.~

274, Bllja 6 grudnia,

SOBOTA,

l)llia

6 grudnia (24 listopada), 1890

PRENUMERATA.
Ronnie

'" .-....... n. 6.

PflU9IJznie

,

KwartAlnie

.

u

"

z. je4e.

3.
J k. 50.
- " 50.

.

lfł. 8

PółrOCkuie

"

KWRrtalnie

• .

ziemskiego.

za

le~o

4

Nekr.I.,I: za kat •• y "ieru

..

'l

A,kl •• y: sa. kUli, "ieras l 'l kup.

Tamte

St•••
po

80W8

u,,-b,"d

PISMO

mojna Pojed,uue 11nmer, O.. ieunik •.

Cena pojedyo""ego Dumern 5 kop,
KALENDARZYK,

Dli.: )[i.ko łaja B, W,
Jnno! Ambrożego B, D. K.
\V.c.uO,1 ,Iolu' . u gntl&. 7 m, M.

Dłngolf6 łllii ..

I.~

..

Preuumel'1\~ ua "Dzjeuuik ł61lzki
w W~raz.wle IlrZJjlnnje Hkłft.cl Henry·
kA. Huszfelda, life, nI. )11lr.o"ie~kiejł
N. JG, wprost. to"arslBLlTa kretl, t o.

wego

wleru ,eute",

.'eJlol 6 kop" s q8t~p8tweld "rĄzi e
po"ta .. ~j"".b li, ..II," "ię
IuI&-Ju ogłoueó otlpowiedAiego rl\h in.

elę'oiej

W KRÓLESTWIE I CESARSTWIE '

Rocznie .

Itok VU,

CENA O GlOSZE Ń.

:

lli6~ięez.nie

I',

gOtl&. 5 m,

64-

Zaehó.ł o !{łlllz. 3 fłt '7
Uhyło tlni, god~ , 8 III. 50

\'(

PRZEMYSŁOWE,

,I•.

DlUJlO ItEDA IWY! 1 ADAIlNISTJlAOYI

I()I~ '· ,~I!i I'Ż M.~ł'.~Il ." Nr.
A,lres telegraficłmy:
•. DZI=:N'J::K:.'· LÓDŹ.

5.",

li.

2

ogło szeniA.

tl,lr.,·

miesi~o.zniq.

aaletadcl prze",tszl\jlP'YCU li'

rubli D8topatwo
pree.

dotla.Łko"e

o~(lll1e

6

Ogłoueoia przyjmo"'lLue 8ł:

oraz w binf1\,·h

n.:łolłzAU

w AihniuiAt.rac.yi "Dziennik","
R"jdJ1UaUa i .lI'rendlera ., Waraz ... "ie

i " ŁOtlzi.
n,kfll)iKI

IItllle... tA.ne

be"

,.It.~t,rloei.eni .. -

nie b1t1\,,,r&\'&ne•

YłOW -KrÓle-1 baiidlowychwynosz~ 2,6°10: a przemysłO:-Iprzywotonych i zniesienia I>od-wytszeli, zawycll6,40f0; obrót roczny handlowych 6,721 prowadzonych przez bil i\fac-Kinleya,
mil rubli, przemysłowych 588,7 mil. rUbli'l
Drogi wodne, sumą obl'Jtu 214,395,200 rubli i zysku 1'0' Ogółna suma obl'ot6w handlowych wynosi
- Na potrzeby żeglugi i poprawy liszko ,
czuP.go 10,59ł,500 rubli. Przedsiębierstwa 81,5%, a przemysłowych tylko 8,5°/.,
dzeil dróg wodnych, skutkiem wylewów
te płacHy w stosunku (lo czystego zysku
W Królestwie Polskiem przedsiębierstwa wiosennych, ministeryum koml1nikacyj 7.:\0
• Wiestnik finansów" , korzystając z mate· 2,11 /. podatku sktadkowego; w roku 7.a- przemysłowe dosięgają 17,5'/. ogólnej ilo· mierza w rollu przyszłym wyasygllowa.ć
ryalów ogłoszonych w wydawnictwie de- tem slll'awozdawczym ws·'ystkie odnośne >lci, obroty ich wynoszą 31 ,7 8/. ogólnej su' 150,000 rubli.
Ministel'yum komnnikacyj urlądza
Ilal;tamentn handlu i przemysłu p. t. "Sta, cyfry lIiezbyt znacznie się powiększył.r, my, t, j , prawie cztel'y razy więcej niż
tystyczne rezultaty podatku składkowego ałe procent opodatkowania wuósl więcej przeciętnie dla Cesal'stwa, a zysk 40,5"'., w roku przyszłym stałe artele robotników
i tr7.echpl'ocentowego za rok 1888," przy ta- uiż o połowę Na gubernię piotrkowską t, j, Ilt'awie 2'/. raza więcej; przeciętny na glólVniejszych centralnycb drogl\ck wo·
cza najgłówniejsze I'ezultaty działałnoścj przypada 1,039 jJl:zedsiębierstlv, pociągnię- zysk wynosi 6,2%, a lila handlowych 4,3'/., dnych, Celem tych arteli będzie obnii.enie
handłowej i przemysłowej w państwie za tych do oplacallla podatku skladkowego,
Z gubernij KI'olestwa Polskiego wat" kosllt6w I'obót regulacyjnych: pl7.ez 1.'\1'0'
rok sprawozdawczy,
1. obrotem rocznym 111,394,1 tysięcy I'Ubli. szawska i piotrkowska należą do takieu, bieganie podmywanin brzegów, wt.mocnietlie
Podatkiem składkowym obłożono w 1888 Przedsiębierstwa te dawały przeciętnie 4% któl'e posiadają największą liczbę zakła· gruntu napływowego, sadzenie wierzb n:\
I'Dku 139,907 przedsiębiel'stw, należących zyskn, a 4,419,9 tysięcy rubli rocznego do , dow przemysłowych ze szczególnie wielkie· bl'zegach i kępach i t, p,
do 8,197 właścicieli, 4,709 pl'zedsiębierstw chodu. Suma podatku składkowego na r, mi obrotami. Gubernia warszawska posia- Na jeduem z najbliższych posiedzeil
llwolniono od tych opiat z powodu uie- 1888/90 wyniosła 156,000 :'ubli, co daje 3,53 dała ich 460 (w 1887 1',-376) z 12,398,400 t'ady paustwa rozstrzygnięta będzie osta·
procentowania, niedawnego powstania, łnb procentu opodatkowania. Na jedno przed· rubli obrotów (IV 1887 r, - 9,560,700); tecznie kwestya wymiarów subsydyum,
innych przyczyn. Qgólna sUllla obrotqw siębierstwo wypadło pl'zeoiętnie 150,14 ru· gubernia piotrkowska - 411 z 5-l,356,600 udzielanycu przez rząd ru kiemu towarzy·
stwu żeglugi parowej i handlu.
rpcznycll przellsiębierstw opodatkowanych bli, Gubernia piotrkowska drugą jest po ' rub, (w 1887 l'. - 3 16 z 53,209,700),
wyniąsła 7,3I.() milionQw rubli, co sta- wal'Szawskiej (2,797 przedsiębiel'stw), pod
l!'abryk przerabiających wełnę było 674,
- Z początkiem rokll pl'zyszłego żegln·
nowi po 5~,248 rs. na pl'zedsiębierstwo; względem ilości Ilrzedsiębierstw (z powodu z sumą obrotów 65,2 mil., z czystym zys- ga Wormanoa urządza regularną kOIDnni8uma ZliŚ ~ys!>ów lIa rok 1888 wy· silnie rozwiniętego wielkiego przemysłul, kiem 3,7 miL , bawełnianych 580, z sllmą kaeyę parostatkową pomiędzy Hamburniosła 212,7 mil, rubli albo po 1,520 rs. ale zato piel'wszą w Królestwie, pod wzglę-· obrotów 81,9 mil. z czystym zyskiem 5 mil. giem, ilfarokko i dalsze mi punktami za·
na przedsiębiet'stwo, ta~ iż przeciętny zysk dem sumy obrotów rocznych, które IV war- Drukarii, apretur i fal'bieril 258, z snmą chodnich bl'zegów Afryki. Dnia I każde·
przedsiębierstwa wyl'aża się w cyjl'ze 2,9% szawskiej nie dosięgają nawet 72 mil, ru· obrotów 31,6 mil"z czystym zyskiem 2 mil. ~ miesiąca wyru~zać będą statki do Ke.·
roczlJego obrotll. Poniewat ogólną snmę bl!, Największą ilość przedsiębierstw z naj-' Handlowych przedsiębierstw z obrotami merenu, 8 do Kongo', Hi do llOl'tólv Złote·
Ilodatku 8kła<l~oweg,o za I:, 1888 obliczollo Większym rocznym obrotem posiadają gu· wyższemi nad milion było w Królestwie go wybrzeża, 20 do \1I'zystani od Marokko
na 4,~ miliQna rlluJi, przeto przeciętuy pro- bernie. nlos\(iews!>a i petersblll'ska,
Polakiem 21 li 62,2 miL rubli ogólnego 0- do Libel'Yi.
cpnt opodatkowanie. uie przewyższa 1,93%
Na 11I'zedsiębierstwa Ilierwszej gildyi to bl'otu, 'l'llkichsamych pl'zemyslowych przedHandeL
od sumy zysku, a {lrzel<iętne opodatkowa- jest wielkie, stauowią-ce ilościowo tylko siebierstw było w Królest,wie Polskiem 12
- .Knryel' codzienny" dowiaduje się,
nie pl'zedsiębiel" twa rówIla się 30 rublom, 5% ogóluej sumy ws~ystkich, 11I'ZYI,ada z obrotem 19 mil, rubli.
iż kilkn wł!l~cicieli większych składów węW pOl'liwnaniu z rokiem Iloprzedzającym 61,1% całej sumy obrot~w i 29,6% całej
Do opłaty podatku tl'zechpl'ocentowego gła podaje petycyę do Zl\r7.ą.r\n kołei war·
ilogć przedsiębiers~w i główuiejsze normy sumy zysków jJl'zy pl'zeciętnem procento· uależało w 1888 1', 1,159 przedsiebiel'stw, s~w8ko-lYiedeńskiej o obniżenie tal'yfy nl\
opodatkowania wzrosły znacznie, Poda~k wauin 1,4°/. od obrotu; średnie, czyn dm· aTe z tych zapłaciło podatek tylko 846, III'Zewóz węgra. kamiennego do Warszawy.
skladkowy IV roku 1887 opłacało tyłko giej gildyi , stanowią ogl'omuą wjększość, reszta z rozmaitych powodów nie bl'ała
- .Peterb. wiedomosti" dono~zą, że rząd
132,425 przedsiębiel'stw ~ ogólną sumą I prawie 95"10, ale przypada na uie tylko w opłacie podatku nd~iału, Ogólna suma zamiel'za ustanowid posady przyslęglych maoUl'ot'hv 6,750 mil. rubli , i zysku czystego I 88,9% ogólnej sumy obrotów i 'i0,4% ogól- dochodu czystego owych 846 pl'zedsiębiel'Stw klerów owocowych,
187 mil. rnbli, Przeciętny pl'ocellt opoda· nej sumy zysków, z przeciętnym procentem wynosiła 81,711,550, a przeciętny zysk kaź- Z portu odeskiego wywożoue SI} Z~I\
tkowania wynosił yłko 1,36%, lub prze· od obrotu 5,2.
dego z nich-9S,,656 rubli. \V rokn poprze- czue pllrtye cukru i spirytusu za g:l'a~lcę,
cięc iowo od każdego przlldsiębiel'stwa po
Z ogółnej ilości pl'zedsiębiel'stw 126,525 dzającym było takich przedsiębierstw 767, IV tyr,h dniach z tegoż portu WyWiezIono
19 ruWi 32 kop,
było haudlowych i 13,382 przemysiowych, a zyski ich obliczono ba 64,902,600 rubli, do Grecyi pierwszą partyę rumu wyrobu
IV guberniach Królestwa Polskiego w 1'0 , z c~ego w Królestwie Pols.kiem 6,440 hau·
odeskiego,
ku sprawozdawczym było ogółem 7,H15 dlowych i 1,375 przemysłowych (w 1', 1887Pieniądze,
",
przedsiębierstw, uależących do 6,284 wła· 5,719 pierwszych i 1,797 drugich), Pierw,Uo
o.
- Do Petersburga kołeJą illlkolaJewską
ścicieli, I'oczny obrót ogólny - 248\872,800 sza gnjpa obejmuje właściwy handel i zwiąprzywieziono z ka3 guberoialnycU pl'z,eszlo
rubli, t. j, po lU,Hll rubli l1a prZedsiębiel'. zane z nim opel'acye: komisowe, kredy to·
Cła.
3,000 pudów starej monety miedzianeJ.
~two, zyskI! - 12,176,780 rubli, przeciętny we, tl'ansportowe, ubezpieczenia, _dostawy
~ Mówią, że Ilodwyższenie cła od wszyst·
Przemysł.
pl'ocent od sqlJlY obrotu - 4,9%, pl'ocent i t. p" a druga: pl'zelllysł fabryczny, rze· kich owoców zagranicznych i winogron wy- Klimatyczne badania członka towa·
opodal-kowanla, przy ogólnej sumie podatku miosta i t, {l, Dla calego państwa. stosu· niesie około rnbla w złocie od pnda,
rzystwa wolno-ekollomicznego, p, Sazono431,000 rubli, 3,54% od sumy zysku, czyli nek handlowych pl'zedsiębierstw do prze- Waszyngtońskiej izbie relll'ezentantów wa, pl'zy współudziale g~uerata. M." :
lIrzeciętnie od przedsilibierstwa 53 ruble mysLowych, wyraża się IV następująeych III'zetlstawiono kilka bilów, dążącyeh do Anuieukowa, wykazały,
z,e ZakasplJ~kt
87 kop,
cyfl'ach ; przeciętue dochody przedsiębierstw uwolnienia od cła niektórych artyknłów obwód ma wszelkie warnnkl do rOZWIDli}·
!!!!!22!!2
I
I i zapy&auia. a telegram wysIany d~r czas Ja~Ioże usu ę; jestem tak - zuu· był seu: mljż_~
mój tl'Zymał moie IV swoic I
33)
kownika
.jesZC7,c
nie
miał
odpowietlzi",
Gdy
żona,
objęciach,
• B e r t a v, S u tl n e r.
odczytywał listę poleglych, telogl'afowal
- Dobrze, moje dziecię, zostawię cię
zaraz: .Fryderyka niell1a między uimi",
w spokoju, a gdy bę(lziesz kogo potrzebo.
*
~
Łzy i pocalnnki mówiły pl'zy pożegua- Czy wy mnie tylko nie okłamujecie?- wała, zadzwoil,
nin o naszym smutku, łzy i pocalunki njazapytałam raz ciotki może OD da wuo
- Czy listonosz był już?
wniły lIaszą radość pl'zy powitaniu, Że
umarł, a wy skrywacie prawdę,
- Jeszcze nie pora,
Powieśó z życia,
moina oszaleć z radości, poznałam to
- Przysięgam ci..,
- Gdy przyjdzie, zbudźcie muie,
- Na twojlj wiarę, na twoją duszę?",
Oparłam się o poręcz kal)apy i zamkuę· w owej cbwili, gdy drżą;: ze wzruszeuia,
- Na moją duszę,
lam oczy, Ciotka wyszła cichutko z poko- naprzemian plllcząc i śmiejąc się, bmlam
(IJalsZlI ciąg .. pilW'z
273).
'J.'e zapewnienia spt'awiały Oli wielką ulgę: ju; przyzwyc7.ajono się już do moich dzi- w dlooie tę nkochaną glowę, całując oczy.
Nie powracałam lak szybko do zdrowia, wszystkiemi siłami czepiałam się nadziei.., wactw terazuiejszych", Nie miałam zamia- czoło, UStll i szepcąc nie:trozumiale wyjak spodziewano się z początkn , Brak will.'
Godzinami całemi wyglądałam listu, z o· ru spać; chciałam tylko spokoju", Letałam razy",
Na pierwszy mój okrzyk ciotka Ilrzybie·
.Iotności wprawiał mnie w stan gorljczko· kiem zwrócooem ku drzwiolO; na każdy na tymsamym szeslongn, na którym zawy; całe noce fantazyowałam, a we dnie szelest w sąsiednim pokoju zrywałam się, stał mnie Fryderyk, przyc"od~IłC powiedzieć gla z są.sied.niego pokoju, a spostrzegts7..y
płakałam z tęsknoty i tmogi.
oczeknjąc posłańca. Achl te dni wydaly o otl'zymanym rozkazie wymal'Szn. Parno Fryd81'yka, z głośnym okrzykiem: .Jezu,
Raz nawet, po nocy pelnej przewidzeń się wiekami... Pierwszą dobrą nowiuą by- byto jak i wtedy, róże wydawały woil od u- Marya, Józefie świ4}ty,· upadła na krze·
Fryderyk żywy leżał pod stosem martwych la dla mnie wieść o zawieszeuin broni, co ' rz1\iąclł, a trąbka wojskowa grala jak wów· selko,
Długa chwila upłyuęła, zanim pierw_zy
koni - dostałam recydywy i grozilo mi nie· znaczyć miało pokój, W tym doiu wsta· czas", Mogłam sobie doskonale uprzyto·
bezpleczeilstwo utraty życia, Biedna ciotka łam po raz pierwszy. Pokój I ileż radości m,nić ową chwilę", Ach I chcialabym &ui~ szał radości nstąp.ił miejsca zapytaniom
uważajljcsobie za obowiązek pocieszać mnie, w tem brzmieniu", a może dla mnie za· tak jak wtedy, uslyszeć slu'zypnięcie ilrzwi, i tlómaczeniom. Fryderyk, lekko ranny,
dO'l'auzała ~ ciąż poddanie się woli Ollatrz- późno?,. \V każtlym razie czułam się bar· odgaclnąć wejście ukochanego męża", Róże pozo~tał w wiejskiei chałupie, gdy oddzi l
Ilości; co muie już tak rozdrażniło, że gło· dzo nspokojoną, nie prześlatlowała mnie pachniały coraz silniej, trąbka rozbrzmie· jego wyrns7.ył dalej; rana nie była zbyt.
~n o zaczęłam wyrzekać na okrucięilstwo myśl o rozbrzmiewającym wszędzie okrzy- wała w powietrzn", Powoli traciłam świa· ciężka, mimo to dosl.al gorączki i przez
dom ość chwili obecnej; czułam się jakby wiele dni letał nieprzytomny, W wio ce
10811, nazywając całą wiarę w pr~eznacze ku wQjenuym",
nie głupotą , To wszystko, ma się rozn- ClIwala Bogu, teraz ' wyzdrowiejesz przeniesiooą IV plozeszłość, zapolIJuialam tej za~'ówno o wysłaniu jak i odbieranill
mieć, brzmiało bardzb prz1.kro dla bieda- niezadługo -- m ówiła pewnego dnia ciotka, o wszytlkiem, a pl'zez oapól zamknięte po· listów mowy być nie moglo, zaled wie wię"
c~ki, która IIietylko, że czuła się osobiście sadzając muie ua szezlongu przy otwartern lVieki patl'zalam jak wtedy, spodziewaj'lc trochę sił odliyskał, n łyszaw ' zy o -zawiedotkniętą, ale drżała o moją zbuntowaną okllie - można już my:lleć o wyjeździe do się jego zbliżenia", I upragniony obraz szeuiu broni, duiem i nocą pędził do (Iomu,
rluszę, mającą lada chwila przenieśĆ się (lo Grnlllitz,
st:lnął mi przed oczyma: Fryderyk, mój nie zatl'zymując ,ię nigdzie, nie zapytojąc
wieCzności", Jeden był tylko §rodok uspo·
- Jak tylko odzys~am sily, jadę nil nkochany Fryderyk stoi na pl'OgU." Z gło· nikogo, żywiąc. się nadzieją, że ukocbanl\
koj eni", UlIIie chwilowo: gdy mały Rudolf wyspę Alseul
śuym płacz em ukryłam twarz w dłoniach; żyje, że j~ zohaczy jeszc.ze."
I nad~ieja
wChodzi! do pokoju, brałam go IV ramiona,
- Na Alsen? Czyś zmysly postmtlala?
to był tylko seu, baluclnacya I Wobec te· nie zawiodla go: znalazł ukochan .. żYJącą.
szepcąc: • Ty moje ukochane dziecię, jedy·
- Chcę wyszukać miejsce, gdzie Fryde· go cbwilowego zludzeUlI\ uczułaUl się stu· i szczęśliwą, ach! nad wszelki w)Ta.z SZC7.ę·
na. pociecho i nadziejo! " Ale widok zapla· ryk leży ranny łub - nie mogłam dokoli- kroć nieszczęśliwsz ..,
śliwą···
kanej i bladej matki, leżącej w ciemnym po- czyć.
- O, mój Fry(leryku I mój ntracony
Wkrótce pl'zenie:l1iśmy si wszysry do
- Czy mam przyprowadzić Rudolfa? - jęknęłam,
ojca na wieś. Fryderyk dlA poprawie,nil\
k9ju, przykre robił wrażenie na chłopcu,
zdrowia wziąl dlużuy nrlop, a prze pl g.lyż sławał się smutny, jĄkby nie swój, zapytała po chwili ciotka, wiedząc, że to
- Marto, naj droższa tono!
Co to miało znaczyć? " 1yszałam głos Dych mu rodków leczniczycb: apokojll
więc nie zatrzymywl\lam go dlugo 11I'zy najlepszy sposób odpędzenia myMI i.
Robie,
- Nie, nie teraz", Pl'8.gnę ~pokoju i ty, prawdziwy, j ego głos, ujrza.lam prawdziwe i świetego powietrza, najle\li~j OIf)gł za'iy0.1 oj(\a przychodziły często wiallomo§ci ciociu, zrohisz mi \lrzy~ lugę. oddalając, i,! na I'amionll wyciągui ęte ku mnil'", '1'0 nie wać IV GI'umilz,
(D. r. II.~,
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ba· zydentowa Pieńkowska, Sprzączkowska, rs. 4 kop. 65; j ęczmieni a 300 korcy od rs. w tym kierunku, że P(zygQwwnje si ę wy.
wełny.
'l'auber i 'l'hienemann. Panny: Badowicz, 3 kop. 95 do rs. <1 kop. 20.
leczen ie choroby. Mo żna także przypuścić,
Ubezpieczenia.
Bennich, 'l'nks, 'J'alzmall, Fischer, W. GolSiano, słomll i koniczyna - bez zmIany. że od kl-ycie ~ I'odka leczniczego Kocha
- Do ministeryum skal'bu WllleSIOllO dammer, GI'af, Kellel', Hirstein, i\Iichel ,
Popyt wogóle dobl·Y. Dow ozy m a łe.
wskazuj e drogę dla t l'aktowani" w pl'zyprojekt wzajemnego towarzystwa nbezpie- Nlppe, Pstrągowska, Riihmann, Skrudziu(- ) W przytułku dla starców i kalek szlości chorób zaraźliwych. Najwyżs 7.a raonegdaj rano zakoilczyl nagle ży cie 64-le- da sanitarna pl'zychylila się do tych zapaczeil rent i kapitałów, opal·tego na syste- ska, W. Stl'enge i Wergan l i 2.
Panowie: Bronikowski, Debil, F. Finster, tni Pi otr PI'zew orski , b. czela(ll:ik tkacki. trywali i uchwalila zao patrzyć w itzezepion_
mie kas emerytaluych. Instytucya ta no(-) Awantura. \V nocy z środy na czwar- kę Kocha kliniki uniwersyteckie i szpitale
sić ma nazwę "pierwsze ruskie towarzy- dl'. Hoffrichtfl', W. Hiiffer, E. Huffer, L.
stwo dochodów dożywotnich emerytalnych," Heinzel, E. Hielle, Kosakowski, Karoilski, tek, o godzinie I -ej , obrouca prywatny X. , do badail objektywnych i pozwolić leka- Na jednem z najbliższych posiedzpu R. Kraft, E. Kuntze, J. Kindermann, A. w nietrzeźwym tanie idąc w to warzystwie 1'zom na stosowanie tego środka tylko za
komitetu ministrów rozpatrywany będzie, KindermalIn, Karpow, prezydent Pieńkow- kilkn osób uli cą Cegielnian ą, wszcz,!ł a- pecyahiem upoważ nieniem wladzy.
- Z Rzymu dQnoszą, że dl'. M~scattelI,
wniesiony przez ministeryum dóbr państwa ski, M. Petersilge, R . Schultz, R. Resiger, wantlIrę z pow r acającym do domu p. Y.,
który biorąc go za zwyk lego oj)l'yszka, dawny llczeli (I·ra Kocua i asystent lIlo·
projekt ustawy obowiązkowego wzajemuego ,J. Triebe i A. Wehr.
(-) Na gwiazdkę dla dzieci w ochronoe uciekł i tym sposobem uuiknąl pr zykrzej - leschott'a, oznaj mił t.amtejszemu to warzy_
ubezpieczaniaIwinnic od nloksery. Najpierw
stwn lekarskiemu, że wynaleziony przez
w formie doświadezenia ma być wprowa- katolickiej przy ulicy W1<1zewskiej , r s. 6 szych n astę pst w.
(-) Szulernia. W jednym z zynkóIV na siebie środek leczenia wilka na twarzy IV
dzone obowiązkowe ubezpieczanie tylko złożył w administracyi . Dziennika" pan
rogu nlic Cegielnianej i Widzewskiej roz- naj cięższej formie stosuje od kilkn miesię·
w jednym z okręgów uprawy krzewu win- Franciszek Zasacki.
(- ) Z towarzystwa lekarskiego. D1va maite osobistogci spędzaj ą cale noce na ha- cy i grnntownie nim leczy bez wywolywa.
nego Rosyi. O ile można wnosić, działanie
tej ustawy wprowadzone będzie najpierw ostatnie posiedzenia tutejszego towarz.y· zardowej grze IV " siódemkę" . Zgrywa- nia podniesionej go rączki i jnnych siluych
stwa lekal'skiego p oświęco ne były prawie j ą się tam co do grosza nietylko mi okosi, obj awó w reakcyj nych. Na piel'\vszem o·
w Besarabii.
w całości nowej metodzie Kocha leczenia ale i oj cowie rodzin. Właścici e lka szynk n gólnem zebraniu rzymskiego towal'zystwlI
Wykształcenie przemysłowe.
- W Pouiewieżu Murowanym, w gu- grnźlicy. Na ostatniem posiedzeniu w śro-' ma p"zyjaciela, wy tr a wnego sznlera, ktÓl'y lekarskiego, ·dr. ilI. okazać ma chOl'ego, u
bel'Di kowieńskiej, baronowa Budberg za- dę, na wniosek czlouka czynnego, d·ra P., doskonale umie podniecać i wyzysku\'a którego I ilk byt zajął jnt, nos, obi~ I~al'
łożyła szkolę gospodarstwa wiejskiegj) (lIa postanowiono zwrócić się listownie do prof. namię tuość do gry szynk'uvn ianych gości. gi i znaczną część ~rawego policzka. Cho·
kobiet.
Kocha z prośbą, ~ przys~alJie na~zem? to(-) Dziś w teatrze Victoria " Pl'z.V: rego tego wyleczy! t.ak, że- od SZ(IŚCill mie·
warzystwu pewnej ilpścl szczepIOnkI dla jaciel kobiet· komedya IV 5 aktach Du- sięcy żadne oznaki wZllowienia choroby nie
dokonania naukowych obserwacyj w je- mas'a (syna).
'
dają gię dostrzegać: ;.- ,
dnym ze szpitali tutejszych, przez komisyę
- Sekretarz skal'bu Stanów Zjedlloczonycu Amel'yki półno c uej zapowiedział, że
s'pecyalnie IV tym celu wybl'aną z lona to(-) W kościele ewangie/ickilll św. Jana warzystwa. Nie ulega wątpliwości, że tawniesie do zatwierdzenia usta wę, w celu
zapo bieże nia naplywowi wychodźców, nie·
w poniedziałek, o godzinie lO-ej rano, ks. kie obserwacye prowadzone przez ciala
pa.9tOI· Angel'stein odprawi nabożeństwo w naukowe mogą Pl'zyczynić się do wyja"Russkija wiedomosti" donoszą , że kwali fi kujących się na (lbywateli ameryjęzyku polskim wraz z komnnią ś w. dla gnienia sprawy środka kochowskiego dale- w komi tecie mini tJ.·ów r ozpatrywtlna bę - kailskicll.
.
,
t!wagi,elików wyznania angsburskiego.
ko skuteczniej, auiżeli pielgrzymki do Bel'- dzie wkrótce propozycya ministra dóbr
- D~lenniki petersburskie · donoszą, że
(-) W domu modlitwy Braci Morawczy- lina pojedynczych lekarzy, podejmowane pailstwa o rozciągni ęc iu ustawy o ochronie Ilostanowiono wyasygnować IV roku przykbw (Herrnbutów), w dniu 8 b. m. odpra- nieje(lnukrotnie jnż to dla reklamy, jnż też Jasów z dnia lIi kwietnia 1888 roku na I szłym na nl'ządzenie wzorowych leśnictw
wione będzie przez ks. Diebla, slIperinten· dla materyalnycb zxskólV. '1'0 też towa- gubernie: m os kiewsk ą, kałus ką , twel·sk ą. 10,469 rs., na wydelegowanie leśniczych
den ta kościolów reformowanych w Kr6le- rzysLwn naszemu Zll pOl1obne ~zynne wy- i w o łyńsk ą .
za gl'anicę 4,000 1'8, Na administrowanie
- Ministeryum dóbr IJańst.wa zamiel'za sprawami drobnego pl'zemysłu przeznaczostwie Polskiem, nabożelistwo w języku pol- stąl'ienie należy się n7.n"nie. Zachodzi tyl·
~kim dla ewangielikólV reformowanych.
ko obawa, czy dl'. Koeh, oblegauy obecnie lII'ządzi ć ]leryodyczne zjazdy nauczycieli no 35,000.
'
(-) Z bazaru. Wczoraj , o godzinie 4·ej przez tysiące chorych, omz lekal'zy, będzie szkól elementarnych , w celu slncltania kUl'- Miuistel'YuOl spmwiellliwości, jak do·
otwllrto bazar, urządzony staraniem komi· w możności zadość uczyni!'. życzeniom towa· sów, dotyczących r óżny ch galęzi gospo- nosi " Gmżdanin," ma wy~ać polecenie, aby
tetów damskich tntejszego towarzystwa rzystwa lekarzy łódzkich.
(lal's ~\1!a wiejskiego.
P,'ÓCZ tego, ministe· osoby, chcące poświęcić się adwokatllr7.e
dobroczynności. Pięknie przyozdobioue sa(-) Przewożenie zwłok dzieci umal'lych ryum zamierza organ izacyę szczegółowego pl'ywatnej , poddawane były specyalnemu
le don.lu koncertowego festonami trójkolo- dorożkami, pomimo nawoływau, pmktyknj e zbadania Rosyi pod względ em rolniczym.
egzamin ~ wi ze znajomości nauk ]lmwnych;
- Gazety petersbnrskie douoszą, ii: nadto ,;wy:cbowauie domowe" nie będzi e
rowemi, zielenią kwiatów egzotycznych się dotąd n nas niemal codzienuie. Ze
i git'laud, poczynają się w)\lŚnie napelniać wzgl ę du na niebezpieczeilstwo szerzenia tą wkrótce ząjdą zmiauy w personelu i w .za- uznawaU(1 za dostateczne iwymaganem
w chwili, gdy piszemy niniejszą. wzmiankI;. drogą chorób , 7.ar&Źliwych, towarzystwo kresie kompetencyi konsulató.w ruskich w będzie swiadect.wO' z nkoilczenia ' kursn na·
Spodziewanym. jest Hok, sale bowiem oka- lekarskie postanowllo ponownie wystąpić Anglii i Francyi. Na konsulów postanll- nk IV średnich zakladach naukowych. Nie·
znj!l się zama.lei krępują nieco swobodną Cyl'- z pro~qą do p. policmajstra o ząbr(Jnienie wiono miano wać wylącznie osoby narodo- zależnie od tego, ma być pl'zyjęta zasada,
kulacyę pnbliczno;lci. Od wej ścia począw- dorożkarzom wynajmuwania ich ekwipaży wości rnskiej.
że do stawania w sprawach wlościallskich,
szy, dzieli się bazar na dwie polowy. Pra- zamiast karawanów.
- \V \'oku bieżącym ministeryuOl komu- adwokat prywatny będzie mUSIAł' składać
wa strona zwie się "komitetową," lewa
(-) Pogrzeb. Bardzo liczny orszak po- nikacyj nrządziło dwie nowe . iuspeckye: IV instytucyi sądowej stosowne ' postano·
"sklepową,' jakkolwiek i jedną i drugą gl'Zebowy odprowadzał onegdaj zwloki fa- jednę~cesal'skich. pp eiągó w, dl'Ogą-budo- wienie gminne, poświatlczone " llI'zez naczelurządzouo na wzór sklepów.
Pierwszą brykanta i obywatela tutejszego, Ś. p. Ka" wy nowosielskich odnóg kolejowych.
nika ziemskiego. W ten sposób nowe n·
zajmują komitety damskie, drugą sklepy rola Ei,erta, z dworca kolejowego na cmen- "Grażdanin" donosi, że w ministe· rzędy włó ściauskie będą miały wS'6elak'ł
nielicznych kupców łódzkich, którzy llrzą- tarz ewangelicki.
ryum skal'bn wypracowywane są nowe możność ograniczania, dzialalnoścl obrOlidzili sprzedaż swych towarów z odsetkami
(-) Pożar. Wczoraj, o godzinie 5 ' / 2 przepisy, mające ułatwić szla~hcie oby- c6w prywatnych, któl'ym nadto może za" .. neez ba'l.aTII. W CZ4l>lei ,komitetowej" rano, ukazał .. się olbl zymi .. luna IV strollle watelom ziemskim korzystanie z kl'edytu bronić calkowicle praktyki s!~dowej gubernator każdej gubel'ui, w r!Lzie stwierdzenia
znajdujemy pośrodku rodzaj klombu z kwia· ulicy Przejazd. Gdy straż ogniowa ochot- krótkoterminowego,
tów egzot'ycznycb, uwieńczonego biustem; nicza (oddzial l·y i 2·gi) przybyła na
- Z pieniędzy zrabowanych w pociągu szkodliwośei albo niewłaściwości dzialania
po lewej stronie widzimy najprzód pawilo-. miejsce pożaru, trzypiętrowy gmach fa-/ kuryerskim drogi żelaznej warszawsko- Indzi tej kategoryi.
Warszawa.
nik pani Teszich z kwiatami sztucznemi bryczny p, PrusinolVskiego stał już pra- wiedeliskieJ dotychczas odnaleziono jnż
i makartami, potem ogólnie zwracający wie cały w płomieniach. Musiano więc po- 25,000 rubli. Wskntek rozporządzenia wła- Znany hllmol'ysta warszawski, p. FI',
uwagę i najwięcej ściągający jnż kupców przestać na ratowanin sąsiednich budyn- dzy, wójci gmin i soltysi ogłosili we wszyst- Kostrzewski , wydaje pamiętnik swój, w
i ciekawych sklep pani Tłtienemann z chiósz- ków w tej samej posesyi, co też powiodlo kich 'Wsiach, że grożą. surowe kary za którym notował pomiędzy innemi wszystczyznlj. i jal'ońsczyzną. Pośrodkn pod scia się w zupełności, przy pomocy III oddziału. przechowywanie zbrodniarzy.
'
kie szczególy, dotyczące sztuki Illalarskiej
Ilą frontową duży stół, a raczej szereg 8tO- W spalonym gmachu mieściły się zakłady
- O morderstwie w w!logonfe ~ War- za: ostatuie lat pięćdziesląb.
łów, jlokrywaj!} robótki damskie ofial'owane tl'zech dzierżawców. Parter i pierwsze szawskij dniewnik" .donosi, co następnje:
- W· "Pamiętnikn tow lek. warsz." 0Inb też oddane do slll'zedaży przez kupców. piętro zajmowała przędzalnia wełny o 4 . Przed kilku duiami podali śmy wiadomość, głoszo lO' konkurs z uagl'odą: 240 rs. imienia
Po prawej stronie widzimy skłep z szalO· asortymentach maszyn przęJzalniczycu fil'- iż jednemu z agent6w wal'szaw~kiej poli- Tytusa Chałubiuskiego za ' najlepszą pl'acę
panem p. H"inzla, dalej pawilon z pierni- my "Lorelltz i Kuntze," która zatrudniała cyi śledczej udało się znaleźć · rs . 10,000 oryginaln ą. II dziedziuy nauk lek,wskicJl lub
karni pani Seriui. Wszędzie impl'ow'i~owa- 50 robotników. Cale drngie piętro o ta- z pieni ędzy, zrabowanych zabitym w po- pomocniczych, ogloszóną d'l'llk,iem po polskn
ne kupcowe krzątają się żwawo, robotnicy kiejsamej Uości maszyn przędzalniczych i ci ągu kolei warszawsko-wiedeilskiej. Oprócz od , 12. kwietnia 1888 r. do 31 grudnia
kouc7.ą przybijać I'esztę dekoracyj , ruch, 30 warsztatach mechanicznych, przy któ- tych 'rs. 10,000, znalezionych z 50,000 rs., 1893 r . Prace do konklll'Slł nadsytać' moż
gwar coraz większy i owa atmosfera sp e- 1'ych pracowalo ogóle m 60 robotników, odebrano jeszcze rs. 12,000 bratu wyrost-I na diJ końca stycznia 1893 ~'. na ręce secyaln~
pó~wjdowiska, . pólj~l' marku ele- , zajmowała prz~dzaloia w.eln.y p. Lubi!isk!e- kiewicza. Bl'at !nordel'OY a~esztowany zo- kretarza stałego • to warz. lekal'. warsz,"
gancklego, Jaką odznaczaJą JlUl wenty do go. Część llajwyzszego plętl'a mIeŚCIła stał IV WarszawIe. Sl.Yszeh§my, że brnt dl'. Szokalskiego.
•br?~zynn~. ~pr~edaż, glównie .w .sklep!e skręcalni ę wełny p. Weilallda, w które) lVyrostkiewicz,a, ujęty w zeszły piątek-, ' - "Kuryer warszawski" dono.si że t.
dllll.sko- japonsklm, r?zpocz.ęła SIę JUŻ Dle {ll'acowało 12 ludzi. Wszystkie maszyny zeznał, ż e lnordercy ukrywają S i ~ w oko- zw. :l' owal·zyst\',·o p syjne" z Obel'ammel'na zarty. Pokupem cIeszą SIę przedewszyst- oraz tdwar, spaliły Się dośzezętnie, przez licach Łodzi, na pewnym cmentarzu. IV gau w końcu przyszłego tygodnia rozco powyż'si fabrykanci ponieśli strat: pp, piątek tei wi~czol'em ' udauo się z lrratem pocznie IV Warszawie szereg widowisk,
kiem drob~ostki .najtańsze. .
Po lewej strome ód wejścia, w drugiej Lorentz i Knlltze około 50,000, v:' Lnbili- IVyrostkiewicza do Łodzi, ażeby Iyskazal przedstawiającyclt rozmaite epizody z piczęści sali, mie~~czą się -sklepy firm tutej- ski - 60,000, a p. Weiland przeszlo 10 miejsce pobytu zabójców. I;'okazalo się, SOla św.
szych. UrządZIli tu ~we sklepy Pl'. Ma- tysięcy rubli. Spalone zakłady fabryczne że mordercy tejże nocy zdołali ucte.c z Ło- Prezesem wydziĄlu . ekonQmicznego
dl er (galan~erya),. Dlering (instl'nlllenty ubezpiec7.0ne były głównie w "wal'szaw- dzi. Obecnie, podlug wszelkiego prawdo- warszawskiego towarzystwa dobroczynnooptyczne), Slebenelchen (l'zeczy kuchenne), skiem towarzystwie ubezpieczeli od ognia," podobieństwa, przedostali się ) uż ·zagm· ści wybl'ano p. Ignacego Kisielnickiego,
Rosenthal (gl\lantel'ya), \Vojtynek (instru- w małej Zliś części w "towarzystwie mo- nicę."
wice·prezesem. p. F.elik~a- Rycel'sklego.
menty muzyczn60j , Norblin (platery), Butsch· skiewskiem." Ogieii ukazał się na dl'u- Na posiedzenitl lTajwyzszej rady saniPBtersbur~.
kat (galanterya), Petersllge. Tutaj tak- giem piętrze w oddzillłe p, Lnbiliskiego; tal'Dej w Wiedniu, dnia 29 Z. m. , lladra(lca
- Nil przysz\ej wystawie ~otograficzllej
że urządzono cukiel'Dię. Resztę szczegółów prawdOIJodobnie wynikł ż nieostrożności sanitarny, Weichselbaum, zdawał spraw ę Z w- Petersburgu od czas n <10 czasn dbkollyodkładamy do jutra.
przy zallalaniu gazu, Ponieważ mUl' bu- naukowej Jlodróży do Berlina i przyszedł wane będ~ zdjęcia ibtogr~fiezne z osó6,
J
Z ogólnego sądząc wrażenia, hazar Pl,zed· dynko zacząt się walić od ulicy Przejazd, do następujących wniosków: 1) środek le- zwiedzających wystawę. .
stawia się sympatycznie i daje nadzif\ję, zagrodzono dla bezpieczeiistwa odpowjed - cZlliczy Ul'. Kocha stanowi nadel: wrażliwy
Z Suchary pisze. kores~onl1e. \łt "Gazety
że ta forma .dobroczynna zabawy przyjmie nie miejsce na ulicy przy tej fabryce .
reagens pod względem istnienia procesu warszawskiej ": Zaraz' po w)'bu\ló)Vanin il~'osię na grunCIe łódzkim.
(-) Do Zgierza. Na życzenie obywateli tuberkuliczuego IV organizmie, jest przeto gi żelaZIlej zakaspijskiej, odmihzouo zieW dniu dzisiejszym dyżurować hędą:
miasta ' Zgierza, teatr łódzki postanowił bardzo ważnym ·środkiem pomocniczym; , 2) mię dla ruskich jlloży stacyi kolejowej i naul';lądzać tam
przedsta\vienia IV pe\V- reakcya, następująca po wstrzyknięciu, od- zwano przyszle miasto ~ Russkoje nasialeOd godziny 4-tej do 7-ej.
Panie: Daleszyńska, Goldammer, d·rowa nych odstępacb CZIlSU . W celu bliższego bywa śię nie zawsze w sposób, opisany I1je Buchara'" z ruskim zarządem. Przyliy/i
Jonscher, rejeqtowa Jonscher, Kunitzel', Mo· porozumienia się, dyrektor teatru, p. Kop- pfzez M. Kocb~, lecz może rrzedstawiać jeanak 'agenci
lódzkich ' i m?~kielVskich
giillicka, Neumann, Łaganowska, Robakow- czewski, bawił ouegdaj w Zgierzu i za- rozmaita odmienne objawy; nalazia jednak przędzalń, tak w Ceitl sknpOwania welny
ska, jlrezydentowa Pieńkowska, Schmitz, war! nmowę p. Ikiertem, który zobowiązał l'i8' można orzec, od jakich czynników z'mia-' i bawelny, jak również sprzellaży towarów
Sprzączkowska, 0, Starke, 'l'hiellemann, się wyplacić llyrekcyi teatru rs. 170 za u· ny te są zależne. Dla tej wi ęc przyczyny; łOKciowych, 'uznali z~ wygpdlliejśze osiedlić
'l'auber i Wehr. Panny: Abramowicz, Conditt, rządzenie w jego teatrzyku przedstawienia tudzież ze względu na t~, że l'eakcya ogól- si!f vi mieście, ~ako pnnkci~ hllUdlowym,
Graf, E. Goldammer, Fischer, Kammerer, S. w przyszłą śl'odę . Odegraną będzie ope- ua i miejscowa może przybrall czasem \'ar- dokąd łudność na tar~i (bazar) I Z dalszych
Lange, Moskwin, Rol~nstock, Rndzińska,. L. re tka Milockera "Biedny Jonata~".
. dzo groźny, ,a na\vet .zagl'&ż~jący życiu ~a· stron pl:zybywa. P I~Oc'Zą t~u. nie r?b!o~o
Strenge, Warapuczynska, Wergall 1 I 3,
(-l Z Piotrkowa. W poręb le leśnej cyenta charakter, lIIezbędDle potrzebnem trudnośCI, wszyscy OSIedlali SIę IV m1escle,
Wertschitzka i Zdzitowiecka.
Kłudzice pod Piotrkowem zabito ga-jo\\rego, jest ciągle cznwanie lekarza 1I&l1 chorj m, a przy stać~'i, oprócz mieszlt~jącycll nrzęPIUlowie: A. Diering, M. Fischer, Karol który był pl'zyjęty do pilnowania drzewa leczollym według systemn Kdcba, tudzież dnlków kolejowych, Uyły, parowa fabryka
stara.uie się o szybką. pomoc lekarską; 3) do óczyszczania lJaw ~ln'y, i ' olE\iat'llia K.
Hal·(It, L. Heinzel, T. Hiiffel', E. HufreI', kupionego przez knpea Folmauua.
A. Jaeger, H. Jack, B. K;retschmer, dr.
(-) Targi zbożowe. Wczoraj na stacyi co do kwestyi znpelnego wyleczenia grużli- Drzewieckiego, fabryka za.~ałek Epifallowa,
Kelm, dr. Łagowski, Magnnski, J. Peter- tawarowE\j sprzed,,"o: pszenicy 200 korcy cy za pomocą samego środka leczniczego agencye towarzy,stl't transportowych iKausilge, R. Resiger, R. Scbultz. A. Stl'enge, po rs. 5 kop, 90 do. rs, 6 kop. 10; owsa dr. Kocha, lnb też w polączeniu z innemi \raz", "Merknry", "Nadhda" i nie( awno
L. Toepfer, A. Tbienemanu i W. Wil(le.
350 kurcy od rs. 2 kop. 40 dl!' rs. 2 kop. sposobami leczenia, nie można jeszcze wy- zlikwidowanej .Drużyny·, agentura jaroOd godziny 7-ej t10 10-ej.
50 za korzec.
dać stanowc7.ego slJ.du, z IHlIvollu krótkości sławskiej manUfaktury, ({lika sklepów, na
Panie: Debil, ElJhardt, Goldammer, GeNa Nowym Rynku sprzedano: pszenicy t l' wania obserwacyj. Natomiast już temz placu targowym, in spe restauracya, piilhlig, Jaegel', Knichowiecka, KaroliskII, 300 korcy 011 rs, G kop. - cło 1'8. 6 kop. twiertlzić można, ż e alteracya tkanek gm- karTo, rzeźnik, cyrulik i IJO jednym egzemKarpow, Lorenz, Markiewicz, NeumallIl, pre- 20; żyta 200 korcy od l'~. 4 kop. 50 do źlic7.ych za pomoc!} śl'~dka Kocha, następuje plarzu najlliezbędniejszych rzemieJllników,
cia tam na wielką

skalę

plantacyj
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DZIENNIK ŁÓDZKI.

j~k szewc i ~r&wiec. Obecnie, nietylko, .ż~ czy.ni obecoie study.. i ZIlmic~ ndkuEiI\ taje-

Dowiezionn puen..icy 800, .,łlil 600, j~l~smiellłl\
Petersburg 4 gruduia (Ag. p.). Jeden
J1IeJl,;z~cl~y I Dle patrzą ze stl'ony bn.charsklej mnlc~, któm rozpowszechniona, uratowalaby z czlonków wyprawy ek ploracyjuej kapi- - owsa, 300, JrlOehll polnego 5\) kM!"y.
Warnawa,
ł grudnis.. Oko\vitJ\ 1 (rt ~ n.kerl.\
n~ sWlezy napływ. ob~ych żywlo~ó'Y ~o 90,000 ludziom rocznic 1orcie, tyle bowiem tana Grąbczewskiego do Azyi śl'odkowej, po k. 9 1/ -/._ JIurt.
skiful. ZA .,ja IrI) krtll. 34'l -'ła1 '.
t
mIasta,. lec~ zdaJ~ SIę, .ze po przeDlesleDlu coro,,"nie Ilada oflar'ł w~ży.
potwierdził w Moskwie dawniej już nade- ""yuki za wifl..llro kOli. SGU' -863 4 (z .10.18.11. Ul\.

agency l pohtycznej z mIasta do "Ruskiego
poselenj&" pl·7.y stacyi kolejowej, stałe zamieszkanie w mieście będzie europejczykom wzbro nione. Prace około budynków
dla poselstwa już się rozpoczęły. Bucharski agent polityczny ma wkJ-ótce otrzymać
tytu ł posla; IUatl'go już zawczasu budyuki
poselstwem nazywają. Z wiosuą zaczną
się liczne bUlłowIe (Ua mieszkających w
mieście przedstawicieli różnych firm.

It O Z ~1 A I T O S O l.
X Rose Troup, ów towarzysz Stauleya i
jedyny zarazem oficer, który ocalal po kl~sce
Yambouya, wygłosił w sobot~ 29 listopada
w Elletor konfercncyt, I,tór'ł co par~ minut
przerywaly grzmoty oklasków. Jest to ciożkn
poraika Stanleya. Troup nazwał Stanleya bezczeluym spekulantem, efrontem i bezwstydnym
błazuem. W dalszym ci"ga oskar.!ył go o
mnóstwo czynów nikczemnych i no Bibli~ za·
kl~ł anglików, aby nie darowllli mu za znieslawienie dwóch umoczonych oficerow angielskich ella zasloni~cia własnych post~pków.
Zakończył przysi~gl}, te ani Buttolol, 3ni J ameson nie popełnili czynów, które im" bezczelny barnum ciemności afrykailshicb" zarzuca.
X Kob iety, jako biegli. Liga wyzwoleIIh, kobict w Paryiu wniosla petycy~ do francuskiego ministra handlu, p. Roche, domagaj'łc
si~, aby kobietom wolno było zabierać glos
w s,dach rozjemczych rzemieślniczych (conseils des prud'hommes), a to Da podstawie, iż
jest równa Ii..ba rzemieślników rodzaju żeń
skiego i m~zkicgo, a temsamem-jeduakow3
liczba zaiaIel!, wnoszonych przez niewiasty, jak
i przez mezczyzn; nadto, it wiele zawodów wyłącznic kobiecych nie ma przedstawicieli w trybunałach czysto lIl~zkich.
Miuister obiecał dać
do rozpatrzenia t~ spraw~ komi,yi, opracowuj'łcej st"tuty .~dów rzemieśliczych.
Dzienniki
wyśm i ewając pretensye przyszłych kandydatek,
nazy" ..j~ je dowcipnie: "pruci" femme,~ . Nie
zraź one tem wcale emancypantki, hroni4 dzieluie swoieb praw. Niedawno odbyło sil) w tym
celu posiedzenie ligi, któremu pnewodni""yłll
rodaczka nasza, pani Maryl' Szeliga-Loevy, rcelaktorka czasopisma "Bulletin de I'uuion universelle des femmes·. Przedsta iły .iQ tny
l<aurlydatki do prtyszlyeb "yborów: kwiacULrka, właścicielka sklepu z b ieli,ną i właściciel 
ka drukarni.
X Oświetlenie elektryczne w Wiedniu
rozpowszecbnia si ~ zogromnll szybkośclJl. Liczba magazynów oświetlonych elektrycznością
wzrasta z dniem każdym, a II' pałacu cesarskim pracuj" juź od miesiąca nad urz"dzeniami
clo oświetlenia elektrycznego. Wiedeński anglobank wniósł do rz"du p04nie o koncosy~ na
towarzystwo akcyjne z kapitałem 3,000,000
zh·., celem dostarczania światła elektrycznego.
A Nowy środek . Według doniesień &Tbo
Times of Iodia." , uczony podrótnik niemiecki,
chemik bar. Muller złoiył radzie sanitarnej
indyjsko-niemieckiej raport o wynaleziouym
przez siebie środku przeciw uk'l8Zeo,jn w~.ó"
jaclowitych. Srodek ten tworzy strychnina i
l<ilka innych niewRnych składników. R.ąd
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p~l' wycinaniu d·ją moc be"użyteczoyeJa odpadk6w.
Sklad arty kulów technicznych
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w lodzl, ul. Piotrkowska, ,101D S.
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DZIENNA STA TY STYKA LUDNOŚCI.
Małżeóstwa Z:\W&ł'W w (luin 5 grOllnia:
Starozakonnych ~: .ilIordka S,.nirgeld , D ...ojrą
Tane man.Szl\ja Szlamkowit·z z Cbawą Eizykhwicz_
Abram Alter KOleI z Łają .ilIoryą Wolczak.
lmara w tlulU ~ grnduia.~
. ' .
Katolicy ·In l!t 15 tu zmarło 11. w vJ hrz.luG
dllope.6w '-, d1.ie.-c.ą.t 7, dorosłych 4-1. ,w tej
liczbie męiel.yzn 1, kohi .. t 3. tt. mlaDO"ICle:
Bernard J[jkoJ.j ...ki, lat 21, Malgorzal" Flint,
lat 76, . Alaryauna SzczepafLSkn, Jat 7u, Em~ljĄ. 1,.łl\-

Ił;!j.oj

&zewsk.8., let oW.

.

.

.

Ew ang!licy: ,lo Uj-lU zma-rło -". w tej hC1.l),~
('hłopcóW' 2,
dliowez t 2, Ilorol~yeb ---00;-. w ł-eJ
liczbie męi.ezyu - kobJet .- a mlanowlcle:-:
Starozako nai: d.zia.:i do Lat ló-tu
trlo 3, w tej

"'lU

lit'zbie cłtłopww 3: d1Oie\t'c~..t - dor.o3łyc1~. 3. \T
v-j liezbie męż -zyzn 2, koblt t 1, I\. ml&unWlCle:
Chaim J akób Dobranicki, lat 72, Leizer Kron, ln.t
80, Noch .. Eut& Lewkowi.. , lat a3.

LISTA PR ZYJEZDNYCH
Holel Pol.skl Dediulin z Pa.bianic, Ha.uswaltl z
}1"'orst G Kunt.re ze Zgierza, S. Kf\miliski z Hijowft.,
G Z.fiIi! z .ilIolny lVit.owski z Łęczyr.y.
.GrUd HI.!e!. l!~ryl.oki ,W"r8zawy, .11. B10eh •
Moskwy, ł!. Zscblble z GrosenhewlU, B. Bergmann
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rzec 51112 na.by\vcy, ut\. marzec kwiecieil 5'/. 11&bywey, ua kwiecień lllt\j 5 1'/64 ul\by\vey. nA
J
5 lJ/ 11 nabywcy, na czerwiec lipiec 5 s/, nabywcy, na. lipiec sierpieil 5 1ł/U nabywcy, nA sierpień wrzesień 5u /c. nabywcy_

ezerwi~

Petersburg , 4 gruduia (Ag. p.) .• Swiet" r. 159.50, akeye drogi żel. w"sY..w.ko.wi~.I . ..,.!<i. j
sympatycznemi słowy wita przyjazd na- 229.50, .key. kr ••lyto .. , an.Lry,..,ki. 167.00. ak.y.
stępcy tronu greck iego do Petersburga i w.' ........ kiego oaukll ha",lI ow.oro -.- , ,Iy.k,.otv·
• I. Ć w ego - . -, l ły.'łk011t'1 uielllie klegH hM.ukll l'łl.ilitlVll.
powiada Jlrzytem, że grecy pOWillIlI vy· 5'/,'/,l"·y ..a",e 5'" .
pewni popal'cia Rosyi- we wszystkiem, co
l ondyn, 4 grudnia. PO;;,ey.k. rn .•U • 1.. 9 rokn
dotyczy najżywotuiejszych iuteresów ich fi elll. 98, t'/,"" KO"801, a"giel.ki. [)G 'I•.
życia pallstwowego. Dalej dziennik oma8erlln, <I. gnIlIni... ['s1.6ni"" 18.:; - 111J "" grudz.
wia sprawę konfliktu patryarchatu gren- 191.75, u& kwi,c. maj. 19"1.25. Zy'" 170 - 184,
kiego z Portą i oświadcza, że ta ostatnia II. grudz. 181.50, ua kw. rujo 111.00.
musi w obudwóch jeszcze uiezałatwionych
Warszawa, 4 grudnia. Tar{ na "I""" Witko,y·
llatryarchy.
skiego. 1'••• ni •• sm ord. - , I"lr" i ,Iohr. - Punktach nstąpić ż,~dauiom
oz
_
biR.łs. -560, wyl;orcJwR. 57u -(0), ;,ytft
Petersburg, 4 gm!lnia (Ag. 1'.). "BiJ'że- wyl;oro.. o 450-414, sr..h~. _ -\35 ...",IIi .. ' wyja wieelomosU" motywują nowy 7.akup - -,ję.'lU l oi. ~ , \.-0 rzę~: 37:i~, In. _iii tl"l\tt za!!rliuicznych IV PeterSburgu potrz~- 200, gryka 390 -4.20. n ep,k 10L"1 -. .h" WV",_ -h I
- I rzel.&k 'R.ł):ł zim. - - - . "rod. )10111)' 3/0 bą Z lotao ua sp la~.ę przy pad'
,a;ącyc l O ~VY-1600, enkrowy 800-900, r".ol" 900-1100 /.0 korzec,
pIaty w styczulU procentow od metallcz- k&llzn jaglana - - _. oloj r1.ep,k" .., __ _ .
uych akcyj i obligacyj kolejowycI!.
lui."J' - - 7.0 IlI"l.

~~;~~~e~~~:ez ~~~i~;;;;;~:~o. Wat~ J~U wa~ną

\I

wywóz 1500 bel. Mocniej. Uidlłlilł~ amarykR.utlu:
Uft. grndzieu - , nR. grudzieil 8tyezeil 5 s/n nl\bywcJ, ua. styczeń loty 5 11 /6 . IlAbywcy, na. luty Ult\-

8erlln, 4-go grudnia """kulI ty rllski. zar:,.:
236.65, u. dosta ę 137.00, wek.l. "' IVRI ,awę
236.5;;, ua Potershnrg kro :13.\.75. n& I'uler hnrg
dL 2,".25, n. r,ou0l10 kro)r '.lO.34, ~, . 1,...,1111 ~I.
20.16, nl\ \Viedell 17645 knlJ<,łłIY \' P,11I8 :i:!4.50;
5',~ listy ,astawne 71.4U, 4'/., list.y Iik,vid«yjne
67.75, Ilożye,ka rnsk~ " i, .. j8J!" r. 97.20, 4'/ •
1887 r. - .- ,61. ,enlA.lolA'01.óO, a'/, r. • I.. I l
r. 104 60, I'lliy,·.k. ",s.hodnia ([ .... 77.90. lit ,liii'
syi 8~,20, 5"/0 Iitlty zB.SttLwue rniłki" lV8.00. :)"/.. tlO'

JUlYą .li a, dQm Prnssaka.
~ chorycH na żol,d e k I kiszki od go(lzi~ly
,
5 liktac,
h A l kg D 7tr. - 10 rano I od 3 - 5 po połudnIU.
ZŁOTY
K ome(lya w
e . u14O'Z-O-u
"
masa (syna) jlrzełożona z fra ncus·
,

trzej:i i c~warty

li verpool, 3 grudnia.. BawełuA. Spr'\\fo1.d"uie
Obrót 10,000 bel, z te~o 1111. sveklalacyę i

końcowe.

skiego lmnkn tlyskoutowe:to -.-.

iy~i!kn. jłremiow'n.
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KM.,,,, {t0l).1 I\'\"erl\~o S UbH
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Pet er s burg, 4 gmdnia (Ag. p.). Wczoraj
przybył do PeterSbllrga NasWjpca trOllU
greckiego z Malżonk'ł. Ka dworcu plozybyłyeh
powitali
' ajjaśniejsi
Państwo i
C zl onkowie R OlIziny Cesarskiej. \ V alta I10norowa byla z pułku i7.t1Iailowskiego pod
komendl} Jego Cesar ki~ Wysokości Wielkiego Księcia Konstantego Konstantyno-
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\,ysehn.. 2'/.).
Kav r e, ł grudnia.
tlĄ ~rnilz.. 10:i.25, na

stość ta pochodzi z Królewca, .Nowoje
,
wrem ia" oburza się, że dO\luszczono cmlzo·
ziemca do udziału w podobnej wYPl"awie.
Pet ersburg , 3 grudnia. (A". p.). Je"o CeLon dy n, 4 gmdnia (Ag. p.). Wobec 0sarska Wysoko~ć Wielki Książe Paw:1 Ale- r'-eczenia IJierarcllii iI'landzkiej, że Pamell
ksalllja'owicz mi.l\llowany j.e ' t low.()~cą puł- skutkie";1 stosunku wiaroł~mnego z k,~pita
ku konuego lejb gwardYJ, Im miejsce ge.-I now~ O Shea przestał by~ ~odllym pla~to
nel'ala Bloka, mianowanego dowódcą ~ru- wallla przewodztwa partyl n(\roclowej IV
giej brygady pierwszej dywizyi kawaleryi parlamencie, nstllpiellie Pal'uella z widowui
gwardyi.
politycznej uważajl} za rzecz konieczn l.
Petersburg, 3 gruduia. tAg. p.\. ":01011'0- Pamell zgadza się już sam tera? n(\ ustą
sti" utl"Zymują, że uowy kurator okręgu pienie, wszakże tylko czasowe.
naukowego petersburSKiego Kapustin zaRio-Janeiro, 4 gruduia (Ag. p.). Pouiemierza także w szkol ach niemieckich ko- waż rząd nie dał dostatecznej opieki jednej
ii~ieluych tutpjszego okręgu, wprowa<lzić z gazet monarchicznych wobec n paści mostopniowo ruski język, jako ogólny języl{ tłochu , zgromadzili się redaktorowie pism
wykładowy.
nil naradę, na ktÓl"ej uchwalono za wieszeJletersburg, 3 grudnia. (Ag. 11.). Z Orell- nie wszystkich wydawnictw Ileryo!lycznych,
burga telegrafują. że wskutek naglej zmia- jeżeli sprawcy napadu nie będą ukarani.
lIy tPmperatury z 3 stopo i ciepła i d zezów na 30 stopui Ulrozu, 30-stu jadących
OSI,af,nic \Vi1ł!loml)~ei llalld l olVł\.
kouuo pl'zez stepy kirgizów litemlnie ZllUlIII·zło. Feuomenalna ta zmiana tempera-0tury zabiła także mnóstwo koni, owiec
War.uwa. 4 grudnia, W.k.l. kr6L Leru,. ll "
i wielbłądów. Oprócz tego, jak mówią, na Berli" (2,1.) 42.4.5 "ą<J., ł2.32'/" ao 27'/" 2., 'l!ł.'f.
kl1p.; f,onrlYIl (3 lU.) 8.5\ iąl1.. 8.4Ś 1/2 k"'11p.; Paryż
stellach zginąć mieli jeszcze ludzie i inwen- (10 d.) 34.30 ż~,I., 34.00, 10 kup.; Wle,le,i
(8 d.)
tarz całej kal"awauy wiozl}cej t owary.
75.10 ;''l'I.; 4'/, IhL1 likwidaeyjue Kr61. ł'.I.kiego ,I.
Petersburg, 3 gruduia. (Ag. p.). Usta- 9"l.50 ż'l", 9"2.00, 15 knp.; 5'/, Ilolyczk& .....Iooll"i ..
wa kasy Ilomocy, zorgauizowau~j I'rzy S llół· I emisy, 105.00 żąd.. II emisyi 105.00 żąd., III "mice literatów, a opl"acowaneJ' pnez IlUblic" . syi 107.00 plac.; "~I, pożyczka " .... nętr.n. z 1887
.J
roku iłl.OO żąd.: 5~ listy zasuunae ziemskie I 8eStę GI'adowskiego, jest zatwienlzulI:l.
ryi !ł7.60 ;'~d., U! seryi lit. B 96.ł5 żąd., 96.00, Hi,
Paryż , 3 gruduia. (Ag. płn.). Przy- 20,25 kup.; 5'/. Ii,ty • .,ta"n" lliillsta Wars1.&wy
był tu hr. Herbert Bi.mark.
[ 100.00 ,~,I.. [[ !l8.75 żąd., ITI 96.15 tąd., 9585
kup , I V 95.85 żąrf., V 95.65 żąd. Dr.koulo: Rerlin
BUka resz t , 3 gm d uia. ( Ag. p ł u.) . Seua t 5"'.,
f,o,"ly" 5'/" l'ary1. "3"'10, Waedei, 4'/.. I'eter.bllrg
uchwalił na żądauie prezesa ministrów 6'/,. Wartość kUllonn z Ilotrąc. 5'/,: Ust Y ,,,,,,awwotum zaufania. dla rzadu.
~. zi.lIlskie 212.7, " ..sz. I i II 83.1, f,o.:.i 403.5,
Wiede ń, li gmduia.• (A.g. płn.) Dzien - Ii.ty IikwiJacyjne 3.2, pożyczk~ prou,iowa [ 186.0,
niki polskie atakują gwaltownie księcia Irp!~~~'buru , 4 grudni... Wek.le n& [.on,ly" 85 60,
biskupa wrocławskiego, Koppa, z/\ to, że lf 1)Q1:yczka wsdll)lluia 106, nr 110i:.y.'zk", '''lichotenże duchowielidtwlI w części austryac- dui. 108'/., 4'1,'/. lioty zastawIle kredyt. ,ielD.,kie
kiej dyecezyi wrocławskiej surowo zabro- 138'/" akcye h."kn rn.kiego ,II. 1I&",lIn ...grllllio/.ni! uczestniczyć w agitacyi nll.l'odowej Ilo- nego 278.00, peterolmr.kiego hankll ,Iy.kontowe,,,
laków.
610.00, bauku mię \łr.yllarodo \'fego 510.0., W;U:łZł\\V·
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szłą wiadomość, że wyprawie nie udalo się
dotl'zeć do Kafll"istauu. Ponieważ osobi-
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są do nabycia w kIWtoru llrukarw
,,Dziennik. ŁtId.kieg ".
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W okoliey Nowego Rynlm, w dwuch dllmach, są do wy naj4lc l ... pnl' f..mjlii

o~~pO,BC.Kill. dwa pojedvńcze pokoje
2~66;-1
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l\l1ą, llf7.eZ IlIagistmt tutej

z.&me
rub bez
takowego,
kUdym lo...'&Dleon
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\lR imię
lallislawa Bjtluieckie"'o. tutejszego m!l:gl~ratu na 1II11~ }{0"
maua K1eDlplllllklt!go.
halikawy 1III&hwla I', czy dożl"ć LaRka
aa1_ r~ Doiy4
takowljo w magl~tracle.
2260-1 takowe ". mag~iracitl.
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W dniu 4 b. m.,

zgasł

Członek

nam drogi przyjaciel i kolega
Zarzl\du Gminy

b. p.

Głęboko

zasmuceni odprowadziliśmy na miejsce
wiecznego spoczynku zwłoki męża, który dobroczynnoś
cią. i cnotami obywatelskiemi zjednał sobie miłość i wysokie poważanie swoich współobywateli.
POKOJ JEGO POPIOŁOM I

Zarząd

Gminy Starozakonnych miasta Ło~i.
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BRUNO HAETZLElt
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Dom Ekspedycyjny w Warszawie '(Królewska b), w Aleksandrowie pogranicznymi w Toruniu.
2076-12· _

S/lla Koncertowa w Łodzi.
We ŚRODĘ, d. 10 grudnia

~

Podziękowanie.

Drugi wielki KONCERT

Alfreda Reisenauera.

BILETY

Za serdeczny i liczny udział' w pochowaniu zwłok naszego nic'vypamięci męza,

.FO·RrrEPIA~ISTY

ojca, syna, brata, wuja, szwagra,

teścia

są

Poc1.ątek

do nabycia w składzie fortepia.nów i uut Gebe/Jl1Iera i
Wollfa,ulica PiotJ:kowska XI 18, I piętro.
punktualuie o godz. 8 wiecz. - Programy przy kaoie.

Lo ~r~~~~~r
·'ąey Na.. pQdarkirilv
I!J'()B::~~:!.

i dziadka

12 o.y.ia•.

b..

Zabawki-Gry tow.
Zajęcia

",my6,lowe.

24 obrazy do nauki o rzeczach.
Ozdoby na choinkę. Kąi,tki dla I\ziec!
poleca. A.. J. '" isniakOW8łli w Warsza
wie, 'l'I·ębacka. róg Nowo-Sena.torskiej Xi 2. Kata
log gratis. - Pp. Handlującym l·l\bat.

I

2201-5-1

wyrazamy niniejszem
panu pastorowi

w~zystkim Przyjaciołom

AngersteiłlOwi

za

słowa

pociechy w

kościele

i nad

mogiłą,

turlziez panom niosącym trumnę, Stowarzyszeniu chóru kościelnego para1ii
św. Jana i Tnwarzysiwu Strzeleckiemu, llajserdeczniejsze podziękowanie.

Wsmutku głębokim pogrążona
.Rodzina.
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i Znajomym, szczcgólniej zaś
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i~otrze;i;~~k~;;i~,ROku
składające' ;/ię ż 2 p<>koina i"pierwszem
kuebni, n.

le od frontu, lnb

też

'«0 '
pię-

CHOROBY KO"BlE'f trze, przy 'ulicy Piotrkowskiej, od No. , .
" ego Rynkn do p...... u Ue,)'er. lub n.
I DZIECI, IIIICa Piotrkowska Konst.ootyn ow8k iql·
..
,J..' luteresanei zechcą ztożyć o(eyty z 0 róg ZteloneJ, dom S. Wisric- o~ae~o,riem cen po,l lit. G. G. w l<sięgar.
•
lU FIszera.
2252-6- 1
ktego Nr. 45, • 2~63·15-1 ' H
wyJ'ączllle

-------="~_
TO npMrOrOBnneTb
We wszystkich gałęziach gospo- >lOJlO1.Ll!I:'L .l1O)r,eft K1> aK3a~Hlły HII
(larstw,," don/owego doliw!adczona. BO:lbnt>ollpe>.J.'blliolI\lIl1CR. O.. epTlir

g O S PO d Yn I

11°).1> N 555 81> pe!\al(~ilO 3Toil rn·
IItlTLl.
2243-3-1
dobre rekomendacye
•
lub świadectwa, może otrzymać od ) " • •1CU1ie JIO~:IHHCKOli lłi611. AOP.
Nowego Roku 1891, samodzielne BN .....CT.;. . . . . . clli. TO.'POOTII~IlDBTOU
i kwale miejsce. Osoby sl.arsze,
11.... _ , oh JTOpoll ...
Ha·
ówiące pO niemieclru reflektujące It.lAAROR l!o~••·KBw.n.B1o M 935ł7 on 4
a to miejsce, z~ch.c~ .złożyć swój
T~l:. ~::-~~e:~. !~).:.~HR-::: ~~
adres
w re(lakcYI IIl1lleJszego pIsma yOOllaHyTb,H ... y~.......... naU"Auoft ·c •• ·
pod lit. B. 2.
2254·3·1
Tle.... 1I0;l.UCTtiBT.... OhU'·L.
224$-:1- 1
.
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HORliplI
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W dmkarw "Dziennika

Łódzkiego".

