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_ . . I cy gi~ Z ludzi, którzy tylokrotoie dąli··<lo· I Projekt był poddany pod ocenienie zuauych ciągłe spory z administracyą i okolicznemi 
Z p01Coclu S~Vtęw uroc"ys!.f!!Io 1U (bul' I wody swojej dba10ści o dobro i pomyśłnogć w galęzi kaualizacyi i wodociągów inży· mie zkailcami o zanieczyszczanie ściebmi 

d;isiej";Y/Il, numL"l' łlaStęplly 1I:yj(l=i.e '00 miasta, którzy, jak to widzimy i IV ,;hwili I nierów sllecyalist iw, a uzuany przez nich miejskiemi i fabrycznemi przyleglej okolii:Y. 
IC/twe/;. • obecnej, nie szczędzil szlachętnych nsiłowRlI za zupelnie odpowiel1ni dokonanym studyom Ogólne zarysy prOjektu kanalizaąi iwo· 

i ofiar pieniężnych na cele ogól ue, zająl i 110 potrzeb miasta zastosowany, został docil}gów są. następujące: 

Kanalizacya i wodociągi 
=l.a.sta. Lod.zl . 

się gorąco sprawą aseni7.B.cyi miasta drogą ostatecznie pl'zygotowauy IV formie przez Miasto Łóilź zajmuje obszar 1,.t6t he· 
urządzenia systematycznej kanalizacyi iwo· ministel'yum wymaganej. ktarów = J ,340 dziesięcin, czyli około 13 
dociągów. W tyOl celu już z wiosną 188U Koszt przeprowadzeuia tej ważnej dla wiorst kwadratowych, mieszkańców liczy 
roku zawezwał inżynierów specyalist<lw miasta melioracyi obliczouo: za kanalizacyę około 180,000, w tej liczbie robotników 
IV gałęzi hydrauliki, pracujących przy b· na 1.650,000 rs. i za wodociągi na 3,350,000 okolo 30,000, a możua przypuszczać, że 

W tf'J ważnej dla miasta ne8zego kwe· nalizacyi Ol. Warszawy, pp.: Józefa Slowi rs., czyli razem na cale przedsiębierstwo w uiedlugim czasie liczba mieszkańców 
styi, w ostatuich cza ach pojawily się kowskiego, Arnolda BronikolVskiego i Wla- pięć miliouów rnbli srebrem. dojdzie do 200,000. Posesyj w mieście )j
w niektórych pisma~h al·tyknly zawierające dyslawa Kamińskiego, którym polecił wy- Je(lnoeześnie komitet zają.1 się obmyśle. czy się około 1,500, fabl'yk z motol'ami pa
w sobie niedokładne wiadomości. Ponie- konanie przedwstępnych studyów technicz- niem śl'odków zebrania tego powaźuego rowemi około 200 i wiele innych nienźy
waż niedokładność tego rodzaj n może stać nych i porządzenie projektu i planów ka· kapitałn. Za najwlaściw8ze uznanem bylo wających Ilarowycll motorów, którycu licz
się powodem błęallych sądów o samej 8pra- nalizacyi i wodociągów dla III. Łodzi *). zOl'gauizowanie towarzystwa akr.yjnego i ze · bę, ważniejszych tylko, można podać IVpl·Zy· 
wie, powikłaćjl} i odwlec, z wielką szkodą Wymienieni inźyniel'zy, do grona któ· bmnia potrzebnego funduszu dl'ogl} emisyi bliżeniu na 800. 'l'opogratlcznie miasto 
dla miasta, 1'00'ządanem jest przeto jaknll:j· l'ycb następnie, w mipJ~ce inżyniera W. Ka· akcyj. Wszysc:y bez wyjątku czlonkowie leży na wzniesieniu pomiędzy basenami 
dokłaclniejsz~ wJja~nienie wszelkich wątpli· miJiskiegQ, wszedł Kazimierz Sommer, przez komitetu oświadczyli gotowość zostania za· rzek: Bznry, Pilir,y i Warty, mniejwięcej 
wości drogą dyskusyi publicznej. Wyraża· ciąg roku 1886, 1887, 1888 robili studya lożycielami towarzystwa. Tym sposobem na pochyłości ku Warci.e. Wzglę(lem 1Il0· 
jąc wię~ ze swej strony gorące życzeuie, techniczlJe w mieście i jego okolicach. Na pnez lluzial swojemi funduszami w tern po· rza Baltyckiego wzniesienie miasta jest 
Ażeby sprawa była załatwioną jaknajpo- pods~wie. tak zebranych dauych teclllli- żytecznem dziele (lali realną podstawę 122 sążnie nad poziom morski. 
myślniej i jaknajrychlej, podajemy poniżej CZUYCII, sporządzili kompletny nowy plan pl·zellsiębiersl.wu. Ze względu na zaludnienie, zajmuje szi)· 
artykul przedstawiający jej stan obecny, Ul. Łodzi , na który wnieśli wszystkie hu· IV dalszym ciągu komitet, zawezwawszy ste miejsce \V rzędzie miast paillltwa i nie· 
a pochodząc) ' od osoby kompetentnej i ży- dyuki, mieszkalne, faloryczne i przemy slo . do rady swojej prawnika, p. W. Małkow- pośledniej ze też miejsce należy mn się ze 
wo interesującej slę urzeczywistnieniem do· we, ulice i place; Ilrzevrowadzili n:welacye, skiego, polecił mu wspólnie z inżyniel'allli wzgIęlln na rozwój przemyslowy i fabl 'Ycz
nioslego projektu . Jednocze~nie otwieramy mia,sta i okolic we wszystkich kiel' ullkach, wypracowauie ustawy dla projektowane-I ny. Jeżeli je(!nak wzrost ludności, ro;wój 
szpalty naszego pisma dla możliwej dy. s~orządzili plan topograficzny ze wskaza- go towarzystwa. \V tensam sposób wy- przemysłowy i handlowy przedstawiajlj. się 
sknsyi. nlem systematów woilnycb miasto okalają· pracowano i projekt kontraktu z mia· zupelnie zadawalniajl}co, to warnnki hy· 

Przedewszystkiem nałeży nam przypo· cycb; nakoniec przygotowali wszelkie te- stelll, w którym określone są obowiązki gieniczne, w jakicu żyje i PI'Mnje Iicznl\ 
mnieć, pisze autor wzmiankowanego arty· chniczne pl'uBle i wyrachowania niezbędne tow;u'zystwa względem miasta i mieszkań- ludność, zamieszkała IV pobliżu fabryk i 
kulu, że potrzeba skanalizowania miasta dla przedsiębierstw3. Opierając się na tak ców, a także obowiązki tychże 1V7.glo;· zaklar1ów przemysiowych, są prawie 1'070· 

j dostarczenia mn zdrowej, r.zystej i obfi· obfitym materyale technicznym, w ciągu Ilem towarzystwa. paczliwe. 
tej wody, była już od d:\lVna uznaną 1889 r. przystąpili do sporzl}dzen;,\ »roje- Obecnie projekt i plany kanalizacyi i Li~zne bardzo nieczystości miejskie, do· 
i w: 1lI"7.erlnwpj fOJ'mip. R.\c-nn~ta.t.flwana. Jesz- ktu i olanó.lv kanaliza4"j . wodoc.hurów m \'l.ililoc..iiMt(u.v nL ,,~, p"oojQl.:-t. U lAwy to. D\OW& i u\i.e"Lna O\'a:~ kieki fa.\n-ye7.ne.. ,,\~
tze bowiem IV styczniu 1886 roku zwoła- Łodzi. r-;atlmienić wypada, że. w pl'&CacJI IVRI'zystwa akcyjnego, oraz projekt kon· mając naturalnego odplywu ao wielkiej 
nem bylo do magistratu zebranie fabrykan- tych brat czyuny udzial wany wspólpm· t~aktu zalożycieli, a respective to warzy- rzeki , jak to ma miejsce we wszystkich 
tów i obylvl\teli miasta, które, uznawszy cownik Leseps'a, ś. p. Stanislaw Janicki, stw.\ akcyjnego z mil\stem, przedstawiają prawie innych miastacll. gromadzą się od 
urządzenie kanalizacy i i wodociągów za a także inżynIer Lindley niejedną cenną się do 7.atwierdzenia właściwym władzom. wielu lat IV kalllża.ch mili. ·to okahLjących, I 
naglącą spJ':\wę mif'Jską, wybl'alo z pomię- uwagę do niej dOl·zucił . Jeżeli usiłowlLllia i rezultaty trull6w ko· a splywając <lo strumyków .Jasieli i LÓI\-
dzy ~iebie komitet i poleciło mil zająć się Autorzy projektu nie pominęli w sIVokh mitetu, który uzialal IV imię udzielonego ka, zanieczyszczaj/} wszy~tkie Ill'Zylegle t 
wykonaniem powziętego p~stanowienh\ . I zam.l'sład~ już i~tniejącyclt urzl}dzell as~ni- mu IlI'zez miesz~alicólV mi~st'L mandatu i wotly i niosl} .zarodki wS7.~lkiej zal'aźllwej , 

Do skladu komitetu zatwlerdzonego przez zacYJnych dla mlast fabrycznych za graUlcą, lIadal spotka Się z poparCIem ogól n, to choroby na Wielką otlległosć. Gdyby obec· 
decyzyę J . E. Gubematonl weszli: prezes znajdujących sią IV podobnych do Łouzi niewątpliwie z rokiem przyszłym można bę - ue polożenie bez zmiany n8thl utrzymanem 
, . ;Edwarcl Herbst, wice·prezes p. Ludwik warunkąch klimatycznych i topograficznych. dz ie przystą~i6 do rozpoczęcia tego tak bylo, to można prawie obrachować c~as, 
lIeyer, czlonkowie pp.: Karol Scheibler, ważuego i pOlyteczuego dla miasta dziela.. IV którym wszystkie wody i I'leki okohcz-
Juliusz Reinzel, l. K. Poznailski , Juliusz .) Co do togę punktu mUlimy nĄdmieuić, Ż. we- Władza I'z~owa bardzo przychylnie odllo, Ile będą zatrute spływającemi do uich lub: 
Kunitzer, Gustaw Geyer, Henryk Grohman, dtulf IIs.zych informacyj, wymienieui il).żynierzy si się do Pl'ac komitetu, gdyż zaprowadze- przesiąkającemi w głąb ziemi, odchodami 
Robert Riedel'man senior, M. Silberstein, podjęli stU(!yl\ teeblli,,zue i prace okolo 'porządz.- nie w mipście Łodzi kanalizacyi i wodo- ludzkiemi, nieczysto>lciami domowemi i 
S. Rosenblatt i sekretarz p. Woiciech Op· ni& lIrojekto i planów kanali •• eyi i Wo<lOClągóW ,II. ciąa.,6w mrl"kałnie IJOpl'awi IVal'Uuki hy. mieiskiemi, oraz ściekami fabrycznemi. T"· 

J m. Łodzi, E wł&:9nej iaicYl.tywy i na własne ryzy· J 'J ol 

peln-BronikolVski. Komitet ten skladają · ko. (Przyp. ROll.) gieniczne miasta i usunie raz nazawsze I pem tak zatrntej worly je t staw w CłH\' 

10) --- -:-- 1 stencya,- 'I'zrostl dobrobyt -pruistlva.- ~I i Iw~ybrany godfami wojskowemi-:-Na ChÓ. ] chcą i~ć na ModeoęI 'l'oskani'i, gdZie, jak j 
B e r t a v. S u t t n e r. Slowa te zamieściłam IV dzienuiczku i rze śpiewano Requiem, a obecni-po wię· wiesz, pan uj I} z cesl\l'kim (Iomem spokrell" 

powtarzałam je sobie; przypominaly mi one kszej części czarno uurane kobiety - pla.· nione dynastye, a nawet na Rzym, na pll.' 
moje dawne poglądy, zmienione od czasu ka.1i na glos. Każua nietylko za swoim pieża! Oddając czasowo Lombardyę. Zl\. 

~ + 

ZŁOZMY B O 
Powieść z Życła. 

p f wyjazdu Ama, pod wplywem strachu i li- ukochanym, ale i za wszystkimi zmarłymi: trzymujemy sobie Wenecyę, a zarazem mo
tości. Teraz chciałam do nich powrócić, o"ni przecież wszyscy razem za nas, to jest żerny wespl'leć południowe włoskie miast:!. 
szukać pooiechy w myśli, że mój ukochany za kmj, honor naro(lu, złożyli swe życie i kon papieski. Widzisz więc, ze z czysto 
poległ za wielką ideę, że moj e nieszczęście IV oBerze. A pozostali żollliel'ze - genem- politycznych względów i dla ntrzymani, 
było niezbędne dla poparcia tej idei. łowie, oficerzy i wojsko przebywające \v równowagi eUI·opejskiej. . / 

(9alszy ciąg - 1J1lll''; M'. 245). Ciotka znów pocieszała mnie w inny Wiednin - zapelniali tylną nawę, wszyscy - Tak, widzę to, ojcze - przenvahm-
sposóh. pod bronilh gotowi wstąpić w śla(ly pole- ale czemllż te względy nie przeważyły jesz· 

Bliższych szczególów o śmierci Arno nie - Nie placz-mówila- nie bądź tak sa· glych towarzyszy bez waballia, bez obawy, cze przed l\fagento? - (lodalam z goryczą· 
mialam wtedy; znaleziono go zabitym, po· molubna, aby płakać za tym, który szcz~. bez tnvQgi ... Tak, z dymem kadzidel, mu· Potem, cucąc inny kierunek nadać 1'01.1110-

chowano, to i wszystko czego dowiedzieć śliwy Wśl'ód świętych siedzi i z błogosła· zykl} organów i płyn'lcemi łzami, wzbijała wie, zwróciłam uwagę na dzisiaj nade 'zle 
~ę mogłam. Prawdopodobnie ost.~tnią myśl wieilstwem spogląda. na ciebie. Dla połe- się do nieba mila Bogu oBara, a wzamian z Wiednia książki. 
przesiał mnie i ukochanemn dziecku._ osta- głycl1 na połu bitwy, B6g przygotowal naj. splyną pociecliiI i blogoslawieilstwo na tych, pójrz tu, pros7.ę - muwillLm - księ· 

linią pociechę dalo mu przekonanie, że spel- wspaniałszą siedzibę .. . szczęśliwi są ci, któ· którzy wznieśli teu katafalk... garz przysyla nam różne nowo~ci, amie· 
nił swój obowiązek-więcej niż obowiązek... rycu powolał do siebie w chwili spelniania 'rak my~lalam w6wczas. 'l'emi słowy dzy innemi i nowowydane tlzieło angie). 

- Jesteśmy pobici - powtul'lyt ojciec, świętego obowiązku. Po męczennikach, naj· przynajmniej opisnję calI} uroczystość w skiego uatnrali ~y DlLrwinl\: ,O IIOcho(lze-
siadając przy mnie_ większl} zasługę mają w oC7.ach Boga po- dziellniezku. niu gatunków," na które szczeg,ilny kla.-' 

- A więc polegli napróżno z/ożyli swe legli żołnierze. W jakie dwa tygo(lnie I bitwie pod dzie nacisk, mówiąc, że jest bardzo zajmu· 
iyeie w ofierze-weskhnęlam. I - Mamże więc cieszyć się, że Arno... Solferino nadeszła wiadomo 'ć o pOalJisa- jące i posiada epokowe zn&czenie. 

- Poległym T.llzdrości6 można, iż nie - Cieszyć nie, ale z poddaniem swój los nin warunków pokojowych w 'ilIafrsnca. - O I mnie niechaj da. pokój! Któt 
doczekali takiego wstydu. Ale my nie da· I znosićl '1'0 jest próba, którą Bóg zeslal, Ojcie<: silil s i ę wytłómaczyć mi, że pokój IV tak ważuej, jak obecna chwili, może my
my jeszcze za wygraną, chociaż na razie aby cię oświecić i w wierze umocnić. ten ze względów j)(,litycznycb był koniecz· śleć o podobnych bzdurstwach ~ hkiei 
ma być zawarty pokój. - Więc żeby mnie wypróbować i oświe· Ilością; odpowiedziałlLUl, że w każdym ra- epokowe znaczeuie mieć mOŻE; lila nM cizie-

- Dalby Bógl-przerwalam_ - Dla mnie cić, musiał Arno... zie chętnie o nim slyszę, bo kładzie koniec lo traktujące o zwierzęcych I roślinnych 
zapóźno co pmwda, ale tysiące innych u- - Nie dlatego. Ale kto może pojąć nie- mordom i klęskom. Ojciec wszakże uważał e:aŁunkach? Zjednoczenie mil!. t \ lo kich, 
niklUj. dopohnego losu. zbadane wyroki Opatrzności? Ja nie czuję za swój oloowiązek szeroko wytłómllczyć hegemonia Austryi IV związkn niemiecki(1l 

- Ty zawsze myślisz o sobie, o poje· się na silach. mi całe polożenie. to są donio le wypatiki, mogące zIlWaźSl! 
IIYilczych ludziach, a. tu chodzi o całą Au- Jakkolwiek slowa ciotki zawsze wywo· - Bo nie myśl - mówił - że się boi· IV dziejach luuzkości i ° nicb w~(>omiłlal! 
slt·yę. Iywaly podobne uwagi , \V glębi duszy chę- my ... chooiaż pozorn ie robimy us tęl'stwa, będzie historya w cza ie, gdy o tem 1\0-

- A czyż ona nie składa się z pojedyil' tllie po~dawalam się mistycznemu nastrojo· ale nie zapominamy o naszej godności. gielskiem dziele pamięć zaginie znp~llIie. 
czych .Iudzi? wi, cieszl}c ię myślą , że ukochany IV nie· Gdyl:!Y o nas samych chodziło, to glupia Zapami~taj sobie, co mówię. 

- Zycie pailstwa, moj& uziecko, jest bie odbiera Wraz za łnionl} nagrodę, a na porażka poci olferino nie byłaby na klo- Zapamiętałam te słowa. 
dłuższe i waitUejsze, niź życie jerlnostki. ziemi zostawil niezatartą, chwalą okrytą uila do u~tępstw... wysłalibyśmy je zcze Upłynęło lat cztery_ Siostry mlJje, tiu· 
Ludzie umierajl}, pokołenie za pokołeniem, pamięć. z jeden korpus, a. nieprzyjaciel nmykalby rosIe już panny. miały być llrzedstllwiollll 
a pailstwo rozwija się, wzrasta w slawę, Jakże budująco, chociaż i boleśnie (lo- co sił stal'Czy. Ale, widzi 'z ~ral·to, tu cho· U dwom i z tej przyczyny ulecydowlI.łl\iU 
~ielkość i potęgę , lub upacla i ginie, jeżeli działało na mnie świetne nabożelistwo, orl- dzi o iutere y ogólu, o za.satly. Zaniecha- się wystąpić znów "IV ~IViecle·. Czas 1.1'0-
lllne palistwa go zwyciężą. Dlatego naj- prawione w kościele św. ,,' tefana w dniu liśmy chwilowo walki, aby wystąpić w obro- bil swoje i ból mój II ' mierzyl się IV 1.11. 
Ważniejszym j naj wyźs~ym celem, do które- naszego wyjazdu. Bylo to uabożellstwo za I nie zagrożonych włoskicu księztewek, IUI pełności. Po roz(lac.zy nastąpił smutek, 110 
go każda jednostka dążyć i za który lJ- poległych na obcej ziemi. Pośrodku stlll kuke czycha sardYliski lVó(lz zbójów \VI'I\ ~ smutku tę knota, tęsknota. zmlenił& il: 
IlIrzeć zawsze gotową by~ winna, jęst egzy- ołbrzymi k,ataJ"alk, setkami świec ot9czony z francn~kiłll katem. Przecie.l ci wllnrlale w obojętno ć, a. z uiej wytrysła nowa. elle 
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chułach, wszystkim dobrze znany, w wo- Trudniejsze do zwalczenia7adauie przed- Łódź takowych na zaspokojenie swoich po- mającą dywidendą. Powodzenie tych tl)-
dzie którego nstaje wszelkie organiczne stawił projekt wodociągów. Główną tego trzeb w dostatecznej ilości nie posiada. warzystw z jed',ej strony, & z drugiej cia
życie, niema ryby ani żaby, wydziela się ]lrzyczyną byla ollleglogć więk zych rzek, Dla celów kanalizacyi wypadałoby więc gły przyrost Indności w Łodzi i r07.wÓj 
tam cuchnący gaz, dobrze znany tym, któ- z kt6rych możnaby było czel·pać wodę zualeźć fundusze w obłożeniu znacznemi przemysłu, zapewniające kon umentów dla 
rzy drogą nad stawem przej6'ldżać muszą. woloą od z.mieczy zczenia lóUzkiemi ście- podatkami mieszkaliców miasta i właści- przed iębierstwa, powinny przekonać wszy_ 
Nad tą wodą C'Lłowiek żyć nie może, bez kami. Myśl dobywania wody gruntowej i cieli fabryk, co niewątpliwie tak dla je- tkich, którzy mogliby uważać kapitał 11-
narażenia się na ciężkie i nieprzewiclzialle zaskómej musiała być pOrzucouą, jako dnych, jak i dla drugich stałoby się wiel- żyty na to poważue przedsiębierstwo, jako 
choroby. technicznie nieznajdująca uspl"&wiedliwie- kim ciężarem. Projektowane towarzystwo, pieniądz bezpowrotnie stracony. Ł6d'lkie 

Smiertelność, która w projekcie kan ali- nia, a także z powodu, że wszystkie te zbiel·ając fundusze drogą emisyi akcyj, u- towarzystwo wodociągowe cieszyć się 1I1~
zacyi Warszawy wykazanI!- była na 43 na wody są j uż oddawua zakażone wsiąka- walnia obywateli od tego ciężarni na ich że temsamem powodzeniem, jak i podouuei 
tysiąc, IV Łodzi większy daje stosunek. jącemi w grunt §ciekami. udział wypadnie tylko płacić za dostarczo- towarzystwa w lIlllych mia tach. 
Stosunek ten jest o wiele mniejSZY w Pe- Większych rzek przyległych miastu jest ną sobie dogodność klInałów i za zdrową O ile w Łodzi samej zebranym \)yć mo. 
ter8burgu , pomimo złego klimatu tego mia- trzy: Pilica, Bzura i Wartai z tych pierw· i czystą woclę, której tel·az nie mają . Gdy- że kapitał potrzebny dla urządzenia kana
sta, lllnit'jszy w Moskwie, nie mówiąc już sza w najbliższem miejscu leży na 0<11 e- by kanalizacya nie przyszła do skutku, Lo lizacyi i wodociągów, na pytanie to 011110-
o miastach zagranicznych, w których, jak gloHci 45 WiOl·St i niżej od miasta o 41 wobec stanowczego wymagania wladzy za- wiedzieć nie jesteśmy w stanie. Zd~je nam 
naprzykład w Berlinie, stosunek dosięga sążni, druga niesie wody zanieczyszczone prowadzenia asenizacyi ścieków, z kouiecz- się jednak, że znaczna część kallitału ak. 
zaledwie 23 - 25 na tysiąc. ściekami Łodzi i Zgierza i dopie,·o około nośc.i każdy z wlaścicieli fabryk znalazłby cyjnego I'owinnaby być w Łodzi zebrrulR 

Wobec takiego stan n rzeczy nic dziw- Łowicza moglaby być przydatną dl .. celów s ię zmuszonym do zaprowadzenia u siebie a to dlatego, że leży w interesie samyci; 
nego, że asenizac.l'a miasta była przedmio- wodoci~gowych, t. j. na odłegło§ci 45 częściowej kanalizacyi z dezinfekcyą śeie- konsumeutów, ażeby przedsię'Jiel"stwo 1"'0· 
tem poważnych usilowail miejscowych 01"- wiorst moglaby być użytą, leży jednak ni- ków i aseuizacY'ł wody. Koszt takich czę- wadzonem była. pu.edelfszy.st.kielu z kOl·Zy_ 
ganów władz rzą(lowych. Usiłowan ia te źej od miasta na 71 sążn i , trzecia, Warta, ściowych kanalizacyj bylby bardzo znacz- ścią dla nicu samych, co jedynie moźliwem 
jednakowoż l·ozbijały się zawsze i glównie lll'~y na odległości 43 wiorst i niżej 0·50 ny, nie m6głby być mniejszym jak 10,000 jest wledy, kiedy główny lHlział przypa_ 
o brak funduszów, któremi możuaby prze- sążni. Z tego względu autorzy projektu rubli dla każdej fabryki, a ponie waż więk- dnie na łódzkich obywateli. 
prowadzić radykalną melioracyę, za pomocą zwrócili swoją uwagę na przypływ Warty, szych fabryk jest okolo 200, to Zllałl''Y , ze 'ł'emi pobieżnemi uwagami koń6zymy 0-

systelllatycznej kanalizacyi, nie mówiąc Grabię , odleglą na 35 wiorst i położoną na cele asenizacyjne, osiągane 7,0. pomocą gólny szkic projektowanej dla miast:!. ka
już o innych trudnościach miejscowych i od miasta niżej o 35 sążni. Rzeczka ta, częściowej kanalizacyi , wypadłoby wydać nałizacyi i wodociągów. 
tych, które powstawały i z tego, że aseni- aczkolwiek niewielka, niesie wielką obfitość dwa mi.łiolly rubli, t. j. więcej, aniżeli wy- Nie wątpimy, że uwagi przez uas wy. 
zacya miast jest uabytkiem nowszych cza- wody, posiada zlewną przestrzeil około nosi anszlag projektu. powiedziane znajdą odgłos IV opinii cz.\'tel· 
86w. Archiwa rządu gubel"lliałnego i ma- 600 wiorst kwadratowych, przeplyw" przez Przypuściwszy nawe t, że, jak to w myśli ników naszychi z naszej strony ufni jeSŁa
gistJ·atu miasta zachowllją ślady tych usi- l esistą okolicę, tworząc jeziorka i stawy, niekt6rych powstaćby mogło, gl"Opy wła- śmy, że interes, zuajllujący się w ręku tak 
łowail. doskonałe, naturalne rezerwoary wody, tak ścicieli fabryk zbierałyby się w celu two- wytrawnl'eh i z&sluż,onxch ludzi; skład~ą-

Wladza ciągle ponawia rozporządzenia, że '/ . część wody tą rzeką przepływająci'j nenia wspóluych zakhdów asenizacyjno- cych Komitet kanalizacyi i wodociągów, 
nakazujące wszystkim właścicielom fabryk jest zupełnie wystarczającą dla potrzeb dezinfekcyjnych, to nie ulega wątpliwości, szczęśliwie doprowadzony zostauie (lo koił
w Łodzi asenizacyę i dezinfekcyę gcieków, Łodzii uakoniec woda z tej rzeki, poddana że uje zaoszczędzonoby wyuatk6w, truduo- ca i że uiezadlugo w Łodzi bęuzie można 
ale i ten środek radykalnie zaradzić złe- analizie, odpowiedziała wszelkim wymaga- "ci w ugrn powaniu byłyby wiełkie , a cza- oddychać zdl·owem powietlozem i pić czysta 
mn uie jest w możności. niom i przedstawiła się l epszą od wody sami niemożliwe do pokonania, a IV rezul- wodę. . 

Zdania hygienistów krajowych i zagra- Pilicy i Bzury, a także lepszą od wody tacie wszyscy fabrykanci widzieliby się 
nicznych, które ujawniły się przy dyskusyi wiślanej do wodociągów warszawskich zniewolonymi do podzieleuia się ua dwie 
o kanaljzacyi Warsza wy, stanowczo orze- użytej. wielkie grupy związków kanalizacyjnyclt, 
kły, że jedynie korzystną i cel osiągającą Projekt więc zamiel·za ciągnąć wodę że· czyli do urządzenia ogólnej częściowej ka
jest kanaHzacya spławna, połączona z wo- laznemi rurami z rzeki Grabi z odległości llalizacyi, która nie odpowiadaj4c zalożo
dociągami, dostarczającemi zdrowej, czystej 35 wiorst i pompować ją' do ŁOllzi ' na wy- nemu celowi, pochłOllęłaby więcej kapitalu, 
i obfitej wody. 'l'ą drogą tei autorzy I)ro· sokoSć 35 sążni, do rezerwoaru ua wyso- aniżeli kanalizacya systematyczna. 
jektn dążyli clo osiągnięcia zamier7-onego kim punkcie urządzonego, skąd rozchodzić Wobec istniejących potrzeb hyglenicz. 
celu zupełnej asenizacyi miasta. się będzie na najwyższe piętra (lornów mie- nych miasta, wobec korzyści niewątpliwych, 

Pl·ojekt przez kąmitet przedstawiony szknluych i fab'·yk, zasycać miejskie fon- jakie kanalizacya miastu przyuiesie, wobec 
proponuje systematyczną klualizacyę mia- tanny i hany pożal"lle. możliwych ewentualności finansowej natu
sta i fabryk, której zadaniem ma byĆ od- 'rak urządzona kanalizacya i wodociągi ry, zdaje się, że jedyną odpowiedzią na tak 
prowadzanie nieczysto§ci i ścieków rabry- kosztować będą poważuą sum ę, 5,000,000 sluszue wymagania władzy, będzie stano w
cznych, podwórzowych, domowych oraz rubli. której ma dostarczyć emisya akcyj cze przystąpienie wszystkich możniejszych 
:klozetowych, za pomocą kolektorów mm·O- towarzystwa, do przyjęcia udziałów w kw- obywateli do przedsiębierstwa kanalizacyi. 
wanycu, polącZQuych z siecią rur sztein- rem, IV charakterze założycieli, oświadczyli Prawidłowa kanalizacya funkcyonować 
gutowych, z któremi domy mieszkalne i gotowość wszyscy członkowIe komitetu. nie może bez odpowiednich urządzeli wodo-
fabryki łączyć się będą. uj ścia każdego W koilCU wypada nam dotkuąć niektó- ciągowych. 'l'echnicy specyaliści w tej ma
z kolektorów (będzie ich dwa), projektuje rych zarzutów, czynionych projektowanemu teryi stanowczo to już orzekli . W. Ło(lzi, 
się urządzenie stacyj oczyszczających, '" IJI·zedsiębierstwu, jakie do nas doszły. jak wiadomo. nietylko uiema zdrowej i 
:których spływające kanałami ścieki hędą Przedewszystkiem koszt przellsiębierstwa czystej wody zdatuej do picia i wszelkie
.. iI) "'<I .. ha.lllc.1.nie i zapomocą :rodków cbe· (Jrzeraża niekt6rych obywateli naszych i go domowego i fabrycznego użytku , ale 
mlczn ell dekantować, częścl pljnące o{1 OaJą. eH] ~ry zeC T.(l3nla, ~e ui!;' ha..-- 1,1oo.'W-6t; ba. '""Wottn.T kbóroj oi.~ d..o tyoh f'oUW 
stalych oddzielać. (}Lęści tluste, obfite 1\' ma zebranI} lIie będzie. używa, oprócz swojej szkodliwości, jest do-
odcllOdaclJ ludzkiclJ i ściekach, będą się Rzeczywiście, koszt anszlagowany przez starczaną IV ilości niedostatecznej . 
również oddzielać i wraz z częściami sta- projekt jest duży, na pierwszy rzut oka Miasto, uie posiadając rzeki, musi szukać 
lem i dezinfekowauemi, stallą się przedmio- wydaje się ogromnym, ale przy bliższem wody dla swojego użytku we wnętrzu zie
tern handlu , w postaci t.łuszczu przydatne- wniknięciu IV kwestyę, część finansowa pro- mii ile ona wal·ta, powiedzieliśmy wyżej. 
go dla celów przemysłowych, lub nawozu jektu, tak w stosunku do podjętego zada- Studnie nasze są wiercone na głębokości 
tyle potrzebnego dla wycie liczonych p61 , nia, ochlanych uslug miastu, jak i pod dosięgającej 1,000 stóp i więcej, pogłębia
okalających Łódź. który niewątpliwie za- względem ekonomicznym, w korzystniejszem ne co rok, gdyż poziom wody w nich sy
pewui obfite plony prtyleglyw majątkom. przedstawia się świetle. stematyczuie się obniża, a niejednokrotnie 
System taki kanalizacyi odpowiada wszeł- Zwyczajnie urządzenia kanalizacyjne bu- się zdarzało, że pomimo znacznych kosz
kim potrzebom sanitarnym i ekonomicznym. dują s ię na koszt funduszów miejskich. tów wykładanych na wiercenie, studnia za-
tlo życia. ZOildwam si~ pewuego poranku , moim synelil"Rrulo lfern", jedynym celem, wodzi i wody nie daje i wypada w drugiem 
ze świadomością, iż należę do wybranek 10- miłością , jasnym punktem na horyzoncie miejscu rozpoczynać nową robotę, co razem 
su : mam lat dwadzieścia trzy, jestem pię- mojego życia. AżelJy módz być (llall z cza- z kosztem maszyn i personelem obslugllją
kna, bogata, wysoko postawiona, wolna, Sem dobrą nauczycielką, a póżuiej razem cym takowe, poclnosi cenę w~dy do 10 kop. 
jestem matką najmilszego chłopczyka i człon- postępować za rozwojem wiedzy, chciałam i wyżej za 100 wiader. Nje o wiele drożej 
kiem klJchającej rodziny - czyz to nie llo- sobi~ przyswoić jaknajwięr:ej wiadomości i wypad nie i woda dostarczana z wodocią
syć, aby czuć zadowolenie z życia? Kró- IH·zytem czytanie było jedyną rozrywką, na gów, zwłaszcza konsumentom znacznych 
tki l·ok pożycia małżeńskiego jak piękuy ktÓl·ą sobie pozwalałam, więc rzuciłam się ilośc i. 
dawno prześniony sen, żył tyłko w pamię- , znów do skarbów zamkowej biblioteki. W ubiegłem leoie niektóre fabryki W Ło
ci. To prawda, że w piękuym moim hu- Szczególniej pociągala mnie dawniej tak dzi, z powodu braku wody, musiały były 
zarze szalenie byłam zakochana i czułam I Inbiana nauka historyi. W ostatnich cza- na czas pewien stanąć, inne znowu znajdo
się z nim bardzo szczęśliwa i rozstanie spra- sach zapał mój do wojen ostygł bardzo wały się IV poważnej obawie tej przykrej 
wiło mi wiele smutku, a ut,·ata o straszną wobec strat, któ,·e mnie osobiście tak głę- ewentualności. Chociaż więc przemysłu fa
bole.lć mnie pl·zyprawiła, ale to jnż min ęło , boko dotknęly, myślalam, że odpowiednią orycznego na wo(lzie wodociągowej opierae 
minęło... Miłość moja dla uiego nie zapu- lekturą obudzę go znowu. nie możua, ale lUoże ona w danych razach, 
licila jeszcze tak głęlJoko swych korzeni I IV samej rzeczy przynosiły !ni czasami dła niektórych specyalnych gałęzi fabryka
w moje duchowe .ja·, aby cios odebrany pewną ułgę opisy bitew i bohaterskich czy- cyi, a zwłaszcza dla drobnego przemysiu, 
pozbawił go sil żywotnych i na to żyliśmy nów jeunosteki poległy mój lUąŻ i ja, wdo- oddać znakomite uslugi. \V Szwajcaryi 
zbyt krótko ze sobą. Uwielbialiśmy się wa po nim, stanowiliśmy przecież cząstkę w wielu lUiejscach wodociągi dostarczają 
jak para kochanków, ale tego zlania się równie wzniosłej karty dziejowej. Ale 1'0- motO1·ów, poruszających domowe wa,·szta
duszy z duszą, serca z sercem, tego wza- ciechy tej doznawałam tylko .czasami," ty rzemieglnicze. Gdy przl'tem zwrócimy 
jemnego szacunku i przyjaźni, który wy- nie zawsze. Do tego nastroju, w jakim uwagę na tę ważną okolicznośc, że zdro
kwita między małżeństwem po długim sze- mlode dziewczę za ideał szczęścia uważało wa, czysta i obfita woda jest pierwszym 
l·egu lat wspólnie dzielonych radości i smu- los Joanny d'Arc, powrócić już uie mogłam. warunkiem hygienicznego życia, co zwł&sz
tku - tego między nami nie było . Ja dla Te pochwaln&}yrady, towarzyszące zawsze cza dla miasta fabrycznego z licznI} robo
niego nie byłam uajdroższą, naj niezbędniej- opisom bitew brzmialy teraz dła mnie tak czą ludno§cią obojętnem być nie może, to 
szą cząstką życia, bo w przeciwnym razie fałszywie, tyle w nich było pustych slówek, stanowczo przyjdzie uznać zaprowadzenie 
czyżby z takieru weselem i bez kouieczno- że wobec okropności samej bitwy robiły na wodociągów za takąsamą konieczność dla 
gci odjeżdżał odemnie ? Jego regiment nie mnie takie wrażenie, jakgdyby miedzią pła- Łodzi, jak i urządzenie kanalizacyi syste
wyruszył z Wiednia. Przytem IV ciągu co no za prawdziwe perly. Perły to życie, matycznej. 
tych czterech lat odmieniłam się bardzo: czyż Stal·CZY za nie kilka pochwalnych fra- Na ostatnim "fllięrlzynarodowym kongre
zakres moich myśli rozszerzył się znaczniei zesów w histOl·yi 7... Niedlugo wyczerpa- sie medycznym w Wiedniu, znakomitość 
nabylam wiadoUlogci i wyrobiłam sobie po łam cały zapas dzieł historycznych biblio· europejska, dr. Brouardel, orzeki, że gorą
glądy, o ktÓl"ycb, zaślubiając Arna, pojęcia teki zamkowej. Poprosiłam wtedy nasze- czka tyfoidalna w 90 wypaukach na 100 
nawet nie miałam i nad któremi - teraz go księgarza o przysianie mi czego g no- udziela się za pośrednictwem wody ni y
osądzić mogłam-i sam Arno nie zastana· wego. Ksip'g:!.rz uadesłal .Historyę cywi- wanej do picia i gotowania pokannów. 
wiał się uigdy. Gdyby więc teraz ożyj, na lizacyi", Buckle'a, wzmiankując, że to clzie- Wiemy, jakiej Łódź używa wody! Któż 
wielu punktach bylibyśmy dła siebie obcy. lo jest nieskończone, ale wstęp, zawarty więc, wobec tego, może nie stanąć po stro
Zmiana ta we mnie nastąpiła zwykłym bar- IV dwóch tomach, tworzy już samą w so- nie projektu urządlenia dJ8I Łodti wodocią.
dzo biegiem rzeczy: po pierwszym roku bie całogć i wywolał zarówno w Anglii jak gów, dostarczających wody zdrowej i czy
wdowieństwa, z rozpaczy przeszłam IV fa- i w całym cywilizowanym świecie , wielki stej? 
zę smut.ku. Ale smutek to był jeszcze głę- ruch, będąc niejako kamieniem węgielnym \V wielu miastach Cesarstwa funkcyonu
boki, raDa krwawiła się ciągle Lo za wie- nowego kieruuku historyi. Istotnie było jlł towarzystwa akcyjne wodociągowIli ist-
mniu jakichś 8to unków z ludźmi ani słu- to dla mnie coś bardzo nowego. nieją one IV Petersblll·gu, Odesie, Astra-
cbać nie cbcialam. Za jedyny ceł życia chanin, Bi:!.lymstokui takież towarzystwa 
stawiałaUl sobie wychowanie mojego . yna (D. c. n.). istnieją i IV wielu miastach zagranIcznych 
Roooll:t. «iie Ilazwałam go już nigcły .Ruru", i działają z pewnem finansowem powodze-
nb • wachmistrzem", mały slal .ąlę obecnie nipUl, <lhdzielając akcyouaryuszów zadawal-

Przemy sI, hann el i komunikacye. 
Akcyza. 
- Departament podatków 11iestalych mi

nisteryum skarbu prolektuj~ niekt6re zmia
ny w przepisach o akcyzie tabacznej, )V 
cełn więcej równomiernego rozkładu opIat 
akcyzowych na fabrykantów. 

Cła. 
- . Peterb. wiedomosti" donoszą, że 

komisya rolnicza przy ministeryum spraw 
wewnętrznych stara sip, o pod.wyższenie 
ela od wytworów zagranicznego plozemyslu 
wiejskiego, oraz prosi o obniżenie lub po· 
zostawienie w dawnych wymiarach ceł Oli 
maszyn i narzędzi roluiczych. 

Drogi wodne_ 
- "S(ery wlaściwe podnio~ły kwęstyę te

gulacyi rzeki Angary IV Syberyi. 
Handel. 
- )Yar8zltWSKl ::Iątl lIalllllu\Vy vgłv:orU u

padłość dwóch kupców warszawskich: Aku
sza Sobermana, mającego skła(l futer przy 
ulicy FranciszkalIskiej, oraz Wladyslawa 
Nowickiego, właściciela sklepu kolonial ue
go przy ulicy .Marszałkowskiej . 

- Ceny tytoniu podniosły się znacznie, 
ponieważ lll·odzaj tegoroczny za wiódł OC7.e
kiwania. 

Przemysł. 
- Na posiedzeniu wtorkowem czlonków 

sekcyi technicznej oddzialu warszawskiego 
towarzystwa popierania przemysłu i han· 
din, I). Rayzachel· zapoznał obecnych z wy
nalezionym przez mechanika, p. Romano· 
wicza, przyrządem regulująr.ym jellnostl~jlly 
stan wody \V 'otłach palCowych. Przyrząd 
zasila kotły parowe wodą w miarę jej wy
parowania, ułatwia jednostajne \~ytwarza
uie s i ę pary, ntrzymuje niezmienną tempe· 
raturę wody, przez co korzystnie oddzialy
wa na ustrój kotła, po.siada zatem wielką 
użyteczność, zwłaszcza przy kotlach ruro
wych, zapobiega bowiem porywaniu wody 
razem z parą, prze~ co wpływa na oszczę· 
dność paliwa. Regulator ten, działając au· 
t',matycznie, zabezpiecza kotły parowe od 
wybuchów, zdal·zających s ię z powodu nie· 
dozoru obslugi. 

- Do rozpatrzenia departamentll handlu 
i przemysłu wniesiono prośbę o wydanie 
przywileju na nowowynaleziony spvs6b za· 
stosowania oświetlenia elektrycznego W po. 
ciągach kolejowych, parostatkach i VOlVO- • 
zach. 
i - • Peterb. wjedomosti" donoszą, że dla 

podniesienia hodowli owiec w gubel'lliach 
południowo-wschodnich nrządzone będą 
jarmarki na wełnę w Tambowie i Penzie. 
dla południowych zaś gllbernij komiŁety 
jarmarczne w Charkowie, Połtawie, Jeka· 
terynosławio, Odesie i Warszawiei podnie· 
siono również kwestyę zakazu svrzedaży 
owiec włościa,iskich za nieopłacenie podat
ku i przedsięwzięte będą środki, zmierza
jące do powiększenia wywozu ~ywych 
owiec za granicę. 

- Ministeryum dóbr palistwa wydnło 
pozwolenie pp. Karakaszewowi i Zał·aienko 
na eksploatacyę odkrytych jeszcze w roku 
188-l w powiecie szemachi'·lsklm bogatych 
pokładów soli glauberskiej. 
Wykształcenie przemysłowe. 
- \V ruskiem towarzystwiA technicz1l6~1l 

>lpracowano projekt założenia Ll·zech. ~1.koł 
specyalnych: ełekt~yczllej, chemiczne) l fo-
tograficznej. . 

- Millisterynm dóbr palIstwa Y.I\DlI6rZI\ 
urza<łz ić kilka owczariI dła owiec rl\sow.I'ch 
ze szkołami boni terów. 
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--Wystawy. 
- W towarzystwie teclmicznem IV Pe-

ter~burgu wypracowywany jest p!"Ogram 
wy tl'Wy wyrobów z gliny, oraz przedmio
tó W, IJI·zygotowywanych z różuych aliażów 
metalicznych. 

- \V sferach r7.emieślniczycb Peters
burga podniesiono kwestyę U1"7.ądzenia w 
roku przyszlym w tem mieście drugiej wy
stawy rzemieślniczej. 

- Chorwackie towal·zystwo roluicze 
zwróciło ,się do ruskich towarzystw rol
niczych z zaproszeniem do wzięcia udziału 
Vi wy~tawie rolniczej. Ul·ządzanej w maju 
1891 roku w Zagrzebiu. 

DZIENNIK ŁÓDZKI. 

.(-) ~ypade~ .. Właściciel domu przy 
nhcy WIdzewsklej, R. Bmde w. wem mie
~zk~niu, trzymlijąc rewolwe/ nabity, który 
cI.lc l ał mu ,,:sdl·zeć bl'at jego, nacisnąl cJn
glel, skutkIem. czego I·ewolwer wypalił. 
K~lla trafi la. w ~,edząceg? IV pewnej odległo
ŚCI na krzesle I tl'zymaJlłCego ręce zlożoue 
na brzuchu. Karola FI oge ta. przebiła mu 
pałec duży u lewej ręki i utkwiła w pra· 
wej dłoni. 

Solcu w Warszawie, a w r. 1868 objął o
ho wiązki pl·oboszcza parafii Wszystkich 
więtych na Grzybowle. 'a tern stanowi

sku polożył ~gromue zasługi. gorliwością 
swą przyczyniwszy się wiele do zebl·allia 
funduszu na budowę nowego kościola. Gdy 
w roku 1883 powolano 'lO ua stanowisko 
biskupa amtellskiego i sufmgana sejnell
~kiego. żegnano gu w Warszawie z szcze
rym żalem. 

IUI 'l. ~1 A I T O S O I. 
(-) Najechanie. Wczoraj o godz. \O '/. 

pr~ed połudlllem wożnica niewiadomego na
ZWI. k~ l!aJechal na niemłodą już kobietę, 
Rozal.,ę Kowalską, pl·zechodzącą przez uli · 
cę PIOtrkowską z ulicy Cegielnianl\l na 
dl·ugą stronę. Udel'zona dyszlem w czoło, 

Z MIASTA i OKOLICY K. ~adl a niepl?ytolll.IIi' na bruk, brocząc 
. . ' . krWIą· \\' oZlIIca odJecllał szy.bko. 

X Babilońskie zomi~!lZanie j~zyków panu
je w toku rozpraw sądowych na Cyprze, jak 
opowiada wychorlZlłCY w Ateunw dziennik .Eli
meri," . O,.M s'ld karny zgromadza się; pre
zydellt jest anglikiem, taksamo protokólant, z 
.obydwu c,łooków trybuMłl! jeden jest wyzna
nia chrlCścia.\skiego, a drugi hołduje półkBi~ 
~ycowi muzułma(l.!Ikiemu , zaś jako tł6mn.cz prAY· 
si~gly 'l1Siada ormisuin. Wywołuj, się tedy 
strolly sporlle. O kOr1.yciel, chr?eścinllin, obwi. 
nla torka, ?e mu ukradł I<oz~. która w j~,)ko 
cypryjskim JlazywtL się "kudella", Ale dl'ago
mnuowi ormial\skiomu zdaje si~ , it oskn.nyciel 
powiedział "kopelła. ", a ten wyraz OZOflcza 
dzie lVczyn~. .Od trzeclI lat-powiada cbrze
ścialliJl-mam j~ od hadtego Dimitra". Pre
zytlen~ wtedy pyta po angiellku,. <:I.y uwó&!i
ciel usiłował ofiar~ swoją .. niewolić do zmiany 
religii. Cbrześciauio no.. 'to ze zdumieniem od-

(-) W .o~hro~ce katolickiej prz~' uhcy I (-) Koncert " Lutni" warszawskidj od
Widzewsklej wIzyta. kw.artalna opIekunek będzie się dzi~ wieczór przy zapelnionej 
pl-t.ypada ": (,ygodullI blezącym na nastę- sali. s\lr~edaż bowiem biletów idzie dosko
IJ Ujące palii e: Lewartowską, Luba, Laga- l uale. Sympatyczni goście. I'I'zyjeżdżają dziś 
n o~'s~ą,. May~r, ~arkiewicz Stefanię i I pociągiem popoludniowym. 
MSI'klewlcz MIchalIlIę· (-) Dziś w teatrze Victoria danym bę-

(-) W towarzystwie kredytowem m. Lo- uzie dram .. t IV (i aktach, II. t. ."Dzieci 
d~i, w duiu 30 października . odbyło się kazanego." przez Jul. Bal·biera. 
~\lalenie wycofanych z obiegu listów za·· W niedziel ę operetka IV il aktach, p. t. 
stawnych i kupouów towarzystwa. ". obe- "Biedny Jonatau " z lIIuzyka A. MilWc-
cności deput~ ta z ramienia mini teryum kem. ' . 
~karbu. Ogólem spalono papiel·ów na sumę 
rs. 1,189,187 kop. 50. 
\-) Stacya towarowa miejska. Na po

sie/lzeniu rady zarządzającej (h·ogi żelazuej 
fabryczno-Iódzkiej, w Śl'odę odbytem. posta
nowiono otworzyć w Lodzi stacyę towaro
wą miejską· . 

(-) Zawieszenia wypłat. Dowiadujemy 
się, że w dniach ostatnich zawiesila wy
płaty firma R. w Moskwie. założona przed 
kilku mies iącami przez b. współpracownika 
wiedeilskiej firmy M., tudzież firma J . R. 
w Berdyczowie, której reprezentantem w 
Łodzi jest p. Z. Pasywa piel"\vszej nie są 
obliczone, drugiej zaś wynoszą około 50 
Iysięcy rubli. Obie firmy byly odbiorcami 
wyrobów łódzkich i szczegóhli~j pierwsza. 
ma bardzo znaczue zobowiązania względem 
fabrykantów tutejszych. Także IV Charko
wie zawie ił wypiaty jeden z odbiorców 
tOwarów łódzkich; zobowiązania jeduak są 
nieznaczue, a ogólna suma pasywów wy
nosi około 20,000 rubli. 
(-l Targi zbożowe . Wczoraj na s tacy i 

towarowej sprzedano : pszenicy 100 korcy 
po rs. 5 kop. 90 za korzec. 

Na Nowym Rynku sprzeuano: pszenicy 
150 korcy od rs. 5 kop. 80 do rs. 6 kop. 
10; żyta 250 korcy od rs. 4 kop. 65 do 

..J h op. 06.J j9(usm;onio. 180 koro)' od ro. 
3 kop. 95 do rs. 4 kop. 15 za korzec. 

Popyt wogóle dobry. 
Ceny siana. slomy, koniczyny, nie ulegly 

żadnej zmiauie. 
(-) Morderstwo. Onegdaj. o godziole 9 

wieczór, ulicą Średnią powracał z bydlo
bójni rzeźnik. zamieszkaly w domu na ro
gu ulicy Widzewskiej i Średuiej. p. Singel'. 
wioząc mięso. Obok wozn szedł chodni
kiem robotnik tegoż rzeźnika. E rnest Em
de. W pobliżu uUcy Wschodniej jakiś drab, 
idący IV towarzystwie trzech iuuych. po
trącił umyślnie Emdego~ a następnie spo
liczkował go w odpowiedzi na szorstką n
wagę, żeby nie zaczepiał przechodniów. 
policzkowany oddalił się szybko, laj,!c na

pastników, lecz zanim postąpi! kilka kro
ków, ujrzał się otoczonym przez zbrodnia
rzy, z których jeden przebil mu brodę, 
a dwaj inni zatopili mu noże w piersi i 
plecy. Emde pad ł z jękiem na stopnie gma
~bu towarzystwa kredytowego, co widzą e 
mordercy. uciekli. Usłysz&w zy nad sobą 
głos [l. S .• powstał jeszcze na nogi o wla
snej sile, lecz w tejże ch wili runął znowu 
na bruk bez życia. Wówczas puszczono się 
w pogoil za mordercami, którzy skręcili na 
boczną nlicę i byliby może umknęli, gdyby 
Dle ogromny pies paua S., który jednego 
I nich pochwycił i przytrzymał. Schwyta· 
lego mordercę oddano IV ręce policy i. 
SJedztwo w toku. Zamordowauy liczył 18 
\al wieku. 

(-) Wypadki w fabrykach. W giserni 
p, Kerna przy ulicy św. Karola. robotni
kowi Frankemu maszyna zguiotła prawą 
rękę i poprzeciuała w niej arterye.-W fa· 
bryce p. BetkerJ/. przy ulicy Widzewskiej. 
maszyna zw .• wilkiem" ucięła palce u pra
wej ręki robotnikowi Fechnerowi. - W fa
br!ce pp, Schwarz. Birnbaum i Loew przy 
ultcy \V idzewskiej. w stolami. robotnikowi 
Dą~row8kiemu. maszyna ucięła palec II pra
lej ręki. a dwa inne palce u tejże ręki 
~ocno uszkodziła . - W fabryce p. Tau
sne~a przy ulicy Widzewskiej, maszyna 
oacl~la dwa palce u prawej ręk i robotni· 
kOwI Szrejterowi. 
(-) Paraliż . W niedzielę przywieziono 

do szpitala św. Aleksandra właściciela do
~~ Pl·zy ulicy Zachodniej. Jana Sztamke, 
U~y, tknięty paraliżem, ~ jeduej chwili 

IaUlemówil i utracił władzę w r~kach i 
lI~ach. W środę chory zakolkzyt życie. 
jJ:-l Najście. Kilkn sąsiadów naszlo nie-

lego u. we wla nem jego mieszkauiu 
; donll~ 11. M. przy nlicy Widzewskiej. 
za~lI!t~I ",Y )lobili C. i jeg\> żonę. nl\uto )lo

I~rah rozmaite ~pr~ęt.y, 

I{ R O N II{ A. 
I"zad lekarski IV Warszawie otl"7.y- piera: , Jakiej religii? Wszak wszysth;e . ko· 

mai od rauy medycznej następujące Z'\Wla · pelle" , kozy je~o'l lł1aj~ . wiar~! " NI1S~puje 
oomienie: wzbl"ouiono aptekarzoni zamip-sz· potem przesłuchanie św iadków ; obrońca islami. 
czania w gazetach Jakichkolwiek ogloszeli ty, adwokat francuski, zadnje bardz6 drasl)cz. 
O sprzedaży śrollków lekal"skich. prep81"0- no pytania. Wreszcie prezydent rozkazuje, 
wanycll w labol"atol'yach istniej1cych pl"zy przYj,rowadzić prled oblicze s~du owiedzionl} 
aptekach, z wyjątkiem· tych wypadków. ddewczyn~. Chłop;' oskarlyciel, oznajmia, it 
kied" wiadome preparaty przygoto wują s ię I onn nic potrafi .wejść na schody, a wtedy pre
w sposób fabryczny w ilości przeznaczonej z)'!leut s'ldu poleca ją przyprowadzić dwom 
do spl-ledaźy hurtowej . pl"zyczem i w takim ~.ptiom (policyantom). [ dopiero prezydent 
razie publikowanie ogloszeli może lIl\stąpić nroczyście stwierdza, iŻ.~l\rawa toczyła si~ nie 
z tym wal·unkiem, aby wyszczególniune o dziewczyn~, ale o kozę: .. 
byly tylko nazwy przedmiotu, oraz skład. 
sposób przygotowania i cena. 

- IV radzie pailstwa rozpatrywana bę
dzie wkrótce kwestya ustanowienia dzia

T E L E G R A M y, 
łów włościailskich familijnych, podniesio- Petersburg, 29 października . (Ag. płn.). 
na przez oberprokuratora synodu najświęt - \)ziś w soborze haaka odbyło się nabo
szego. Pobiedouo'cewa. Podług projektu, żeń stwo dziękczynne, a następnie I'arilda 
dotyczącego tej kwestyi , właściciel mająt- cerkiewna. 
ku, nie pozbawiając się możności zaciąga- Petersburg , 29 października. (Ag. pln.). 
nia IlOżyczek , sprzedania lub zapisania swe- Oll kapitana GI'ąbczewsk i ego, komendero
go majątku, może , formalnie oglosić swój wanego na wiosuę 1889 r. na stoki Hill· 
dzillł gruntowy uieodpowiedzialuym za dłu- dnkuszu, otrzymano telegram o jego przy
gi i zakazać rozdziału jego po swej śmier-[ hyciu clo Osz~ dokona.no zdję~. 7 .000 wio\'Ql; 
c i. 1'.=" u3 .... uowlenle (lzlalów famlllJnych poczyniono wiele spostrzeżeń. zebrano ho
usunięte będzie z jednej strony rozpadauie gaty materyal. Członkowie wypmwy sa 
s ię gospodarstw włościańskich na drobne zdrowi. -
działki, z drugiej żaś strony środek ten Petersburg. 29 pażdziel'llika. (Ag. pln. 
zapobiegole pl·zymusowym przejściom ma- Na budowę świątyń prawosławnych zamie
jątków włościańskich w obce ręce na mo· rzono wydać w r. 1891: IV gubel'lliach za-I 
cy wyrokó\Y sądowych. Wlaściciel dzialu chodnich 250,000 rs., IV kmju Nadwiślail 
familijnego może coful~ć swój zakaz i zro- skim 100,000 rs. 
bić znowu swój dział przedmiotem dowol- Petersburg. 29 października . (Ag. p6In.). 
nego obrotu. Wymiary dzialów familijnych . Journal de St.-Petersbo"rg" mówiąc o 
zależeć będ!} od naturalnych warnnków nieporoznmieol11 między W. Portą a pa · 
gospodarstwa. Olt żyzności roli i t. d. tryarchą eknmeniczuym, robi uwagę. że 

- .Birżewyja wiedomosti" donoszą, że Porta działa niesłuszuie, chcąc zastosować 
w rzeźniach miejskich w Petersburgu i w do kościoła chrześciallskiego ogólny kOlleks 
niektórych iunych wielkich miast.ach Rosyi turecki; ponieważ kodeks jest oparty na 
w ostatnich czasach zauważono na bydle szerecie. uie można zatem utrzymywać. ja
rogatem chorobę zaraźliwą, aklin omikozę, koby W. Portl\ mogla postępować tak. jak 
bard7.0 niebezpieczuą dla ludzi, udzielającą pos tępują rządy chrześciailskie w swoich 
się przez pożycie mięsa z zarażonego by- stosunkach 1. kościołem . Położenie Turcyi 
dlęcia. Aby z!lpobiedz szerzeuiu się tej za- jest całkiem różne. zl·esztą i chl'ześciali
razy. miuisteryum spmw wewnętrzuych ro- skim rządom zdarza się nieraz czyolć u
zesłalo okólnikiem szereg przepisów o prze- Rtępstwa kościołowi. Gazeta wyraża na
wożeniu drogami żelaznemi partyj bydła, I dzieję, że snłtan niebawem. z własnej ini
wśród których odkryte będą sztuki. zara- cyatywy, położy koniec temu niebezpieczne
żone aklinomikozą, o zabijaniu zwiel'Ząt, I In li polożeuiu i że patryarcha ze swojej 
dotkniętych tą chorobą i niedopllszczaniu strony. ufając takiej monarszej iuicyatywie; 
do spl'zedaży mięsa z bydląt zarażonych. przywróci nabożeństwa, którycll nie nale-

W Wy/kowyszkach zmarł w dniu 26-ym żaio zawieszać, choćby nawet żądania pa
z. m. ks. Józef Hollak. biskup arateński tryarohatll byly uajsłl1szuiejsze. 
in pat·t. inf., sufragan dyecezyi sejneńskiej. Osz. 29 października. (Ag. p.). W dolu 
proboszcz parafii wyłkowyskiej. sługa Bo- 27-ym b. m. po siedmnastomiesięczuej po
ży , pełen prostoty. a wielkiego setca i cha- d ·Óży po lliedostępnych krainach Azyi 
rakteru. SJu wlościan, Wincentego i Jad· przybyla <lo Os1. wyprawa kapitana Grąb
wigl z AHdruszów. ze wsi Krawniszki w pow. czewskiego. Wczoraj w kłnbie oficerów 
maryampolskim, urodzony w dniu l8-ym Grljobczewski wygłosił nader zajmujłcy od
stycznia 1812 roku. kształcił się IV szko- czyt. Członkowie wypl"&wy, mimo tl'Udów 
łaCh wojewódzkich \v Sejnach, w semina- i niewygód. jakich w czasie podróży do
ryum sejneilskiem. a wyższe studya 00010· znali, są czerstwi i zdrowi. 
giczne odbywa~ w Warszawie. gdzie IV ro- Haga, 29 paździel'llika. (Ag. p.). Stany 
ku 1837 ukończył akarlemię duchowuą ze generalne na sesyi wSłlólnej uchwalily 109 
stopniem kandydata teologii. W tymże 1'0 - glosami przeciw 5, że król ole jest w mo
ku otl'zymawszy święceoli1< kapłaliskie , objął żuości sprawowania rządów. W ciągu dy
obowiązki nauczyciela religii w warszaw- skusyi kilku członków kongresu utl·zymy
skim zakładzie głnciloniemych i ociemnia- wało. że )lrzedłożone dokumenty nie uspra· 
Iych, które pełnił niezmorllowanie do roku wiedJiwiają takiej uchwały. . 
1855. 'l'utaj wspólnie z 11. p. ks. JagodziIi- Poczdam. 29 p&ździemika. (Ag. p.). Dziś 
skim ułożył .~Io\\'nik mimiczuy". książkę przybył tli król belgijski i był powitany 
wIelkiej wartości dla wszystkich mającyuh na dworcu przez ce al·za. k ilłŻlit, ~ego Ce
stosunki z gluchoniemymi. Wydal także sarską Wysokość Wielkiego Księcia WIo
• Podręcznik dla nauki religii" i • yste- azimierza Aleksandrowicza. i księcia COn
matyczny sposób wykładu religii głuchouie- naught. Na obiedzie galowym obecui byli 
mym ". zdobywszy sobie s lawę zuakomite) J~o Cesarska Wy okogć Wielki Ksiąi!) 
powagi w pedagogii dla gluchoniemych. Włodzimierz Aleksandrowicz z Małżonką i 
\V roku 1856, z powodn nadwątlonego hrabia Szuwalow. 
zdrowia. musiał opuścić instytut i był lIa- Praga czeska. 29 paidziernika. (Ag. 
stępuie nanczycielem religii w instytucie płn,). Z powodu dzisieJs~ch wyborów do 
dla nauczycieli szk6ł elementarnych w Ra- rady gmiunej, wre szalona wa.lka. Skut
dzymiuie i proboszczem miejscowym. W ro- kiem niesłychanego rozjątrzenia przy.zło 
ku 1 66 powołauy Qył na administratora już (lo kilku utarczek pomiędzy taro i 
1l0WO IIt,worzonej llaratii ŚW. 'J.'I·ójcy nl\ 1lI1odoo"'Mlhllli. 

Wiede'. 29 października. (Ag. płn.) Po· 
ciągi id.'}ce przez terytoryum Karstu do 
Tryestu Lmu zone są pługami nlegTotpj
chać, stąd zuaczne opótnienia.. 

Bern, 30 październik ~. Pll . . Rada 
zwillikowa wstrzymała się narazie od 
wysylania wojska do kaD~oDu ry\mrskie
go, I)onieważ rząd tamtejszy ądti, że z 
dwiema kompaniami regularnego wo~ska. 
kt6rem rozporządza, potrafi utrzymał! ~po
kój VI Fi·ybw·gu. 

-~I~.;.. 

VslaLllie wiudomG 'ci 11,antl e 

Wara.awa, 30 paźdsiern. Wek.l. hOt. t~rul. ." 
norii .. (2 d.) 40.65 ż~., łO.45, 42'{" 40, 32'/! ~ul'.; 
Londyn (3 Ul.) 8.18 ."L; Pary' (10 dl. 3Z.75 .,d., 
a2.60 kup.; W,edeń (8 d.) 72.00 .,d.. ('. lio,y likwi· 
dacyjo. KrOI. Polokiego d. 89.50 iąd.; wal. 88.60 
.,d.; ~'I •. pniyetka " ""bOlI.ia I embyi 101.75 .,d., 
H enu.". 101.75 'ąd., III emisyi 103.75 ąd.; 4'/, 
poly •• b. ,!.""otr,n. z 1887 roku 88.26 *,d., 88.05 
kup.; 5". het y ZMt&"ne ziemuie ( sery"i 95.1Q ttd. 
9ł.SU, 70 kup, ID ser"i lit. B 9ł.00 tą<!., 93.M. 60: 
70, 90 kup.; 5'1, li." .uta"ne .,iaata War8p,.., 
I 98.75 ż"I.. II 97.75 iąd. , 97.łO kup., Ul 95.25 
ląd· , IV 93.75 .,11, 93.50 kup; 5'1. obligi miaoto. 
War_wy Jł. 90.00 .,d., 89.60 kup.; 5'1, lioty .... 
.tawu~ miuta Ło';lai .... ryj I 9 •. 00 -ąd., II 16ryi 
9"J.60 .ąd., liloerY' 92.00 t.ąd., l V oer. 91.00 iąd. 
Dyskonto: Berlin 5'0' Load,u 5-/", Paryż aU/., 'V ,e- ' 
deń 4'1" Petersbnrg 6"/.. WartoŚĆ knponu • potr. 
Iio,": Ji.t, ZłL..it&wne zi8DU1kie 168.9, ",arii%. J i rr 
38.3, ł.o,lzi 236.2, liKty likwid. 157.3, I'Giye.ka pro
'UlOwa I IU.l, Il 62.0. 
~arllaw., ~O paździem. 'farg Uli. Illa.m \Vit.k:o ..... 

&kIegO, • Pi'JeUh!t. 8Uł. ord. _ , 1,,,trlL i d o l."" 500-
-, b,ala - -560, "y borowa 570 --620, żyto ! 
"yborowe 460-485, sreduie - -450, WIL-tłU"Ą _ 
- -,joczmień 2 i k ",~,1. 390-4p<l, ... ie. 225-
250, gryka 360-400, rzepik Jetni -. zimowy _ 
- I rzepak '''ps ~i1lI . - - -, grocb 1101111480-
600, cukrowy - - - , ruoła. - - - Y.& konee, 
k&;8Z& jaglana - - - , olej rzepako..,y - - _, 
InlaU! - - - za lH(tl. 

Do"iezio~o pszenic! 500, żyt" 800, j~1Uielli.-. 
50, .". 150, J(11lCbu polnego 60 korcy. , 

Warazawa, 30 pllźdsiern. Okowita 78,/ •• k.,.~ 
po k. ~1/,o/,. Hurt. skłrul. za OV';".lro irop.'S\9ł-852. 
.szynkl za wiadr() kor', ~ 861'-86\9 (I dotłt\il. n .. !", .. bn. 2'/.). 

TELEGll.\MY GIEtOIlWE. 

Giełda Warszawska. 
Z d~i. 301 Z doi. 31 

Z\d .. no < końcem gi .... y 

Za wek,le krółk.,łer .. ilłowe 

OB. Herliu za 100 JOr. 
IIIl Londyu za. J Ł. . 
na Parlś za. 100 fr. 
na Wiedeń za 100 H. 

Za papiery plhl.IWI. 
Wiłt" \ikwio.l"-C)')u.e Kt, t-p\ •• 
ltulk'\ l~iyezkR. 'uchottuia . 

t. 4'1. }łoi , wewlI..I. r . ł8'f7 . 
r,i,ł:.y zust. zjew. SerIi ( . 

" ~ . " V. 
f,isty zut. III . \V.ru, Ser. I . 
"" , . 11 V . 

fJj",", l.!\."łt, III. fAthi Seryi l ' 
" II . 
" III 

Giełda Berlińska. 

Banknoty rIIl:łkie Z1\rfl.:t • • 

" " UIl tl o!łŁa.'f'f' . 
Dyskonto prY"Atne . . . . 

4J.65 
8.18 

32.76 
72 -

lł8.liO 
101.75 
882, 
95.10 
94.-
!>87fi 
93;;0 
95.-
92.60 
9'.l.-

245.75 
246.-
4""1, 

40.90 
82"2 

:r~ .U5 
7235 

SlI .7~ 
1111.7 
68.2:' 
95.50 
91.311 
!!li 7" 
9a.50 

24765 
248.-
4'1,'/,. 

Monety I ba..knoty: Not. n",~,l SOL. uienr&' 
IUlllory.ly i l'Olibll.ory&l1 l zr. ł. 
Enusyi 17 gruduia 1~5 ruku) 
P6łimperyały Sls.re 
Funty stertin, w błLukuot.a.cb 
Marki nemieckie ·U 
~:::JRc~i. bauknoty . ~'f, 

LISTA PRZYJEZDNYCH. 
Hot81 PIlaki L Kieduyiutki z Kali.,., W. Dąb

rowalti .~ Zgórza, My •• kow.ki z Opolic, A. Tabo· 
ryjski, Wrer,bicki, F\nkelsteio, Pozoai .. ki i \'{ahr. 
h.ftig x War •• awy, S. Lepeeki • Custory, ,T. Ro
ze.borg z Indnry. H .. mmel z Chemnib, WolskI s 
Powodowa. 

Grud H8t81. E. MorWn" lIIa.che!taru, F. Tbo
mas (?), Ch.1l<>relz z ~ooch.teJ, F. Wev.r • Chem
ni .. , MarJllowoki, S. Reykowoki i Piątko ... ki • 
WarszaWJ. 

Hotel VIctorIa. IIanbold .. Wartl&&wy, Hied ... i..,ki 
z Duebowsl-c"lJ1l \ A..ndres & GrodnL-

Hotol ... teuWaI. Pł~ • Ba.d\llDia, eu-
blat, Germasze, Kroto.sid, 1Jo~. lI....... Var· 
_wy, Kurowski z KalllJzi. 

Herzenberg i Izraelsohn 
CZARNE i KOLOROWE 

materye jedwabne i w oiau 
n.. ukoie, pł"""""e, pokrycia na lut..... "n&jl R

szych ( .. bryk. Wybór wspanialyl 

Plótna i towar bi ly 
w gatunkaclt znanej dobroci. 

Dmp de damm 
n" o y ,lllDłsltie, dek ty",w"De; "W pr ... Ikl· 

nych kolorach! Wielki wyMr! 

Kołdry 
watowao plUJuowe na 16ika i podróżlle, tn,b iei 

Dyw u.y, chodniki i firanki 
po cen bardw niUieh I ... alI_ntnie, ..... 'ytb 

pol .... jł 

rzenber i Izraelsohn, 



4 

, 
V IC'fO.RI t\ . 

W &obotę, d~l" 1 I~~~.da 1890 r. 

Dzieci Stazanff[O 

A ugult lluwell, ) Pr.· ~, 

zy4aut r •• JwyiSll' 
S~; .. fI1rybll ... lu w 
Bitwaryi l , lp. Popławski 

lla1gVrzata, j ego okbp-aa ljJ, <Trap zo 
Rolńhbld lJebm, si ... ~ 

atnenloo;l[hfeU. p,l Sta .. e .. sld 
F ryftryli llebahensbeiJ>, 

doIItfr medyoynY · l>~ Sl.AHkowsk.i! 
K ..... ler 'Jbulb.ch ' , 

(Rutl.eu) p. Dobrz.i'8kL 
Cee~lia liarta p-ul J .. oowsll~ 
Sparli, ajeot policyi p. Gon:kowski 
U1ryk brabia d'AsCeld, . 

atudeut Jilologi; p. Zdzl ... yński 
Szwarc, ItndenL medy- • . 

cyoy P Cerelllurzyllolu 
Lud .. ik Winkol, stu, 

dent pr ..... i tilologiip. Daniel.wskl. 
wrangeJ

t 
. p. A. Olszewsk, 

Kitzig Bursze Ule ' p. Wiilock~ 
Blach m!eeey na p. Zaborski 
Worm. ~lJllWersyte. p. Chyrczako .... ki 
Hu Cle w . Mon&.-p. Romau 
Sturm cblUm p. Wirgiliu •• 

S .... uel .Idek. żyd . 
lichwiar. p. B"rto.~w.k, 

BnrkILrd, oberżysta p. Tom ........ '"z 
Karo\iu.a, służąc ... w 

oberiy p-u Genrd . 
}' raoci .. ek, oluiąey p. Waleotow8.ki 

:u"~~~ S~4zt~wI. ••• 

Dr. med. E. Sack 
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E N A. 

W SOBOTĘ, duia 20 października (1 listopada) 1890 roku danym będzi e 

KONCERT 
na Korzyść ochronek w Łodzi 

PRZY WSPÓŁUDZIALE CHÓRU 

Warszawskiego Tow. Śpiewackiego "LUTNIA" 
składaJącego się z 70 osób 

pod dyrekcyą 

.'łOTRA RI\ łJilZYNHKLEGO 
oraz 

panuy Felicyi Kaszoskiej Ilrty .tki Qpery, 
1', Władysława Aloiz (wiolonczelisty) 

Profesora Warszawskiego !\onserwatQrymn 

pana Henryka Melcera (pianisty). 
ZiF' BJLE'f-r zamiawiać można \V zakładzie fotografioznym n. IVllkoszllwskiego. 

_-:5"" CENY JirIEJSC: Loża I go piętra na 8 osób rs, 20 1(, 40, Loża I pięb'a " halkonem 

.,- na 4 osoby I·~. 12 k. 20, Loż& l piętr& na '\ o oby rs. II k. 20, Loża partel"Owa 

llą 4 o&Qhy l'S. 15 k, ~0.-I\I'zesI4 W l , 2, 3 rzędzie rs. 3 k, 75, 4, 5, O FS , a kop. 15, 7, 8, 9 

)"5. 2 k, 55, lO, li il~ rs. 2 k, 10, 13, 14 rs. l kOlI. 60, 15, 16 rs. 1 kop. 20. Kr?esla na 

balkonie rs. 1 kop, 30, krzesła 11a balkonie z boków rs. l kop. 05, wej ście na salę kop. 70. 

Uczniowie ną balkonie kop, Hi, 
zozegóły w afiszach. 2007--1-1 

odbytych studyach w Berlilli~i~1 ~w~u~rz:~·J .!~=~a!S~~~5~~~:~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~9~~~ ,owr6cll. Specyalność : 
I kluek. PrzYjmuje od 

38, jo~i~~nrau:t Pracownia SUKIEN i OKRYĆ Chcąc pomyłkom zapobiedz ! ! 

M . Gl Donos~ę S~allowu6j Publiczności, że mój 

!!ammer l asesoro ... lep. Wirgaljos. . 
Hamerstein sądowi p. CbTre.~~owakl . • 

Studenci ' ~ołniel'Ze, Lud IV obojllj W zast~sowanlU Się do §. 22 ~sta' 

aryl oger =aklt,d =egtJ,rlld6t"=mV6ki 
w 100ZI, ul. Plotrkowaka Nr. 28, 

istui.jąey od rokn 1830, jak dawniel , tak l obeenle, znajduje się przy lllicy Piotr. 

kowakiej Nr. 752 (115 nowy) naprzeciw pa',cu W·go Helnzl •. 

'płci. wy, ~p~.Ij.Je .do powszechnej ~vlado. 

Rzecz dzieje się IV paJacn . moścl,}Z zaząda~ą. ZQ~~11ł pO~'yczka 

dom Piotrkowskiego. 
Znacznie IJOwirkszona I,racowo ia 11& 

sezon zimowy, l>rzyjmnje wszelkie ob

ątalUJl~ i 'Wkjell, Q~ryó I futer, ~e'lY 
um arkowan6, punktualne wykończenie, 

Gliwości w sali sesyouslneJ IV odnowIOna bez konwelsy[ na 

nachjum w roku 1790. 
ezem poleca ais Szau. Pnblic.zno§ci 

W NIEDZIELĘ, d. 2 listopada. 

'\~duJ Juuatan 
Op~wett.a \l' 3 
maDa i Bauera, 
kera, przekład C. 

OSOBY : 

s/owa 
K, 

Master VandergoJfl, 
amerykańBki milionerp. Ol""e"ski. 

.Jonatan Tripp, kucharzli. Ja!'8zewskl 
Tobiasz QUUjly impr".ll. WlIlkler 
Catalucci. tenor i kom 

poi:ytor p. Chyrc:l.ali:owski 

Brosto1one, basista p. Marecki 
PNre~or Drysnder l). Staszkowllki 
Bl\rriet, jego siostrzen.}l-na Calory 
Jł ~\ron Scbultze p. Dn.uielewski 
ArabeJla, jego .io.~ra p~ . 
Holme., .dwokat 1'. St ..... wsk' 
lIolly, "luż I w domu p-ui Broniko\!skl\ 
Billy mon. Vnndergol.p. Gorzkow.".' 
Fra.n~o is, iusl>ektor }), Szymborsk'~ . 
1~8zy goś6 p. Ce~e~1.lrzyn81a 
2-gi ., 1'. Wlrgilinsz 
3-ci . p. Bartoszew.ki 
Kucbar~ 11. Wi.locki 
Big ISt.wleDCi llniW..Y.;P- Kowal·k. 
Hnnt sytetn V' Bo~~·p·ua Rawie< 
Grant nle-' j>-ni MicHało .. ska 
SIIerjf p. Romau 

l· ... ' J p. Zd,ies'róski 

2~gi reporterzy p. Z&bo .. ~i . 
3."; . p. lValelllow.k •. 
Lokaj Vandergold.. p. A. Obze"sk. 

Goście w domu 
wie i damy w· Monaeo, 

tragarze, pMtóźni, sl'nżący. 
Akt l w Bostonie, 2 w Monaco, 

w New-York.u. 

DO ZAKŁADU 

jll O'1'OG R~H IC~~EGO 
E. Stumm.an 

pOfm~1\ J.~' 
~uozeń __ 

• 2057-4-1 

W [łówoych składach moich 
HgRBATY 

linny 

Piotr Orłów 
ORAZ 

WIN I OELlKATESOw 

Ceny cukru zniżone 
13 '/. za funt , 
12 n 

13 1
/. i 14 za f. 

I. SPRZ!GZKOWSKI. 
2058-2-1 

DO WYNAJĘCIA zaraz 

HERBATA ze zbiorów 1890 rokn 

NAJWIĘKSZEGO DOllU HANDLOWEGO 

WOGAU et C! w Moskwie 
znajduje sil) w SKŁADZIE WYROBÓW PLA'fEROWANYCH 

Norblinn i S~ W Lodzi. 
Handlującym odstępuje 8i, ra»at. 

Sldad główny u Karql,a W. 

R6wnocześnie ptlleoam bogaty wyb6r zegarków kieszonkowych, zeuarow 

$oi"nnyqh, r!\ineg<l gatnnku dewizek I biżuteryj, po cenach jak najumiarkowalIszych. 

Robert MUl/er, zegnrmistJ'z. 
1~2-6-1 

Za rs. 1011 
Wyuczam kompletnego li (10.' U dnmskieKO 

llllJrrawszą lIl eLouą W lecleń~ką 
IV mojej specy.lnej >",kole krojn, przy ulicy Dzielnej Nr. 26. 

)letod" wykłfLdania. przezemnie obok zgrabneg-o kroj u, ,,,lęcl\ się 

...... ,'"7 .. ,inR łntwofŚcią., tRk. że bezwarunkowo każcln. o8oba. mo.łe 
w. pr.zecl~gu jednego mie8ią~a . . Pomim.o iż 

10 SlerpUl& r. b.tJeł\nakow{U\ kllkad'J.If>8 lą.t psil KO","Y.',",,'W 

lak w l.l\kłf\4~ie l1\ojern, j:\k i na mieście. co zdaję mi i 
o qo.konaloś"i mojej met.ody. 

int.<lreSOWllDVlD. mogę okazać liczne podziękowania od ostlb 

położonych, w mieście. 

Gnbryelll ŻukOWSka. l\anczycielka hojn. 
2062-3-1 

Magazyn TABACZNY 
FIR1lY 

J. ROSENBL U M, 
w I,odr.i, X<! 6 Nowy Ryne]\: ~ 6, 

poleca l'r~go\<lWlU\e 1\& specJalny obstalunek w fllbryce 

JEAN N. BA..LLJł!f 
w St. PETERSBURGU, 

PAPIEROSY ZWIJANE, 
mocne i śrl!~lnie, w bibułce białej i maisowej 

N2 6, 
w ce .. l e rll, 2, l.liO, 1.20, ].00 I 60 za 100 ut ..... 

1855-10-1 

EIDSIECK & CD W Reim 
z"jmoj'tcy od oku n~5 

pierwsze miejsce pośród Domów Szamjlaliskicl,l Fl'ąllcyi 

polecają Szanownej Publiczności, I!jz/lD1p"ilskie: 

Monopole, 
Monopole Sec. 

wszystkich piel'wszorzędllycll Haudl ach 
1954-3-1 
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