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kawy lub kakao i - kawałka chleba, oraz I urządzone, wedle projektu, ,biuro pracy," 1 sportu jednej tODny starych bla~zanek po· 
W czwartek, dnia 12 b. m., w sali Kon- śniadanie podobne. Co wieczól' IV domach czyli ob zene l.oiUl·o do wyszukiwania miejsc I trzeba aż 12 wozów, a wartość ich wynosi 

certowej Pałacu Zimowego, odbył się bal noclegowych odbywają. się meetingi, na i robotników. Instytucya ta ma usnnąć w zystkiego 5 szyIling6w. Otóż Booth, za 
dworski, na który rozeslano zaproszei1800. których członkowie stowarzyszenia zawią- bmk niezbędnej gieldy pmcy i uregulować przykładem Francyi, myśli stworzyć nowy 
Ich Cesarskie Mości wy złi z pokojów we· zują znajomość z biedakami, tal'ając się sto unki uajmu, dotąd przed. tawiające do'ć przemy ł przeróbki bla zanek na tanie za
wnętl"Znych na salę o godz. 9 i pól. Na zyskać ich ufność i dodać otuchy i nadziei chaotyczne widowisko. \V jednej lip. dziel· bawki dla dzieci niezamożnych ro[lziców, 
bał u obecni byli: Ich Cesar 'kie Wysokości radą, pociechą, wskazówkami, rozpytująg nicy Londyuu brak czę to setek rąk do którzy nie mogą nabywać zabawek po zwy
Wielkie Księżne: Marya Pllwłówna, Eli- o koleje życia i s7.czeg6ly ouecuego polu· Pl'acy i dlugo poszukUją ich pracodllwcy kłej ich cenie. Muó two jeszcze innych 
bieta 'reodor6wnll, Aleksandra J erz6wna, żenia. przez po§redników i ogłoszenia, a w cll'u- przykładów utylizacyi odpadków i uroz
Jej Wysokość Helena Jerzówua Meklem- Mogą jednak także często zdarzać się gim końcu olbrzymiego miastll ty il\ce po- mai;:euia zajęć ,brygady" przytacza Booth. 
burg·Strelitz, Jego Cesarska Wysokość wypadki, że biedni nie mają czem zaplacić zb,\wionych pmcy cierpi gł6d i nędzę. Pro- Drugi stopień w schemacie Booth'a zaj
Arcyksiąże Franciszek ·Ferdynand d'Este, za nocłeg. Boolh roz trzygnął tę trudność jektuje dalej Booth, aby IV związku z 01'- muje kolonia wiejska, albo fel'ma, clokąd 
Ich Cesarskie Wysoko§ci Wielcy Książęta nader praktycznie, projektując urządzenie ganizllcyą owego bium spróbować utWI)· udają się wszystkie osoby, które skorzy
Włodzimierz Aleksandrowicz, Aleksy Ale- przy domach noclegowych i kuchniach rzyo! w prufe yach najgorzej wynagradzlI' stawszy z opieki przytułk6w i stacyj miej
ksandrowicz, Sel'giusz Aleksaudrowicz, Pa- mieszczących się razem, warsztatów rze· nycli pólki wspóldzielcze. Wy zukiwanie skich, nie mogły sobie znałeźć roboty, a z 
wel Aleksandl'owicz, Konstanty Konstant y- mieślniczych, w rodzaju domn pracy (Labour pracy i rozwój spółek współtlzielczych mię· swej wartości morałnej zaslugują na pomoc. 
nowicz, Mikołaj Mikolajewicz Młodszy, lIi· Jiłrd). Jedna takli wzorowa instytucra dzy ubogimi wielce ułatwić może ul·ze~zy· Potrzeba na to kiłkaset akrów gruntu nie
chał l\Iikołajewicz, Mikolaj Michalowicz, jest już urządzoną IlI'ZY jednym z zakła- \Vi ·tnieuie dowcipnego pomysłu Booth'a. daleko od Londynu przy dogodnych dro· 
Jerzy Michałowicz i Ich Wysokości Ksią-' dów towarzystwa. Instytucya ta 7.nolVU PI'ojektuje on miauowicie zorganizowanie gach komunikacyj wodnych i I~dowych. 
żęta Jerzy Jerzowicz i Michal Jel'zowicz niema nic wspólnego z pospolicie pojmo- .brygady do zbierania odpadków domo· FE\rma ta poświęconą będzie udoskonalonej 
Meklemburg-8trelitz. O godziuie 12 i p6ł waną dobroczynnością publiczną. Gdy np. wych." Odpadk6w tych ginie rocznia IY knłturze ogrodowej oraz różnym gałęziom 
podana byla kolacya. O godzinie 2-ej do jednej z kuchen przychodzi oberwany, Londynie całkiem nieprodnkcyjnie kolosal- przeróbki odpadków londyńskich. Kolonia 
IV nocy goście raczyli się rozjeżdżać. głodoy biedak bez grosZ:l W kies7.eni, pro- na masa, przedstawiająca wartość do mi- winna być oddałoną na mil kilka od naj-

( Prawie. wiestnik'). pOIJują mu robotę IV warszt:ltach, przez co Iiona funtów 7,Lerlingów. SI} to: resztki bJiższych łudniejszych punkt6w, aby uchro-
, może zalIracować slJbie na utrzymanie IV Ilokllrmów, kości, blaszanki po konserwach, nić jej mies~kańców od nieprzyjaznyeh 

przytułkll i nocłeg. Oficerowie tOlVllrzy- bUlPiki, szkło, tare gazety i k.~iążki, szma- wpływów, zwłaszcza zaś szyuków. Trunki 
W najciemniejszej Anglii. atlVa mają pl'awo, jak również i IV innych ty i łachmany, połamane meble i inne I'U wogóle ze wszystkich zakładów armii zba

wypadkacIi, robić wyjątki od ogólnej zasa- piecie. Ot6ż do zbierania tego Booth pro- wienia są wygnane, jak również używauie 
IV. dy, o lie wymaga tego konieczność, aIs za jektuje zorganizować oddzial z dwóch t y- icb najsurowłej zakazane regulamiuem ar-

Pierwszą zatem czę 'ć programu stauo- prawidło PI'zyjęto: najprzótl robota, a sięcy ludzi, w specyalnych kostynmacb, mii. Na owej f. rmie nędzarze miejscy prze
wią kolonie miejskie. Podstawę dla nich potem pożywieuie i nocleg. Warsztaty pod najsul'owszą dyscypliną i podzielić I,on- rabiać się będą powoli nI!. spokojnych I 
11010żyła armili zbawienia przez nrządze- owe, mające być prototypem przyszlych, dyn IV tym celu na okl-ęgi, które członko· zdrowych fizyczuie i mordnie I'olników, 
nie w różuyeh punktacb I~ondyRll dom6w istnieją otl niedawna i funkcyonują w bar- wie brygady zwiedzić powinni kilka razy Booth spodziewa się, że do nowej tej 
noclegowycli, a pl'zy nich kucheu ludowych, dZI) jeszcze skromnych wymiarach. Pracu- tygodniowo dla zabl'ania odpaclk6w. pracy przywykną prędko, wedle bowiem 
dostętmJ'l:1t dla kieszeni blelll!.k6w. Zauwa- je w nich już około 90 iutlzi rozmaitycli Brygad!~ d'lwać będzie gospodyniom be- dauych statystycznych, ogromna większo~ć 
żyć nałeży, że tutai jak i we wszystkich p·rofesyj. Przepisy główne obowiązujące w czki i worki na otlpatllli, aby ułatwić so· pupili ów al'mii zbawienia pochodzi ze wsi, 
projektowanych instytucy!lch armii raz na warsztatach są następująco: pnyjmowany bie zadauie. Utylizacya odpadków londyń- skąd za pracą lub z innych powodów przy
zawsze postawiono za. zasadę, że niczego jest każdy, pragnący zapl'acować na poży- skich przy 500 tys. [lo mów może dosięgnąć bywa do miast wieIIticlI. Będzie więc to 
nie daje się potrzebującym darmo, ale w wienie i nocleg; Ho'ć godzin pracy wyno- bard7.o znacznych wymiar6w. Zebrane od- powrót na wieś do zajęć praojców, często 
widokach obudzenia IV nędzarzach poczu- si 8 dziennie ; świeżoprzybyły zapisuje się padlu brygada sortuje zal"l\z. Resztki po- i nowym kolouistom nieobcych; zreszt~ 
cia godności osobistej za opłatą, choćby do klasy pierwszej robotników, uie otrzy- karmów, mających jeszcze j'lką wartość dla rozmaitość procedel'ów, związanych z ut y
najmniejszą. Kuchnie te i domy noclego- muje nic, prócz jedzenia trzy razy dziennie czlowieka, idą do kuchen ludowych, re ztę lizacyą. odpadków, da dla wszystkich od
we wielkie oddają usługi. Ceny \, nieh s, i przytulku; za dobre svrawowanie się 1'0- przesylają do utylizacyi na kolonie wiej- powiednie zajęcie. Uniesiouy swem marze· 
minimalne, auy tylko pokrywały koszty; botnik po upływie dni kilku może brć skie, inne wre zcie (jak np. bu Lelki) po 0- niem, Booth widzi jnź, jak londyńskie ko
dla dzieci ceny są niższe, niż dla doro- przeniesiony do klasy drugiej, gdzie IV czyszczeniu, IV wielkich i1o§ciacb idą na biety nliczne z Piccadilly i Regents-Stl'eet 
słycli; niewielka np. miska zupy z chlebem końcu piel'wszego tygoduhL otl'zymuje pięć sprzedaż, różne materyały surowe (ko ci, przemienią się na użyteczue, zdrowe i za
kosztuje dla dziecka IV kuchniach towar7.y- szylingów, za które może kupić n(l. narzę· szmaty) do fauryk; zresztą.. będzie można dowolone ze swej doli ogrodnice. RoT.
stwa pół pensa, a dla dorosłych pensa, dzia pracy illstrumenty lub też udać z czasem założyć I'óżne własne fabryki do proszenie członk6w armii zbalTienia po 
taksamo knbek kawy, albo kakao. Uzn- się do kogo szukać pracy. Warsztaty do- utylizacyi odpadków. Jedna z zyskowniej- świeCIe dopomoże do zebrania informacyj 
pełnienie kuchen stanowIł domy noclego· stal'czają naj rozmaitszej roboty, od naj. szych gałęzi utylizacyi będzie przeróbka co do udoskonalonych w różnycli krajach 
we urządzone w różnych częściach LondY" cięższej i bardzo skomplikowanej, do naj· blaszauek po kon erwacb; blaszl!.lIek tych metod gospodarstwa i przemysin wiej kie
nu. Za cztery pensy otrzymuje tam bie- łżejszej i najprostszej, tak iż dla każdego miliony giną. marnie, z powodu małej ich I go i z fermy utworzy się pra.ktyczna szko· 
dak nietylko czysty, ciepły nocleg, ałe i znajdzie się tam odpowiednie zajęcie. Prócz wartości i jednocze';nie niedogodnego do ła agronomiczna, której wychowaJicy staną 
kolacyę, składa,iącą się z kubka herbaty, tych cza owych stacyj zbawienia, ma być I zbierani,. i tl-ansportn kształtu. Dla tran- sil} dzielnymi kolonistami, posiadającymi 

46) 1 i 'ursy akcyj banku uniwersalnego na gieł-Inowe knrsy i ze wschodu zl'obi ię przed-I go małego podatku na akcyonaryuszów, 
dzie: zwolna, normalnie, bez gwałtownych mieście Marsylii. A jakiej powagi nabierze wzamian za przywilej, jaki otrzymywali. 
wahań, podniosły się on. z pięciuset na sześć- kompania, gdy po skouczeniu kanału Suez- Zresztą wymagano narazie tylko wkładu 
set franków, jak kurs papierów każdego kiego będzie mogła zaprowadzić r6wnłeż czwartej części ceuy akcyj i preminm. 
szanującego się bauku; od dwóch miesięcy kursy do Indyi, Tonkinu, Chin i Japonii. Gdy Hamelin przestał czytać, szmer za· 
akcye nie nlegały zwyżce, nie mając ku Nigdy przedsiębierstwo nie przedstawiało do wolenia. rozległ się dOKoła. Wszystko 
temu żadnego powodu, bo zdawało się, że pewuiejszych i obszerniejszych widoków. było doskonale obmy lane, nikt nie miał 
młody bank poprzestanie na drobuych ape- Następnie należalo poprzeć bank narodowy nic do zarzucenia.. Przez cały czas czyta· 
racyach, przy których niepodobna spodzie- tUl'ecki, o którym raport dawał dlugie nia, Daigremont zajęty bardzo swemi pa
wać się wielkich zysków. 8zczegóły techniczue, wykazujące nieza- znogciami, u§miechał się do własnych my-

:E=.11 Z.l .. _ 

PIENIĄDZ. 

(Dalszy ci<w - pa{)·z lit·. 38). 
Przedewszystkiem ra[lort wykazywał in

teresy, dokonane przez bank od czasu je· 
go Zł\IO~ellia: wszystkie byly (lobre, choć 
drol.oue, realizowane z dnia na dzieli, zwy
kłe operacye instytucyj kredytowych. Wię
hze wszakże zyski zapowiadała pożyczka 
meksykańska, wypuszczona przed miesią· 
cem, po wyjeździe cesarza. .Maksymiliana 
do :nIeksyku: pożyczka nadzwyczajnie ry
zykowua, z szalonemi premiami, w którą 
Saccard, ku wielkiemu zmartwieniu, z po
wodu braku pieniędzy, nie mógł wiele 
włożyć. 

Wszystko razem lIie pl"Zedstawiało nic 
lIauzwyczajnego, ale zawsze pienv!7.e 1<1'0-
ki byly zrobione. W ciągu trzech Uliesię
cy od daty założenia, t. j. 5-go paździer
nika, do dnia ogólnego zgromadzenia, t. j. 
31 grudnia, dochód czysty wyno ił tylko 
czterysta z czem§ tysięcy frauków, co po
zwoliło zamortyzować w czwartej czę§ci 
koszty urządzenia, zapłacić akcyonaryu
szom pięć procent i złożyć dziesięć procent 
na kapitał rezerwowy; nadto członkowie 
podnieśli swoje dziesięć procentów przy
znanych im statutem, pozostl!.wała więc su
ma 68 tysięcy franków, którą zapisano ja
ko remanent na rok przyszly. Dy\videndy 
jednak żadnej nie było. Wszystko okaza
ło się bardzo mierne, ali pnyzwoite i ucz
ciwe. 'faki sam zupełnie charakter miały 

Następuie raport zwracał się do wido· chwianą tl"lVałość in~tytucyi. IV koilCU te- ślij deputowany Hm'et, oparty o poręcz 
ków na przyszłość; tuta,i otwierała się sze- go wykazu przyszłych operacyj, nastąpiło fotelu, z zamkniętemIoczami drzemał, 
roka perspektywa na całą seryę "ielkich zawiadomienie, że bank uniwersalny bierze przekonany, że znajdnje się w izbie depu
przedsiębierstw. Głównie zwracauo nwagę jeszcze pod swój patronat towarzystwo towanych; Kolb bankier zaś najspokoj· 
na towarzystwo generalne zjednoczonej fl"l\ncuskie kopalni srebra w Carmelu, z niej, bynajmniej się uie kryjąc, rachował 
żeglugi, której akcye mial puścić w obieg kapitałem zakładowym dwudziestu milio- coś ua arkuszu papieru, jaki miał przed 
bank uuiwet'salny, a które jako kapitał nów. Analiza chemiczna dokonana na pró · sobą każdy z człQnków. edilłe tylko zaw
zakladowy posiadać miało pięćdziesiąt mi- blich wykazała znaczny stosunek zawal" sze nieufny i pełen obaw, zwrócił 'ię do 
Honów franków. Towarzystwo to zdobyć tości srebl·a. Więcej wszakże, niż nauka, prezydującego z zapytauiem: co się stauie 
mia,ło i zmonopolizować transporty calego starożytna poezya miejsc §więtyclt zl'a zala z akcyami, które nie będą rozebrane przez 
morza \ódziemnego i założyć syndykat, ziemię obfitym ' srebrnym de zczem, jako akcyonaryu zów, nieehcących z praw 
w skład którego wchodziły wielkie rywa- cudowne objawienie, kt6re to zdanie ac· swoicb kOl·:r.ystać? Jeżeli to warzy two 10-
lizują.ce ze sobą towa.rzystwa: Focejskie. card ulożył z zadowołeniem i starannie u· stawi je na swój rachunek, będzis to nie
lla Kon.~tantyuopol, Smyrnę i Trebizoudę, mieścił na koilcu raportu. legalne, skoro prawnI! deklaracya mogła 
przez Pil'ens i Dardanele i towarzystwo Wreszcie IV tych obietnicach ~lVietnej być dokonaną u notal'yusza tylko wów
Morskie na A1eksandryę przez Messynę i Ill"Zyszłości, raport przystępował do żąda- cza, gdy kapitał był całkowicie podpisauy? 
Syryę, nie licząc już mniejszych domów nia. powiększeuia kapitalu. Trzeba. go A jeżeli towarzystwo chce się ich pozbyć, 
jak: Combarel et Comp., na Algier i 'fu- zwiększyć podwoić z dwudzie tu pięciu komu, na jakich warunkach zamy la je 
nis, wdowa Henryka Liotard'a również na na pięćdzie iąt tysięcy franków. Przyjęty ustl}pić? Lecz od pierw zych słów fAbry
Ałgier, przez Hiszpanię i łttaroko, Fel·aud· system eOli yi był najpro t zym i zrozu- kauta jedwabin, margrabia de Bohain, 
Giraud bracia, na Włocby, Neapol i mia- miałym odl'8zn dła w zystkich: puścić w widząc zniecierpliwienie accanla, Ilrze
sta Adryatyku, przez CiYitta·Vecchię. Za.- obieg pięcdzie iąt tysięcy nowych akcyj, rwał mn odrazu ze swoją wynio 4 arysto
mierzono zawojować cale morze Śródzitl kt6re obowiązani są. między sobą rozebl'ać kratycznI} miną, objaśoiws/.y, ze rada po
mne, tworząc jednę kompanię z tych wszyst- \Vła 'ciciele poprzednich akcyj; IV teu spo- wier1.a te szczegóły preze owi i dyrekto
kich to warzy tw i domów zabijających się sób nie będzie trzeba zbierać porlpi ów rowi, obu łudziom kompetentnym i talt 
wzajemnI} konkurencyą. ua nowe akcye. Tylko te nowe będlł po niepodziełnie 811rawie oddanym. P"czem 
Dzięki scentralizowanym kapitałom bę · vięeset franków, z premiom w sumie dwu- IV ród wzajemnych pn,Yin 'zow \11 i tyczen 

dzie można zbuclować paro tatki ulep zo- dziestu frauk6w; uma za§ tych prtlmiów, umknięto 110 iedzenie. 
nego typu, nieznanej dotąd szybkości i z wynosząca ogółem milion franków, wliczo
nieznanym komfortem; tym posobem po- ną będzie do kl\łlitału zakładowego. pl'll
większy się 1"U~1 l' żerski, otworzą się wiedliwem i roztropne m bylo n.łdenie te· 

(11. C. 11.), 
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mnóstwo pożytecznych wiadomogci. Obok 
bowiem kultury ogrodowej, istnieć będzie 
na fel'mie cały szereg procederów i fabl'Y
kacyj, jak np. przeróbka kości na guziki, 
proszek nawozowy i t. d., mydlarnia, rzet
nia nierogacizny, wyrób wędlin, hodowla 
ptactwa domowego, wieprzy karmionych 
kachennemi odpadkami loudyńskiemi i t. d. 
i t. d. Kwestya wyznań, w zakresie 
chrystyanizmn, po.tawiona będzie na grun
cie jakusjszerszej możliwej tolerancyi. 
Wreszcie co do zaplaty za pracę, ktÓl"a 
j uż b~dzie wynagradzaną, nie będzie to 
ystem plac! zarobkowej, lecz system 
współdzielczy, polączony z udzielaniem lIa
gród i zachęt. Bliżej tego systemu autor 
nie określa, w~kazując tylko lIa przykład 
gospodarczo· rolnych stowarzyszejl współ
dzielczych. Zresztą zbyt nporczywi indy
widualiści będą mogli pracować na dzier
żawionych od stowarzyszenia działkach 
ziemi. Warunki dzierżawy będą możliwie 
lIajdostęlJnie jsze; dzierżawcy tacy, wybiera
ni z najzaslużeńszych pracowników kolonii 
a blizko~(\ działków od jądra kolonll i cią
gła zależność od jej wplywów oraz podle
ganie dyscyplinie, utrzyma tych nieco 
emancypowanych już wychowańców kolonii, 
na drodze zbawiennej, na jaką we zli. 
Z czasem z tych działków powstanie może 
cały szereg nowych, drobnych jednostek 
gospodarczych rolnych, oscylujących około 
SW tgo cenU'nm i rozsadnika, kolonii, któ
ra nie pozbawi ieli samodzielności dziala
nia, ale tworzy całą ludno§ć odrodzollą, 
CO wydobyla się własnym trudem z ciem
nego dn,\ społecznego na jaśniejszą po
wierzchnię życia . 

z DZIEDZINY PRZEMYSŁU i HANDLU, 
Cl;A. 

X "Diejl" d"nosi, iż handltu'ze (h'zewem 
starają się o obniżenie cła od m a s z y n do 
tarcia drzewa do 70 kop. w złocie od 
pnda. 

DROGI BITE J ZWYCZAJNE. 
X Nowa zosa m'z4uzona bp'llzie na tlłu

gości 2'/. wiorst od wsi Badowy-Danki do 
wsi Zbereza, IV Jlowiecie bloliskim. 

DROGI 2ELAZNE. 
X Na kolei wiedeńskiej wkrótce doko

nanemi być mają Pl'óby 7. p l' Z Y l' 7.1} d e m 
d o k o n t l' o lo wa n i 1\ b i e g u w drodze 
będącego pociągu. Przyrząd rzeczony, sy
stemu zegarkowego, wykazuje na taśmie 
papierowej bieg i postoje pociągu. Wy
nalazcą jest jeden z drezdeńskich kolejo
wych inżynieró w. 

X Komisya kolejowa, skla(lająca się z 
przedslal>icieli ziemstwa, gieldy i miasta 
Kazania, po(l przewodnictwem gubernial
nego marszałka szlachty, zwróciła się tele · 
graficznie do ministra komunikacyj z pro
śbą o w Y t k n i ę c i e I i n i i k o I e j o w ej 
przez Riazali, Szack, Sararlsk, Ałatyr i 
Kazań, gdyż kieruuek ten najlepi~j odpo
wiada potrzebom handlowym m. Kazania. 

60) 
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~ . ~ 

Zr..OZ y BRORY 
Powieść z życia.. 

(tJalszy ciąg - patrz Nt·. 38). 

Krzyk i halas dochodził teraz 7. podwó
rza; wyszłam z ojcem i z okna w sieni uj
rzeliśmy gl"OlDadkę ułanów, prowadzącą po
środkn - naszego Otonal Ojciec krzyknął 
i zbiegł ze schodów. Stałam jak skamie
niała. Jeżeli Oton rzeczywiście stl'zelil do 
nich - a to wyglądało na niego ... nie by
łam w stanie pomyśleć, co wtedy będzie .. 

Iść za ojcem brakło mi odwagi; przywy
k1aOl ~znkać pomocy u Fryderyka; pobie
glam więc do niego. Ojciec tymczasem po
wrócił z Otonem. 

Okazało się, że gdy ułani nadjeżdżali, 
OtOIl chcąc ich z bliska obejrzeć, biegł przez 
zagony, upadł w jakimś rowie i wtedy 
fIlnta wysU·zelila. W pierwszej chwili 
jeźdźcy nie chcieli wierzyć wymówce, wzięli 
go między siebie i przywiedli do zamku. 
Dopiero, gdy dowiedzieli się, że to jest syn 
generała Althans, sam wychowanIec szkoly 
wojskowej, dali wiarę jego słowom. 

- Syn żolnierza, mający zostać żołnie
rzem, uderzy na lIieprzyjaclela w otwartej 
walce, a nie podstp'pnie z zasadzki w cza
sie pokojowym - powiedział mój ojciec
i puszczono Otona. 

- Czy ibtotnie jesteś niewinny? - za
pytałam brata - znając twoją nienawiść 
dla prusak6w, można bylo pl"lJPuścić ... 

OtOIl poruszył się żywo. 
- Zuajdę z pewuością w życiu niejednę 

sposobność zrobieuia sobie tej przyjemno
ści, ale strzelać do wroga z tylu, nie nad
~ta wiając wJasnej piersi ... 

- Brawo, mój chlopczel - zawolał ojciec 
w zachwycie. 

Niemoglam dzielić tego zach wy tu. Wszyst-

DZIENNIK ŁÓDZKI. N.39 

HA..'IDEL. 150,000, czyli po rs. 50 za każdą akcyę tniony będ~ie w 1'0-

Wiadomości ogólne. 

X Wobec znacznych w ostatnich cza· 500·rublową. Na o tatniem 7.ebraniu ogól
ach zamówiejl ru kich wyrobów koronko- nem akeyonarynszów wybrano do zarządu 

wyeh dla zagl'aniey, L. Mathiau pl-I.edsię· pp. Henryka Lapierl"e'a, Bogdana Zator
bierze urządzenie w Petersburgu centl.al-I skiego i Gustawa hr. Łnbie(1 kiego, na de
nej agentury dla zbyto za granicę ruskich putat& zaś p. Niedźwiedzkiego. 
wyrobów koronkowych i dywanowych. X Kasa zaliczkowo-wkladowa urzędui- Ha szkołę rzemiosł. W sobotę w sali 
Przedsiębierca pC/rozumiał ię już z głów- ków i oficyalistów kolei terespolskiej w koncertowej odbędzie się wielka zabawa 
niej zemi domami handłowemi zagranicz-I póh'oczu V, t. j. oli l lipca do 31 gmdnia taneczna, z której doch6d ma powiększyć 
nemi 1890 r., wydała pożyczki 2 uczestnikom fundusz nl\ założenie projektowanej IV Ło-

X .GraźdaUln" donoal , że miui teryum lIa sumę rs. 1'1,569 kop. 5, co z pozo tało- dzi zkoły rzemie~llIiczej dla izraemów. 
komunikacyj zażądało IV rokn bieżącym §cią z półrocza IV-go uczyniło rs. 27,850 Omnibus. 1 a dobl'y pomysl wpadł llan 
kilku nadzwyczajnych kredytów dla p o· kop. 28; opłacono w tymże czasie a,470 lt'ryderyk ellin, zapl'owadzając kUI'sy 
parcia handlu zbożowego i ułatwie- rs. 79 kop., pozostało więc z koficem pół- omnihusu pomiędzy owym Rynkiem i 
nia pl'zeWOlU zboża na dl'ogach żelaznych. rocza na pożyczkach rs. 13,379 kOli. 49. dworcem kolejowym. Omnibus ten przewo
Pomiędzy innemi, ministeryum pragnie w Zysków o iągnięto rs. 635 kop. 79, z cze- zi pasażel'ów na wszystkie pociągi osobo
najkrńtszym czasie ul'ządzić na stacyacb go rs. 153 wydauo na koszty administra- we i staj€ w pobliżu magistratu zwykle 
składy i na postawienie ich zamierza wy- cyi, a resztę 11I"leZnaczono na dywidendę już na godzinę pl"lerl ich odejściem. O"la
dać dwa miliony rubli. Głównym celem w stosunku 8'/.%. Majątek kasy wyuosił ta 7.a kurd wy no 'i 7 1

/. kop. od osoby. 
tych składów byłoby danie możuośc i wy- 1'8. 14,0 9 kop. 39, liczba uczestników z Odnowienie bydłobójni. Od kilku tlui 
jjyłającym zboże Inb inne ładunki , w razie kojlcem pól rocza do zła do 318. dokonywana jest rellaracya bydłobójni 
wielkiego nagromadzenia ich na stacyi, X Dzienniki petel'sburskie douoszą, że miejskiej, która jednak z grnntu uie bę
zachować je na miejscu, dopóki nie nadej- w towal'zystwie popiel'ania przemysłu idzie odrestaUl'owana, wobec tego, że w 
dzie dla nich kolej. Niejednokrotnie, pra· bandlu, odb~dzie się szel'eg narad w spra- roku bieżącYID rozpocznie się budowa no
wie co je ieli, brak Jlodobnych składów wie rewizyi p l' Z e p i s ó w o k a n t o I'a c h wego gmachu na bydłobójllię· 
powoduje wielkie straty dla handlarzy b a n k i e 1' 8 k i c h, dla zapobieżenia I'óżnym Cyrk p. 'l'ompsona bawić będzie w mieś
zboża, które częstokroć gnije na deszczu nadużyciom z ich strony. Projekt, wypra- cie naszem jeszcze przez dni dziesięć, po
pod gołenl niebem, zanim zostanie ods ta- cowl\ny na tych naradach, przedstawiony czem wyjeżdża do Ces8.I·stwa. Przedsta
wione na miejs~e pl·zeznaczenia. Dla za· będzie do zatwierdzenia ministl'a skal·bu. wienia cyl'kolve ohecnie ul'ozmaicone s~ 
pobieżenia temu, dl'Ogi żela~ne o~rzymaly PRZEMYSł;. nowemi produkcyalDi. 
Jeszcze w r. 1883, pozwoleDle poblel'ać 0.- X Z Białego.toku pisz. do "KraJ' n," że Kradzid. W nocy • poniedziałku na wtorek zło-
sobu" opłatę po I kop za IlUd tOWa! u ., dzieje wybili w Icianie domu p. Weidemajera, przy 

. " . . , •. . " . przemysi sukienniczy, kt6rym łyuął BiI\ły · ulicy WlICboduiej, ueroki o~wór, pnez który do· 
plzY~le~lOnego ua stacyę do . wJsyłkl stok do niedawnl\, obecnie Zllł\czllie podu- .tati si~ do skladu towarów p. Kamaszewicz •. Za-
a " l oku !8S9 ?I)ła~ę tę W~I owad;o. padł. 'fOWRI'zystwo "Thomton" po iada- nim służba w okładzie poslys.da hał ... i domydli
no. na. wszystklc~ bez Wyjątku dlogach ZP.- J'Qce do 2,000,000 rs. kapitału zakładowe- la si~ rabuuku, złodzieje wynieśli przez otwór bli
la n cł ale pomlm to składó d t d e ., ako za 200 rubli towaru. Zaduego z opryszków nie 

Z) I, .. o. . w .0 Ił .1\1. go i 10,000,000 rezerwy, tl-zyma ię jesz- pocbwycono na go.,.ym uczynku, gqy. sploszył ich 
budowano. ~ztiby ,.\n~c v~zynaghć dl .01$'1 cz~ zupełnie dobrze, ale dywidendy <locho . krzyk słlliby woł&J'I""j ratuolro. Sledztwo celem 
zela~ne do pl ę~szec~ Ich. ulZądza!lla, 1Il1~1- dzące w 1868 r. do 61°/., spadaj'ł z każ- ich wykryci~ ro.willl~to. 
sterlUm.kolllul."kac}J zamler.za wrdawać ~m d'lO rokiem. Drobnieisze za to pl'zedsiA - Wypadki. Onegdaj, IV mieszkaniu Szymańskiego, 
POŻyczkl któl e spłacane b' ć maJA CZP~clO J J • zarnieszka!~o w domn GrUnfelda, ii-letni .. jego cór-, J., '. - bierstwa stoją o wiele gOI·zej. Zmuszone ka bawił. Sl~ ogniem przy piecu, zapaliła na sobie 
wo Z opłat wllo~lonych za korzystaDle ze one są 110 zmniejszenia godzin pracy w fa- ubranie. Płomień w mgnienill oka objął ją cal,.. 
składów; . . • .. . brykach, zmuiejszenia normy wynagrodze- Na uczękie działo się to w obecności ki lku star-

X "~owoJe wremla donOSI,. ze .za tlzy nia lub IJreszcie, co najgorsze, zmniejsze- .ycb o.oób, które natycbmiaat o<ioń stłumiły. 
tygodllle ~r~~by.ć ma. do Petelsb~lga no- nia liczby robotników. Wskutek tego p~~e:i::::.dli!.~~a poparseniu w kilku rniejilC&Ch, 
~~ poseł clllnskl, akl ~dyto~an.y J~dnocze- wytworzyła się znaczna liczba przymu 0- ~ On~.j, przed wieczorem, rozbiegal lię na ulicy 
8016 PI~~Y ~I\"orze. ruskl~l, ulemleck~m, ~u. wO świętuj~cych robotników, na których ~rednlej ogier, nale'ąel do p. J. tloziZala!y koń 
trrae~~m I ni~el,'~n~zklll~~ mandal yn zó- pewne kółko ludzi dobrej woli zbiera klad- urwał się Od poj ... du I ~iągn .. 1 z kozła wolnic~, 

st.eJ . kla~y IlI-IczlOg-'lczang. P .. oprzed- kl'. Ze z'l'ódla tego \vplyw o m·lesl·.c"III·e k~ry okr~ei"szy r~k~ Jeje&mi, nie mógł odrazu pu-k d ł ł d n , • 'c,ć t&kowycb PowJ ... ony przeJ: koni" kilkallaś"ie 
I~.I J.ego! otyc I CZ~ owy. p.o~e pl zy wo- 308 r~., 1\ że cllrze§ciau pozbawionych 1'0- kroków, woiniea uległ runemu potłuczeniu. Konia 
I ze I u klm, mandł\lyn dl.~gleJ klasy Ch~ng- boty jest 128, III'zeto każdy 7. nich dostaje powstrzymało kilkn mężczyzn, z klAlrych jeden, M., 
S~ueu, powołany do Pe~lIIu 1.la ~tan~":lSko miesięcznej zapomogi 2 4 do 61's. otrzyma! uderzenie kopytem w biodro. Wożnicę , 
wice-prezesa I ady wOjennej I mlDlstra ' któremn puścila .ię krew .. talDi, odwieziono do 
spraw zagranicznych, otrzymał polecenie ROk'fICTW.O J PRZEMYS~ ROLN.Y. szpitala, ~dzie ulkielono mu pomocy Jeku.kiej . 

,~ b d od \VczoraJ rano, z wozu nała.dow&uego, spadł na 
rozpoczęcia układów o oduowienie t l' a k- X ~tyczulII I'. . po przew OIctwem ulicy Widzew.1riej robotnik, Kitel, porni~dzy konie, 
ta tu h a n d I o w e g o l' U s k o-c h i ń s k i e· r~d~y tajnego J"I'mołowa utworzollo .przy klAl.re prz .. traszone poci .. gn~ły s.ybko wóz, fuk, że 
go, które dalllj ma prowadzić nowy po!el mllllst~ l·yum. skarbu 8pec~alną komlsYę! koło przejechało K d!06 u prawej ręki. Zgoiecenie 
w Petersbnrgu, a w końcu IV Pekinie, składającą s. lę z zarząt1zaJ'Icycł.1 u.rzędaml jest tak silne, że prawdopodobuie potrzeba będzie 

k I k odjąć r~k~ 
wspólnie z nowym posłem ruskim w Cbi- a .cyzowem I, W c.e u .0 P.I·ac~\Yall"1 lUstru - W DUes,kaniu p. Wol .. 6skiego cbowany jest wł' 
nach, hr. Kassinim. Dla dokuńczenia tych CyJ dla g o ~· z e 1.111 m I ej s ~ I C h ( n?~e pra- obłaskawiony, który nikomu krzywdy nie robi. 
układów 'l'lu-'l'czing-'l'czang ma otrzymać wo o pO[lIel'anlU gorzelDlctwa wleJskle;ro W .ycb dniach do' pp. W. przy_zła p.ni L. i gdr 

W 'dane bylo ł k) Obe e w najlepsze prowadziła ro.mow~ z gospodyni,. do-udop ogmiomiesięc7.ny i w marcu wyjechać ). . w przesz ~m 1'0 u , . CUl , mo, wąż wyszedł z klatki, przyczołgał .ię do niej 
I'azem Z hr. KllSsiuim do Pekinu. komlsya lIkonczyła swoJe prace I w tycb i niespodziewanie za.z .. ł się owijać około nogi. Pa-

PIENL\,DZE J KREDYT. dniach przedstawi je do zatwierdzenia mi- ni L.,lspo.trzegłszy gad., omdlala z przerotenia i 
X Lombard akcyjny warszawski w cią- nistr.owi skarbu, w połowie. zaś marca 0- padła bez Imy.lów na podłogę, przyczem silnie zra· 

ł d ł 6 7 k czekllvać nale y ł n a 10 h in· nita sobie głow~ o stoj~ce obok krzesełko ielazne. gu roku ubieg ego wy a 44, l pożycze . z og os ze I I wyc Gospodyni, ni. domyślają. się przyczyny tego wy-
na sumę rs. 998,211; z roku 1889 pozosta- stl"llkcYJ· padku, sądzila, że pani L. rażona jest apopleksy,. 
lo Ilożyczek 20,169 lIa sumę 532,829. Do- WYKSZTllCEN"jE PRZEMYS~OWE. Przerożona wezwala męża, który zacz~ł trzeźw,ć 
chodu brutto miał lombard rs. 122,234 k. X Od kilku już lat poruszany projekt omdlałł· Dzi~ki przypadkowemu od.loni~ciu nogi 

2 8 2 k · d' pani L., pp. W. poznali przyczyn~ wYlladku. Wąż 
59, a zysku l·s.7 ,59 kop. I , z tóreJ urzą zenla kursów nauki rolnictwa i przyzwy"njony do okręc .. nia .i~ okolo nogi? W., 
to snmy przeznaczono lIa dywidendę rs. p r z e m y s ł u n a f t o w e g o na politechnice zachowywał sig najspokojniej i dopiero lliyc,e spo-

kie frazesy o lekeeważeuiuwłasnego życia i bogactwo - cóż za konU'asLZUędz'ł, I czulCslębal' zo ura owani, znalazlszy si~ 
i życia innych, przejmowały mnie wstrętem. bólem i brudem, którego obl'azy widzialam po tylu tl"Udach w dobrem towal'zy~twie 
Cieszylam się jednak, że taki obrót wzięla tak niedawnol A ci bogaci, weseli, wspa- przy suto zastawionym stołe; a świado
sprawa. Jakże strasznem byłoby dla ojca, niali, oni właśnie wywołują te st.raszne mość szczęśliwie odbyt~j kompanii doda
gdyby niani wymiel'zyli sobie doraźną Spl"&- sceny; o~i to nic zrobić nie chcą, aby złe · wala im ducha. Cbociaż i my .zwycięże
wiedliwość I zl\bill mniemanego napastnika. mu zaradzić; oni właśnie ci błyszczący kI"ly- ni" nie dawaliśmy poznać po sobie gniewu 
Wtedy i na nas~ dom spadłoby nieszczę- żami, gwiazdami i złotą ob zywką chełpią i upokOl'zenia, odgrywaliśmy rolę jakuaj-
ście, od którego wojna nas uchronila... się, że są podporą systemu uiedolił... przyjemniejszych gospodarzy. Znając uspo-

Przybyły oddzial przeznaczony był istot- Wejście moje przerwało prowadzone roz- sobienie ojca, wiedziałam, że zadawał so-
nie na kwaterę w GI·umitz. Dwóch pnl- mowy; przedstawiano mi gremialnie gości: bie przymus, ale wypełniał swe obowiązki 
kowników i szeilciu oficerów mialo zamiesz- same arystokratyczne nazwi~ka, na "o w.. z wyszukaną grzeczności/ł. Najwięcej przy
kać w zamku, \\"o~ko zaś ua wsi. Przy lub "witz", wiele "von", a jeden uawet gnębiony był Otton. Zamiast wypędza~ z 
bramie zamkowej postawiono dwóch. książe - Henryk, niewiem juź, który z do- kraju nieuawistnego wl'oga, musial go po-

W kilka godziu później weszli do nRS mu Reuss. dejmować we własnym domu chlebem i 80-
nieproszeni i nie z własnej woli przybyli To więc byli na i uieprzyjaciele I Skoń- lą. Wszyscy nnikali jaknajstal"&lIniej po
goście. Przygotowania były już od kilku czeni dżeutelmani z wytl\oroem obejgciem ruszania w rozmowie tematu wojny; my 
dni zrobione, pokoje odświeżone, a zapasy sl\lonowem. Zapewne, wiadomą jest rzeczą, podejmowaliśmy pl"lybyszów jako cza~olVo 
zwiezione; panom prusakom miało na ni- I iż obecnie, prowadząc wojnę z ąsiednim bawiących u nas podl'óżnycb, oni za.ś, jako 
czem nie zbywać w naszym domn. państwem, uie walczy się z bunami lub zwycięzGY, chcieli być wspaniałomyślnymi. 

" * wandalami, a jednak byłoby o wiele natu· Mój młody oficer silił się nawet na kom-
" rai niej przedstawiać sobie wroga jako dzi- (llementy. Przysięgał na Ilonol', że nigdzie 

Gdy w dniu tym, na odgłos obiadowego k~ hOI'dę, którą stawia się niżej od siebie. tak swojsko mu nie jest jak w Austryi, 
dzwouu, zebrało się całe towarzystwo zam- .Boże, który bronisz od wroga tych, któ- gdzie też spotykać można naj piękniejsze 
kowe w salollie, przedstawił się nam we- rzy ci ufają, pozwół, ahyśmy zgnietli dumę kobiety. Przyznaję, że kokietowalam tro
soły i odświętny obraz. P!lllOwie wszyscy, rozszalałego nieprzyjaciela i mogli Cię chp, wysmukłego prusaka, ale to było 1'0-
naweL ministel' Bezwl}tpienia, będący cza- chwalić na wieki." Te slowa powtarzał bione dla LOI'i i jej to sąsiada, w celu po
sowo naszym gościem, wystąpili w galo- co niedziela proboszcz z Grumitt. Jakżeż kazania, iż w danym razie umialabym zem
wych mnndurach, panie w strojach balo- więc ludzie przedstawiali sobie tego roz· ścić się... ale ów sąsiad pozostawał wci~ż 
wych. Po raz pierwszy od wybuchu wojny szalałego wroga? Zapewne nie w postaci tak !pokojuy, jak i ja byłam w glębi du
"wystroilyśmy· się znowu; szczególniej Lori, ugrzeczniouych kawalerów, którzy poda- cha. Rozsądniej w każdym razie i korzy
kokietująca zawsze Lori, przybyla tego wali tel'az ramię damom i pl'owadzili je stniej byłoby, gdyuy mój oficel' z,nacał za
dnia z Wiednia, na wieść o cudzoziemskich do stołu... Przytem Bóg wysluchał modli- bójcze swe spojl'zeuia na piękult Lori. 
oficerach, wyjęła najpiękniejszą toaletę i twy przeciwników, a naszą dumę upoko- Konrad z Lilą jako narzeczeni (wogóle 
puybrała ją I!wieżemi różami. Miały one r~ył - tym cbciwym, krwioterczym IVI'O- ten gatunek lud1.i powinien być zawsze 
na celu zawrócić glowę któremu 7. przed- glem, ukamnym przez Boga, to !Jyli~my oddZielony kl'atl} od iunycb) zamieniali ezu
stawicieli nieprzyjacielskiego obozu. Nie· ~Iy właśnie - o ~\\'ięty nierozsądku ł... Te łe spojrzenia, szeptali, tl'ącali swemi kie
chajby i wszystkich oczarowała, byleby po- l ~ym podobne myśli snnły mi się po glo Iii zkami, slowem korzystali ze wszystkich 
minęła mojego Fryderyka ... Liii, szczęśliw~ Wie, e-ur siedziałam przy suto kwiatami i salonowych manewrów dozwolonych zako
narzeczona, wystąpiła w blado - niebieskiej owocami przyozdobionym stole; - srebro chanym. Dostrzegłam jeszcze tl'zecią parę, 
sukni, a Róża - prawdopobnie uradowana z. polece~ia ojca I'ównież wydobyto z ukry- Jlitl' ującą nadobre. Książe HeOl'yk, nie
myślą pokazania się obcym kawalerom - cia .... ~Iedziałam między poważnym pnł- wiem tam który, nadskakiwał beznstauuie 
wzięla różową muślinową snknię; ja tylko, k.owOlklell! i wysmukłym oficerem; Lila ma Róży, a na twarzy jego malowało się u
uważając czas wojny za czas żałoby, cho- Się I'~zumleć pl"ly narzeczonym; Różę pro· wielbienie i zachwyt. 
ciażby się i nikogo z blizkich nie straciło, w:adzlł do stołu książe Henryk, a Lori, 
miałam czarną toaletę. Pamiętam jak dziw- D1eZnOŚlla Lori miała przy sobie Frydery
nego wrażenia doznalam, wchodząc teg~ k.a .. Cóż .robić! zazdrosną nie będę prze· 
dnia do salonu, gdzie już wszyscy byh Clez: 011 Jest takim moim, moim tyłko ... 
zebraul. Wesołość, elegancya, wytworność Rozmawiano wiele i wesoło. .Prusacy" 

(D. c. 11.) 
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!obu znanego tylko wlakici.low~ zmmilo go do 
uatnieniL 

Spra wozduuie 
komitetu ochrony katolickiej w m. Łodzi 
z balu urządzonego na docilód tejże ochro
ky w dniu 5 lutego r. h.: Za bilety wej
ścia wrllz z naddatkami \\'Illynęło rs. OJ. 
Wydatkowllno z tego: komiretowi re UI'SY 
za wynajęcie sali I·S. 25, muzyce zapłacono 
rs. 20, służbie rozdlluo rs. ol, p. P~tel'silge 
za druki i karnety r . 28 kop. 50, marki 
pocztowe rs. 2 kop. 50, restanratorowi p. 
Szwartz za chłodniki, lody, ol'az przeką ki 
i piwo dla muzyki r . 50,- razem r s. 130. 
Pozostało więc czystego dochodu I·S. 671. 

Komitet czuje się IV obowiązku zlo~yć, 
za po rednictwem "Dziennika", podzięko
wanie pp. gosJlodyniom i go ' podarzom za 
trudy podjęte dla powodzenia. zabawy, 
oraz tym wszystkim. którzy hojoemi nad · 
datkami i ofiarami l/I'zyczyniłi się do tak 
pomyślnego jej rezultatu. 

Za przewodniczącą: A. Olszewska. 

• • Petel·h. wiellomosti· dono zą, że w 
drugiej polowie I'oku bieżącego wprowa· 
dzone będą w ~ycie nowe p r z e,p i s y o g ó I 
II e o I' y U o I ó w s t w i e. W _zy tkie wody 
podzielone będą na otwarte i zamkllięte. 
Samowoluy polów ryb w wodach zamknill ' 
tych podlegać uędzie karze, jRko przestęp
stwo I'I'zeciwko prawu własności, przyczem 
na prawo rybolówstwa w wodach cudzych 
trzeba będzie mieć oddzielne świadeclwo. 
Miejsca zakazane, dogodne dla hodowli i 
rozmnożenia cenllych gatuuków ryb, nsta 
ua wiane będą przez oSlluy kompetentne; 
zgodnie z ich wnio~kiem, uznanie dan~go 
mirjsca za zakazane zależeć będzie od mi
nistra dóbr pllil twa. W takich miejscach 
wzbl'onione hędzie nietylko łowienie ryby, 
lecz nawet wszelkie rouoty I'egulacyjne, 
wydobywanie piasku i t. d. Dla pOllarcia 
bogactwa rybnego IV wodach oLwal·tych, 
ustanowiony będzie zakaz polown w chlgn 
pewnego okresu czasu i najzupehtiej Z.l' 
zakaz lowienia w niektórych punktach, o· 
raz zallomocą lIiektórych uarzędzi i spo
sobów. Dla nadzoru nad ścisłem wYl'rł
nieniem ustanowionych przeiIi ów, zorgani
zowana będzie, pecyalna policya rybołów
cza, któl'ej kontroli poddane będ/} ouszel' 
ne okręgi przemysłu ryunego; w pnnktach 
pozo Lalych n.dzÓl' nad wypełnieniem tych 
III'zevisów powierzony będzie policyi ogól
nej. Główny zaś nadzór nad wypelnieniem 
pl'Zepisów prawlI o rybolówstwie powie
rzony będZie inspektó'rom rybolówstwa. 
Zamierzono ogłosić te ogólne pl'zepisy je 
dnocześnie z wprowanzeniem w.życie no
wl\j ustawy o polowaniu. 

... Zatwierdz~nie nowej u s ta w y o po
lo IV a n i u i ochronie zwiel'zyny dla 
Królestwa Polskiego, opracowanej przez 
warszawski oddział towarzystwa łowiec
kiego, jest najniezawodni~j spodziewane i 
ustawa ta jeszcze IV tym rokn zaczniB o
bowiązywać. Nada ona towarz'ystwu ogro
mue przywileje w kierunku zapobiegaoia 
kłusownictw n i podniesie stopień kar, wy· 
mierzanych przeciw nam zającym przepi
sy o polowaniu. 

* Komisya kodyfikacyjna ukoliczyła już 
pracę nad rozdziałem, dotyczącym opieki. 
Kontrola i dozór nad opiekunami, powie
!'Zoną będzie urzędnikom sądowym, z wy
jątkiem opiek wlościailskicJJ, które ulegną 
kontroli sądów gminnych. Rady familijne, 
na wzór isLniejącycu we Francyi, Wło
szech, Prusach, Serbii i Królestwie Pol
skiem, będą wprowadzone i w Cesarstwie. 
Rady familijue mają powstawać: 1) z mocy 
testamentu lub piśmiennego rozporządzenia 
ojca lub matki, oraz osoby zapisującej ma
jątek Da rzecz nieletniego; 2) na żądauie 
męża nieletniej, oraz któregok. lwiek z kre
wnych z linii wstępnej, którzy mogliby 
wej§ć do rady w charakterze członka; 3) 
lI a żądanie opiekuna i 4) ua wnio ek insty
tucy i sądowej, mającej dozór nad działał
nośc i ą opiekunó w. Prezesem r a dy familij
nej winien być urzędnik sądowy, zag rada 
familijna powinna mieć nie mniej nad dwu, 
a nie więcej nad sześciu członków. 

* Projekt nowej ustawy o traktyer
n i a c h, ułożony przez komisyę specyalnl!> 
przy miuisteryum skarbu, będzie wprowa
dzony w wykonanie naj wcześniej dnia 13 
stycznia 1892 roku, kiedy skończy się ter
min obowiąznjących obecnie przepisów z 
d nia 26 maja 1885 1'. o cząstkowej sprze
daży tl'llnków. 

Warszaw a. -a ostatniem posiedzeniu 1<0-
misyi wybranej do zbadania skuteczno ci 
limfy leczniczej dora Kocha w Wal'
! zawie, niektórzy członkowie komisyi zło
żyli sprawozdania z doświadczeli swoich 
nad chorymi, do których zastosowano no
wą metodę leczenia s uchot. Sprawozdania 
te dotyczą ogMem 27 clloryrh, IV tej licz
b ie 9 z suchotami plucnemi, 16 z gruźlic/} 
s kóry i 2 z gruźlicą stawów. U kilku cho
rych zastrzykiwania zaprzestllno bądź to 
z powodn rozmaitycb komplikacyj, bądź też 
na żądanie chorycb. U pozostalyctJ cho
rych zanważono poprawę, u niektórych 

DZIENNIK ŁÓDZKI. 

bardzo znaczną; twierdzono nawet zabli- duto, aby umnee z głodu i .amało, aby módz 
źoienie jam w płn~cb. Wypadków śmiel" tyć. Jestem starym zołnierzem i szukam .obie 
ci od czasn utworzenia komisyi przy sto 0- zajoci.; chodz~ z tego powodu od godziny 6 
waniu limfy leczniczej, nie było. do 9 r.no po Jnsku baloń kim i sk1aoiam do 

Dr. Bujwid baw il W tych dniach IV pp- zgody lwa oionyeb. Tym po obem zapobie
ter bur.!u, celem wyjednania IV departa· głem niejednemu nie!!Zcz~ś~iu i !zllrobitem oie· 
mencie lekarskim pozwolenia na czynienie jedno smaczne śniadanko; Judzic szanuj, 00-
p r ó U Z t u b II r k n I i n ą wła nego IV)'na ' wiem człowiek., który ich od zrobieuia gtup
lazku W zpitalach warszawskich. stwa odwodzi, a pojedynek jest głupstwem. 

Projekt zorgauizowauia tał~j p o m o c y MówiV to otwarcie, cItociut jestem starym toł
I e kar k i ej li I a rz e m i e III ni k ó w, pod- oierzem". odzia nic znal .. ł nic karygodnego 
nie iouy na jednem z po iedzell sekcyi I'ze- w tem rzemiośle i uwoLniJ starego tołniena 
mieśluiczej oddzialu warszaw kiego towa- od odpowiedzialności s~dowej. 
rzy twa popierania przemysłu i handln, **" Ślub przez telefon. Miss Min" Worl. 
po tlłpił naprzód o tyle, że powierzono już sy, dwudziestoletni. doktorko w outh Bend 
opracowanie ustawy organizacyi takiej 1'0- Indiana i Ilan Frank Midlston, liczllcy 25 lat 
mocy p. Aleksandrowi Makowieckiemu. Za wieku, z mi" ta Michagan-City, zawi'lzali zna
wzór do pracy p. M. słuią U tawy i<tnie- jOIllOŚć prq rozmowie pue. telefon w intere· 
j,~cych już towal'zystw organizacyi pomocy sio .łu~bowylll. W pocl'lUm lutego roku ze
lekar kiej w \l'ięk'Z.Ych miastach zagmni- szłego p. Midlstou oświ.dczył siV Miss WorJsy 
cznych, jako to: w Wiedniu, Pary lU, Lon- I"·le. telefon i zostllł I rzyjVty, nnstupnie zro
dyuie i Berlinie. bił propoz)'cyO ślubu i zo slrony młodej ame-

Wyllalazca mostów ruchomych nowej rylmllki otrzymał odllowiedi nieo<lmown'l. ~o. 
konstrukcyi, in~yLlier francuski, p. J ulin z świ~dk" Ilray tym wy.oce oryginalnym ślabie 
Delion, llowzląl zamiar urządzenia mostu prze? telefon ?.wczwono sod.iego miejscowogo, 
takiego dla komunikacyi pieszej pomiędzy pan Midhlon zaś dOllioro po ukończeniu wszyst
::iolcem i Saską· Kępą, na. czas mie ięcy le- ki ol. forllllllności wym.ganych udał si9 do 
Lnich. Bawiący IV Warsza\vie pelnomocuik Soulh-Ben,1 dla .potl",ni" siO poraz pierwszy 
jego, jak donosi .f{nryer warszl'wski", o· ze swoj" prawll małtonką. 
świadczy I gotowo ~ urząd zenia takiJgo m~- * * .. Najnowszy w ynalazek amerykański. 
stu bez, adnej dopłaty z fuodusl.uw mipj- Zdo.rzaj" si~ wypadl,i, i? w""yslkie u,iłowania 
skich, lecz z oddaniem jJl'zywileju pobiel'a- gosllOdyni, aby ożywić tOIVllrtystwn, POtO,taj" 
nia mo towego od przechodnio'l w według bez skulku. Amerykaniu wyn.Jotli niezwykle 
dowoluej taryfy i z warunkiem, aby teu pmklyczny sposób zawiq?unia rozlOowv ogólnoj. 
przywilej tl'wlII d wallaście I"t, l'odo:zas KaMy gość przy wejścin ot17.ylllnj l kartkQ, na 
ktiJrych żaden inny most IIi" mOle być której wypi ane s'l imiona I nnzwiska dwana
między Saską-Kęllą a Warszawą zumlow,\- i stu innych osób, z któremi , z luud" po kola
I,ly. Ten o latni warunek tanowi szkopul, ,cyi, powinien rozmawiać przez Przecillg piociu 
który z vewno cią u,laremni zabiegi przell- I minut. Po upływie tego czasu rozmowa po
sięblel'cy francuskiego, tem więcej, iż w lIIa- lVinna być pl .. erwau'ł niezwłocznie, kn~dy zaś 
gistracie k ",estya bndowy stalego Illostu wsp61biesiadnik rozpoczyna rozmowe z inną, o
we wZllliankowauYDl punkcie, IV zasadzie sob~. Zu"ewni.j~, it lI!\jnow ly len wynalazek 
jest jn~ lIchwalon/}, yanl<csów nielylko jest bardZI' zab.wny, ale 

Łęczyca. Od lat 17 istni,\jąca w Łę· nastr~cz" ob'?ern. pole do dowcipu. 
czycy straż ogniowa ochotnicza liczy o· /'" Żebrak - milioner. Niollawno w Chi
llecnie członków czynnych we wszystkich ,'ago nresztowano za lcbranine uliczn'l niej.
czL.erech oddzialach 91, czlouków 11 0001'0' Idego Piotra MUlłerJ , posiodllj~ccgo m.j~lek 
Wycll, płacących rocznie 3 rnble - 67, milionowy, zło?ony IV ziemi i rozm.itych ak
Il jej lIarzędzia ogniowe flrzedstawiają eyneh. Sld policyjny skaznł go, jal(o recydy
W"I-tO~Ć 5,96J 1'. 8 kOLJ, ~a ostatnieOl ze- "hte. na szcśćtltiesieciodlliowe więzienie. MUI
brani n ruczn~m wybl'ilno ponownie naczel- ler przez dlugi czas mies,kał ,e swoj'l ~OQlł 
nikiem p, Edwarda Przanow kiego, a 1'0- w ubogiej lepiouce na brlCgu k.nału, gdzie 
lIlocnikiem p. Fel'dynanda Jacobiego, ?ona jego Ilo,viesiła siV l"-led kilkannsty laty. 

Turek. 8Lmż ogniowa ochotnicza w Byli to sklWcy ciekawi. Pewnoj nocy Ul' Je · 
Turku, istniejąca od lat 16, liczy ouecllie pi.lll1e tego orygioalnego stadła napad lo kilku 
140 członków cZyllllycb i 38 ;lIollo r owych zamasliOwMych rabusi6w _. pomimo jednak 
Dochodn miała w roku zeszłym 353 rs. najstrnszniejszych tortur 111"I;;,ollkowio lIie ,dra-
39 kop., a wydatków 25l 1'8. 2 kol'. Na ·dlili tajomnicy, gdzie scbow,"e 8~ pieni~dze. 
ostatnim zebraniu rocznem wybrano na- Po śmierd "wej ?olly MUller zac.ql '-yć jeszcze 
czelnikiem p. Al. Hiiuu6l'a, "pomocnikiem sl"fPicj-jcśli tu tyll<o moiliwc. 
p. Gu tawa Hlillllel'a, ____ _ 

Pet er sburg. Do podkomisyi utworzonej 
przy stałej komisyi do spraw wyksztalce· 
nia technicznego IV Petersbllrgll, IV celu 
opracowania podniesionej IV refel'acie p. 
Rakidjewa kwestyi organizacyi nadzoru 
nad dziećmi uczącemi się w warsztatach, 
wniesiony będzie projekt ustanowienia spe
cyalnej w tym cełu kuratoryi z pl'ze,lsta
wicieli tOWIII'ZY tw dobroczynuości, któ ryc h 
zadaniem jest polepszeuie bytu dzieci ubo
gich. Do składu kUl'Iltoryi Ilrojekt dolą
cza także przedstawicieli stanu I'zemieślni
czego, 

T E L E G R A MY. 
Sofia, J6 lutego. (Ag. r.). Odpowiedź 

rządu uułgarskiego n;\ notę ruską w spra
wie przebylVającyc~ w Bulgal'yi anarchi 
stów wręczono niemieckiemu agentowi dy
plomatycznemn. 

Pet ersburg, 17 lutego. (Ag p.). Dzien
niki dono<zą, że POI'ucznik za pa u Masz
kow z tl'zema towal'zyazami wkrótce wy
jeżdt.a do Abisyoii w cełach naukowych. 

Londyn, 17 lutego. (Ag. p.). Izba gmin 
odrzuciła na posiedzeniu wczol'ajszem 320 

TEATR i MUZYKA. I glosami, Pl,zeciw 2ł;; wniosek Morle.y~, 
= Onegdaj w teah-ze "Victoria" z po- wYI'azaj'łc.y nag.anę dla rządu za ad 01 IlU-

wodu niedyspozycyi p. BI'oni kowskiej, za- stl RCyę IllandYI. . , 
miast "Pocztyliona z Lonjumeau", odegra- Ma~ryt, 17, lutego. (Ag .. p.). Jaklij 
no dramat Galasiewicza: "Ciarachy". człowle~ wlbll szybę w karec~e nuncyn-

= Dzi " na benens p. B. Janowskiej jak sza ,paplezkl~g? pod ~ozorem~ z~ s.tallgl·~t 
już donosiliśmy, wy tawioną uędzie po raz u~el zył go blc~e~l. uncyusz piosIl poll
pierw zy w Łodzi bmedya Scl'ibe'go i CH, .aby uWlęzlouego wypuszczono na 
Legouve "Ręce czarodziejskie". Bilety na wolnosć. " . 
to przedstawienie IV znacznej czę~ci są . Moskw~, l t Intego. (Ag. p.). Arc!!, lą
już rozprzedane. ze I!'ranclszek FerdYllad WYjechał dZIS lIa 

R O Z M A I T O Ś C I, 
.* .. Elektryczność i balony. Dla poczy

menill prób z zastosowllniem elektryczno!oi IV 

dziodzinie 2eglugi napowiotrznej, podezns tego
roczoej miedzYllllrodowej wystawy elektrotech
niczneJ IV Franldurcie nad Menem JOa być spo· 
rz~dzony przez kapitano Rorleck balon nn dzie, 
si9C osób z całym kompletem arz'ldzeń nie
zbednycb. Winda, posługaj,!ca do wchodzenia 
i wychodzenia z baJollu, bedzie Jloraszllnq z~
porno", elel,tryczności, drul telefouiczoy ma 
poł,czyć podrótuj~cycb z miejscem odbicia od 
ziemi, a w sIlmej łodzi balonu ~dzie urZl\dzo· 
nil lampa z reflektorem, która pny puszczauiu 
siO w podró~ noc~, z góry rzucać ~dzie smugi 
światła na okolicQ; "mierzone s'lo równiel pró· 
by Jdel'owani" b.lon.mi przy pomocy elel!trycz
ności jak równie~ napełniania takowycb wodo
rem. Dla tych doświadczeń firma Siemens i 
IIalske ofiaruje przyrzqdy elektryczne. 

..... Oryginalne rzem iosło odkryto nie
dawno na sprawio s"dowei w P.ry:ru. Znany 
pojedynkowicz oskarly! pewnego starego jego
mościa za powstrzymanie go od pomszczenia 
rozprawll na szpady obrazy wyrz,dzonej mu 
przez kogoś drugiego. Oskartony zeznał n~ 
slldzie co na.stvpuje: .Ja "poLiegam wszyslkim 
pojedynkom, o J,tórych sie dowiedzieć mOlle; 
to jest moje powołanie. Mam Jat sześćdziesi~1 
i sześćset franków renty rOCJlaie; to jest za 

Warszawę do Pesztu. 
P et ersburg, 17 Intego. (Ag. Il.). Na

czelnik sztabu korpusu kaukazkiego, gen. 
Frese, mianowany gubernatorem erywali
skim. 

Berlin, 17 lutego. (Ag. p.). PI·of. Lie
brei ch udoskonalił metodę Koch'" i wstrzy
kuje plyn, którego dział'lniejest skuteczniej
sze aniżeli limfy Koch·a. 

Ateny, 17 lutego, (Ag. p.). Stan I'ze· 
czy IHl wyspie Krecie zuowuż wznieca o
bawy. Zaszły Ilowe rozruchy. Około Re
tymna żandarmi tureccy stoczyli zażartą 
potyczkę z oddziałem powstlllICÓ\V. 

Sofia, 17 lutego. (Ag. p.). ~illże Fer-
dynad kobul'ski mianował majora avova 
ministrem wojny. 
Wi ed eń , 17 Intego. (Ag. p.). Rząd po· 

piera kOlonizacyę Bo 'uii przez niemców z 
Anstryi dolnej, aczkolwiek Bo'nia, jak 
wiadomo, tylko czasowo J6lIt zajęta pl~~ez 
Austl'y~. Pierwsza partya wychodźców 
wyrusza \V tycb dniaclI dn Bośnii. 

Ostatnie wiadomości handlolve. 
War zaw., 17 lntego. Wek"',, krót. term. nłl: 

Ilorlill (~d.l 42.~5 i~,I., 41.95, 42.00, 05 kllll; 1"'0-
,IYII CI n,.) 8.58". ,.,1.; Pary. (10 d.) 34.35 .,01.; 
WlecIeli (8 ,l.l 75.50 tą".; 4·t. Ii<tl Jik><id,cYJoe 
KróJ. Pulskiego dużo 91.7') ąd.; drobno 117.05 ą I.; 
ó't, Iloiyczka "'8C .... h.i. lem. 103.15 • .-J., 11 8IJli
syi 103.75 iąd., III Bm. 106.75 'ąd.; 4' ./,o.ycm 
we""~Lrzuo • 1887 roku !l5.35 ,')<1.; ó'" i ly za-

II 

Ź'I<\., m-ej 99.60 t 'l'l, IV-ej 99.25 i~. V-oj 
99.25 żąd .; 5"1. !iBty z&.!Ita"no mi&.!lta Łodzi I-ej 
leryi 99.2'; ż~, II-ej seryi 98jj() Sld., l ll-ej .eryi 
98.00 żo}d. , lV-ej seryi fY7.!J7 i,uao. J)1.koIlL.: 
Herlia 4: 'i., Lou"yu 3 '", rar,i 3'/., \Viedei141/, '/" 

Peter..tbnrg 51lf .. \Varwś6 knponu & l,ot.rtcenielJl :'-1 .. : 
listy 1:Utatnl8 zieulilde 72.6, " rsz. I i li 119.', 
f,o:.i 139.9, listy lik ... i ""'Yiue 80 2, pożJczka pre
lOio". I «'9, rr 203.2. 

Petorab.rv, l7·go lulego. lVok.le" l.on,l,u 85 10, 
11 ).oj;,I~zkll w~r.llO~luia 104.00, Hl poi:yezka "l'Icho
unia 105'/., 4.'/,0" U"ltl ~UUL\"ue kre Iyt.. :r;ieln.8k.ie 
139.75, akcye ballkn rnsk:iego rU. h&:lłlln zl\grd.ul~L4 
Delfo 19j.OO, peterliborakiego "",uku ,I"kouw'Wego 
615.00, brulkn łIIi~IiJ.JIltU'o\loW'8~O Ó22.01', w~r.u.I\ \,.· 
tlei;'o bauku dJ.lłkouWW'6łC'. -.- . 

Serllo, 17..go lutego. HłlUkuot1 ruskie Ii:..r.,,: 
23815, na. d(}stA\y~ 238.25, ~ekHle n~ \Vft,rlu;9.·,y~ 
238.25, Da reterH.urg kro 231.40, n~ Peto".tlr" 
dl. 236 75, ua Loutlyu krót. 1Q.36, llti. [,oUtI,1l M . 
20.25'1., na lVie lou 117.~ . kupully "eluo :J'ł4.60; 
5'/. li!f~1 S&!t&wue 7ł.łO, t "/" listy lik .... ill,,\)YI 'ta 
71.70, pożye.ka rnska ł'l. z IM'1 r. 99.70, ł'I •• 
1887 r. 70.50,6·j r81ltll.lot.u. HiS.lO, 5'1, r . • ł.. 1~5\ 
r.10750, poilt:Z &. \'l'!łchodllia. li elu. 7680. {U 81tH

a,i 77.90, 5'" IbtJ zut&wue rnlłk:i'ł 1ll.25, 5"/. po
iiyeaka premiowa z 180i roku 177.25, r.a.kl1ż lO l&ki 
r . 168.2.5, .. kcJe dro(i żel. wiLrsl&wdko-wi8, 16iI3kl ~j 
233.50, akcye Iu.d"o .. e aUOLryll<:kie 116.40. ak.y. 
W&18'1b.wskiego bą.ukn b&u,lIowsgo - .- , IIYl!lkout.,
wego -.-, dyskouLo UielOi6\lk l łl;{O b&1lk:u pAU"''''.'' 
3°/. l.rywatne 21/2°/ •. 

londyn, 17 lutego. POiyeskn. ruskI\. x 1889 I'I,ku 
rr em. 99'/,. '1. 1

/,"/, Konsole AU.!o:ie"'''do 97' /u '
Przymrozek, mgłL 

Warszawa, 17-go latego. 'rar;( na plA"1l Witko". 
akiego. Puenica 811,1. ttrd. - ,Ilitr" i lIobr" _ _ 

, .iala:- ~O. w~.oro ~a 600 -6"lO, 1,L. 
"yborowe 433-466, sredule ł03-ł20 ", ... lIi"e 
- -,jęczmień z. i 4-0 n~tl. - - -: o ie!l230-
285, gryka. - - .- , r&6ł.ik letni -. zimowy _ 

, rzepak -ap. 'Uli .• - -600. groch polUl __ 
-, cnkro", - - -, (uola - - - Sil konee 
k~J.A jagl&lIa - - - , olej rzepakowy ___ ; 
lruauy - - - sa pod. 

Dowieziono pueuiey 600, *yt& 300, iOC-lluieuja 
, OW1a 300, grochu poluego - korll1. 
Warszawa, 17·go lutego. Oko"iUl. Hart. skład. 

Z" ,.,adro 1000 - li. -; za 78°-3.51-8.09. Slynki 
z .. iadro lOOO-11.t5; za 780-8.69-8.71. 

Pelersburg, l1-go lu~o. Łój" ,ulej"u 42.00. 
P •• eru~a " ID. 111.50. 2yto 7.25. Owie. Vf m. 4.2li. 
Konopie w m. 43.00. Siemie llli&ue " In. 12.00. 
Mróz. 

Ber llo, 17 lutego. !,ne"ie. t86-200 n. kw. maj 
197.00, u,, ezerw. lip. J9lI.OO. 2yto 166 - 179. 
8.t"voe Bl el~a:!,"ld I ss}yi !OO.85 ż~d., Ill-ej seryi 
ht. B 93:70 ząd., 99.>0, 50, 60 kup.; 5'1, lJiL1 za
.L'Wlle wasta IV ....... , I tOO.;;o i .. 1. II lOiJ.25 
na luty 116.00. na czerwiec lipiec t67.75. Mgła. 

. ludyn, 16 lateoro. Cukier Ja". !5'1. otale. C.
kier blU&kowy 13'" stale. 

Havr8, .7·go lutego. f(l\\Y& ","00,1 &Vdrft"O :ltOI 
n. ma.rz.6C 10.1 75, na. IOkj 101.50, II \ wrze.ień g7.50. 
SpokoJrue. 

liverpOOl, lo.go lutego. IJl\weln&. Sl,ra.wozdaule 
ko6coW8 .• Obrót. 8,000 bel, :t te.go !J& 'J.ekuhw'yę i 
vr, .. óz 500 bel. Oopal.. U,d,ł(jog "n. rJkaó
skt\.: .u~ luty marzec 4,.1/. spued&W'cy, na. m&nee 
k.wleele~ 4SII,~ ~&bywcy, UB. kw. maj -l"I" nabywcy. 
D;a. maj czerWlOO fi t/,. nabywcy, na. czerw-i&e 
lipl8e fJllt, sprzedawcy, na lipiec siel'pisl\ 51/" sprze
dawcy, na 8lerp. wrzes. -..1'-.- -, na wra6lie4 
patdz. - - - - - . 

TELEGlU .łIY ~;u.':I,no\\'~.: . 

Gl e/da Warszawska. 
Ż,d'DO • k06ee'R giel.ll 

l a weksle kro ł k .ł er.IJlo NI! 

Da BerHn za 100 lOr. 
D~ [,oD,IYI1 za.. 1 Ł .. 
na Pary •• a 100 (r. 
lIa Wiedeń sa 100 n. 

Za papl.ry pa6llwow,. 

Uoty iikwidaeyjno I(r. Pul. 
Itll8kl\ uoi,yuka wsebollub. 

u 4'/, poi. weWUJi. r. 18,>, 
[Jsty S1\8t. ziem. eryi I 

" " " V rJ8Łl zaat. ID. \VarlJZ. Ser. J 

CJ;t.y s";'t. m. Łod-,i Se~,i ~ 
t1 li 
., li 1 

Gielda Ber li ńska . 
Oanłmoty ruski, zaru • 

n "Da. IIB,ta" 
01 konto prywatD.. . . . 

Z(laia17 Ztlnio.18 

42.~ 
858 
3ł35 
i~ 50 

97.70 
10375 
95.7ó 

10085 
99.75 

100.50 
99.25 
99./iO 
9850 
98 -

42.35 
8.5ł 

3UO 
7635 

97.~ 
103.-
95.50 

100.35 
99.75 

tOO.50 
1l!I.25 
9925 
9850 
98.~ 

238.151137.1l0 
Zl8.~ 238.-
2'f.'!. 2".'1. 

OZłENNA STATYSTYKA LUDNOSCI. 
MaUellltwa zawarte .... du;o 16-17 latego: 
Starozakonnych. 3: Heraz Goldberg z Snrą Ryf

kI} Pacb'er, Icek Sega! z S"" 7,Y8. ZlIidler, Laj· 
zer Rzezińaki z Baol) Glikman 

Zmarli., dulO 16-17 lutego: 
KałDlloy: dn lat 15 tu zmarło 2, " t~j liCJ:bi, 

chłopców l, ,lziewczłt 1, dorosłych 2, VI tej 
Iicr.bie mężczyzn - kohj·t 2, a mi&nowieie: 
Julianna A.nna Komornicka, Jat f:8, Auuwy& Ba
jer, LM 36. 

Ewangelioy: do lat 15·m ZUlarło 7, .. tej liezbi. 
rhłopców ł, dzie.,czlt 3, ,lorosłych - ., tej 
liczbie moi.ezyu - kobiat -
Słarozakonai : dzieCI do la t 15·tu F.m1.rło 1. " tej 

li •• biB ehlopcóvr - dziBWClł' l, doro łJch 2, w 
I.j liabie m~ż"zyzu l, kobift 1, a m.ianowieie. 
Ha.kie! Yajer D.iałowili, lat 59, Estera s WIIi
lów Zomper, lat 26. 

LISTA PRZYJEZDNYCH. 
Hol.1 Poliki. Jakób Ballia, Raske! Arenuteill i 

i Izydor Wllder z War uwy. 'rel .. ror S1a"iAski s 
Zakrzówk&, Adolf AhJero z NewcastJe, Alekunder 
M .... roki z Żelaznej, Korol Recbtle • :.I.~u. 

Grand H,tol. E. 8thw.,.. • Biały, S. LubImer s 
I Kępn., J. BGbm z.Mo kwy, B. K.ber a Ba<binlD&, 
H. PoU.k • Prr.g~ R. Urner a Han ... , J. aoebel • 
Warszawy, G. Luch inger I Cbemnita, L. Oppeo. 
h.im'r z Berlin&, łL HOiM • D, .. n .. 

Holel Viclorla. Gzub&row z Annowiu., Xruuew
ski • Bukowc )(aj",oo a Kielc, Ruaio. OdeNy. 

Hotol Maot •• tr.1. Cukier, Jarou • .,ica. Zalo.,aki l 
i KiednyńJiti I Warul"ry, Jlr.rltow a )(oołt"1. 
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o G Ł o s z E N I A. 
Teatr Łódzki. 

vrrrORIA, 
W dniu 21 lutego r. b., to jest 
w sobotę, o godzinie 9 zrana., 
w kościele -go Józefa, przy uli· 
cy Ogrodowej, odpl'awione bę-

We czwartek, d. 19 lutego 1891 dzie naoożeń two żałobne za du-

BENEFIS azę ~. p. 
KWIRYNlA 

Nauczycielka Polka 
z wyższem wykształceniem i paten· 
tem specyalnym z francuskiego ję
zyka, posiadająca przy tern języki: 
niemiecki i ruski, oraz muzykę, 
szuka odpowiedniego miejsca. od l 
kwietnia 1". b. Bliższa wiadomo'ć 
w kancelaryi W-go Rejenta Grusz
czyńskiego, Konstantynowska M 
327. 177-3 Maryi Bissen -Janowskiej Bitdorf 

RAce auczyciel MUZYKI z patentem 
" pa które zapraszają bracia, kre- konserwatoryum warszaw-

czarodz·leJ"skl·e wnych, przyjaciół i znajomych. skiego, mający pozwolenie 
,,. ........... 3. 3.4-. 1.

1 

prowadzić szkołę mu-
C d 

~ ) I' zycZlUł. były dyrektor 
Les doigts e ee szkoły, chórów kogcielnych i 

Komedya w 5 akt8:ch,.z francuski~- . . . nauczyciel śpiewu przy gim-
go, przez P. E, Scrlbe I K Legonve. wrda~y ~ gm!n~ ~erz~ce, .~0W:I~t nazynm, Feliks Krzyżanow-

OSOBY: wleluu ki, na limę l eofiil Delmskiej. ski zamieszkał IV m. Łodzi 
Hrabina de Lesneven, Łaskawy znalazca raczy złożyć i życzy sobie \Jdzielać lekcyj 

wdowa p-ni Bartoszewska takowy w magistracie. 332 fortepianu i śpiewu w J·ęzykach .. : 
Hrabia de Lesneven, 

jej syu p. lL Trapszo ruskim, polskim i niemieckim. Wia-
Alfred, syn brabiego p. J'1'5Zowski ZGUBIONO domość : Hotel Victoria u właści-
Berta, wnuczka brab. p-no Traps.o .A t byt ciela W-go Freudenberg. 2093-0 
Helena, eioteeZD& .ar ~ pO U 

wnuezka brnbin,Y p. Bisen-J anomb ~ , N ' I k I k 
Ryszard ~eKerb,:,an.d, . wydaną z tutejszego magistt-atu na I auczycle a po a 
1[:z1~~~1~~ 'd:t::'e~~e.P. Janowski imię Ignacego GbeJa. 

vjfie p·n!, Pichorówna Ła kawy zn~lazca rac~y zł~żyć z wyźszem wyksltatceniem, pracu-
Pa~ •. de Beruy p-ru Stas.kow~a takowe w tutejszym magIStracIe. jąca od lat kilku w Łodzi, posia· 
K8Iąze de P~nn.M.r p. Kopezewak. 333-1 daJ"ca muzykę i specyalny patent 
Młody ezłomek p. Ols.ew.ki .".. 

Ester.. p-na G.r~rd gu łOnO paszpor , łekcyj IV godzinach przedpołudnio· 
W
J6

aJ:;ya pann~ w P"'d -p·na R;ahw·1ez ak wydany z gminy Dzieszkowice na wycb. Oferty w Administracyi pod 
,ztuu. COWDl, mo D.p-m &he a ow ,. . '.. ..1". Nr . lk" l ~l 3 

!322! 

EPg..a..oOOIO :OOo-ooce 

~ WyMr Dowi~ści i now~1Ii ~ 
C KLEMENSA JUNOSZY. '" 
'" (SZANIA WS~IECO) X 
'" 10 TOMOW. '" 
'" Wydawnictwo to rozpoczyna się w styczniu roku bieżące- C 
'" go i obejmować będzie 10 tomów objętości od 15 do 20 arku· 

O 
szy druku każdy. 1'omy wychod'zić będą IV odstępach miesię
cznych i zawierać w sobie najceluiejsze prace tego autora. 

Cl 
Przedpłatę przyjmuje biuro administl'acyi "Wieku" na na- CO 

stępujących warunkach: 
Zapisujący się odraz u na wszystkie 10 tomów opłacają tyl-

'" ko rs. 6, w dwóch ratach: rB. 3 przy zapisie i 3 przy o(lbio- '" 
'" rze 3-go tomu. Z prowincyi na przesylkę pocztową dolączyć '" 

C 
należy kop. 15 za tOOl. Czyli dla prenumerujących wszystkie CI 
10 tom6w odrazu cena wynosić będzie: 

W War zawie rB. 6. 
'" Na prowincyi, z przesyłką pocztową ,·s. 7 kop. 50. '" 
'" Nabywający pojedynczemi tomami płacić będą.: '" 

C 
IV Warszawie po rs. 1 za tom, CI 
na prowiucyi (z przesyłką) po 1'8. I kop. 15. 
Tom I·szy obejmować b~dzie : powieść p. t. "Nieruchomość 

'" X. 000" i nowelle: "Córeczki pani Maciupskiej", "Pani z pies- '" 
'" kiem, "Pan Metr". '" 
'" z;v- Upraszamy o wczesne zapisy, 0(1 tego albowiem zależeć' '" 
'" będzie ilość drukujących się nakładów. 43-0-1 '" 

EbooooolO loooooc9 
K01J1lD) p-na Prawdzie Z b' t Z języka francuskiego, poszukUje 

Zyzyna . p-na Lewandowska imię Anny Małgorzaty Harzynsklej. awesem" auczycle a. ;) -
Mimina . pna Meszezerska Łaskawy znalazca raczy zło- I m-=u-~ ~e,'"c;~~ 
J6b~;' uzą""margra·p.ni Zdzieszy(18ka tyć takowy w magistracie. 335-1 Bs, 10! W~~ -'~ 'II5'!'J""~ - ~~~~~ 
Piotr, słuiąeyhrabiegop. Wislow Calkowity kurs kroju wszelkich ~ p A P I E R O S Y ( 
Lokaj Mar~~biny. p. Szymborski. .10:\3HUCRIUl (f)a6pll'IH311 1l,Mt- konfekcyi damskich w specyalnej 
Rzecz dzieje SIę w dwóch plel'w- ł k . 
~~~\T:!!~\vWB~~~~i, ~:S~I~:e~~; Bu~ACT.Bi.::.~.~O:'::oo.np .. ue.. szko e ro JU -- ~ NORIA « 

ostatnich w Paryżu. E. 111u."" 0łl1. }Tep1l .lyG.t ...... uu· Gabryell' Z· ukowskl'e,j ~ ~. _____________ AlIoD lo,uh-Kel)l,ll." sa li 592 on 4 • 
_ HRupa T. r, YnpaBJIeoie lio,uooe_oD y urcy D I'el eJ' N 26 d . We"k.l"'I"e,., 4>a6p"Hol lIi.naaol ,l(oporM c." .. 06... llrz l Z n r. , om ~ ; 

• • . ' aJł.lJleT"L, qTQ ynoKauyTlllft .l.yG.llIka .. T Frenkla. ~ 
mechanIk fabryki z kilkoletru~ praktyką .&UlAool ... Ta ....... AlIftcun ....... ""'. Wykładam najoolVszl! metodę 
llrOWadzeDl& warsztatów mechanicznych 330 3-1 WiedeńskI! i podejmuję się wy-' B 'p l k" 
!~:%j~~:w~ .. ~d~. G~~~~?w~:rśi.oC::r~~: ., ,. uczyć każdą osobę w IJrmlągu ~ raCl O a leWlCZ ~ 
gub. Łomtyńska. . 320-3 W wlkle przesIleme! ~~~j!~ego mlesląea kompletnego ~ . 

POTRZEBNY Jest . Przyjmuję również lekcye na ~ 10 sztuk 10 kop 
''''1''<'-' -.:;,"r __ W New·Yorku I londynie nie pozostało mieście ~ . . . I 
~ ""~~.J.. bez sknt~u .i dl~ kontynentu europejskie- . " .' . . znakOOlICIe ulepszone i wyrouioue z tytoniu tureckiego, pocho- ( 

do handlu pensy. lot 14 do 16 go zmusiło Jedną.z fabryk wyrobów srebro Gabryela ZlIkOllSka uaucz. ~ OjU. dzącego ze zbioru 1889 r., który jak wiadomo, pod względem 
, z .. , ~ , nycb do .przedaDla cniego zapasn towaru .08-3 . d U . I ' d . . ' l .. h t . ... I . 

katolik. Pierwszeństwo z prowincyi. za zwrotem jedynie k'18.tów roboeizny. - . .łfłi O rocl na ezy onaJPom)~ lllPJSZYC w osta mem dZlesUlclo eclU. ~ 
Oferty w Admiuistracyi "Dzien· Je~tem urważniouy do przepruwadzellla pracowma SUKIEN l okryć dalJlSkich ~ .N.B. Uprasza się o łaskawe zlVr?ceoie uwagi, przy naby-
nika". 326-3 tej oprze a.y.. pr.y ulicy Wólcza~.ki.j róg Bene. ~ wanlU. naszych .wyrob6w, na firmę. l etykiet.y na!lze,. któr~ 
*++++++*++++")11 sprzed~~ zatel!, knzdtlm~ .. bądt ZImo· dykta X. 31, drugie piętro. Wyk... obecme podrabl&ue są przez rozmaite fa.brykl, główllle zas ~ 
• KIOSK DĘBOWY • tnemu bą • ubop,emu, pOIDI·e

t
J !"yszeze

l
- nywawszelkiez&m6w,.nia akuratnie przez jeduą z fabryk petersbw·skich. 205·10 

gólmone przedmIOty, za na( es nUtem ty ~ j po cenach umia.rkowanych. ~ J + .. + ko rs. 7: Z uszanowaniem ~~~~~~ ;R;~~~'" doi 
• sZe4ciokątny, z szybam, lustrzanenu, • 6 szt. wyborolvyclt noży stolowych z prow- O. ZAWADZKA, - -- ~~~ 

pięknie zrobiony, na wystaw9 jakich· dzh.ie angielską klingą, + kołwiek przedmIotów, jest do sprze . 6 szt. runeryk. patent. widel.y srebruyeh 271--3 mi nT 
.+dp!~a ezęść j.st wysoka 125, śred-" •• 6 :.{~d:;e:;~llk~atent. Iyżek stolowych Poszukuje się od 1 lipca r. b. nIUlt':JI;:J~dI]IQIl~11 

nI"" 140 górna część wysoka 200, srebrll~ch,. ,li ' l lInal-
.A. średni"" 90 eentimetrów. Bliższa wi.- • 12 szt .• meryk. patent. tyzee.ek (10 kawy (.,wocl" O,., l, PRAWDZIWY UKIER BENEDYKTYŃSKI 
T dom04ć w sklepie F. Wierzbicki &. orebrnych. d' h' 2 3 I b 4 . 6 Z KLASZTORU ' FECAMP WE FRANCYI 
• Co. w Warszawie, ulie. Trębacka 4 .• 1 szt. ameryk. p.tellt. srebrna czerpaczka skla ającyc Się z .' ,u I Wyborny, wzmacniAJący, trawiąc)', wzbudzający apetyt 
.... 298 - 3-1 . do sosu, albo 7 malych pokol. NA lLEPSZY Z'" WSZYSTKICH LIKIERÓW 
I+ .. + ...... ", """+"lIE 1 d~\~~~~:·k. patent .• rebrna czerpaczb Oferty wraz z. ceu~ uprasza się , . "" Q 

Dr. A. Kelm 
6 szt. ameryk. podstawek Victoria, przesrłać .urzędUlk?WI Akcyz~ p. viJlriim.B DQUBlllt lIiNfam:Tnm .ti'r.l';'~~"!inl!!:;i': 
2 ozt. efektownycb lichtarzy stolowych, Bogajewsklemu, uItea W 61czanska Ibnl ... dłpos6asA/" t'ance.u I·g~~ ~:!~~~U:·jn~;~:';za~~.; 
l szt. sitko do berbaty, 1& 817. 275-3 ~~ ,.,....} Dyrytor.gI6wn.go. 

'1' I- l 8zt sitko do cukru Prawdziwy Likier Beo.-
przeprowadZI SIę na u ICę Nowo- ir-ki' Pk.. dy\tyń>\ll1loJduj. się '11ko 

miejską, róg Północnej, dom Szy- sztu .~azem... . . . OSZU UJ e SI A , ::t:'~1.t'~I!~~-::~~;., .. ~~t:;;~~'~:l.'\C~mIotlDloIII .. P-
kiera przyjmuje od 8 do 10 I'&no, \'szystk •• wy~l~mone wy.zeJ prze.dnlio- " 

d 2 'd 4 ł d . 309-12 kosztowałr daWDlCJ 4!l 18. , obecrue po 12 konuą parowIł maszynę o o po po U UlU. DllD/malneJ eenle rubli 7 są do od_tąp,.· . . 
_ nia. Amerykaftskie srebro patentowane w .doblym stallle uowego systemu. 

Od l kwietnia są łest masP."le, z bialego met~lu. zachow~· W.ladomość ~ ~Bweryna Neumar~a, 
~aml'II'J'ne poml'eszkanl'a aeego bialo!t swą w przecIągu lat ~,ulIca NowonueJska, dom DobralllC-
., co Jest g:waran~ow:&nem. Jako do:vód, ze kich, ~l! 23i1. 269-3 
do wynajęcia, oglo~zeDle to Dle.Jest blagą, oŚwlOdc.a!" ____________ _ 

Bli ' ch . d < .- dz· I' pubheznle. ze ka,demu, kto z towaru Dle d 
zszy ~la om?scl "u le I b~dzie zadowolony, obowi~ztlię si~ zwr6. Do wynajęcia o l-go lipca r, b. 

rządca domu, ulica Dzika lir 516. c.ć pieniądze. , • l K l 
_ ______ 3_19_-_3 . WysYl!<a.towaru następuje zaraz po Od-/ r O Z n ~ O a ~ 

blorze p.en.ędzy. 

w W ARSZA WIE: Dostać można we wSlystkieb pierwszor zę 
IIDyeb HllDdlach Win, Towarów Iiolonialnyeh i Delikatesów 
u panów A. Stę)'kowskiego, Wierzbowa 9, Simon i Steoki, Kra-
kow kie·Przednlie4cie, W. Koteeki, Leszno 14, Knłakow.ki i 

S-ka, Marszałkowska 131, Edmund Langner Nowo-Senatorska, Karol Le.;.., Kra
kowskie . Przedmie§eie 6, Alek •. Boquet, Hotel Rzymski, J. Lijewski i S-ka, Kra
kow8ki •. Przedmieśeie 6. A Skorupski, Krakowskie-Przedmieście 19, Sowiński et 
Sznlc, róg Przejazd i Długiej , SQhultz et ZawalIzki. Senatorska 24, Władysław 
lIUUer, A. Roesler i S-ka, Elektoralna 1, u . Gout, Rymarska 6, P. Voigt i S-ka, 
Bielań.ka ó E. Spradowski. Pod wal 3, K. Arknszewskl. Miodowa, J. Pnrwin, Mio
dowa 18 AI.kII. PoUaek, Nowy-Świat l, Stanisław M~ecld, Trębąeka 15, A 
Hintz, Piac Zamkowy i A. Wnorowski, nliea Twarda 8 i Długa 27. 2099-17 

'-:°dSZ~UJE się k' Agenturze p, Perlberg'a . .....,. uzego po oJu w tłomu Nr. 265& ua rogu uhcy ~C>OOOO~O~ 
z osobnem wejściem i calodzien. ljednoezonyeb fabryk Ivyrob.ólV ze Zi.elonej . i Spacero~vej - jako to: -
nem utr,.;ymaniem od ] kwietnia sre~rapa~entowaDegoamerykanS.klego mieszkalIla, kantor I skład. O FABRYKA PON' CZOCH 
dla nauczycielki. Oferty w Admi~ \\ lEDEN, ". Reolbrandt.straSS6: -33. Wiadomość na miejscu n wałś- Cl Cl 
nistl'acyi Dziennika" pod lit. KS. ~ Szczególniej poleca SIę nalez~c~ do ciciel:!. 46-6--0 J" k"" S k' 

" 291 3 tego kompletu proszek do czyszczeDla l eZlors I I ozanr S I - pudełko łąeznie z opisem użyci. 15 kop. D k· ~ 8 
Poko'J' z kuchn'lą ~ Porto i e~o wynoszą. tylko 2 rub!e, kM- wa pO OJ e 

~ re opl""" SlV przy odbIorze posyłkI. .. d" 
b . l b d W· lki' . 59-16- z osobnem wejśCiem ~f, "'1na- O w Łodzi, ulica Konsłanłynowska Na 24, dom A.sta, I piętro 

potrze ny ~al az u o le. e~- jęcia w każdym cZlslelprzy uli-

nocy .. Ad\(~sy .skł.~dać w.Admllll' - cy Piotrkowskiej. 8popOnlercacszzanoowncejhpUb. łli,cznsOŚkCi WaIErLKpI W

e

YB

t
óR

ek
8 stracyl ,,DZlenmka pod ltt. L. P. 'J.'4IWIO! O' t d l·t M 10 .. 

310-3 R A M Y ler y po I.· przYJmuJe _____________ Administracya "Dziennika". 

YDpaBlI~Hi~ il'o~aHHeROii (f)a6pu'I- wszelkiego rod7aju wykonywa 280-3 8 
Jf\ellilaHOli !~oporu , PRACOWMA POZtOTNICZl Jest do WYNAJĘCIA zaraz 

:~~ :"f<t'::~,:°r:;a (!~) r~:=~:~: B. Wilkoszewski et J. Schubert mieszkanie..... sprzedaż hurtowa i det,alic:r,lla. Poleca również 
e'l'u~ia llo..-alo 6YAeT'L npQ.laBaTbCa C'h towary wysortowane 
apilioHa l Goua ,u,HIl.aro ,,"e .. _on Pasaż Meyera gdzie fotografia o dlVa pokojach w dOl?u p. Cyli- '" 
2 lI}'Aa S .Y" ,npn6J.IBma.o 28 ,l(.uGpa B. Wilkoszewskiego. cha vis-a-vis pałacu Hemzla. Wia- '" po cenach zniżonych . 150-6-1 
(9 H .... ap.j 1890/1 r.oo eT. B1uocl'OK'L 236-50 dom ość u p. Majewskiego, /la pierw- fłtI _ _ _ 
:'0a:A=~OJ u N 18728 Ha "':31111'1 szem pięt.rze. 282-3 ~OOOOOOO 

Wydawca Stefan Kosluth. - Redaktor Bolel/aw KnichowTeCkl .n;OiBolleao ll,eusypOIJ 7 4>eBpuo 1891 r. W dJ'ukarni "Dziennika Łódzkiego". 
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