer i GWDper". 
nich pleezęm I podp~we, 1VY.dante delego- ryf bezpośrednich, w takim razie nastąpią _ Kapitał akcyjny 50 nowickiego towa.
waQIIII\t dyrekeyJ wyeląg~ z listó'Y z~~w- dalsze na~ady, celem utworzenia taryf o- rzy twa kopalni węgla (polączoue kopalnie: 
nych, sekre~loz bezpł~tOle. do~~u! Wlllleu. gólnych Oletylko dla przedmiotów w przy- Renarda, Kramsty i Kuznitky"ego) ma wy-

5. ~rze~y te ici~J~ Się Jedynie ~o kładach wymienionych, lecz i dla wielu in- nosil 12,500,000 rubli w złocie. 'row&lozy
aktów I wycąg6w, pO":y:/ó1\j .wyszczegóIOlo- uych. \~ PrzYlluszczeniu najpomylilniej ze- st\fU, j k donosi "Gazeta lo owa6", pozwo. 
nych. ~yb~ oprócz wch .lDny akt, np. go plozeblegu interesu, odpowiednie taryfy lono wydać akeye na okazich,la, eo je t 
8lIt.ąpienle pl~rwszeDlltwa I t.~. byl wy- nie prędzej jak za zei!ć miesięcy mogłyby przywilejem, którego ZD&eZna liczba dotąd 
magany, lub IOtereaant żądał JOnych wy- wl'jś~ w wykonanie. Istniejących zakład6w przemysiowych nie 
ci4gów, prócz aktu przystąpienia, ekretarz - Naczelnik kontroli I dyrekcyi kolei posiada. Akcye towarzystwa. ,osnowickie
ma prawo *,da~ wynagrodzenia według wiedeńskiej. i bydgo~kiej, p . . Wladysław go będą niebawem przez "Disconto eseli
taksy zwyczajnej. Lncy, zgodme ze swoJem ż daruem, ustąpił schaft" wprowadzOIle na gieldę berlińską. 

G. Se~retarz . na ~o!e wyci!łgu, wypl 8 ze. swego stanowiska, z powodn wy lużo - - W okolicy Dobrzynia nad WIsł4 w 
lub za8wladcz6Dl&, WIDlen z~plsać s~czeg6: neJ emerytury. I powiecie Iipnowskim, ma powstać w jesie-
lową likwld.acyę naletnclllel, po!lpls&ć I - Wobec: tego, że taryfy dla przewozu ni suszarnia cykoryi. ZakładA)ą spólka. 
stronę p?kwlt<Jwa~. '" owoców z KODll~ntyn0JlO.la ~o Petersburga trzecII ziemian, kUJrzy zamierzaJIt: plallto-

7. PIÓCZ wyż~J .okr~loDyel! nalezn.ości, są trzy razy tansze, amżeh z Krymu do wać cykoryę zamiast buraków. 
sekretarz żadnej IUneJ wymagać OIema tegoż miasta, do rozpatrzenia rządll wnie-,-- - Jedna z fabryk pod Warszawą uzy
prawa. iono podanie krymskicb wlaHcicieli sad6w skala przywilej na wyr6b nowych hamul-

1!. Strona, niezadowolona. z pobranych o uregulowanie sprawy przewozu owoców c6w kolejowych aolerina i otrzymala już 
kosztów, uda.ć się może :I: zażaleniem do przez zniżenie stawek taryfow)'ch I UI-zą.- poważne zamówienia dła cal~go taboru ko
pr&ZeBa sądu okręgowego. dzenie specyalnych wagonów dla owoców lei fMtow kiej. Nowe hamolce pozwc1ają 

Taksa w powyzszej oSDowle winIla być które znajllowalyby się przy każdym tak maszyniście, jak WIłemu pasażerowi, 
wywle~zoną we wszystkich kancelaryach wagonie pocztowym i szly do 11 osk wy bez w jednej chwili, wśród najszybszego biegu, 
bypot~nych , a to w my~1 rozporz,dzenla odczepienia. zatrzymać pociąg lob jego części w razie 
b. komiRyl rządowej sprawiedl:wości z dnia - 'Oroga żelazna :l:akaslllj ka, znajdują- rozerwania się wagonów. 
29 grudnIa 1854 1". (10 stycznIa. 1855 r.). ca się dotychczas pod zarząc1em ministe- - Uklady z kapitalistami angi8lskimi 

Przemysł, han~el i komnnikaoyc. 
ryum wojny, ma być z dniem 13 lipca r. w sprawie nabycia. przez nich browarów 
b. oddana pocI zarząd skarbowych dróg że- po H. p. Hermanie Jungu w War zawip, 
laznych. nie dochodzą elo skutku I zakłady te admi-

Handel. nistrowa.ne będą nadal lll·zez rodzinę zmar-
Cła. - A&enci znaczniejszych skla<lbw w Ty- lego. Powodem rozbicia się układów jest 
- rqdwyiszenie kursu rubla odbiło sIę flisie, Baku i PoU, bawiąc w tych dniach fakt, że inwentarz dokonany po ~mlee·ci 

na dochodach war8Z&wskiej komory celnej. w Warszawie, porobili znaczna zamówienia g. p. Junga, wykazał mM') czynną. znacz
Od !lola, 1 stycznia do dnia 21 mana r . b. u tamtejszych fabr·ykalltów i podawali zna- nie większą niż się spodziewano. Anglicy 
dochód z opłaty cła wynosił rs. 785,1 S czne zaliczki. Między innemi obstalunek 1111. plozed dwoma miesiącam i oDarowywali 230 
kop. 4, to jest mniej o rs. 240,162 kop. 25 meble gięte wynosi 14,000 mbli, na wyl·o- tysięcy funtów szterl ingów, co tanowi za-
ult w tymże czasie roku zeszłego. by galanteJ·yjne skórozllne 5,300 rs. i 1Ia. ledwie trzy ezwal·te masy czynnej, wyka-

Drogi wodne. krawaty oraz rękawiczki 4,000 rs. zanej plozez Inwentarz. 
- Zegluga parowa na. Wiśle . G6rniCoI Kredyt - "Nowoje wremia" clonosi, iż projekt 

klego połączyła. się z żeglugą E. JawOl·- - Warszawski Otldział tl)warzystwa. po- ~rodków, mających na celu poparcie go
skiego i Sp., tworąc jedno towarzystwo. pierania plozemyslu i handlu otlozymal z Pe- lozelnictwa wiejskiego ulegl niektórym 

Drogi żelazne. tersburga telegram, donoszący, że pali mi- zmianom. 
- Kolej warszawsko-petersbw·ska, jak nister skllrbu Ilrzychylil się clo pI·ośby od- - O przywileje na ważniejsze wynalM:-

clonosi "Kury er codzl.mny", zamierza wy- dzialu i postanowił utrzymać filię często- ki starają się: cudzoziemiec Aleksllnder 
mówić konwencyę kolei nadwiślllilsklej co chowską. Komorowski-lIa nowy spOSÓb otvzymywa
do przeładowywania. , towarów na stacyi - Na. zebrlluiu IIczestników kasy zalicz- nia największej wydajnogei cukru b iałego 
towarowej kolei obwodowej. Kolej peters. kowo·wkladowl'j nrzędników kolei teres- z pierwszej cukl·zyey; cudzoziemcy Adolf 
burska utlozymuje, iż cena plozeładunku polskiej , odbywm w tyth dniach w War- Lefranc, Ludwik Lefranc, AnnIInd Vivienne 
,od wagonu jest zbyt wygórowaną i żąda sza wie, zatwierdzono spra.wozdauie za rok i Emil Golc - na nowy sposób fabrykacyi 
znacznej obniiki lub wlasuemi środkami ubiegly, poczem uchwa.lollo udzleli~ 6% od cukrn. 
będzie przeladuuek uskuteczniać. Tesame wkładów dobrowoluych i pobierać od po- Ubezpieczenia. 
warunki wnosi obecnie kolej w&l·sza.wsko- życzek 9".. Uchwalono rówllież, że żądać - Warszawskie towarzys wo llbezpie-
tllr.ęapolska.. odnowienia pożyczki oroże ucze.~tnik tylko czeń od ognia, według sprawozdania. za r. 

- ~Kury6l· warszawski" donosi, że przed- wówczas, jeteli z poiyczki dawnej splacił 1880, mlato w rokn sprawozdawczym do-
stawiciele kolei niemieckich przybyli do już cztery raty. chodu ze składek 2,02],326 rs. 59 kop., z 
Warszawy w c8lu poinformowania. się co Podałlcl. czego, po potrąceniII 1,350,068 rs. 40 kop. 
do warunków, na podstawie których mo- - Specyalna komisya, utwol·zoua przy na reasekuracyę, pozostalo dla toW&~y-
tnaby utworzyć taryfę dla komunikacyl kanc8laryi warszawskiego gellerał-guberua- stWI1 671,258 rs. 19 kop. Z opłaty za>po
bezpoHredniej pomiędzy stacyami kolei nie- tora, plozystąpjJa jllż do gl·untownej rewi- lisy i porta wpłynęlo ł 9,778 rs. 92 kop. 
miecklch i warszawsklcł.ti po zaciągnięciu z,YI systemu podatków palistwowYC;h w Kn~- Procenty od rozmaitych fuuduszów przYllio-
Informacyj wyrazili opinię, że utworzenie lestwie Polskiem. sly 103,119 rs. 77 kop. Premie rezel'WO-
taryf bezpo:h·eduich w graniMch waruuk6w Przemysł. wane z roku 1888 uczyniły 490,736 rs. 82 
okre~lonycb plozez departament do spra.w - \V Sielcu, w gwarectwie Kramsty, kop.; przewyżka z funduszów plozeznaczo-
kolejowych, nie plozedstawia żadnego Int.e- WykOliczollo w tych doiach wielki )liec, na.- nycb na pogorzele r. 1888 dall\ 3,462 rs. 
re81\ dla. kolei niemieckich. Pouiewaź za.~ lei'lcy do towarzystwa .Lanra und Konigs- 23 kop. Razem dochodj lll"zyoiosly 1,288,35 
znowu koleje tutejsze, clJa za.dośćl1czynie- hiitte". Piec ten dostarczać będzie rocznie rs. 93 kop. Koszty administracyi włącznie 
nla. życzeniom liwiata handlowego, elą:i:ą do okolo 1'/. miliona pudów surowca, który z utrzymaniem a.gentów (29,878 r8. 59 kop.) 
utworzenia okl·eŚlonyclt wyżej taryf, pl·zeto przerabiany będzie "IV tamecznej walcowni i prowizyą ageutów (2 ł9,640 r8. 19 kO"p.), 
dla wykazania drogom niemieckim istotne- .Klltarzyna.", posługnjącej się dotą!l surow- uczyniły 473,818 r8. GO kop. Z· tej sOlDy 
go, na cyfl·acb opartego stanu rzeczy, po- cem zagraplcznym. Plany pieca sporządzi- przypada lIa towarzystwa rea.~ekul"&cyjl1e 
stanowily opracować kilka przykładów. la. fii·ma SUrmanll IV Ornabrllck, żelazne 284,659 rs. 52 kop., a na towarzystwo ·war
Jeżeli n:ykłady te zdolaj przekonać ko- za~ cz gci składowe pieea w konala war- s:l:awskie 189133 J'S. 8 kop. Za po OI·zele 

k e .c r w, poz aWlone SI w o samo- I·zy Uli. c 10 ząceJ wio nie mam (O IlIclt I 33) 
Jzielnej pracy i wegetlljące nieJ·az cale ty- prośbę mnlą, aby się starały rozblldzić w Leon de T fnseau. 
cle po dllremnych walkacl! z. .. }wóżnią. łodzianach nieco estetycznyclt popędów. 
A los taki bywa ich udzialem w naj lep- Na Pflczątek niech rozbudzą zamiłowanie I 
Rzym ra.zie, o ile unikną pouiewierki na. ży- cło kwiatów. Moda przystrajania ś wieżemi Młoda pani Villefe~on. 

• clqwych bezdrożach, od czego nawet mał- kwiatami butonierek i sukien, szerzy się I 
, teństwo nIe zawsze chroni. Ozy pomyślał od(la.wna wszędzie, .prócz Łodzi. Zmar-

kto jednak dotąd o zal!lżeuiu ·w Łodzi twycl1wstala ta. moda, której początek dł\ly 

PrzektlCl Halny Gllicksberu. 

szkoly rzemiosl cUa kobiet? Większość nie- jeszcze starożytne narody, wprowadza co· 
zamożnych, a. licznych u nas panien, nie ma raz więcej kwiatów w życie codzienne cy
środków odpowiednich na uczęszczanie do wilizowallych spoleczeństw. Wyniklo to, 
szkoly speeyalnej w Warszawie. Plozeszko- jak wiele innych pozornie blahych zwycza
da. ta znikle,by dla niejednej, gdyby Łódt jów, z potrzeb estetycznych, które łnają 
zyskała. choc! jednę taką szkolę. W War- takiesamo prawo do bytu, jak i wszelkie 
szawie poc:zyntiją się one już specyalizować, inne, winny więc być zaspakajane, a. gdzie 
tak np. p. Po~wikowa, znana ze swych ich nie ma, rozbndzane, gclyż wywierają 
Pl·ac z dziedziny malai·s~wa dekoracyjnego, wplyw uszh\Chetniający. NieStety, kult 
otwIera. szkQ!ę dla. kobiet rzemiosł a.rtys- kwiatów w llodzi Ilrawie nie istnieje I 0-
tycznych sztuki stosowanej. Szkola. I\czyć grodnicy tutejsi, mIędzy którymi SI} nader 
będzie rysunku ornamentacyjnego, haftu, zdolni i wykwaUfikowani, żalą się lIa malą 
robót ręcznych, ma.l.owania. dekoracyjnego zyskowność iell zawodu, :I: westchnieniem 
w ntijszerszym zakresie: ua porcelanie, fa.- za.zdro§cl pelnem, przeciwstawiając Łódź 
jansie, jedwabiu, skórze, szkle, drzewie, Warszawie. I rzeczywiście, próżnóbyś nie
marmurze, wszelkiego rodzaju robót deko- J·nz szukał w teatrze np. lub na spacerach 
l·acyjnycb, modelowania artystycznego z gli- żywego kwiatka u sukui dam nawet ta
ny, haftu stylowego ozdobnego i t. p. Są kich, których świeże milutkie twarzyczki 
to rzemIosła. niezmiernie poplatue i rozwi- dopraszają się jakby porównania, uwidocz
nięte za granicą, dokąd p. Poświkowa wy- nionego w zestawieniu naocznem z IJukie
jetdia przed zamier.tonem we Wloześniu 0- cikiem róż , fiołków lub konwalij. Plozema
twarciem szkoly dla uzupełniających jej wiam do serc waszych, panie, w imię po
wiedzę studyów w pierwszorzędnycb za- myślnego rozwojll miejscowego ogrodnic
kl&dacb. Do wykładów w szkole założy- twa, kt6re walczy przytem z niepr·zyjazne
ciełka. wezwIe fachowo uzdolnione osoby. mi dość warunkami przyrodzollemi Łodzi, 

Wtedy, gdy Warszawie wciąż przyby- oraz w imię oszczęduoś'cil 'l'ak, w imię 
wIJą nowe źródła samodzielnej pracy dla oszczęclności I Kwiaty bowiem muiej kosz
kobillt, w Łodzi panuje na tern polu pro- tują, nawet stale używane, od nadmial·u 
wlncyonaloa. martwota. Wogó)e też kobie- aksamitów, jedwabiów, koronek i t. p. dro
ty śl·ednlej klasy I inteligentniejszej sfery, gich łaclulIanków. Tlozeba. tylko przytlnmlć 
oJewlele pracują, je8lł po prostu nie próż- trochę uiepohamowaną, więcej .niż gdziein
nują w pracowItej Łodzi. Chcę wielozyć, dziej w Łodzi, żądzę strojenia się i rozbu
te przyczyną jest tutaj bra.k pol.a. do samo- dzić w llobie za. to więcej zl\rowego smaku 
ddeloiejszej . pl·acy, twierdzić inaczej było- estetycznego. 
by niegrzeezole, a ja wielce sobie cenię 
c1~tko zdobyte ostrogi rycl'rskle u wielu 
łodzianek. 

HOlllonoVlls. 

--r 

(Dalszy ciąg - pail·z NI·. 71). 

- To paui lfnzzo.)lulo, żona konsllla. 
greckiego. Nie zl\ołał& jeszcze wybić się 
na wielozch między arystokracyą , ale po
ciesza się pl'odukowliniem s woich wdzię
ków i ekscentryc1.nych tualet po SIllonach 
różnych ambasadorów, a niektóre panie 
z arystokracyl czynią jej ten zaszczyt, że 
są o nią żazdroslle, chociRŻ nigdy nie przy
znalyby się do tego. 

- Czy i tn jest chrabąszcz? 
- Tu - jeszczll się IJOprzestaje na mo-

tylach. Ta piękność, trochę POSllOlita, po· 
mimo swoich tonów, jest zamężną dopiero 
od póltOl'a roku. Mąź, który ją wzil!ł dla 
jej ładnych oczn, nie jest już młoąym, ale 
Ola pieniądze i przypisują mu wielkie zdol
ności . Tylko pomimo to ' wszystko radził
bym mu pamiętać na tę stawną formułę: 
Cavea!lt consules, ne quid clelt·iIll8ltti .. . 
, - Patrzno - rzeki )ll\ul"yoy - ona 
wysiada. 

- A naturalnie I Ambasada francuska. 
jest hajulnbieńszl! jej areną. Primo nasz 
ambasador jest bardzo gr-zeczny. Sectmdo 
niema tu ambasadol'owej. Tertio sekl·e
tarze oie pozostawiają nic do życzellia. 

Pani Muzzopulo w towarzystwie arty
st6w swojej improwizowanej trnpy zwollła 
wstępowala na mal·U1ul·owe stopuie, ciągnąc 
za 80bl} dlugi tl·eu sukni. Pochód zamy
.kali ludzie, niosący pochodnie, któlozy, 
ustawiwszy się wzdlu1. balustJ·ady, oliwie
ciII ją. jlotokiem oL~niewaj~cego ·e światła. 
Ambasador pośpieszył na przyjęcie nowo· 
przybyłej. 

- Chciałem - lozekł - przyrównać 

:IIi 72. 

wyplacono, po str4cenlu ndzialo towarzy Lw 
reasekuracyjnych 330,652 TS. 55 kop. Na 
nienregulowa.ne pogorzele z r. l 9 zare-
zerwowano 65,700 rubli. Premij rezerwo-

ych przeniesiollo 4 3,iJ05 r. 90 kO\1. Z\\'ro
ty od IIbezpieC7.eń rolllych wyniosły 25,871; 
I·. :>-! kop. Na straty i wątpliwe należnoŚćI 
odpisano 13,559 r. 43 kop. Zysku czy teg<) 
za rok l 9 warszawskie towarzystwo u· 
bezpiecze6 od ognia osiągnęlo 180,128 r8. 
43 kOli., 11 po tr'łceuiu podatkll J-t:ąllowe
go (6,532 r. 30 kop.), tantyemy dyc·ektol·d 
4006 r. Gl kop.) i zl\.Silku dla kasy url-ę

dników (G,48!l r. GO kOlI.) l'łcznie z zare-
zerwowanym zy klem z roku Zel złego, JlO
zo taje do podziału 1G6,290 r. 55 kop. Ra· 
da proponuje przezoaczyl z tego 120,000 
rubli na dywidendę (po 15 rs. od. akc.vi), 
40,000 l"". do funduszn zapasowego, 1,000 
rs. dła towalozystwa dobl·oczynno§ei i 5,~Hij 
rs. 55 kop. do przeniesienia na r. 11190 . Po
żarów ubezpieczonych w towarzystwie lIylo 
IV rol.::u zeszłym 880; pochlonęły onp r~. 
1,137,514 rubli. Rezel·wy tow;\rzy~t\Va wy
nio ą z kOlicem r ku 1 ,w razie zatwier
dzenia bilansu rs. 692,614. 

Wykszłałcenie przemy sIn we. 
- \V Wilkolllier:l:u w guberni kowif.li 

skiej otwal·tą być ma. s:l:koła rolniczo·f.p.ch
nicznB. grellnia o 4-letnim kursie ~ odl\zi:t
lem rzemie,jlniczym. Do 1-ej klasy przyj
mowane będą oRoby, zaopatrzone IV gwla
deetwiI ukollczeni,. kursu Ii-ciu klas szkoly 
realnej. 

Wystawy. 
- Na wystawie lozeOlie~lniczej w War·

szawie zakllpiono sporo okazów. Niekll,rzy 
wystawcy otlozym,11i zamrowienia oa swe 
wyroby. Fl\bryka wyrouów dmcianych 
Handkiego nabyłtl jll·zy,?;q.U ałarmujący 
anormalny stall wody I pary w kotlll~ h 
pa.rowych, pomysln Jl. iawrockiego. 

Z MIASTA i OKOLICY. 
(-) Sprawy spadkowe. Łódzki wydział 

hypoteczuy ogla~za, że po lIiżej wymienio
nych zmarlych pozostały spadki, elo U1·egu
lowania których lIaznaczono tennin pre· 
kluzyjny na dzieli 31 Ilaździeraika r. h. 
W' dniu tym osoby interesowane Jlowinny 
zgłaszać się do binra hypot.eczllego o go
dzinie 10 rano z dowodami nil prawo do 
spadku: 1) po Karolu (Karol - Ema\lUel) Ry
cbterze, zmarlym w Lejpie czeskiej w dniu 
19 lutego 1889 roku wiel'zyciełu ~ n
myi rs. 50,000 zahyotekowanej na niern· 
chomościach w Ol. Lodzi !lod ~Xi 857, 8~8 
i 859; 2) EI"DMtynie r~einveberowej, zmal·
lej w dniu 20 czerwca 1880 r., wiel'zyciel· 
ce. sum: rs. 2,995, rs. 1,005 i rs. 8,92G po
chodzących z większ~j sumy oraz kaucyi 
w sumie rs. 600, zahypotekownnych \la 
uieruchomoscl IV m. Łodzi pod .\~ 21 B; 
3) Lndwiku i Joannie małżonkach Hen, 
zmarłych w Zgierzu, właścicielach nieru
chomości IV temże mieście pod XI 85 i 8G ; 
4) Fryderyku Oypzeloze, zUlat"i,YIlI w Niem
czech dnia 20 kwietnia 1889 r., lIa korzl'iil~ 
którego zahypotekolVano prawo c1zierżl\wy 
nieruchomości w m. Łodzi pod . 563 

panie i:I'OKleopatry 1)[\ • triremle";arenie 
wiadomo, czy Kleopatra lipie wala tak pi ę
knie. 

Laborde pocichu parsknął ~miechem 
i trącił w łokie~ Maurycego. 

- Ekscelencya - rzekł - wysadził się 
na komplimeut, a ona wcale nie o!lznaczl\ 
s i ę wykształceniem i nie wie pewno, co to 
jest ·.trirema.". . . 

Lecz \lOWa Kleopatra widooznie zadowo· 
lon. była z tego komplimentu. Uśmieehnę
ła :·się, jakby go zrozumiała, przy\vita~8. się 
z obecllymi i wielce zac10wołolla z siebie, 
z całą swobollą zajęla mip.jsce IV fotelu. 
W tejże chwili przy świetłe pochodni spo
strzegła. dwóch przyjaciół rozma.wllljl}Cych 
na. uboczu. 

- Ekscelencyo - ~lczęła mizlłżąc się
jak widzę, spiski się u was knują. Kto s~ 
.ci młodzi kOllspil"atorowie tam \V rogu ? 

- Panowie I - zawołał na nich ambasa
dor - zbliżcie się, proszę i prZekOllll:i
cle panię . kon8ulolYę, że nie macie przy 
sobie sztyletów, ani trucizllY ! ., 

- A niechże licho weźmie tę papugęl
mruknął sekretarz. - Jak tylko. ' pokaże 
się gdzie, to już wszj'scy muszą być pod 
bronią. No, el!odź; tylko nie stal·aj s ię 
o ,zbyt wielkie powodzenie, bo ekscelen
cya. t8g0 nie lubi. 

Dwaj m[odzi bez wielkiej ochoty zblit,r li 
się do towlirzys.twa., a. llani Muzzopuło po · 
witała. mlodego dyplomatę, jak dawnego 
znajomego. "agle spostrzegłszy .Mauryce
go, okazała się równie jak· on zuziwion/}. 

_. Jaktol - zawola!:\ nieco zmIęszana
to pan ! to pan! 

Wszyscy mogli zanważyć, że Maurycy 
zbladł mocno, co nie ,uszło oka kobiety, 
którll stała się tej bladości przyczyną 
może uhoczną - o co mniej db,..ła. T~ze
ba. było słyszeć, jak p~otekcyonalnie rze· 
kła do \li ego: 

Z prawdziWI! przy.iemno~cią spoty
kam tli pana, panie Villef~ron . Widzę 



N.72. DZIENNIK Ł6DZKI. 
i prawo do spneda:ży części tej lIierucho- -danych 139, II Ces&rStwa 7 osób, W ci~ga ce, który -ZI'esz~ 8tos~e się do wszystkich mol!ci; 5) Janie Falben:e, zmułym w Lon- l'okn 1889 za. granicę przesiedliła ię tylko z małym wyjątkiem jej kolegów pici obodynie dnia 28 czerwca 188ó r" jedynym jedoa o oba, do CeSArstwa 11&$ 9 os6b, Uro· jej, odtwarzających postacie ludowe. Wywłaścicielu i pn:edsta.wicielu firmy .l, Fal· dzeń IV tymże roku było razem 4,714, zmar· mowa ludu IV ustach pani F. lIbJt była ber i sp,", wierzycielu umy l. lil,720 ło zaś 2,657 o 6b. Ludno ć tała powiatu .robioną" i czę to niezopełnie zgoduą czyli 1,372 fontów szterling6w 17 schllin· ł6dJskiego w rok o l 9IiCZSł&: prawosław- z prawdą. Nie podpowie tego ani aotor, g6w i 3 pensów. zahypotekowanej na nie· nych 99, katolików 60,064, prote tantó'Y ani intnicya al'tysty, lecz jedynie bez poruchomości w m. Łodzi pod " 51.9; 6} 35,325, żyd6w 13,020 ób, Zgierz liczy średnia i pilnl\ ob erwacya łndu, Pan Eltbiecle zmidt, ZlDarłej w Łodzi d.nia ~l .lltalych lnieszkauc6w 14,282, wtem pl'awo- Win kler zastąpił p, Oblnielińskiego i IVro~ sierpnia 1886 1'" 1\'!&§cicieln ńfel'nchomo<ci sławnych " katolików 5,213, prote tan.- lę Heliodora, literata., włożył spory zas4b IV Ul. Łodzi. ROd .' 1429; 7) :Ullryi Hele- Ł6w 5,\U6 i żydów 3,625 o 6b. właściwego sobie komizmu. Pan ,Jarszew-nie Lipl'majer, zmarlej w dnio 7 listopada (-) Z teatru, obotnie prxed tawieni~ ~ki (Ignacy) gral calkiem przyzwoicie, ale 1 r., wsp6łwiel'2Yclelce sumy 1', 4,05 z&inter owalo podw6jnie naszych ~Io,joi- niedo tatecznie wyzy kał charllkterystycz· zabYllotekpwan~ na n,ieruchomościach IV m. k6w sztuki Afi z zapowiedział operetkę ną stroluj roli. Pod tym względem zno\"n Łollzi pod 1Iil ),079 j ldSo; 8) Ohnnie Let;ocq'a "Córka pani .Al:got" os beoefis byla bez zarzutu pani Bartoszewska (p·na :-;zajnłtolcu, zmal'tym IV ' dniu 1 kwiewia pani Grabiń kiej- ze wspólud~ialem pilni Eulalla), której się zreszt-/} Jlodobne role 1889 roku, w !161właścicielee nlerochouro ci Antooiny FilIebornowej, artystki teatl'ó\ zazwyczaj udają. P. Bartoszewski wywią-w m, Łodzi pod • 320 EE i 9) Filipinie war zlIwskich. Ponieważ benmantowi siu· zal się z zadania snmienoie. H. Łubieilskiej, zmarlej w dniu 2l marc!) 1885 ży prawo, wyboru ;ntuki, lepiej wedlug (-) Ruch przedświąteczny rozpoczął się roku, wsp61właścicielce niel'uChlllB.o 'ei w JII, naszego zdania, uczyniłaby paui GI'abiilska, nl\ dobre. Oukiernie tutejsze otrzymują co· Łodzil po<l !Ii 48 C; 10) Albercie KrabIe. dają.c. zn.slnteoie r.euiłcym jej talent J cUn' dziennie na 1,\6 zam6wienia na ciasto rze, zmarlym dnia 21 ~topada . 188,7 T ., na gol tnią pracę scenicz",! kOll1edyę. w kt6- wielk'lOocne. Sklepy rzeźnickie także dnkorzy~ć kt6rego zahypotekowanb nl\ ni~I'U' I'ej zoalaz\,'\hy odpowiellniejsze pole d<l 1.6' ż(l sprzedają. Niektóre z nich, korzysta.chomości w m, Łodzi p'od . ' 272 B. kan· brania oklasków, "ldłlAIJuU • wprawdzie j~z jąc z większegv p(lpytu, podnio ły ce!)) cia rs. E,oll'/)· D'[ t)hiiille c u aj OWI- mimo to milej nagrody dll\ praw dziwię ko- szynek, wię\c8z~ć jednak trzyma. się cen ClU zmarły.\. lI! \!łMzierllika J 888 roku, chajłłcego szttDcę I\l'~ysty, Wokalne prl)d\!k· dawnyclI. 'pl'owadzono do Łodzi wielką wsp61właścicielu nierncbomo§ei- m. Lo- cye powilUll\ pani G. wykreSlić Z6 swego i1o~ć mąki pSIenuej, która ma popyt dzi pod Kt 121; 12) M,ichale Gl'finbel:gu, repel·tuaru. Paui Filiebornowa, znana już g'romuy;. w kilku składach Jla tarem zmal'lym w 'l'om3Szł}~e dnia 5' li toplida i lubiaua przez publicZlW 'Ć nft_';'II~ IIrtystkn, Mieście cie zącycll się wił)k~7-ł klientelą 1859 1'., wierzycielu rs. 1,071 kop. 20, za· oie będzie zapewno skarży/! się Dl. lodzian. zabl'aklo tego Ill'tykulu w oledzielę. Ceny bypotekowllnych I n lIieruehOlDoSce IV lJl. Przyjmowaoo j. se)'deczwe"na 1111 l8.lellt mąki zwykle. , p Łodzi pOll hl 27~; 13) Sta.nisławie Leiove· jej sceniCZD)I )V znpeł!logci za.tiłoguJe. ym· (~) Roboty "wio.une. W okolicy Łoben.łl, zmarłym 19 lutego l', b., wspóŁwln- patyczuy i -r:JI;l's'y jej głos sopr&l.lowy, przy dzi rolnicy , wiejscy rozpoczęli jut siew ~ciclelu. nierUCłMl~OŚCi w m. Łodzi P,od M w,llTaZnej dykoyi ~jednywl\ł 211 kaildym Uli' zboila jarego. Od kilku dni w kilku ma-2 ( 'wIerzycielu rs, 1,500, załJypoteltowa· J'(Ierem gl~mot klas. ków :ll't)"tce, ~. klórą jątkllUh i mniPj ~ch Ilosiadlogclllcll ję,st nych na posesya h w "". Zgierzu, pod A\::' ~liła lanry pl'imadolllla nasaej operetki ju:! nil nkończllnlD siew owsa i grochu. 75 H16; 14) Lnd", kn Reiuheirn.er~e. zmarłym, panna. Kirs7..epn~6ill {LąngAlł" z u ILŻdyHl SadZenie kartofli także rozpoczęto w nie-30 majall889 1'. wsp6hvła~ciCialu nieru· występem, ~ kILŻ!lJlOl dniem prawie Zy$kll' których miejscowościach, Nie . tlllożna jesz· chomo~ei vi mleS ie Łodzi pod ~l 270 r., jąca sobie IU8;!nie wzgl~dy , i .sympal,y~ cze rozpoczynać robót na llizinach, ziemia 270 S'ł 270 to; ~ l S"" j 320 LLL, odwiedz,\jącPj teau' publiczflogci, , Z arty· bowiem dotyohczas nie obeschla, Sąil. gminny 4 okręgu \,o\)'i;ltU. laskiegp stów biorącycl,t. udzi,a\ w "Oórce paDl AI\' (-) Ogród zoologiczny. Plln Anstadt 'Oglasza, że po ztjJarlym 'foll1aszu teUlpnin ~ot,U, Pl'ÓCZ ulnbiooego na zęgo ~ellOrl\ Yr właściciel Helenowa, oprócz upiększ~ihjapozostała IV S~kU o ah wło§ciańska we Qlszewskie.go (Ange Pitou), zaslugu,je 11& kłemi co rok przybiera tę miejscolVogć, 1'0-wsi Knlinowa ' . ' Wqla. Wężykowa, zapi- szczegó)ne 'Yyrp:i:oienie , 11.F~hlman lLSl'i. bi starania około zalożenia ogrodu zQolosana w tabeli i widacyjnej, skladająca się vandiere}, kt6ry mimo k}'6tląęgo czasn, ja- gi(\zoego. W tym celu gromadzi \v osobno z 1 morga 120 rętów gtoaetI .bez. b1l0Yll' Jt ZQstawijmo mn do llrzygotowwia nie- lin. to w'ządzooym bud,l1olw. rMnegp gatun· ków osza::<llVl\na1na rs. 50. " Osoby intere· zhJmej mil l'oli, w,ywiązal się z cię~kiego ,ku dzikie zwierzęta, które o kl\mej pOIOZę sowane do uw ulowania spadków winny ~daoia ,jak zWJtkł c7.yni~ zawsze utalentll- oglądać możoa, Obecnie ogrócl belen\ljVskt się I':gtosió ' do biura powytM:ego sądu wany nasz ąl'ty~ta. Wszy cy' gorliwie do· pOSiada już po parze niedźwiedzi, jeleni, w osadzie Wida a dnia 22. września r, b, pomagali ,do z~ożenilj. . pi~kne~ caIQ;lci' nie danieli i dzików, trzy sarny i kilka zajęcy. -) Do Ceur twa przesiedlają się z gu· możemy je<\.lla~ Pllwsln.llmać się od zl'obie· (~) ,Potar i śmierć w płomieniach, W berm I r N ~t~~e ollzlny: nia. jlanu K,napczyńskiemu (Trlloitz) uwagi, lIied:tielę dnia 3.0 b. m" o godzinie 3'/. po l) Idziego "Olejhiczaka zet wsi E<Lwardów że nalVę~ w opęretce llieSOll\CZną .jest zby. południu, we WBi Andrzejowie powiatu 161\zgmin,}' Bełchat6wek, 2)Jana 'Ernesta j Pau- t~czua. ,zarża.) J,"ani F.'lleborllowl\ ' wystą- kiego, z niewiadomej przyczyny wyuiki poliny małżonk6w Lelllllano ze W~i Wiet~b. lilia gościonie po raz drugi w przed~ta· ,Ż&lt, ol,l kt6rego ,Sp1\1iI się dom mies.zka.luy no gminy Brużyca,3) wdowy J.lo~aUi Thom· 'fiel),iu niedzielnem, na któ1'61jl wy tc\~ioll9 oraz zabudowania należ~łI dQ kQlon~ty askil i Augusta. 'l'homke ze .wsi 'Andl'K8jówpo"j.ednym.. akcie z operetek .:Fariuefii~ ~ lła Gusta. W ploUlieniach, zginęla żllna Gu· gminy Dzbanki, 4) Samuela Rempień ze .Eiel'śc(erj, rodzinily," , tudz(ęż kr(Jto~u;.vilę stl1., która ,~hI;iala podol;mp ratQwać inwell' wsi 'Kamień gmioy 04abieUce i 5) Rajmun· Blizińsk,iego ,,Marcowy kao/1I1er" I S. $rz. tarz, lec;z' zaledwie doszła do pl'ogu paląye· da Aleksandra Ejlenfelda z miasta J,odzi. Żnallego już w,Lodzi "Mal'eqwego ~a· go si~ budYlIku, 9\ljęta " płomielliem, mala-.(- drulit...IUU'liatu łódzkiego jl ., w~era" Blizińskiego wystawiono ~, n'e,· zła ~mierć pąd 'otwartem niebem, Spaliły 1 styczuil\ 1890 r" wedlu g dan ch nrzę- dzielę. na, SQeoie tellu'u ' Victoria z ca,lliPr!, się uaclto 3 krowy, koli, 60 ~orcy kartofli, dowy 11,~~ SłI. i~1Um' difs3, tern fu· witem, pOYiQ~zeni.elll, , l'iajwięcej oklaskQw 20 kor,cy,*yta i w~,,:ys~kie nal'zędzia gospodnogci stai!1i 1p9~4~ JJiestałe,j za$ ń:7,~0 • i oznaj( z!\dQwQI~nia, 7.bięrała Pllnj ElUe- , darqr,e, S~hata zrządzonl\ }Jl'ze~ pożal' wypod&oy.cl!; ~l'aniO"ll.YqjJ 1,3!)fti.;'~r- bornowa, zasłnguj~ na. to ,,, ,\ zupęlno~yi }losi p~zeszlo 2,000 rs, Pożal' ~fwal zale· stw'a '1111, \18ób I WJ pOl'6wnaniu ;z rokiem wię)cl\,' nd;ltoe,lll l'~epzywiście qątworzeniem dwi~ , pqt dodzillY. Gus~ w domu nie było, 1888 w ciągu rok!! l 8~ lud~btlć ·stala~wJet.llęj ppstę.oi Pa~lą,~ej, z lliez'Vykł'ł kieclY z~ I wrócił" zas~ł dom i całr budyzwiększy-Ia lliJl o ,2,~f5, nles~łi\. : o!l M>1l prawllą~ · zn!\.i ,ol)lp~Gią I,~hą.p~~tel:a ludp)ve- ,nek. IV promieniach, Do poż,aro zgromadzi· razem zatem ~'zy'bylo Indllą~cI:w~,CyDl 1'0- go pochwyconej przez autora z żyqia. ,Je· łb się więJn kolonist6w, ktorzy wszakże ku 3~ ~s6b,.1 IV> tern za rao~n ch pQd, den tylko zal'zut postawić musimy artyst- nie ratowali 1110nącYG\l pudyokó\v i mienia 

również, że pao zac owa es w pamięci t bet ic ,ok \t.& ~j Il~~! ' " ,' , , I • I olicę"'Rp,ż,' c • " , '·hl JA! .. ";.')' (,;, '..... Laóorde, mocno zamtrygowany I domy· ' ' ,~' '1 XXII, ,obęClll .pryypatdAy~ l ! 'ię . z z~jt1Ciem t~. ~ając siC;; ~ego~. p.dciągną) Manl'yce,g,Q na "~:: ' . .. ' " . 
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Gusta., lecz z założonemi rękami przy patry
wi się spokojnie pożarowi. Zapytani zag, 
dlaczego stoją bezczyonie, odpowiada.li, że 
boją się ognia, bo parzy ... Zawiadowca sta.
cyi Andrzejów oraz jego pomocnik, przy
bywszy na miPjsce pożaru, nie zważając na 
grożące im oiebezpieczeństwo, powynosili 
z płonącego domu mieszkalnego wszystkie 
ZDajduj~e się tam ruchom.,ści, przyczem 
poparzyli sobie ręce. PłOZy ogniu, jak zwy· 
kle po wsiach, nietylko żadnych narzędzi 
ratunkowych ogniowych, ale oawet wiader 
do uoszeoia wody nie było. 
. (-) Pożar. W nocy z soboty na niedzie
lę o godzinie ttozeciej nad raoem, trąbki 
sygnalowe dały zoać o pożarze w części 
m·ej. Przybyla na miejsce straż ogniowa 
ochotnicza I:astała w płomieniach budynek 
drewniany w dziedzińcu domu II. Dobrzyń· 
skiego przy nlicy Dzikiej. Ogie!1 natyCh
miast nmiejscowiono. Straty nieznaczoe, 

(-) Na trawę. Piękua. pogoda trwająca 
w ostatnich czasach, ziściła oczekiwania go
spodarzy, dając im tyłe po~ądaną paszę dla 
bydła, w poąta.ci zielooej trawy, przynaj
Jnniej w okolicy naszej, dość obfitej. W 
dnin dzisiejszem, według plozyjętego po 
wsiach zwyczaju, po raz pierwszy wypę
dzono bydlo z ob6r, 

(-) Psia uczta. Jeden z l'zeźuików t~ 
tejSijth przywiózł z bydłob6jni oprawio· 
nego już wołu i pozostawił go na noc w 
jatee, którą zamknął sta.rannie, udając się 
na spoczynek. Kiedy rano otwol'zyl jatkę 
ujrzał okolo 30 pS6w dojadających resztki 
wołu. Przez otw6r wykopany w ziemi 
pod ścianą drewnianego budynkn psy do
sta.ly się do mięsa i wypl'awily sobie ucz
tę, postrzeglszy wchodzącego rzeźnika, 
rznciły się do drzwi, plozewróciły go i po· 
Qciekały. 

(-) Z cyrku. Ostatnie przedsta.wieoie 
cyrkowe przypada w dniu 8 kwietnia 1'. 
b. W dniu tym pp. HOllcke i Gaberel o· 
puszczają Łódź udając się na. lato do je
(luego z miast w Cesarstwie. 

(-) Dziś teatr Victoria wysta "ia po raz 
pierwszy kemedyę \\'. Sardou p, t, "An· 
w'ea" na benefis p, Maryana Winklel'a. 
'l'ytulow'ł rolę odtworzy p. Ozyżkowska. 
Paui Majdrowicz, wyświadczając koleżeli
ską przyslugę benensantowi, wysta'pi w je
dnej z podrzędnych ról. 

KRO NI K A. 
Warszawa. 

- Publicznogć warszawska zajęła. się 
żywo losem niemowląt i biednyell matek . 
1lrząd7.ooa na ten cel wenta w sklepie 
Pl'zy ~cy hl'. Berga, miala twać przez 
trzy dni, lecz przedłnżono ją jeszcze na 
doi kilka, ponieważ napływ hojnych ofil\l' 
nie nstaje. . 

- W tych dniach w lokalu "Kul'yel'll 
porannego", wobec naczeloika straży ognio
wej i p~7.eastawicie1i pl'asy, czyniono pró· 
by z uowym przyrządem do sygnalizowa
nia pożaru wynalezionym przez pa.na. Iwa· 

mo spotkaDlu, a Dlektóre z k~blllt gOIV,Zlę" ,dawoe lDleJsce, ." t." • ł :ODIa tegoJ kIedy 'Maurycy VJlleferon ' 0-ły nadzieję ;odkt}'cia jaJiiej il\'1IiIt.urjU Ozyżby~ ty dla niej postal'al się, aby tl'zymat wiadlJ'my nam list od ojca i opn' .Oddałem el moje życie na g6rze Tah· w przesżło~ci lej 'inttyg'~otkil;,Pllni ,· lIiJzzo· ci~ tn przysłano?-zapytat. ·. ścil stallowc'zo Smyrmę, państwo Ha'l'ris·t, bali. nekroć spojrzysz na to miejsce dla pulo tymczasem zwr6ciła. sił} z calynnpb' - Có" zą pyta.l1ie! - 'bdparl Manrycy, - ' son' "Wezwali wi'eczorem Ełenik'ę, Wyczyta· I mnie drogie, przyjlomJlij moj'} przysięgę. kojem do otaczających. .'D , •.• rl' .,1. fid:4aleS lPrzeoie, Żll. ~my Ilboje uie .spodzie- la 'orlb. 'pl-'a'wie wszrstko z ich twarzy. Przy- Zos,tanę twpim, albo umrę bezżennyUl. Do· ...... Dolct:ól ~łleftloll-k lZekł~w ali się, te tu się- llpotkamyc.·,. I I byci zresztą pOCl!i~y fi'ancns~j, brak W8zeł- widzenia wkr9t!le, P);zy Boskiej pomocy." często w ąg~o~iJ.,~'~i!<ó,w, . w Smyr· ..:.... Ol m6j Jtbchiuly, 'taKie niespodzianki kicIJ 'wiadomości,' tajemnicza bjtnóŚć Mali- Jednego tylko pPjąć nie mogla w tej ca· nie, kiedy Dfłllm-tc!'S~ez'\! ' pa'ihit.,J O Boże! 1)jw3ją- ząwsze Dl\jlevsZln1 po . ątktem, W l'ycego, kt6ry oddalił si~, lnie widząc się łej sprawie, to jest,: dlaczego Maurycy zajakżb to" 81\wn I Jil.elgńłf.·wtM 'byli ~a.żdym, taZie za.tO jedno mllgę ci zarę- z ni,;, wszystko to nie ~apowladato dla. milczał o liście swego ojca i oie wyjaśnit młodził .,.uu,. "I" '. ~ZY6 śmiało, iż z dwndZiesbu osób, tu obe· niej .f!cUoDrego,' Bardzo wit:c sp'ok jole na jej powodów, dla których t~nże zabraniał U§miec;l pałlet.YCZAA ... l'Qnicr.ll&~jd9io,w.i.er qnych, d. ziewięi.nallcie jest tego pl'zekonania, l1oZÓ1 ·t6 przyJ~ła', gd,r pan Harrls it 'Wy. mu ją z,a"jlubić. ZlIraz Dt\zajutrz wspoUlnill' dziai l1ISŹtę . .• 'Nieppdoona byłO' "'ąipić, / te ~łl ąyłeg, albq iwstan!,eSz ko\\harlklllln ~ej ło~jl Jej califtę llrawę lV przemowie; roz· la (J );em wujowi. młody doktór kochał się kiedyś w pięknej kobiety. l.. •• ". dzi~lonej lla trzy części, jak '1tazanie pa- - Tyle tylko mogę ci powiedzieć -smymitmee; lI'ollll- .h wiłssome-' . ,- ~zy jeet 1"Aki s\losób, aby p I'zekonać stora I t!,lkb, c1zięki niebu, nie'~a'k 'długiej. rzekł lIar,issQu - że te powody istnieją., lości. Wy.~ ,MpOj!Ś1t A!srr~ft~ldlltorya. cli ~udzi, ,ŻP. to falBz? .~c " OznaJlńlł jej tedy,. ~e: popienvsze,' obowiąz· Wyj~n.i.ę ci je, jak dojdziesz do pełuole· _liietwlailoWlc...Dw.wdiięczaę, JMJ..od- .;:;;- .,Jeś,t 'tylko jedePi ,zosta4 koclumJ!:ie' ki s1Utbó,ve I! n kaZy'wały MalU'ycemu tego too§ci, a zoiweczyć ich nie leży w mojej grywal I \v.=oezacho1iU'egó, tow.rzys~1'fI\. ],fau· innej. ,j l, "~I .. j,eszcze wieczora udać się W drolt'ę d'o 'Ohill, aoi twojej mocy. r«c ~I!~ąt. o, P~~S~fP Leqnldis. .. _ , '- Nie -móg.ę wam powinszować tego ,wy~ po wtóre: ojciec Maulycegc;!-stawih,dcb Jp'O- ,Elenika wiedziała, iż żadna. w ~wiecie -~~rew~z ękuJę , pan1,~włedzill nalazlrd: '-CÓ się tyCzy cillliilj tb elIcle) wie· łączeńiu słuszne ';ill'Zeszkodf. które nieła" potęga nie była zaolną wyciągnąć z jej ~~' Bardzo osa ?tnii!nl te azl ~ p'an, od dzieć, ze oa dwóyh ' l~t' ~dpY,c~am \vszeIlH~ ~W~ ,I ptz,ełaultl~ ~ię ,dadzą;, p~~ecie: JO~, w~ja, jedn~go słowa" wbr,ew jego I?OS~an~. JalulliwllLln...ba..WJ.? _I ____ ~ _ JlokllllY, OChI<!U08Dl na.1~WletDleJsze pa.~tye l Jako. wllJ '.Ełi!lilki, strzegą.c.l' Jej godnOŚCI, metun; :jIl\mknęła Się WięC w sobl~ I Dle - ~e te~to JIiSkO od ttOdnilL" , ~ozostaję głuchym na. pl'b~by moich l'odzi~ wymógł'l-na ]'iil.urycym,f iż IIdtąłl' wszelkie I wspolllni&ła. więcej o Maurycym. Rochała, PĄęł ~ eta ; by~a y. .d ŻO dala za to, ~ó1f, "któlozy pl'agn~widzieć moje przy 80' stosun~i nsianą. między nimi a.li Ilo , chwili, ufała i: czeka,ła w mjlczeoiu, nil. w?'ÓI' llwię· gdyl!l', ' .:'ofo la ząpytil. o eoś ' '''ięcej, bie. a wsyyątlo;9 ' to c~ynię, by ' p~zos~ć ' jeśli ta kiedy natlejdziJl, w ktorej ojc.iec tYCA, których cał~ żywot jest ciąglym ale to ' y . 1 '~ż!iwęPi .~ tem miejscu i 'fiel'nym tej, którą kocham i która ma 11\0- j go przystanie na ich zwią~ek.,.,\ I' • aktem niewzruszonej lIadziei zbawienia. ,,:obe ty u ·~i~awycl.: W atl'zyta Się w je słowo. ," t "T'! ' Jakto! r- 7.awoł&ła nieszczęAliwa-na- Przejście to jednak odbiło się mocno 1Ia. lUeg~ łl\i\l CZIl, ' chcąq odkI' c! po~vM>jjlgo I -;- Ą , ona? - zapytał';Laborde~ pod2ii wetl1li6 napisał do mnie.? ., jej zdrowiu, a równo~ze§nie porwaoie jej Przyllycla
v

1I.o ~lIs'tantynopo a, ale 1l,c lIie wieJue/D. ' , '" - 'ifl'zeohvnie-odpad p&l.l , Harms80u- przez kleftów stało się ulobionym pl'zed· ~cz~ta ~eg? oolicza, . . I - ) OI...,odpallł.1>;Il\ucycy - hilItorya ,,n,a,.. napisał ten, jeden 1'31&. Oto mllS~ jego li~, miote~ dła miejski~j gada~inr \Vy~mie-':r lGł\dy 'mw crpa od edzl!iz7 - za- szych lłYSÓ'Iy, to Jak kwestya wschodm,a. Tu H&rl'lS8oo zaczął wychwalać Manry. wa~o Ją w kółku mleszczansklem, a. :l:alo· pytałą, lu .) •. Lic~y się ńa czas,' lI.tól'y ma ją rożstrzy" cego, . ze W tym"4'azill, jak zawsze, okazą!: wano W wyżazem towarzystwie, co prawie - Pani.. . goąć, ''fil Z1iaczy, że pp-a,jęst bęz wyj~cia, się człowiekiem szlachetnym i hOlloxowJlm. oa jedno wychodzi. J użta w og61e stano· - Pl'ZY~' Ź pałl J '1> o c wąftej: 1Pom6- Wszyscy o tem wiedzą, nawet ' ty, który . Dla .Ęl,ęniki , ~lowa jeg9 , II)ialy takiesamo wisko detronizowanej mooarchini nie jest w\\n~ 'o d. nycl do rych cFasach. ' " masz także grllcować nad jej rozwiązaoielll! ina.czenje, jak g{).yby ''J.'ch wal ill słol)ce, nigdy miłem; więc też Elenika. przyjęla to , uśm~iecU la s ę do, niegq po lh'liteltiu, choć jeste§ lIl'zekonany, że to I'zecz niemo- Któ~ my§1\lo~ kiedY. , wątlllĆ o Maurycym? skwapliwie, gdy Hal'l'issonowie zapl'OpOIlO' Jakby oa z ak, 'e )Dpg'l: P~yj8Ć bez oba· "!iwa. " • O_ te}Il ,zaś , tylko myślała F tej cilw.iłi, by w$li jej wcześniejsze pl'zeniesienie się do 'l'y,'g y~ . ' nic,uj!!' groził Następnie z Ruch, jaki ' ipO\\!8t8.ł w gJ:.ouie otaczają' jaliJ1ajprędzej. l ~amkną!l sie II siebie z tym letniej willi w Bnrnabat. Stamtąd przynaj· WllsIttctlenięlll a Jr ~l'ya ztuart, " kiJcly cem ~ego excelencyę, byl znakiem, że pię' liątem, .!-tóI'y t,t;zymała ~, ~al<;ach, II; który U1niej nie było widać morskiej przysŁani, a w o ·Rodd ws omni la s iVą młódo§c)' lIa ~oa: 'p'ani Mnzzopulo miała odpłynąć do '''y''Mwał się jej, tak cieoki,m Ale ileż to w niej okrętu .DulOont d'Ul'yilie." d
wesol m d~l'ze franc 'skim

l 
odwr6eitK ' ilię domu. 'Dw/lj pl'zyjaciele ukłonili się jej zd~· ~zeczy można zmieśdć na. jednej ćwiartce Lato opłynęło w samotności i bez wie.qci o kogoś z otaczających, Biedoy Demoste· tka, ale zdawalo się, że nie zauw/l.Żyla te· papiet'ul. I , . ~ o Maurycym. Słysząc, jak zabójczym jest ~ęB .ltę,Qni~ j jego~oną" ,jJiedl!Pl stara ~a.;- fJ: Prze~ caly czas 'jednak myśl jej. byla. VI, goijzinę po powroqie do sweg:o polco. klimat Kochinchiny, Elenika powiedziała lina .lo: Kokin~,}tafJgh~,.gdybyz •. 0IU ~'ll2;'y'- ieJ,ni zajęta choć tak wyglądała na pozór, jll, ,Ellen.ika, "lęsZ/f~e sieuziała pl'Z1 ~tjJlę z sobie, że on pewno musiał umrzeć i w sel'~cy WIdzieli, jak jego excelencyw, ambasa· Jakby zapom,uiala zupełnie o ich obecno§ci'. ~Iową na rękach opartą l ocz.vma przrko- cu, a nawet potroszę zewnętrzoie, przy· Ol' francnski własną. ręką onarował SOl'· I 11 ~e!lli , ~Il ~edoęgQ ustępu yf t)'ąi ' l.i~cie,~. 1"dziala po nim żałobę. 



4 DZIENNIK ł:.ODZKI.-DODATEK. 

Dowskiego, któI'y go nazwał sygJl&lIzato
rem. Pr6by wypadły nader zndawalniająco. 
Sygnalizator odzDlIcza sip' I ... ostotą. kOIl
strukc)'i i ma tę wy:i,szoM nad i1lnemi te
go rodzaju przyrządami, ii z sygnałem nie 
czeka a1. dn podniesienia się temper&tury 
do P611 nego łllaximum lecz alarmnje Zaraz 
przy zarodku pożaru, skoro tylko lempera
tura zbyt zybko pooo08ić 8ię zaczyua, jl\k 
zwykle bywa przy pożaracb. Podczas pró
by zap&lono kilka IIrku 'zy bibuły w zam
kniętym pokoju. co powtórzono 1'1'lI) otwar
tych oknach. W obu razaeh, po uplywie 
kilknnastu s~kund, dal się slyszpć dzwonek 
alarmowy, co stwierd7.ilo czulo§.! PI·zyn.ą'lu 
i zupelną jego prak~yczn()~. 

Itonnlltó", któny " WlSie reformacyi Zuryeh wpadajlłclI do niego rzeki ruszyły. że,lu-
DIlI&W ... opllŚdlL gn 7,ostala otwarta. 

X Parylcy kucharze ZlJUienaj~ utworzyć Rzym, 30 marca. (Ag. p.). Z ~[ass&wy 
wzoro"" wielIt,. llllrodow,. akademl~ kucb:ll'lk" donOl'zą, Ze nowy gllbern tor pr'lwincyi 
VI Pary2n, z wykładami dow:pncml tllil mlo- Tigre i hr. Autonelli na esele licznych 
<hI""Y pl? obojga. Akad~nia. mIL Ilrzeci"dtiA- woj. k ZOllil8kich zajęli Adnę i wyruszyli 
lać .~bytDl.eJOu ~o7.panO!:umlu ~~ kuchni t. .". dalej kn A 'mlU'Ze aby działać VI' porozu
Gngl~ltkleJ z UJDl4 dl.. słynnel kUellO! franca_ mielliu z generałem Onro. Z powodu bra
ki,·j. I ku żywuości w prowincyi Tigre sam kr61 

X Edl.on poczyull maesne alepozenla VI ~Ienelik z armi~ glównl} ndllł się przez 
fonografie. Znakomity "ynala= do.liSol o tern inne prowincye Etyopli. 
listownie dorowi lemell!l "Berlioie, .Ranemu Wledeil, 30 marca. (Ag. p.). W okręgu 
,,~pólWldcldelowi firmy .Siemeo. i llaltke" , gobioń kim, w pól nocnych Czechacb, wszy -
który 1.4wiadomlt, li grooo berllnczykó" pr.... cy robotnicy hut szklanych zawi~1i pracę. 
gnie pooia<Uć fonograf. "'di 00 zalecił tedy, Do wszystkich miejscowości tych gciągnię
aby pOCLekAli ,,,. zastosowuie jego nlepneń , to I rozkwaterowano woj ko. Istnieje o
które maj, b}ć ""rdzo .nacznO. bawa że bezrobocie wybuchnie i na zlł-Petersburg. 

- .Nllwosti" dowiadują się, że opraco
wane przez gl6wny zarząd poczt i łA:legra
fów nowe et~ty nie upralviedliwily na
dziei os6b, lużących w wydziale poczto
wo·tel~graflcznym, wog61e bardzo skąpo 
wynag'radzanycll 7.'1 swoją ci~tką I odpo
wiedzialną. służbę. Nowetaty powiększa
ją pell~yę tylko wyżRz1eh ul'zę,lników \.ego 
wydziału; niź.8z)'1Il zaś l1J'Zędnikom pozosta
wiono i1awne. wynagJ·od,,enie. 

- lIlinisteryum komuuikacyj zatłvitll'!bi
ło rozporz~nzenie bylt!go gubernatora ba
kili!!klego, gensl'ał-majora baron n HUb 'eba 
von Grossthalll, któl'y zakazal zypl'om za
graniczuym komeuderować okrętami ru· 
~kiemi, }Jly\Vającemi na wodach mol'UL Ka
spijskiego. WS7.ystkie I}/'ótesty w t~j spra
wie wlaścicieli okręt6w Zoz08ta/y bez 
skntku. 

Janów. 
- ZaTZądzaj~cy stadniną rządOWI} w Ja

nowie uprasza posi&daczy stadnin jlrywat
uyeh, skladających 8ię )!rzynajmniej z 5-u 
kinezy bez reproduktora, o dostarczenie 
szczeg6łów co (lo liczby ogierów, klaczy, 
źrebiąt, llaZWy miejscowo ci i nazwiska 
wl1\6ciciell stadniny. Potądaue sI} wszelkie 
wiadomo>lci, tyczące się ulepszeil IV hodo
wli koni; artykuly lVyr6~niajlłce się, ogla
szaDe będą drukie/O. zczególy o stadui
nacb należy wysIać przed dniem 13 sier
pnia. roku bieżącego. 

RO" lA['l'OŚC I. 

T E L E G R A M Y. 

Petersburg, 26 mlll·Cł.. (Ag. p.). Do p~
ter bnrga przybył Z Londynu po el rWlk!, 
br. taal. 

Pete" burg, 2 marca. (Ag. p.). Bawi 
obecnie IV Petersburgu deputacy& mia tli 
Włoclawka, któf'1~ 8ię stal'a o IXlZOstawie
nie tam oddzla/n banku państwa. 

Petenhurg, 28 marClI. (Ag. p.). Glówuy 
zarząd do sPI'aw sl'ruo"ych zrltwierdził 
p. Antoniego ló argkiego w charakterze 
wydawcy. Wszer:Mwlatn". 

Berlin, 28 IIlRI'ca. (Ag. p.). HI'. AlveD8-
leben powraca na swoje stauowisko do 
Brukseli!. Mówią, iż sekreta"'l.em stanu dla 
spraw zllwn~k7.łlych rze.szy zostanie terll
tniejszy posel lJlIWIl.I·ski do rady związko
wej, ministel' JlIIłnomocny, harou M&.I·8chall 
de Bleberstei n. 

Berlin, 28 marca. (Ag. II.). MówIą, że 
książę Bismark lllakal nil poslucbauiu po
żegnalnem u C68I\l"'.lIl.. Na pru.!bę cesarską, 
ab1 ' częgcl~j od wied7,a1 Rel'lin, odl'zekl od
mownie. nr. Wilhelm Bisma.I'k (drogi syu 
kanclerza) otrzymał także dymiSyę. 

Berlin, 28 marca. (Ag. p.). Ksilłźe Bis
m81'k zamierzał odjechać dzisiaj do Frie
dl'iehsruhe. 

Ber lin, 28 mnl'M. Delegaci międzyuaro
dowej konferencyi robotuiczej zamierzali 
odbyć dzisiaj ostatnie posiedzenie i w tych 
dniacb jllŻ opudclć Berlin. 

-.- Wehllar, 28 marca. (Ag. p). W '1'UIlyngii 
X Przeciw frakom rozpocz~lo kampanio szel'Zl~ się zmowy szewców, cie li i kowali. 

dziennikarstwo japońskie. W kusym stroju tym Petersburg, 29 marea. (Al!. p.). W kwe
poddani Mikaull tło tego otopoia zasmakowali, styi l'eorganlzacyi domów wychowawczych 
~e się nie spotyka prawie'" lepszem toworz)- "Nowoje wremja" donosi: kaidy dom bę
.twiu jnpońsldcm kart z zaproszeniami bez do- dzie ~ł~ składal z olldr.ialÓ'w - miejskiego, 
pisku: .enbiruku chakuyo", cO znaczy: .gog- z pokOjem do przyjmowania i zamiejskiego, 
cie proszeni "Il o IlI'Zybycle we frakach" . Dzien- gdzie wychowywać się będl} niemowlęta 
nik .Cboya" zwrat;ll UIY0l!ę, upokata fig\lfY do roku, a wedle możnosci do dw6ch lat 
japóllskie i wtalt ich 1;6g najzupelniej frako- życia. Oddzial miejski b~dzie U1'ząuzony 
wi nic o,lpowiadaj'l. Rz'ł<l poszedl "'" przy- tylko 'na 100 niemowląt i 30 Inb 40 ma
hladem prnsy, albowiem o,lwolllnem ma być Olek za znkhtd zamiejscowy, IV foi'mie 
podobno p,'przednio wydane rozporządzenie, kolo~ii, ma się składać :r; drewnianych bu
aby oberni prą ",aj~cem nastąpić otWarciu dynk6w. Do cm u ukoliczenla pierwszego 
parlamen~u .łowili sig we frakach. . rok\! życia lIiemov,'lęta nie maj!} być oilila-

X Ciekawe odkrycie. POIl grUZllmi tea- wtllle na wychowanie Uli wieś. 
tru w Zurychu, rozkopuj,. sleLoko w ziemi Petersburg , 29 marca. (Ag. p.) . • No
fundamenty, :4l\aleziouo telazolI skrzynke. We wosti" dODOSZą, że na dzień 10 kwietnia 
wnOb-"u jej byla droga z k.ośc~ słoniowel mi- zbierze się phy komitecie weterynaryjnym 
.ternie rze2biona, a w tej drugiej skrzynce zjazd prezes6w gubsl'łlialnych zarz~d6w 
trzy gwoździe, pochod''łee z krzy ta Chrystasa, ziemllkich i wetel'ynarzy szesnastu guber
jak o tem ś",iadc1.yl Jlargll,llliu, tlatownny z po- uij, w celu opracolYj\uia k westyi, co do 
łowy XVI wick~ r. 1,"(lpi.aroi i pieCZł)cia,mi ~a- sposobu transportowania bydła,' kolejami 

i drogami miejskiemi, "raz urządzenia UlIII-
Z początkiem cbltldnych dni powrócono zorn $allitarnego nad niem. 

do Smyrlly, ale .DllllOllt (l'UI'VilIe" ''Wraz Petersburg, 29 marc~. (Ag, p.). Opubli
z eskadrę. \\'};choduią Qi)lI~cil brzegi Turcyi kowane zo~taly przepisy, dotyczące og6l
azyatyckiej. Byllo bolesny zl!.wM ci!:, Ele· nych sPO~9bów llSuuięcia konkur~ucyr mi~
nikl, którll SllOllzi~lVala się usłyszeć cc~ o dr.y kolejawi C9 do przewozu transport6w. 
lIIaurycym od jego kolegów. Dzieląca ich Petersburg, 29 marca. (Al!' p.). Wed.lag 
przepagć rozszerzala 'się eoraz bardziej. doniesiepia departameqtu dochodów celuycl1 
Rar. jednak Elenika miala szczę§cie usly- rlUporządze~e rządu aus~ryilckJego wzbra: 
szeć, iż lIaurycy bawi! ciągle' IV lhle!lcie I " li . d Gr' 
Sa;goll I' wcia. ż opiel'al się pirośbolll rodzl- niające wypuszczan a z ~~OSyl o a ICył 

, ' . Óiviec i \cóz oraz matel'yalów surowych, 
ców, którzy go zaklinali, aby !lowrooił do pochooWy~h ~ tych zwiel'ząt, nawozu i t. 
Francyi. p. zflsJ.alq cofDlęte. r 

- Gdyby chciał mnie zapO/nllieć-my~la-
la _ toby wrócll S'lukać zapomnienia w Petersburg, 29 marea. (Ag. p.). .Pe-
Paryżu . ' ł.· łel'sb. ·wied.· słyszaly, że CZl\80Wy zRrzl}d 

W tymże czasie zaszlo w 'Smyrnle zdarze- kolei skarbowych rozes/ą.l do zarządów 
nie które narobilo Ilużo bałasn w calem miej ' llowych okólnik~ dozwalający pl'Zyj. 
mieście, Iylko Elerlika lll'Zm1a je więcej 11I0wać na Slużbę kobiety w lltlrsllnku 25%. 
niż obojętnie. Bawił tam podówezas niejaki Petersburg, 29 marca. (Ag. p.). Opubli
Teodoros Muzzopulo, jako konsul grecki. kowaną zo~tala opinia l'lIdy pali. iwa o 01'
Byl to człowiek jnż niemIody, ścisłą. zwią- ganizacyi zarządu W okręgu zakaspijskim. 
zany I1l'zyjminiljo z jednym ze swoiclr rod a- l\llędzy innemi postanowiono okręgom '1'e
kóll', Alexakiul, który był mężem starszej dżO/iskiemu i MArwskiemu llada6 nazwę 
siostry pani Fl'arl'issun i p iastował urząt! powiatów,!lI powiat Achał · tekfński prze
piewszego tłómllcza przy ambasadzie grec- 1piauowM na powiat aschabadzki. Każde
kiej w Smyl'llie. Naturalnie Mnzzopuło stał mn z czterech chanów merwskich zape
się codziennym ~ościem u państwa Harris- 'jVnionl} zosŁala }Iensya dożywotnia pO '},200 
son, a że nit! milU iony i olJok znaczenia rs.··rocznie. 
wielki posiadał majątek, więc choć jut si- Pary2,' 29 marca. (~g. p.) Manifesta
wieć zl\Czynat, wszystkie kola towarzyskie cya rzeźników, protestujących przeciw za
w Smyrnie widzialy w lIim pre\.endeutll. do kazowi dowozu bydla zagranicznego, lod
ręki J~lpni~i. 'Lecz mjlollo się wielce. co do była się dzisiaj, Dep~tacya złożona z dzie
jego zamiarów. ~uzzo)llllo bywał metylko .sięclu czlonków,. przYJ~~ą. została w, ratu
u Harri RSOnV\\'; wllljwano go, dosyć lllLlvet SZIJ a nastę plJl . w IzbIe deputowanych. 
często, w <łomu Demostenesa Leonidis, ja- POlicya rozpę#iła ciekawych. Zajść ża
ko sw~go ziomka, i nagle rozbiega się dnych nie by/b. 
wieść óbJiskim jego ożenilluill z Anetą. Kanea, 29 marca. (Ag. p.). W okręgu 

sfakljskim wojska tureckie starły ! l ę z po
(!J./:. n.). I wstańcam l. W bi~wle wielu IndzI zostało 

zabitych i ranionycb . 
KIJów, 29 marca. (Ag. pó ł. y. Dniepr i 

sku. ' W okolicach BrM na Morawii, 
szerzy się agltacya bezrobocia na wielką 
skalę. Z W ęgier dono~'ZI}, że 'fi większych. 
fabryeznych miastach pl'owincyon&lnych, 
odbywają się zebrania robotnik~w, majlłCe 
na ulu ograniczenie dnia roboczego do 
ośmin' godzin. 
Tuła, 30 ma.rca. (Ag. p6In.). Dzlg'fl po

ludnie oglo 'zono wyrok w sprawie o u. d
użycia. w tulskim b&llku miejskim. Dyre
ktor banku Jan zu zkin, towarzysze jego 
Piotr Szuszkin i Pel'or, oraz bucbalter Utie
chin, uzuani winnymi i skazani po pozba
wieniu praw na. zeslanie do guberni tom
skiej. Ozloukowie komisyi rewizyjnej '1'0-
ropcz. ninow, Zotow, Korotkow i Sokolow 
uniewinnieni. Pretensya cywilna zasądzo· 
na od skazanych \'I sumie 1,600,000 rubli. 

Pet ersburg, 30 marca (Ag. p.). Mlniste
ryum skarbu rozwatll memoryal wlaściciell 
mlynów starajlłCych się o znitenie do 25% 
taryf przewozu mąki do wszystkich porto
wych i pogranicznych punktów. 

Petersburg, 30 marca (Ag. p.). Projekt 
dopelnieli i zmian w obowiązującej ustawie 
wekslowej, wuie.siono do rady vaństwa. 

Moskwa, 30 marCA (Ag. p.). 58 adwoka
tów przysięglych wnioslo do rady obrof!
czej żądanie zwolania nadzwyczajnego ogól
nego zebrania, w celu vrzejrzenia nstawy 
o pOOlocnikach. Chociaż wedlug IlStawy 
zebrania podobne zwolllne być mogą nawet 
na domaganie się jeduego tylko z człon
ków, a żądanie dziasil}tej cz~ci ogólnej 
liczby czlonk6w czyni zwolanie obowiązko
wem, rada jednak na. teraz na powytsze 
żądanie odmowlue odpowiedziala. 

Alchabad, 30 marca (Ag. p.). Wedle 
wiarogodnych wiadomogci, prócz wszelkich 
wyrob6w dywanowych, przywóz iunych t0-
warów z Persyi przez prowincyę zakaspij
sltą ostateczklie zosŁał wzbroniony. 

Czardżuj , 30 mal'ca (Ag. p.). W tych 
dniach zbiegł niewiadomo gdzie W. D. Ach
matow, kupiec 2 gildyi " Margielanie, po
zostawiwszy dlugów u kupc6w miejscowych 
około 376,000 rubli I roztrwoniwszy okolo 
300,000 z kasy kantoru braci Kamienllkich, 
którym zarządzał od' lat wielu. A'ihmatow 
cieszył się ogólnem powodzeniem. Sledztwo 
rozpoczęte. 

Ostatnie wiadomości handlowe. 

W.rUlwl, 29·!(O mare&. Weksl. kr6t. term .• 0: 
Borli .. (2 d.) 45.60 ląd., ~.30, :Iii, ~o, i5 kil~.; Lo ... 
dyg ej m.) 9.20 "łd.; Par,. ( lU d.) 3695 iyl.; IV 'o
deil (8,d.l 17.85. Żłd, 7].60, 60 kup.; ł'1. Iilt,lik",. 
KrOI. f ylok. du.ze 9\1.70 jąd., 9\1.40, 60 knp.: lOaI. 
00.16 il)d.; 5°" paź: '" o!liodllia l! 0111. 100.00 ż\d.; 
"~I, roiyod:s. W .... II~.,..~ '. 1887 f. 86.~ iłd,; IA
kai mało 87.00 żąd.: <i1~ liol1 .a.J.&WIl& .ie ... l 
•• r. 117,40 ż~., V •• r. IL A 13 00,3Or ąd .. 96.()5, 15 
Irnp.: 5/0 1;"11 ~a.l.wDe m. Waraza ... y I !J9.25 ił'\., 
11 \IO.Go .",1.. nI 00.30 i~d., IV !IU.W ił"., V 96.20 
i~d.; 5", obligi miasta Wars •• wy du" !H.15 iłd.; 
5'11 lilty &a.tawlle lDi&ata Ł"".i •• ,. 1 96.5Q iljd., 
n ~'J.7Ó iłd., lj.L . pa.oo 4d., IV 92.25 i.,t. Uy.· 
kO;Uto: Berlin 5"'1... LoudYlI 5"'., PUlt ~o/u' \Vietleń 
u'l" Pete .. bnr!l' 6" .. W.rto'ć bpObU'" potr.' 6',.: 
Hity zutaW.11e liell1lłkj.~ 128.-, W'uu. l i II 234,.11, 
ł~udxj 19b.3, lbtllikwid. 12ł.6, }10i:yczkA l-reluiowa 
I 100.3, 11 21.1. , 

Pelerlbwrg. 29 marca. Weksl" ua r,on.lyu ,in.g;;. 
ir potye",/a .... chodDi.99.15, ni V. ' y,·zU " .. lio
duia 100.00, 4'/" /9 li.ty ... 81l>In1. kredyL lIelMl<.i" 
143060, ar,ye Iw.lllnl ruki_go dl. h.udlu 'WI>nier.
nego 269.00, peusfMbauki.go b.u1r:a dy.~outo .. egu 
b71JiO, baukll lUi9,bynaro~uw.~0 530.5 , "M ... ",· 
.ki_go b.u1r:n l\y8kQlItowogo 29!i.00 • . 

Barll_, 29~go lUirca. 0"ukuU(1 ruskłe I UU 
220.00, nil> d.at.t.wt ~:!Q.OO, w.kol. UIl War ...... ' 
219.70, u& Pe .... ubllfg Itr. ;:19.20, UB. P&tenbarlC 
dł. 217.30, b .. .L</lIlIYD kr6L 20.35'1 .. ua Lou,lyu dr. 
20.23'/" u. Wiede. 169 95, knl,OIlY oel._ 32%.60, 
50" list;; ... ta\.... tlii.Go. ł'/. li,., lik.widacyj •• 
61.25, poiy •• ka rnok. 4"1. • 18ill) r. 93.40, 4"/ •• 
1887 r. -.-, U'l rc .... ",~t4 1I1.:!5, 6" r . .t .• liSSi 
r. lM.90, lloiy,a&a wlI~boduia {( elU. 68.10, lU lIlUt
Byi 68.00, "ulq liltty Z&lłtAWUe ru,,"-il! lOG.75, 0°/. po
"ye.k. prel010". z lSGł rpku 159.00, tak ... " 1806 
r. 14"P.OO, akcye drogi iel. wU'nll.\'f:!ko-wi~I.6(ilikiei 
195.75, wye krao1y ... "e ... ",,,"yacki. 167.90, ak<l" 
"&IS.a~.kiogo banku h&!łdlowogo -.-, dy.kuuto
wego 80.00, dyskonLo uie1Uiel:ki~go b&uktl Vańst, ... 
5% pry".tllo 3'/,·". 

L •• dy., 29 m&rea. Po'yolk. rn.k •• 1889 roku 
fi ew.. ~.\l/h 2a(!~,. .. K.Qu:Jole allgie1"kl897'/1..

Warszaw., ~ marClL. t1'arg na. "l ... "u Witkow
jego. P!tamicl\ sIn. orlI. -, l'9trtL i tlołJra - -

_, bi tJ~ - -62ó, "yboro",. 6~7-fW), .yt. 
"yborow. 480 - 490, orednie - - - , wadU .... 
- - ,jt;un ieu :! i ł·v rZ9tl. łJ$CI-5iO, ow;e6 280-
300, grykA - - -., rzel}jk letni -, ,imowy -
_. rEept.k. ·apiJ zim. - - -, grocb 1,olny600-

8001 cukrowy - - -, faool.. - - - .. korze", 
k .. , I> jagi_Ul> - - , olej ,.epako" y - - -, 
loil>uy -:- - •• pud. 

Dowieziono lHu:eniey 100, i yta łO, jęelmieui~ 
- , owo, - , I(roebn I.O!uego ~ kOnI . I 

Warazaw., 28 marca. Oko wita 78'/. ~ akO, I, 

]l 72 

po k. gl/ .J.. S\IH1IIIłI" g ...... do ",iad,a lOO-:ro7~1., 
H1Ift. .\1&.1 .... "iM,~ kop. 8LI'-8'.!6'. ~ iU.':!OII 
-1!69. ,.yaki lA "iadro kop. 83.jI " sa rrvuiec 
~m kop. ( & dod . .. Wlae1r _ .l. 

,.Ier'~trl. ~go III&I'C.. ŁOj "",i.j""n G,OO, 
Puanie& w Dl. 10.60. :tYlD 7.15. Owi .. " nI. Uli, 
KODopie "ID. ~.OO. Siew. Ini..... .., Ul. 12.16, 
Poelram",o. 

BerU., 29 marea.. Pu"';"" 18l - 198 ... twiee.. 
..... j 195.00. 11&"'-' pUb. 18U;;. t,,,, 166 -
1n, .... 1r."iK. IUj 171100, .... OL lip. IG6)lO. 

May,., 29 mvea K.". inOO. ""trAgI! nu.<ł 
.... marne 110.50. u lII&j 109.25, Il& .,.,.... 11l:>.~5. 
KOIIIo. 

U ... , •• I, 28-go lII&re&. Bawał ... Sprawo,dAw. 
ko6ooWL Obr6t 15,000 lłel, , ~. n. .pekal""" i 
"yw6, 1000 bel Sl.&\e. llidlillllJt ~uyU6JU, 
lIa 1Il&nee ""iecie6 ", .. nabywey, 11& kwieeień .aj 
6y, lIaby~el, .... _j o.e",i ... 6"/ .. II&bY"'I, 
na 02 ... lipl'" 6'1 .. aa~I".y, D lipi .. ,i.rp. G'/u' 
'Pned&W'C1, •• ierpieu 'łł'nweń - - -, u). 
...-. 6"1 ... prseda"ey, na w.swoń pał<ulPrult 
6". nabywcy. 

/few-Yerk,28-g0 marca. 8a".h ... I FI .. , ",)/. Or· 
let.aie WilI ... 

N.w-Yerk, 28 mr.rca. ,Ka". (Fair. Rio) 2~.;;Ó. 
Kawa Fair·Rio )II 71"l< oNinarl Da \lltJ<,ee 17.ln, 
11& lII&j 17.2'2. 

2 -

TBLEGR,\lY GIEŁDOWE. 

lI.n.ty I ~ .. k • • ly: "ot. n,.~1 
Impęr.ra1y i półi",perIaly I n. i. 
&mu,l 11 grudni. 1885 roku) 
P~limperl.11 stare 
Funty IterllD. w bau1r:DOt&eh 
Jlarki nioWeckie. . 
AaJtry.ckie ba.knotl, . i --
Praoki • . ' • ..• • 
WarlDl6 rDb!a kred. '" z10eie 
Kuponl oełDe. . . . . , 

Not, nl~"". 11 

1 739' 
J 

~b'/, 
78 

io 371}; , 

l47 

•• Ił I 

DZIEI.! NA STATYSTYKĄ ~UPIIOŚCI. 
IIIUehlwa .. ",arto vr dDiu 31 Marca: ' ',I, 
Sllr.zakułyoh. 3, Heuoeh Hor .. ko ... le& & ,ł.łllł ' ( 

l'rajbd, Sz1il> Perlberg • Ester, Rozen, Haim P/I 

ten;~~ril ~~~luat"Xarca: A ,'v 
Katolloy : d,i ei do I.t 16-Lp zTRul. 2,,, tef 

łic.~ie eblGI,06'" l, ' d.i ...... i: . 1 dor •• /ych 2jJ', 
.. bij Ucsbi. mtie.,.n J" j<obl.t 1 .. 11& ... i.~,wlei~łll 
F'&IIeJllek W1Igau "*'13, , Pułina. 'l'q.łMoop_. 
l.t 67. I to\: 1 \ k-pi, ( 

Ew • ••• lloy: d.i""i do !at l5-t ... o~rlo G 'W tro- ll 
lic,bie cblopoó" a, dzi ... c.,t 2, do, .. I)' b t, 
" t~ IItxbl .. m~i .. y.n l, kobiet' '- ;. mi.II;'" It5A. 
Bagtimił Fjg.b, lat 5ó. ~ 'lo II 

SII .... k1 .. I: ".ieci ~o lIIl, 15· tll ....... 1<1 5~1 
' ... lej Jiosbie cblope6" 'l, 4 .. ie ..... " a, (or""Eh /1 

t, "t<>j.lic&bie W~."'" - ~obi.t J, l> wiallo"i~ie; .. 
ą&ca Ruchl. Laog(a., lat 17, '!: 

LISTA PRZYJEZDNYCH )' .lS· 
łI I .JJlt 

H,t.1 p.lakl, Abramol"jol, J. Baupuąter, W. P"i 
nie".ki,Białor i Zllrcl..ro". z Waru_",y, J. LiplI, 
tenbaum • Rygi. . . ' 

H.lel IIllrleu:lhf. Arlia .. e" .ki, HIm~. i Kuiol .. ki 
z W.rlluwy, Gun, Potarlburp/lloko.Opató\lfltJil; h 
Greg~ro" z Rygi. j fi J i 

'ROZKlAD JAZDY POCl~&9W ' ., 
.1 11 ! I' J 

pr.y.h.~.,: i 8 401.10l l'i łl ~1 8 :\Uli01S' 
•• ,. J-

.~ la[ 10~ . 71 ł5 łl05 56~f~ f I..F' 1" 5 
. doh,d.,: 

przyob".bot -".j )j-lJ 'l 

do Kolu .. ok 1 10 ~Ii ł6 ~ 15 7 ~~ ~O 40" 
u Skięrniewi~ . 8 ł6 4 32 g ~ 
1ł W~u~y . UM 

I n~ \ ~O 
n A.leklantlro·.,~ 1 35 g 10 II 

11 Piob'kowa t 
, 

9 52 '3 W ł02~ ~ ~I 

"Grauicy .• 2 2' . . - , . 44,1 

" ~03no,,~ ~ 4.~ 837 
... 1 Jj~ 

4 roi 
" TOtn1L610W& • 10 15 

I , .I. 
,.B%iD.& 2 01 

.1 4 JS' 
łJ I wa.ngr.} t ..... L ' ft , 958 
"Dtbrówy d.b.: '. 1 -02 8 'I I, lÓ 08 11 .P eteraburga • , 
" lIo~h',1 11 23 II ~I fr ."Wi.,d"i ... 

., :1 32 'I 52 'I. 'Ił 25' 
" .Krakowa 527 'i Gl 
" \VrocłaW4 9 t8 lli 
" Jl'l"Uua C 61 ., 7 O 

. l 

UW AGA. Cyfrl O&Dt.Uone grnh .. ,l/I W iÓlD' 
wyr.iajł ""'as od '0411'1 6le] wi ...... _ 110 gd. 
tlIin, 6-ej .r&QO~ ' , ~' 

" , ł I I I 
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o G Ł o s z E N I 
IES KANIA JJwlJHgeUc~ka LETNIE M Z po iadająca świadectwa, znająca 

"l1li7' -.:-. la ... nr.. 'ęzyk ru ki, po znkllje Illiej-

6 fłRgfeł6kfelł 
(4 systemów) 

~ N O ... ~ - .III I-J n"d rzek. Pilic.. MC'/1 do dzieci Jub do gospodal·stw:l. 
" 0/' . 

i :J Irll'lłClI6kie Rusk., Polska, ~Ie.laeka, Fru, 
u ska I .Auglelska odleglo o ~It.orej god.iny od T •• ulOwa Rawlkle •• 'T I .c~ l~ocb."klcb erty w Al1miUl tracyi po(1 lit. (o 4 i 6 Illaljezach 24 i 26 cienkie) 

bi ko S,aly. Poloienie ~n:Y te, otoexon. lu mi ig)a.te .... i. łlie .. bnia.:!., 3 W. D. 002-1 okrągle przy księgarni i składai. nut 
I "i~~ pokojach • Irncl1Ul~ I .. erendą, nmebl.wano. ~a mJeJ"". : lekarz, apteka, __ _ 
,ki_p jKliy" .. y, lodoma,. ogrody owocow .• i. wanl,.,,~e, tIe",ó, " 'e!~ich ar,tJ'kn- Chł C k maszyny trykotowe L. FISCHERA 
lów iy"'Oki :- poczt.&, glm ... tyka. kręgteInla, (ortep.An, k_. PIel" PUky. K.wu- 0J?r zy . . 
.ikarya lIlaL"'lon.. . . . ilo zbyCIa talllo. 

GeM mieutoń i artykulów żywno!ei umia,kowana. -! Jat m:lJący b ondyn w bmłem R f1 k'" . . 
skpmpletDwaną i nowo!ęunl 

dopełnioną %O,\.a\_. 
Przybyło Pol.kl,..: lllitp.ycb ob)a§ni.~ ndzieli wlaściciel w Łodzi .. mieszkaly przy uliey Zielo- ubranku, z goła głowa, boso wy. e e ",nCl . z~cbcą .po~o~t~WIĆ 

utj :i< 2Il5-A, a WIdoki l~tnicl1 miesIkań ~ <lo o""j .. ~a l .mie. jako lei" oknie szedł zdoIlu ,,: SObOlO'o 2'/. PU IIOl, adresy IV Adn~lIlstracyl nlDleJsze- Rr.ewu3ki, Hrabia. Wjtn~~1. 
Oomulieki, Nowelle 11190. 
Sęk A., NoweUe II gerl&-wy,la ·.wetU pllla W. L, nera ... domu T ..... Ako. Karol :;chaJWtra. I dotąd Ile ,,·ruoll . Kto/ly wie~iał gil 111 lllli-ilOd bL 8. W. 

J •••••••••••••••••••• 600-8-iiil •• I. gdzie zn:ljduje się wytej opi~any 588--3-1 Prus B., Pierw •• e OPOWiAdania. 

uj 
... 
< 
I-

o 

l&J 

O 

1'. P. 
lJIlej8zem mamy zlt8zczyt z:mindomić 

Szanowuą Publiczność millllta ł..odzi i okoli!:y, 
że w naszym 

hurtowym ~kłauzi~ ~llkna 
w domu p. Hosenblatta pry.y nlicy Plolrkow· 

skiej Nr. 777 (65) 

OTWORZYLI 'MY 

~~rz~uaż u~talicznq 
i polecamy wielki wybór krajowych jak rów
nież j·ranclJsliich i allgielskicl1 mate
rynłó,,, w doskonalych gatunkach i w najllow-
z)'ch IIp.seniach. , 

HURWITZ i SYN 
65 Piotrkow ka ti5, 

obłopczJk (imię Józio) Mech da BICYKL 
znać ojcu mieszkającemu, przy 
ulicy Piotrkowskiej ~l 544, dom s y p. t e m u B O H V E B 

RUMklcb; 
Mu.I~OB" D'J A AaM'I. A ...... w"' .... 
M.z.I.lO ... A .• TaK.. " 
118TpoM'L, B""-.we " qepllliIft. 

W-go chmid ra do tanisławlI do sprzedania. 
O .iM_..:.~..!li~l\O...:w __ ~-:-:-· ,:::lło...,.--:-_-:--_60 __ 6_-_1-,- Wia(lomoM ,,, Redakcyi. 

Wyszedl z dl'uku MArcowy ze-, _________ -'5"'9.:,.3--.:..3--"..l _1 

· llelt ........ ]h ltaPCtB'll rusy Ił orlla. 
a .. rocK .... , Uql;BGę: ,codpaaie 00'1. 
n. H. BII.p,.""" hAa ~8I1Ht.le. 

o 
-f 
> 
.... 
rrI • 

szyt " Ateneum", zawierający na
stępne artykuły: "Błęilne kOlo", 

przez ~'. "P?-)Vie~ . ,1!g7,0tyczna ~e opałowe .' budulcowe FJ'lIllC)'I', PIOtr Lot!, przez- Wllę 

DRZEWO 
N ...... ec .. lcb: 

Eb ... G., Josna. 
....... ncułłklcb. 

Zola Emil, L~ betą )lumltine. 
Coppoo F., Tal\t~ 11ft. joun s •. 
Ricltepin J;I. Le Cadet. 

Qj1daue \i.J'Mi .... ..." 
581-2-1 

Zyndram-Kościtlłkowską. "Gluchy sprz.etl~je . '. ię w la ie w Rudzie 
Michał", PI"Zez Wlnceutego hl'. Ło- Pablamckif1l , po cenach przystęp
sia. "Juliusz br. Ąll(lrassy", przez". nych. .Przj'jmuj~ się wszelkitl ob-
,,-ll'\y lnd!ko ci", (Dokoilczenie), stalunki z llostawą. !l79-3-2 06'Ul1J1tl1le. 
przez KlIZimierza Kleczkowskiego. - d Cy;r.etlRl~n 1I1>1I0TalI'L c.. 3.J;:1 f •. 
"Z teoryi i faktów ~~':łyrol1niozych" NAWOZ OTWOCKI °l sp~-ze- poRIU'L Cy;r.eii 3'1'0 lIeTpoKoBckaro 
n (ll';ez ][ak ynulialla Flauma, W· d 0 -' K Oft T I mua:, OKpyra 9. A. G1llJOY~OB'" lIIHTe.l"· 

\ '"'1 \ ki h dl 17"61 la om s ... W I\llwl-Ze owarzJ , • • ., u' (O an u .lU es twa na stwa O t W k P' t k k CTBylOI.qlii B'L rop. JlO;r.SII DO B,,· 
schodzie", (Dokol'tczenie), przez]il 93 o C. 10 r ows a ;r.SCBOKOii yJlHll'll !Ii 143?i lIa beao. 

Tadi\usza Zal~aklego. "Lalka", Bo- '. 685-1 I BaBw 1030 OT. YCTBBa rpll.,l"aBCK. 
lesJawa Pl'usa, puez Piotra Chmie- . Cy;r.o up.,otn..ąBJIRe'!:'I>, "TO 12 AupflJUl 
lowskiego. "Projekt niemiecki ko- OIi'hJlBllenle. UI90 r. B'b 10, "IICOB'L 'YTpll, 1I'b 
deksu cywilnego", przez S. A. Cy;r.eCl!IHil IlpBCTlIB'I> C'L'II3.i1;8 Mil ' .il;o"fl 1I0Ą'b XI 1437 no ~B;r.3eDcIl01i 
"Przegląd 'l'eatralny", (lrzez M. pJOblJO'L Cy Aei! 3·ro IleTpoKoBcKuro yJlDllt 8'1> rópoAt J[OASH 6YJ1;en 
Gawalewicza. "Wspomnienia o Otto- O.pyra tł, A. /l'Moreoo'b" lIUłTe.llo UpoIł3~ę~e~ IIy!4I1QIfllH IIpo;r.tllKa 
nie Hausnerze", I,ll'zez '1'. Smarzew- CTByIOU\iii aD lo. Jlo;r.aB no BIJJI;sea. ADD.lIlIa HIl1Il\eCTU'j UpIlRa,J;lIe. 
S'kiego. :Rozbiory r sprawotdania : cRoli fJIUIl'll ~1 1437, UB OCf\OBaUiH lERll\aro l3,ll,yapJlY II 3)(II~ill Glllp, 

tatystyczno-ru.ollomjc:me studya o 1030 eT. YC1'. l'palll)\. C:Y/,-oup., )l;1I3Rep'b, COCTOlłlI\aro Ha'b lIIe6e.l1ł 
drogąch ielaznych. Leona Pasz- oll'Loauen ąTO 13 Aup1illił 1890 II KOpoBD, O~\leHlłRro ;r.JlK TOprOB'I> 
kowskiego. Ocenit Dl'. St. Kłobn- 1'. B'I> 10 ąaCOB'b yTpa, B'b )loufl B'I> 102 pytl. - KOD. 
kowski. Ernest T. Breitel'. Bal'- 00)\'b XI 1108 Ul) BRJ;SeBcKoli OI\IICL, Ol\'IIUKY u caNOO upo;r.a· 

563-12-2 tosz z Wiszembnrga: Ocenit Kazi- YJlHl\lI B'b rop. JIO)l.3H 6y.a;eT'L npo· uaelloe IIIlYll\ee1'BO "OlCHO pasc"o· 

li .......................... mierz Jó?:ef Gorzycki. "Nowości H3Be)leUa uy6:mQH8lI opo;r.3au\ "'1111 Tj)$l'. as. enb UPbA3"'". 
naukowe I literackie". "Kronika "'11""1'0 BUYll\eCTlla, UpIlB8;r..1I0JU. j rop. JIO;r.31o, 13 MapT:l 1890 r . 

~~~~ mie&.ięczna., przez, Lusa. I' ekro- U\llrO AJIL.pe;r.y Eco;r.op$y, cOOTO· Cy.a;e6By.łi lIpllc-rllB'b S-t.JI01eoB'b, 

r~~·~~~~ ""=' "'='" ~ .."",. ~! logia". "SprostolVania". :~~:ro B;~fI ~~:OB~ K~~.1I~2~ ~~~. Z 1)9(1-1 

Ra~a 1'~warl)"st~va D6brOIlZ)'Il" OUBCL, 01l1l08y B cauoe upo;r.a· dolny IUSTBR rIAGKI 
, ł .,. Iloscl dla Ililrzescljall w Plotr- aae .. oe n"Yll\eC1'BO 1010.00 pIl3C"O' 

~ 
, • kowle TpllTL B'I> ;r.OBb UpO;r.UlKH. l'lj,cznej I Ibeebanieznej we-

T b l beml posznktlje miejsca. , fabryka abaczna W Pelers urgu, m!" zaszcz,Yt podać. 110 publicznej rop . . JIo. )1910, a Mapl'a 1890 r. Oferty upraszam skladac! 
":ladomóŚl!t, I~ .$\"": ,val'sztaty .tki\c- Cy,lleOlllilll lIpllCTa01. Gtl0YC.OB'L ' w Administracyi Dziennika 

, A N SZAPOSZNłKOWA i n~i~;:r~}J~~~~~~r~g~::~~ , 591~1 ' ~,:d lit~ , , B. T,ono. " ' ' 522-3-2 
korzyść ~ ryzyko Ill'y~vatuej osoby, Niniejszem lJlalJl honor za wiadom hL Szanówną 

~ • I '( kOdl.ato~~lc·eecrm',~~!~~~I~lli~ę'Ch~~lgc~J.nl~ • Publiczność1 1ze B1!0WAR mój, a glóWtlie sili-
Poleca nowe papiel:osy I II , " "J d ., l • . I, .ł . k żd 

~ 
skiego, dokładnie znała język miej- y pnva agrowego znaCZnie, pl)jVlę~ zy em l \Y 'a rm 

dużego f-ormatu, el!1vej ludności, posiadała taką za- Ilz,asie s'ąraó ię będę 'dob,re lagrowe phvo dostarczać 
, możność iżby diwala rękojmię, że W blItelkach i antałkach po następuJ' a.cvdi cenaf.h: ' z wyborowego tytoniu tureckiego w mai~só" 'w:lrsztaty owe nadąl pruwadzone- J 

mi będą; a nadto aby zohowiązall\ Za piwo exl .. butelki za ' /., za. '/1 exls. antałka 
, wej bibułce, ksztatdić w-tkactwie dziecł kosz- ł) L.'\.,"'I'o"'e ar. J.' A p. 1 "5 "50 ~ 

tem Tow:u'zystwl' Dobl'OczYllnogcl lU' ," " , .=,~ 

D U B E C l O l
i pod nadzorem Rady. Reflektanci 2) tnzeiisk.le d l,50 3,00 := 

, , 10 s~tu {.l ~op. I deklaracye w tym, względzie z wy- 3) Monachijskie G ,j .,50 a,OI) ~ 
5 sztukr 5 1\01'1, szczególnieuiem sw.y.ch warunków, 4) Exportowe G " 1,70 3,40 a; 

• l' raczą skło.dać na ręce Prezesa Ra- 5) Knlmbachskle 8" 2,75 5,50 " ~ 
dy'w lokahl Taulej Kuchni, COdziell-

1 

6) Pale le 20 550 11 00 . ~ 
ni;) . o~ godziuy, G do 7 wiec~ol'elll , 7) Porter ,\, 20 ',', 5'50 U'OO ~ 

Nabywać możua we wszystldch z WyJ~tkiem §.wiąt, lub też przesy- "ł Q3 

łać takow.e za po§reduictw,em (lO· Sprze(lającym odstępuje się stOSOWlly' ralia : e-
składa.ch i ma.~azyltach tabacznych czty. I' . Rozmaite nilltlogodno§ci, lub nie we IttBdiwy cztl~~ie wYllełnio-

\\1 • I . , •. 'Prezes ' Ra(ly: .srzednicki. ",. ,_~ I b k kl . 
W n al'sza WIe l na prOWIllc\T l. I C2fouek Sekreta\-z: 1). lewilIski. ne zą"awa, "pl'oszę przb te..,lon, u art.ą pocztowa re' alllowa .... llIri J ~ 1 Rówuoez6llnie zaw.iadf.miartt, że w browal-ze malm wędzi 7, a 

~ '.. .;~, I I" 5 4,-1 . 8 zrana, codziennie odbywa się, sprzedaż lodU. l1d 20 lltop. za pUll. 
~ 857-11l-1 'I D wa ppkoje łll~owa i ' ~uC/lnią . POlecajl!c s ię l1.8kawynr mględo.l!\, pozostAję I ił 
~~~~~~ do wynajęcial' zru.az • '. " ' ' z wysbki 8zacunlde • 

, w 'dom~ Ad~łfa Łubieńskiego II l •• : l, i,1 ',I Rdbert SCBNERR. 
WIN.ił .iłN ALIZo. l"1łN.E I ' ul: ~hdik •• I I • /. ,I''', fi I Browar ,,,.aIDee Id.elleo, 

nznane za najlepaze fu1ny 'II • ,I.. Ill1li95;-T!+r1 '", '/ .;, I 586-3-1 

BRA CIA BETTE Z~ubiono kartę 'pobytu 
Gtówny sk.ład 111. BieJańska Nr. f, w Warszawie wydaną hl. tutl\jsz~go magh /ll

l 'v Łodzi 110 nabycia po cenach umiarkowanych u pp.. strata a I iniię Allill'zeja 
E. Dietrych, Średnia XI 8; Adolf Haake, Rynek Gayel'a; W. Tem- Oclnnana. Łaskawy zlla-
pel holi', Piotrkowska ~ 282; Gustaw luknik, Piotrkowska (10m lazca ~czy .zlożyć4tl109kuwal . 
Malluaberga. 566-{l-3 w magistracie. -

=====:;-~P~1r~'~' -h Zgubiono kart~ pobytu 
CUKIERNIA t.. 010] ou~z~rny I ~~~~~( kZSI~t.;~~:fe~I~;:~~ 
J . SZMAGIHRA blizkości Piotrkowskiej jest do cY~Ilą. wydaną z gm!tly. Woodstąpienia ZARAZ, ~zl;l'ad, .iłoW. ~~h~kl! ';Ha 

Wiaiomo§ć w kantorze Kremke. InlJę J ulJaDny l{iJ:lnskleJ. , 
• o et C-om uliqa Piotrkow~ka ~ Łaskawy znalazca raczy 

m& zaszczyt zawiadomić ~zanown& 93. 1 604-2-1 zlożyć takowe w tut~iszyn\ 
Pnbliczno§ć, żę n& n&dchodz&ce . magistracie. 323 - ·1 

Awięta, . IIpaBlleHiłl ilO~:IHRt/{oii llltlJI. 1\6p. , 
przYJ"mlJJ'c wszelkie BoA .... T.i. SI.U •• I. ~o.lpono.yq~T""". ZgubIono paszport. 

. A. II. T.n(\epa 061. J'OP'a ... yll...... 811' d . t . t . 
• ~1I01l - 1 IM .a TOlap-y. op .. s.mi. wy auy z (lO~VI~ u ~1O 1-Z/lłIlUwieuin. 

w zakres en~ierni(ltwa wch()dzaoo j 

takowe wykonywa po cenach ~iar. 
kowanycn. 605-3-1 

aHB'PK 19 (31) ..... T. r. co CT. ITaj>a1 kOl1'sklego na Imię Ebasza 
• h . .lo»>, Yup ... i.Jr ....... CKOI ~a· Nutkiewicza. 
pn . ..... '" "~I MPO" CK"" oh.· Łaskawy znalazca zechce 
.. ~~da "::.:'~OIU •• !;:'~~::""::;, .... -gO zlożyć w mRgi tracie ··---______ 1 601·31 ' łódzkim . 520-1 

. MIG~E'NIV-BÓ1:;E GŁ 
, GUARANA. " 

J?;P. OI-:R 1: l><t .A. "O' ::t.. 'X' ~ C' .• ' 
APTEKl\BZY IW PA.RYZU j ,I > 

,.' 

Jedno tylko pudelko tego ro8IioJlego naturalnego pr08&tu, .roZpIlS~· 
CEOJle w malej ilości ocukrzonej wody, jest dostatetlnelll do wJI~nla 
najgwałtowniejszycb boUlw gloll1!/, migrenY i fUJwr«/gij, ,WzmacYH,IJllęe . 
i toniczne działanie Guarany ezyoi jł! niezapne~'I!'11f' ,*ut~.o\ ·p~!ji"łl) 

'rznięciom żolą1l'a.-SIlLAD w P . RrlU IJ, uu". V'VIE'UI W Gł.ÓWJTCH ;\PTEIUCH. 

FOSFORAN ZELAZA· 
LF.RASA APTEKARZA, DOKTORA NAUK ŚClsz.yCH. 

W płynie podobnYll\ do zgęnaoruj ieW%llUj wody milłera~. jlllt 
jedynym środkiem telazistym zblitaJt.cJm ~ do akladu !wiek knri. ".pll" 
siada nad resz~ pre~aratów telazlstyeb ~ wytszt#.. ~ lhiIiła '! ~iIÓ~ 
odtwarzający krttD • kolii. Nig,. me lP"lJI(IIa zAą,.il-M ł .~" 
utrudza io/ądka, nie cuf"'lli ~bów; Bij,.a ai~ "waze iii dob'1m Hnikl_ 
U> bole/ciach io/ądka, pneclw blalolci cery, IIiIdokretl1lCoJci I w~ '!_yat
kich tych cierpieniacb, którym podlegaj, niewiastJ. JlUDJ i dsiem NoM 
niedokrtl1llt4, ci4f'p;qc4 114 mdło/ci i Iwak .. ,.tr,.. 

SKUD w P.&llTW, 8, ULICA VIVIIIIIlOlI W Ql,ÓWUOll~. 

" 
~ 
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Kawior AstrachańskI ś w i e ż y. 
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GŁOWN'q SKŁAD HERBATY 
na ŁÓDŻ i okolicę, firmy 

"PIorrRA ORŁOWA" 
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I'i' e 
p:I .c -~ Poleca na nadchodzące 'wj~ta: wina odstałe: węgierskie, francuskie, reńskie , hiszpańskie; szam-

~ pa~sk.ie, rumy, ko~iaki, araki, likiery ~\rajow~ i ~agrani~zne, ~I'fi~ towary kolonialne: rod~y~ki s~ł- ..... 
oe tanskle, eleme, mlpdały, cykatę, wamllę, ohwę prawdzIwą NlceJ ]<ą, musztardy francuskIe 1 )mlJo
. ~ we, octy francuskIe; czekoladę, mączkę cukrowa zwaną puder z cukru ory'zew kiego rzniętego 
'"i3 na maszynie tu na miej cn, orlłz \V zelkie inne towary w zakres lwlonialny i delikatesów wchodzące. 
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570-6-4 

Ser prawdziwy Szwaj car.aki (Emen thaler). 

P. P. 
Nlniejszem mamy honor zawiadowić _zanownlj. Pu

bJjcznogć i Pan6w handlujących, iż z dni m dzisiejszym 
llowierzyliśmy firJnle 

Stamirowski i S~ W Łodzi 
jeneralną reprezentacY7 wyrobów naszej Fabl·yki nI} 

cal:. fl'obernlę Plotrkow8k •• 
Powołana Firma spl'zedawać będzie Panom ban

dlującym w8ZytkJe wyroby naszej fabryki po cenach fa
brycznycll z 3-eb swoich sldad6w hw·towycb, mianowi· 
cie w Łodzi, Piotrkowie i CJzę8tochowie. 

Fa'ryka octu zbotowego 
w WAR ZA WJE, Przedokopowa • 36. . , 

PO"ł)łując się na powyższe zawiadomlenle honor 
mamy polecIć 'z. Publiczności I Panom handlującym wy
roby Fabryki Octu Zbożowego w Warszawie, jako uzna
ne z& uajbygienicznlejaze, co potwlerdzaj4 analizy pierw
szych poW&g naukowych w knju i za granlcą. Ocet 
zbożowy z tej fabryki, PI"2ygotowany prawidłowo z ZII 
cienI tylko ziarn zbożowych syśtemem slynnego uczone
go fl"l\JlCul.kiego Oubrunflut, jest naj zupełniej wolnym .od 
swobodnych kwasów mineralnych, soli, metali ciężkich , 
aztucznych środków kon .. rwujących I w ogóle od 
Iktallnikilw mogących szkodliwie wpływać na zdrowie. 

Wskutek tllk wysokich zalet octy te zostały na
gt. (lzono zł01ym medalem nil. wystawIe. w Brukseli . 

Wszelkie zlecęnia przyj,"ujemy w biurZ!l ,naszym 
I wyk()nywBOly takowe Jaknajszybciej-franco skład od
blel'ającego. 

Próby P.P. hamllującym udzielamy z naszego skła-
Ilu bezpiatnie. z nszanowaniem , 

Stamlrow8k1 l I!J-ka 
dom handlowy i skład artykułów techn. 

596-3-2 w Lodzi Dzielna 7. 

I 

Kamienna 14 t9b 

hono)' uiniej\ zem zawiadomić, ie llil uadchodzące R\ ięta 
Wiellmnocue, wypieKu: będzi&: 

PLACKI, STRUCLE I BABKI 
tak zwyczojue jak i z pal'ZOlleO"o cia ta, z któł'emi się wzglę-
dom Szanownych Pań poleca, 575-30-3 

GLÓWNY SKLAD WYROBÓW 

Warszawskiej DYSTYLARNI PAROWEJ 
Ł. MOKIEJEWSKIEGO 

0:0.20 

__ HANDEL WIN .... 
w -ł'.odzi, ulica P iotrkow8ka, dom K10ssa Nr. 165. 

joler.a. NA NADCHODZĄCE Ś~TA . 
Trunki w zakres dystylllllli wchodzące, w dobroci Ilieustępująco zagranic7.nym, jak alelDblk~ 
CTolo8oe O~NlI\eUHOe IINOO, likiery, eremy w ozdobnych flakonach, I splrytnsy: do picia winuy, do 
politury i tlo palenia, jako teź okowitę smaczną i mocnI}. \V. N A. natw·nlne o(lstnle z naj cel
Iliejszych piwnic: węgierskie , I'rllncaskle, SZIlIHpań kle, reńskie. blszpańskie, porlugalskle. Araki , ko· 
Rlakl kmjowe i ;:t4!'raniczne (km·acyjlle). Miody shre, porter angielski w l, 'f." 'I, butelkach. 
Oety' fruCftsklo, orllz lnU: ~esarllhsklc, kryolskie I kaukazkle od 30 kop. za butelkę. 539-4-4 

T eatr Łódzki. Najwyżej zatwierdzo:q.ego towa-
" a spIIZedaży składów herbaty 

.01"'1 KOHTOp11 POClciiłcKfil'O OOI1.(8CTna 

VIcrORIA. B · K· S p ' ma zaszczyt 
We wt?rek, d. 1 kwietnia. 1890 I·. racla .1 . opowy podać d.o wia-

BHNEFIS darnoścl po-
M ~ W' ki szechnej, ze od dnia 8 (20) li topada 1889 roku odda-

arya.na ID era e do spr7.edaży herbatę w paczkacb nie inaćzej, jak po 

ANDR
llA iu ich banderolami r7.ądowemi. Zarzł!d uprasza 
li uajuprzejmiej })p. spożywców, aby pr~y kupowaniu her-

w 6 a.ktach, W. Sart}o baty Towarzystwa, zwracali pilu~ uwagę na to, czy znaj-
AU"IOU',,, Sto KI.emer. się na paczkach z berba1..1 banderole, gdyż jest to 

CYRK 
Houcke et Gaberel 

ny środek mogl!cy zabezpieczyć spożywców od wszcL
rodzaju zafałszowali i podrabiaLi etykiety towarzystwa. 

576-5- 1 

ro Pt'lHIU:O €yxollyTllaro CTpaxonalll1l H TpaUCIIOJ1THpO. 
. nanlll KlIaj\eH. 

Cml'L 06'LRBJlSeTClI, 'I TO na OCllOllauill BhlCOqAfiUJE yTuep· 
ro 25 ())eBpo.m 1872 1'0)1.0 IIoJlolllellia Ito&lIITeTa MlIHII· 
o AOIIOJlllooin yCT3Ba OÓIl\eeTBa, 10 (22) Aupt.!lll (l. r. 

1ł '1aCOR'L yTpO 6YlO'Th npOp;aBaTbQH npllóbllllllill II llenpuHH-
B'L yeTa HOBJleOHbJII epoli'L IiJJa)l.II, eoeToH~ill 1131. p3~llhlX'1 

YifJaliTypolalX'L Il APyrIlX'L TOOapOB'L, Ol\tHeHllbJX1, O'L CP. 510.41. 
HpoAalia IUltllT10 66fTb B'b 1I0lltll\ellill KOIlTOJlM, no IIeTpo

HeliolI yJlUl\t, B], )l;OJlt 1'. SaJlBJlUIlOllIlIJU, lIOA'L Kg 255 (18). 
KymlBruill Ha 'l'oprax], llJl8)1.b, 06'13a11], yn_1aTIITb lIeI18i\J1eJl· 

25% YCJ1UBJ1eHHol1 l\'łl8bl, o 0'(lT8.11hnylo CyMlly Wb Te l18Rill 24 
eoB'b. HCB8ecrnil1 .B·'" Teqmrill .cero cpolla l\eller1.o, ll'epneT'b :la· 

n npaBo oa DO.ł.yllellie RyUJlellllaro TO/lllpn. • 584·3·2 

Zawabka, plac : W-go Strong. 

DZIŚ i OODZ1EN.'"K 

WIBLIIB PRZEDSTAWIENIE 
Z nowym progt·amem. 
~ • pO. li wiee.oli ..... 

W uiedlliel~ i h,ift& 

.... ~wa pr~edstawjenia 
1 .. o,4~ - 2-iI o S·ej 

-~. Prmnaczam rs. B na Ocbronkę katol. 
Za. łusk:\we Iladeslanle wiadomości o obszernym po· 
koju do odnajęcia, Pl·zy przyzwoitej r odzinie, lub 
o pokojn z kuchnilł w czystym, porządnle utrzymy
wanym domu, IV bllzkości Pasażu Meyera. 

Oferty 1I0d lit. Z. Z. 6. przyjmuje Adminisira
cya. "Dziennlka.". 

. . 

p lówny Sklad W IN 

E. SZYKIER 
poleca szanownej publiczności na nadchodzące święta 

wielki zapas wszelkich gatunków 
...... IJT J. N. __ 

Świeżo D;łdszeqt pelny ładunek (64 beczki) z r. 1888 

wyboruy.:1I \V~GIEnSKICU WIN Z wlnsllego wllloll\'allia, 
które szczególniej po1eo.'\ się szali. konsumentom 

Ceny bardzo umiarkowane . 
540-3- 4 
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