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•. D ZIE:N':N'J::K:_" ŁÓDŹ. 

t dowę <lr. żelaznej, łączącej ~ s t r!, c h a ń z I sza wie wkl-ótce puszczona będzie 'w ruch 
DZIAŁ PRZEMYSŁOWY. Carycynem. Kupcy zamlel·zaJIJ. uakło- nowa parowa fabryka żelaznych me-

nić do tych sta.-ań miasto Astrachań i b I i g i ę t Y C h, nrządzana przez współkę 
ŁÓDŹ, dnia 19fI 1892 r. ziemstwo astrachalj,skie. kilku miejscowych przemysłowców i kapi-

X Hurtownicy tutejsi pozostawili ce ny HAWJEl. talistów, liczących głównie na wyw6z. . 
o k o w i t Y na tydzieil bieżąc bez zmia- X Ministeryum skarbu ma wydelego- X 'l're§ć ok6lnika, zakomunikowanego 
ny, a mianowicie sp~zedają wiadro 78°'0 wać iuspektora zbożowego, r. st. Kozło· włailcicielom bro\varów przez ,ładze wy· 
w sprzedaży hurtowej po rs. 9.28, w sprze- wskiego do Paryża, Lblidynu, Marsylyi i konawcze, a ydanego z miuisteryum 
daźy detalicznej po rs. 9.44-9.50. na iune ryuki handlowe, w celu przedsta sPI'aw wewuętrznych duia ZO ·go listopada 

X Paui Ludwika H . wraz z córką 0- wienia kI asy fi k a c y i p s z e n i c y l' u- I'. 1891 za n-rem 1603, jest następująca: 
twiera w Łodzi fa b l' Y kę k l' a wa t6 w s k i e j, opracowanej przez miuisteryum Do wiadomości ministeryum spraw we· 
które sprzedawać będzie w specyalnie ua skarbu. Od rezulatatu tej podr6ży zale- wnętrznych doszło, i~ w uiekt6rych bro· 
ten cel urządzonym sklepie. żeć będzie wprowadzenie klasyfikacyi, ja- warach, zwłaszcza mniejszych, używan e są 

X W mieście uaszem pr7fszło dwadzie- ko obowiązkowej w czasie jaknajkr6t- d o w y I' o b u P i w 1\ S U r o ga ty ch m i e
ścia wiatrak6w stoi bezczynnie z pCl' szym. lu i sztuczne kwasy, pom~zy in· 
wodu braku roboty. X Według informacyj gazet niemieckich, nemi kwas salicylowy, ~. j . wsz?lkie kom-

DROGI WODNE. znana firma moskiewska J . Dołgin, han· pozycye, mogące zgubDle oddZiaływać na 
• X Zarząd warszawskiego okręgu komu· dlująca futl'ami zawiesił .. wypłaty. Pasy· zdl'owie ~pożywc61V piwa; opr6c7. tego, 

nikacyj, do opinii którego przesłano. pod· w .. sa bardzo znacznel Mosk WI\ zaanaażo- rozpowszechnienie tych surogatów może 
niesiony pl'zez p. Stanisława Skarzyuskie· waną' jest ua 1,200,0&0 rubli, Lipsk ua szkodli.wie wpływa~ ua p!'o<lukcyę chmie
go p l' o j e k t b u d o w Y k a n a ł u d I 1\ l 200 000 marek. lu. mającą ważne znaczenie w gosllodar
p o ł ą c z e n i a l' z e k i N a l' w i z W i- 'X 'Z Odesy douoszą, że z pOl'tU tame- stwie. wiejskiem. Wegług o~owiąznjących 

ł I . b • d" k cznego zaprzestano wywo. zić co- pl'zelllsów ust .. wy trunkowej (t. V wyd. 
s ą, w ce u utworzenia ezposre niej 0- k i er d o W ł o cb skutkiem ustanowienia 1887 r ., art. 203) do fabrykacyi piwa mo. 
munikacyi pomiędzy Warszawą a Zegrzem we Wło zech cła ~d cukl-u przywożollego. go. być używaue tylko produkty zbożowe, 
w guberui łomżyńskiej, lik Ilonosi~ .Ku- .. 
ryer codzienny·, nie znalazł ze swej stro- 'atomiast wywóz cukru do Anglii jest te- drożdże i chmiel , gotowanie zaś piwa przy 
ny ŻIldnych przeszkód do ul'zeczywistnie- raz bardzo ożywiony. użyciu szkodliwych dla zdl'owia przymie-
nia tego projektu. POCZTY I TELEGRAb'Y s.zek wluno ulega~ .karzE!, z moe~ art. 618 

. . ... ' nst .. wy trunkowej 1 115 ustawy o karach 
DROGI 2ELAZNE. X W dep~1 ~amencle poczt ol. t.elegl af?lv lIakład~lIycb przez sądy pokoju (wyd. 

WYKSZTAŁCENIE PRZEMYSf;OWE. 
X Rozpowszechnianie nauki ry

s u n k o mieć będzie na cełu specyałna ko
misya, mająca się utworzyć przy \Ulniste
ryum skarbu. Komisya zajmie się prze
dewszystkiem opracowauiem projektu za
łożenia klas rysunkowych w mie jscowo
śelach fabrycznych i przemysłowych; w 
tym celu jest zamial' wezwać do współ
udziału w pracy fabrykaot6w i przemy
słowców. \V komisyi zasiadać będą Pl,zed
stawiciele D1ini~t.el·yum oświaty i d6bl' 
pailstwa . 

X Do rozpatrzenia ministeryom oświa· 
ty, wniesiouo podanie ruskich kupc6w 
giełdowych o założenie s z koły h an(1I 0-
wej w Rybińsk U • 

X W przyszłym tyg6dniu w lokalu ru
skiego towarzystwa techniczoego w Pe
tersburgu otwarte będą kursy foto
g I'afl i. 

ZJAZDY. 
X Istnieje zamiar zwołania w roku bie

. żącym zjazd u p lantator6w tytoni u 
z udziałem fabryk ant6w tytoniu. przyczem 
urządzona ma być wystawa wzor6w I'ze
czonego przemysłu. Programy zjazdu i 
""stawy będą rozpatrywane w towarzy
stwie popierauia przemysłu i handlu w Pe
tel·sburgu. 

Wiadomości ogó1,ne. 

~ Termiuy otwarcia ruc~u ."1I o~r~~owano JU~ szczeg6łowy PloJekt ple- 1885 r.). Osoby, uałeżące do urzędu akcy
kolejach żelaznych nowoslellc- Dlęzu~ch p~zekaz6\~ poczto.\Vyclt. zy, mają Ilo"ierzony sobie doz6r, by rze
k ich wyznaczono następujące: Od Sumy o.le w~zsze uad, IS. 50, wlęczan~ czone nadużycia nie dokonywały się i 
Słob6dki do Rybnicy 13 stycznia 1893 r.; być. n~aJą adl~sato~ \\ do~u~ wyż~ze zas w razie wykrycia fałszerstwa plwa, zgo. 
Bielcy-Oknicy, Mohil6w-Lipkany. 'owosie- odblera~ będZie mozua w blUlze, pizy za~ dnie z art. 35 ust. trunk., zawiadamiają o l(06ciół W. N. _ aryl Puny, na Star .. 
lic 13 listopada 1893 r. MohyI6w.Żme- chowanIU dotychcza owych .formalno,"?!. tern władze policyjne kt6re kierują spra- Mlaścłe. (Artykuł nadesłany). Pomiędzy 
rynka 13 lipca 1'. b. ~pr~wa .P?w~ższa ~rzedstawlOną ~ędzle wę 11(1. łl\,Ściwą drogę . Jedoak, wedlug gmĄcl~a~i ł6dzkiemi iezapl'z~czenie .pierw-

X K o II k u I' e n c y a f u l' m a n6 w, ko· ladZie ~lrnstI61V. Llstonosz~ ~o plzel~a- odezwy minist.eryum skarbu, ul'zędnicy ak- sz~ m~eJsce, pod względem plę.knoścl stylu, 
lejom żelaznym czynioua, zwr6ciła, jak z6w mają by~ kauc)ono.wam 1 tl\l\aĆ cyzy nie są w stanie zapobiegać D&duży- , zaJmoJe k?ścl?ł W. N. Mal'yl .Pann~ ua 
wiadomo, uwagę depaltamentu kolejowego będą lIa w~ższych et~~acb. .. atom, 1\ zwłaszcza nie doz'Volić, aby zafał- . S~arem t,1Ie§cle .. Jest to .~woc .rosk I za-
przy ministeryum skarbu, który to depal'- .. X G~~ec!e "Temps. do~os~ą z Chili, ,ze szowane piwo było z browar6w sPI.zeda.' blel!'ów ks. J. ęlemca (dzlS prob.oszc~a pa
tament w r. 1890·tym nawet wysłat Sl'e- lZ~d chmskl porozumiał. Się Z rząd~m IU- wane. Z tego względu mlnistel'yulII uzna. I'afil §w. AntoUlego w Warsza\!le) 1 o~e
cyalnego delegata, ' celem zbadania bliżej sklm. co ~o . ll ołączen,la teleglaf~m je za konieczne oadzÓl" nad browarami po. cnego proboszc~!, b . K. Szmldla: DZla
sprawy i zebrania na miejscu desiderat6w Pe k I. n n .1 K I ~~ ty. ry~ sposobem sieć wierzyć c7.łonkolD urzęd6w lekarskicb (art. ł~lnot!ć ks. ~. ~I~mca dla dobra tej. par,:
od wysyłającycb. Delegatem tym był 11- t~lej:raficzna. cbmska będZie ?~lączon&. z 5-ty dalszego ciągu ustawy lekarskiej z r. iii wymowDle opisał w sprawozdaniU z WI
rzędnik do szczególnych poleceń, książe SieCią ~yberYJską, a ~rze~o mozh.wa ~ędzle 1886, tOIll XITI), z warunkiem, ażeby o re- zyty k~noniczuej J_ E. arcfbi~:uplI ~ar
Meszezerskij, kt6ry w podr6ży swej zawa- kO~lUu~k~cya bez~ośledDlIl PeklOu . z .p~- zultatach uozoru, niezależnie od pociągui~- szawsklego .Przegląd katohckl w. J\i 51 
dził i o Warszawę i odbył tam pod egidą ~elsbu.lglem. K?szt. bu~owy . n,oweJ 1.1011, cia łlrzez miejscowe władze policyj ue wła- z rok~ zeszłeg~_ W sprllwozdamu ~em 
komitetu gieldowego kilka konferencyj Ja~. plzypu~zczaJą, Ule plzewyzszy cztelech ściciela browaru do odpowiedzialuości za I ws~ak~e, odnośnie. do dwuJ~t ostatn.'cł.l , 
z przedstawicielami ' fabryk i kolei żela- milionów flank6w. falszowanie piwIl, jeżeli się to okaże, lIyły znaJd.oJe~y tyle Dledokład~oś~l, t_8 dZlwl-
znych. Obecnie donosi .Kul·yer codzien- P':l2~b!ySf;.. I pomieszczane w sprawozdaniach roeznych my Się Ja~ mogło popełnIĆ je . pl~.mo ta~ 
ny", że desiderata wówczas stawiane ~ .X \Vedłu~ dollleslen .. z New.!orku ko- urzęd6w lekarskich wyniki badań fabryka. powlI~ne, Jak .Przegląd Katolicki.. WI~ 
znacznej czę§ci uwzględuiono. W mieslą mis arze rołlll post~nolVlh. skłomć planta: cyi piwa w ulegających dozorowi browa-I doczUle sz. autor tylko relata - retlllit, gdy., 
cu bieżącym ogłoszoue Iiyć mają taryfy tor6w do o gran} c 1: en ta p I' o d u k c Y I rach i pl'zesyłane do departalUentu medycz- ; w orsz~ku. towarzys~ącylD J .. E. arcybl
lokalne, w któl'ych wprowad7.one będą od- b a w e ł u y przY"IlJIUUleJ o 2(/0/. . nego. Przepis powyższy wszedl w wyko. skupOWI Dle pl'zypommamy sobie tego na· 
powlednie pragnieniom' tym zmiany, a z tą X Ministeryum dóbr państwa zebrało nauie z dniem ł 3 b. m. zwiska. 
tyłko podobuo r6żuicą, że klasyfikacya to- już wiele materyału, na podstawie które· Przedewszystkiem więc błędnem jest 
war6w będzie zbliioną do wwozowej. Ta- go ma bl!ć wyprllcowany projekt k a s y ROLNICTWO l PRZEMYSf; nOI,NY. twierdzenie sz. aotora, że J. K arcybi-
l'yfy owe obowiązywat będą od m. marca rządowej dla ubezpieczeuia robo- X W okolicach stacyi Udielnaja, drogi skup przyjmowanym był w Łodzi przy 
roku bieżącego. t n i k 6 w g Ó l' n i c z y c b 0(1 wypadk6w nie· żelaznej fiulandzkiej, uie<lil.leko Q,d Peters- I niesłychany,,, natlak!, ludzi. Natłoku wea-

X Wśród kupc6w miasta Astracbania szczęśliwych. burga, powstanie wkr6tce zakład !lot! 0- le niebyło, gdyż lud zajęty był praCł W 
powstala myśl starania sIę u rządu o bu- X Przy ulicy Bouif.-aterskiej w War- wli pstl'ąg ów i sterletów. I fabrykach. Myli się także SZ. autor mó-
2)-~---- -

Teodor d e Bauv iJle . 1
1'8, kTh.-a zna Się na rzeczy i pomagafi I kna;- \V}csmukłil,'ChOciaż niechuda, z WY-lo synu, ooiemiał ze ź ziwieuia gdy go 
niegdyś słyunemu wodewiliście Jasset'owi. razistym okIem i ciemnym włosem, blada tenże przyjechał prosić o błogosławieństwo . 
A co do pisania to jDż sam bę<lę się niem jest jak umarła l,o wstała zaledwie z tru-I - Jakże postąpiłe§ sobIe? - pytał u-

Z Z
· Y C I E ' I I H G zajmował dla pewności, ab.y mi nie WIDię· nIDy. Przyczyn~ tego jest myśl, która cią- radowany. A ł I SZ C Z A N S D. szano jakiej sceuy, mogącej zepsuć powo- gle I)OŻem' biedaczkę· Bo wyobraź sobie - To co zrobiłem jest istotnie arcydzie

dzenie calości. mój ojcze, że ou dziechistwa żyjąc pośród łem - odparł J6zef. - ZaznajomiłeDl sIę, 
- W takim razie mogę ci po\Vlus~wać aktorów 7.aczęla czytać wszystkie kome- przygllrnąłem, otaczałem braterską przy-

Przekład "'. R. 

J. mój syuu! . to przynajmniej spekulacya, dye, utwory wszystkicłb OI)Oetów, z niemi jaźnią poetę Iirybcznł ego Hde.nryka
t 

Cll"llzeł, 
Ro d zina kupI ecka. w kt6rą nic swojego wlożyć uie l'otrzebo- I'azem płakala i cierpia a. boi! więcwszyst- kt6ryobdarzony y pl·a.W zlwym aentem 

wałeś. kieh oszukam, jej nie zwiodę pozol'ami, ona i, co z tego wynika, umiel'al z gło<lu. Ja 
(Dokończenie - patrz NI' 12). _ Ol przepraszam, nie tak to łatwo POZUR, . że to nie moje OI'yginalne prace go zywię, dostarczam mu ksillżek potrzeb-

- Ta.k-zlluważyi stary Sabarl'os-ale (Ioj§ć <lo czegoś IV życiu. W całej tej spra- dla niej potrzeba prawdziwie poetycznej nych i umieszczam jego wiersze IV pismach, 
trzeba '" dostarczać sztuk dramatycz- wie bardzo pomocną mi byłil. stara aktor- duszyI A ty Die~ tety, ojcze, choć dałeś lDi ale w zamiao kopijuję go, uaśladuję, od
nych. ka PlIulina Jugla, wobec ktÓl"ej odgrywa- tyle, nie m6wi,!c już o mojej czarującej twar'zam każdy ruch i nawyknienia; uczę 

- Bezwątpienia mój ojcze. Oto właśnie łem rolę zakochanego. Nol ' ale to dro · głowie warttj ceny złota, duszy poetyez- się na pamięć monolog6w, w kt,jrycb uj
:leszłego .tygodnia umarł stlu'y aktor Trlol- bia7.g, uie do samych I'ozkoszy stworzelii nej wlać we mnie nie po traflłe§1 ście znajdoje wyłew jego uczoć, bo Crozeł 
!et. \V ciągu całego życia skąpił sobie 111\ jesteśmy . - Achl m6j drogi - odparł Marek Sa- jak każdy poeta kocha się szaleuia. \V ten 
.J~dz.enie i IIbrllllie, aby zebrać olbrzymią - Synu m6jt-z błyskiem 4nmy w o· banos - pamiętaj, że baudeł to tylko więc spos6b przedstawiłem pannie Gys 
~Ibhotekę sztuk dramatycznych. Kupiłem czach zawołał SabalTos-ty mi przynaj- fikcya, ob zema mitologia. Nie zapominaj, fałszywego poetę z wszelkiemi pozoramI 
Ją. za mame pieuiądze, gdy biedaka nędza mniej wyrosłeś na człowiekal iż teu, kto nie umie spl'zadać rzeczy, kt6- prawdziwego. 
~clga n~wet po §mierei i jego pozostałości - Ach, m6J ojcze-z westchnieniem od· rej uie posiada, nazwy kupca godnym być - Synu najdroiszy, w tobie moja kre" 
sprzedaje za bezcen. Mam więc mnóstwo parł J6zef-pozostaje jeszcze jeduo zagad· przestaje. płyniel - ot ..... ierajłc ramiona uwołał .ta-
s~tuk dramatycznych, a czterech zuających uienie do rozwiązania , a. to byłoby lepsze Syn, nie zapomniał łlrzeatl'ogi ojca. ry Sabarros - nIczego nie brakowllłoby 
Się na rzeczy i dobrze płatnych deJlenden . niż wszy~tko. Gys jest ojcem czarującej W (Iwa tygodnie p6źniej cztery teatry mi do szczęścia, gdyby ole clUłe atl'allie: 
tów. pracuje u mnie nad nłożeniem kat.lIo- córki, na kt6rą spadną wszystkie miliouy przedstawialy cztery sztuki J6zefa: dwa nia z Emilem! Obawiam się, te poślubi 
gu I I'~złozeuiem pojedyńczycb sce.n. Osobo stowarzyszouej sp6lki, gdyż CI'ambes jest dramaty i d \Va obrazy czarodziejskie, a c6rkę starego chemika, pannę bel: grolZll. 
~ uło.zolle będł sceny miło§ci, gmewo, za- jej wujem, a Kempf!' ojcem chrzestnym, po roku odbiel'a! cztery peusye, wahające posago i będzie uadal wymyłlał co~u 
~kO§~I , ~akoliczenia, rodzaje śmierci i t. d. obaj za!j są starymi kawałerami. się między czlerema, a 8ze§eiu tysi'ł<:ami piękniejsze postumenty do łamp. 00 JU 

. ' ze Siadając do roboty, znajdę w Ilarę I - A zatem?-ciekawie pytal Mal·ek. franków. Lecz co lIaj(lziwlliejsze i uaj- stracooy, nic z nIego uie będzie, bo 
mlUut temat, główuego bohaten\, pojedyri' l - Ojl lU wla~nie spolykam kalę. o któ- mniej spodziewalIp, to, "e IV końcu I'oku artysta! 
cze Bceny, slowem wszystkie potrzebue ,' , ",~zystko rozbić się ruoże!-patetycznie Jlo§lubil panu~ Heuryk9 Gys. .Marek 1I
'lCzegóły . Plau sztuki układać będzIe No- I. I,ołal Józef. 'ra mlorla dziewczyua pię- ban'os mimo wysokiego pojęcia jakle mial It o N l. C. 



DZIENNIK ŁÓDZKI .. 
wiąc, że ks. Siemiec, wychodząc z Łodzi, ezenie męzkie-stanowili to przeważnie cy- na dziedziniec i obserwował /f o pilnie 
pozostawił kościół pod dacuem z wie'::ami, klhlci, usłużni n siebie dla dam. Wszystkie I'rzez okno. Po lIewuym czasIe ujrzał 
w rzeczywistości bowiem budowę wież za· więc warnnki sprzyjaly dobrej zabawie: skl'adającego się slłSiada O., który zarzu· 
częto i ukonczono już za obecnego pro- młodo~ć i ochoczość, !loury lód i piękne, ci! płachtę na kola i zlllpal go tym spo. 
uoszcza ks. K. Szmłdła,. R6wnież dom choć mroźne powietl'ze, wreszcie fauta· sobem, Oczywiście, że W. wlasność swą 
dla kks. wikarynszów nie był wcale jnż Zll styczny widok muzykus6w, grzejących zmar· zaraz odebrał, pt'zy czem wykryło się, że 
ks. Siemca ukonczouy, gdyż o ukończenie złe członki na'ł ogromuym koszem żelaz · O. chwytał koty od dawua i urządzał 50-
lego domn Ktaral się ks. K, Szmidel jesz- oym ralącego się węgla ua samej eska- bie z nicb". pot awy, 
cz". przez rok cały, Następnie wnętrze dzie IlrowizOl'yczuej, Ślizgawka ua Prze- Nieostroźnośc . W niedzielę, podcza 0-
kościoła nie jest jeszcze wcale wykoliczo· jazd zyska sobie populamość w najlepszem biado, spadł z krzesełka 5-letni synek PI'. 
ne, niema w nim ołtarzy etc. - jak to tOWArzystwie łódzkiem, D. i trzymanym w ręku nożem skaleczył 
twierdzi SZ. autol', Ołtarz jest tylko je· Maskarada niedzielna ua lodzie w Hele· souie twarz bardzo głęboko, Dziecko to 
deo i to prowizoryc?lIy, tymczasowy, >:bi- nowie udała się, lro zgromadziła do 1,000 od lat dw'u miewa konwulsye i pp. D. ni
ty z desek, a drugi przedmiot, podobny do osób, pomiędzy l<tól'emi kilkanaście zama· gdy mu nie dają ostrycli narzędzi; onegtiaj 
ołtarza - to clirzcielnica, na której, przy skowanydl i ukostiumowanych. PUbIiCZ- 1 jeduak nie było ich w domu, a kuzynka, 
większej li czbie księży, ni', w czasie od- nośtl nalUl'al nie byla mio,szana i dzi<llila się nR opiece ktÓl'ej chlopczyk był pozostawio
pustu, kładzie ~if) portatyl i odprawiają nR łyżwiarzy i widzów, Oświ e enie ognia· ny, zaniedbala tej o~trożuości. 
się msze św. Grubą wreszcie niedoklad · mi bengalskiemi i lampionami .ałego te· Z pijaństwa Robotnik S., ~jciec 8·ga 
noś~ popełnia autol', pisząc, że parafia W, renu łyżwowego dodaw~.Io zabawie urok II, I d?ieci, IV ostatllich czasach oddlił sję I'i· 
~. Maryi Panny w Łodzi liczy tylko bliz· a dwie orkiestl'y, ochoczogci.--:rrzecią Ś I' d-Ijaństwu , skutkiem czego przyprowadzi! 1'0, 
ko 20,000Iuullości. Liczy ona blizko 50,000, mi.ej,ską ślizg-awkę urz,ądził p, Sęllill, Will' d7.~uę prawie do nędzł'; obecu,ie ciet'W de· 
f) czem pr?ekonywa liczba urodzonych. ~clclel teatrzyku letlllego, na placu PQZIl Ionum tremens w takim stOPUlll, że leka
W roku nbiegłym było nrodzonych 2,385, nim polotonym, a świeżo na własność rze zwątpili o utrzymaulu go przy życiu. 
licząc więc nawet 50 na 1,000 (cbociaż pl'zez ", S. nabytym. Obszerny plac wyla- Poparzenie. W niedzielę, podczas goto
statystycy każą iiczyć 45) otl'zymamy ny wodą daje dnto swobody Iyżwującym, wania obiadu la·letnia dziewczynka, slu-
47,700, Innych błędów sprawozdania niu którzy mają tu 2 nowości na innych śliz· żąca Pl'. H, przy ulicy Widzew~kiej, prze
prostujemy, pozostawiając to sz. autorowi. gawkaclt niewidziane: kl'zeselka na san· wI'6cila garnek z I'osolem, któl'y poparzył 
Przypomnimy jeszcze tylko co zt'obiono w kach olo wożenia uielyżwujących i koło· jej ręce, piersi i bl'zucl\, 
ciągn dwu lat ostatnich dla tej pięknej !lwil}- wrot. Naprzeciw te .. trzykll wybudowłlno Wypadek, W niedzielę wieczorem w jed, 
tyni. po drugiej it,'ouie placu werendę dlu- uym z domów I"'ZY uli~ Milscha spadła ze 

Otóż w roku 1890 wykonano w ko~ciele gą, drewnianą i altanę, Pllza teatl'e,n zaś schodów 5·letnia dz 'ewczynka i silnie się 
W. N. Maryi Pllnny następuj'łce roboty: samym dłtf!:i korytarz na .kręgiel nię. Ja. , potłukła. 
1) Otynkowano wnętrze kościola; 2) 00- kie Ilrzezn .. czenie otrzymaj!} z latem te , Wczoraj rano na szosie zgierskiej prze· 
konano robót sztukatorskich; 3) Dano 37 prowizoryczne uudowle dl'ewniane - nie ' wróci ł się wóz, napełniony garnkami gli
okien kolorowych deseniowych; 4) Wymu- wiadomo, Choll7.ą jednak różne pogłoski nianemi, z któI'ycb zaledwie kilkanaście ze· 
rowano wieie fl'outowe; 5) Pokryto je o łlobn ,lowaniu u I), Sellina cyrku, powię- brano całych, 
blaclH} miedzianą; 6) Dokoliczono obszerny kRzeni" naokoła teatrzyku dzisiejszego o ' Kradzież , W niedzielę, po poludniu An
i widuy dom dla kapłanów, W roku zaś gl'ódk:\ i t, p, Podajemy je jeduak z ZOl' ton iemn ł'iowakowskiemu ze wsi Chojny 
1891: 1) Dano 3 ok nIL kolot'owe figuralne stt'zeże III zanim te projekty si~ urzeczy- skl'l\dziouo na nlicy W6Iczaliski~j, kilko , 
(ofiara dwóch obywateli łódzkich iks, K. wistnią , Spll rtu łyżlvowego u p, Selliua mie.ięczuego źrebaka. 
Szmidla -- jak o tern świadczą na(lisy) używ teraz przeważnie mlodzież szkolna,-
wykonaue IV pracowui p. Kosikiewicza w Nawi~c\za ona liczn iej tę ślizgawkę ze Piotrków, W piotrkowskim sądzie okrę· 
Warszawie; 2) Ułożouo posadzkę terrakQ- wz!{lędu zapewne na lIiiszą niż na innych gowym u .. stąpiły świeżo nominacye naslę' 
to wij., IV kościele, a marmurową, bialą, w opłatę, pujące: Sekretarzem przy prokuratorz~ ~o · 
pl'ezbiteryum; 3) Sprawiouo organek 5 ,ciu Nowomianowany sędzia gminny IV 3-cim stal p. Sel'gius7. Łabużeuskij, kaudydat do 
regestrowy, któl'y umieszczony tymcząso- okręgu powiatu lódzkiego na Balutach, p, posad sądowycb przy izbiH sądowej wal" 
wo na wielkim ch6rze, pl'zeniesiony bę ' Aleksandel' ZuchmattJwicz, IV tych dniacli szawskiej; pelniący dotychc7.as od roku 
dzie z czasem do kaplicy bocznej; 4) Spra- obejmuje llI'zędowanie. ulizko te obowiązki, p. Adam Stanislawski, 
wiollo trzy dzwouy ważące prze zło 6,000 Sądy pokoju. \V roku nbiegłym do tutej- powraca ua stanowisko kandydata do po. 
funtów; 5) Zaopatl'zono częściowo kollci6ł szych sędziów pokoj u i sądu gmiunego na sad sądowy,~h, lIa któI'em pozostaft\ już od 
w drzwi dębowe; wl'eszcie 6) Dokoliczono Bałutach podan" ogólem 22,108 spraw, półczwarta roku, Kandydat do posad są · 
roboty kamienial'skie, w tej liczbie kal11ych 5,599 i cywilnych dowych, p, Józef Jackowski, sprawujący 

Wszystko to jest już dziełem ouecue o 16,509, a mianowicie: do sędziego pokoju 9becuie obJwi'lzki sędziego śledczego IV 
proboszcza ks, IC Szmidla, dllko~anem nadto I·go rewiru: karllycu 842 i cywilnych Rawie, miat1hwauy sędzią gminnym 5·go 
w warunkacu wyjątkowo truduych. IV licz· 2,609 - razem 3,451; (lo sędziego Ilokoju okręgu po .viatu łask i ego IV (Szczercowie). 
nej, jak wykazaliśmy wyżej, parafii, obej· II·go rewiru: karnych 558 i cywilnych Do pOlOlJcy p, o. sędziego śledczego w Bę· 
muj4cej opr6cz ludno§ci polskiej, także 2,629 - razem 3,187; d~ sędziego pokoju dzinie, 1. powodu uRwalu spraw, wydele· 
niemiecką, a w częllci i cze ką, ma on do ID-go rewirn: karnych 883 i cywilnych gowano kaudydata do posad sądowych, p. 
obslugi dwa kościoły, przy pomocy trzech 2,207 - razem 3,090; do sędziego pokoju Rocha Sadowskiego, 
tylko kks, wikRl'Yuszów, KościM stanąl IV-go rewiru: kal'nycJo 829 i cywilnych Warszawa, 
glównie z grosza , l'oboik6w , których 2,056 - razem 2,885; do sędzie!!'O pokoju Dwie warszawianki, panny KI', i Eir., 
ofiarność, poprzednio już wyczet'pana, nie V-go r ewi rn: karnycu 568 i cywilnych wniosły w tych dniach podanie do miui
może być teraz tak chojną jak w począt- 2,656 - razem 3,224; do sędziego pokoju steryum' o§wiaty z prośbą o dozwolenie 
kach budowy, zwłaszcza, że czasy są obecnie VI-go re,vil'll: karnych 1,057 i cywiluycli uczęszczania na kursy medycyny w un i
ciężlde z powodu wzrastającej dl'o:;'yzny. 2,288-razem 3,345; rlo sądu gmiunego nR we I' s y t ec i e wal' s z a ws kim. Petentki 
Tylko prawdziwem zalJarci~m si~ i nie- Balutach: karnych 863 i cywilnych 2,063- ott'zymały dyplomy z calkowitego kursu 
zmordowanlj. pracą obecuy proboszcz ks. razem 2,926, gimuazyum żeilskiego, a o,.adto zdaly do
K. Szmidel m6gł pokonać te tl'udno,Jci i Nadesłane , Otrzymaliśmy list następują- datkowe egzaminy z języKów ruskiego i 
poprowadzitl tak energicznltl dzieło rozpo, cy: SZI\nowny Rerlaktol'zel Naj ullrzej miej łaciilskiego. V 
częte I,rzez swego poprzednika. o!m iem prosić o laskawe zamieszczenie Przewodniczllcy w radzie zarządzającej 

Pamfumill, IV szpaltach .Dzienn ika łódzkieg-o· mojego kolei IIadwiślaliskiej , Stefan Kossuth, wy-
Ze ślizgawki. Z mrozem coraz dokucz· oświadczenia, iż z dniem dzisiejszym ustą· jechal z powrotem do Petersburga. 

liwszym dlll biednych, nastaje pora roz· piłem ze stanowiska kiel'owllika działu pol· \V zeszly piątek firma Kuksz i Luedtke 
rywki tlla zamożniej szych, zwłaszcza dla skiego w .Łódzkiej gai ecie ogłoszell". w Warszawie, reprezentująca .Najwyżej 
młodzieży . Zniknęła już obawa zupełnego Racz przyjąć szanowny I'edaktorze, wyra- zatwierdzone towarzystwo akcyj ue betouo-
braku ~lizgalVki IV ciągu zimy tegorocznej , zy prawdziwego szacuku. wy ch i innych robót hudowlauych w Mo-
Ilt6/'a zamierza widocznie sowicie wyna· Łódź 16 stycznia ł892 r. skwie", urządzała próby sk lepieli sy-
gl'odzić amatorom i amatorkom sportu łyż· Jan Zamara:jew (Urs-yn). s te m li • M o n i e I' ", z powodzeniem stoso-
wowego dotychcza ową swą monotonię, Biuro stręczeń pracy, specyalnie dla 1'0- wanego już za. granicą. Zalety systemu 
Z przyjaznego usposobienia am}' skorzy- botników fabrycznych, ma być założone .Monier" mają być nast~pujące: nadzwy
stało towarzystwo cyklistów i urządziło tla W mieście u&szem, Zarządzający biurem czajna szybko~ć w wykonaniu budowli, bez 
malym swoim torze przed kioskiem letnim I wejdzie w stosunki ~e IVszystk iemi fabry- obsze1'llych robót przygotowawczych, zna
przy ul. Przejazll bardzo lłogodn~ i niel'o, kami i będzie dostal'czał potrzebuej Iiczuy komita wytrzymałość stwiel'dzona przy 
zbawioną wdz ię ku śli zgawko" Cały płac robotnikól~ Projekt tego bium podouno Ilt'óbach obciążeuia., bezpieczeństwo wobec 
zRmieniollo ztucznie w jedną taflę lodową, jest już sporządzony i wkrótce ma uyć dzialania ognia, zalety pod względem zdt'o , 
wieczorem oświetloną elektt'ycztlo~cią; 0- przesłauy właściwym władzom do zi\twier- wotnym pl'zy zastosolvaniu systemu .Mo
bramowanie tej płaszczyzny stanowi wał dzenia. nier" do budyuków mieszkalnycu, lekkość 
śnieżny s i ęgający do 1<OI'ou maleńkich dt'ze· Turcy, Bawią w mieście naszem dwaj budynku IV por6wnanin z innemi materya
wek, utaczających tor, Szereg lawek usta· kupcy 'tureccy: Eoam·Ogły-Azryk i Jusnf· łami, np. kamiell ciosowy lub cegla, a ua
wionych I,rzed kioskiem letnim IV półkole, Mochamed·AIi, obaj jednak ubrani są po reszcie tauiość względua, ten naj ważniej
sluży dla odpoczynku łyżwiarek i łyżwiarzy, europejsku, nie chcąc zwracać , ua siebie siy argument tt'afiający najlepiej do prze
który znaleźć też oni mogą IV samym kio- nwagi gawiedzi. konauia. O rezultatach próby, dokonanej 
sku na g6rze, gdzie zagospodarowała się Pomysłowy żebrak, Do mieszkania p, X, w zeszły piątek w Warszawie, donoszą 
cukie1'llia p, Roszlcowdkiego z gorącemi na· przybył IV tych dniach młody czlowiek a nam Ci> następuje: "Rezultat pI'óby elasty
pojami i slodyczami. Obok głównej sali wskazując III' obnażouą swą głowę i po- czności sklepienia umyślnie na ten cel wy
uSląpiono też zaciszny i wygodny kącik targane włosy, prosił o podarowauie 11IU budowauego podług systemu .Moniel'" 
dllmom, sanctullryu11I to zabezpieczając starej czapki, gdyż or1 kilku już dni zmu- przez, firm,ę Kuksz i Luedtke, przewyższył 
wydrukowaną klauznIą od najścia pIci bl'zyd· szony jest obywać się bez nakrycia gło· oczekIwanIa, oparte na danycb g~al'anto
kiej, 'ren I'okoik .damsk i" umilać ma. wy - w czasie tak przykt-yclt mrozów,/wanych przez .towarzystwo akcyjue beto
wszystko, co Ilotrzeune paniom do wygo~y Otrzymawszy ~ąllaną czapkę od wzruszo- nowl~' i innych robó,t b~llowlanycb w Mo
i swobody, Pod wyższą kondygnllcyą klo· nego tern OIlOWli\dalll~m p, X" młody czlo- skwle. Połowa sklepIellIfi, mającego 8 me· 
sku IV jego suterynach odbywa się przy- wiek oddalił sil) ~piesznie, pomnąc zapew- trów pI'zelqtn i 2 metry szerokości, obci,!
pillallie łyżew, polączoue niekiedy z epizo. ne, że czas to pieniąrlz, Pe Ilewnym cza- żoną. uyła szynami żelaznemi wagi ogólnej 
darni wesolemi. I do tego podziemnego 8ie, p, X, bawiąc w mieście, spotkał tego- 12,570 kilogr., t. j, na metr kwadratowy 
prawie, przyuytku sportow~go nie ręczę, samego żebl'llka, lecz na głowie jego, za- 1,571 kiłogr:; przy tern tak znacznem ob· 
czy nie zagląda niekiedy figlarz -.flirt· ... miast podarowanej mu starej czapki, nj- ciążeniu, niemal uwa razy większem, n~d 
Tyle o powszednim wyglądzie "Ilzgawki rzał zupełnie inną, zimową, bardzo porzą- proponowane, deformacya łuku sklepletlla 
na Przejazd. Ma oua jednak i swój świą- duia wyglądającą, Po zrewidowaniu i wy- IV miejscn najwięcej lIiedogodnem, była w 
teczny, mianowicie w chwile koncertowe, ballaniu żebraka, znaleziono przy nim oŚ,m ki~runk~ piouol~ym 4'/. mIm, w kierun~u 
A tak ie wła~nie były wieczot'y piątkowy rozma'tlch . czapek, zdobytycb w sposob z~s ~o~lOmym, 1!lecale 1'/. m/ m" r:o zdję
i niedziel ny .. , Po kilkaset z górą osób u· powyżej oplsa~,y, " Clę clęzaru. hn!a lukowa ~~ep!etlla przy
wijido się od 7'/. wieczorem do późna Amator ~o tow, Przez ~łngl czas m.'e· bmla prawIe plel'lvotne polozew~. ,W so
I"'ZY dźwiękach dziarskiej kapel,i str~żac- sz~lIńcom .Jedu?go z rlom~w przy u~lcy botę rau? s,kon,st,~towanell! będzl,e Jeszcze 
kipj. Pr7.ewaga we wdzięku i zWlllnoścI lIa· \yldze~V8klej glllęły koty, lecz, złodZIeja raz ,połozen!e h,nll ł~kol,:ej skl~plenla, być 
turaluie była po stronie pici pięknej, któ- ~kt nIe m~gł wy~ryć: Udal~ St,ę to. do· bOWIem moze, ze OSląglllęt~ d:&l~ ~efor~~
r~j pelnych ognia młodo~ci przedstawicie- ptero. ~ l1ł,,~głą tlIedztelę rob~tU1kOWI W" cya przez ~z,as nocy ~naczU1e będzl~ mnteJ
lek r6żnego wieku pI'zesuwał się przerl wld~I~lelowl. ~użego, wypasIonego ~ota, sz,. od wyzej 'podaneJ. ~rzy próbie o~
A'''lIi szereg dlugi i koło za kolem, A oto- ulublenca dZIecI. WypugcIl ou tego .,;ota cnych było Wielu specyallstów, żywo zam-
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terasowanych osiągniętemi rezultatami. 
W sobotę odbędzie się próba wytrzymało· 
ści sklepienia, które będzie obciążane aż 
do stadyum ostatecznego zburzenia," 

Sieradz. W duin 10 b, m, odbyły się 
w Sieradzu w sali magistratu wybory do 
zal'Ządu miejscowej straży ogniowej ocho
tniczej. Na naczelnika straży wybrano 
jednomyglnie knpca, p. A. Mieszczańskie
go, n& zas~pcę, p. Idzikowskiego, apteka .• 
rz". Cztery oddzialy stra.ży licz Ił ouecuie 
rązem ł30·ciu członków czynuych, człon
ków honol'owych posiada straż 67. 

'Wilno, Sąd okt-ęgowy wileński ukoli
czyI j oż śledztwo pierwiastkowe w s p r a
wie mordowania uiemowląt w 
\V i I n i e, któl'a to zbl'odnia wykryta zoo 
stala w kwietniu l'. 1890. Śledztwo wy
kryło, że • wychowywaniem llielllowląt" 
zRjmowalo się IV Wilnie 50 kobiet, a IV 
tej liczbie 46 żydówek. Do rozprawy sąd 
po'roła 360 gwilldków i proces rozpocznie 
się na wio.nę. 

Petersburg. 
Z Petersburga donoszą że k () n s e k t' a · 

c y a J, E, k 8, b i 8 k u p a S i m o n a od
będzie się IV kOllcu lutego lub początkach 
marca st, st, Zapt'oszenia do udzialn w 
konseko-acyi wysIano już z ministerynm 
spl'aw wewilętl'zuych do biskup6w: Bel'e
~niewicza, Nowodworskiego i Zdanowicu; 
ks. biSkup Bere~niewicz będzie celebrował 
i konsekrował, dwaj ostatni biskupi będą 
asystowali. Księża biskupi Bereśniewicz 
i Nowodworijki zamieszka.ją w akademii 
duchownej. K., biskup Simon pozostaje 
rektorem akademii. Pt'ałat Dowgiallo, o
becny adminisł,'ator arcbidyecezyi \Dohy
lowskiej, zostaje protono(aryuszem stolicy 
apostolskiej , 

.Moskowskija wiedomosti" donoszą, że 
wydano już pozwolenie na urządzenie dru. 
giej lot e r y i d o b l' o C Z Y n n e j, która 
uędzie zal'azem ostatnią. Loterya ta obej
mie, taksamo jak poprzeduia, 1,200,000 
losów dla ktÓl'ych tyml'azem wybrauo ko· 
lor żólty. 

Arnold White, pel nom oc nik bal', Hirsch'a, 
po d wnmies~cznY'1 pl'zeszlo pobycie opu
ścił Petel'sbnrg, P, White zualazł wyższe 
sfery admiuistracyjue I,,'zychyluie U"POSO
bione dla p t' o j e k t u e ID i g l' a c y i ż y
d o w s k i ej. P. Wbite miewał częste na
rady z ministl'em spraw 'Wewnętrznych co 
do różnycu punktów 8wego programu, jaK 
up. ,organizacyi komitetów emigt'acyjuych, 
zaml"ny paszportów na bezpłatne świade· 
ctwa, emigracyi żydów, któt'zy nie odslu· 
żyli "wojskn, Co do tych ostatnich, ma 
być zawiadamiana lIominlstracy" t)). 8 lIIie
sięcy przed lloj~llIem do I\ełuoletności dla 
wykreślenia ze spisu poborowych, Projekt 
orgauizacyi komitetów emigracyjnych IV 
Rosyi jest już podobno znpelnie 0I'I'acowa' 
ny i oczekuje zatwierdzenia, 

Fabrykanci dzielnicy szlisselbul'skiej Pe
tersburga postanowili utwol'zyć oddzieluy 
.fondusz dziecięcy·, od którego 
pl'oceuty wydawane będ'ł naj uboższym 1'0-
bot,nicom fllul'yczuym na żywienie dzieci. 

Towarzystwo ratowania toną
c y c It w Petel'sbnrgu rozesłało właścicie
lom statków i szyprom pI'zepisy o zaopa
trywauiu rzecznych, mdrskich i inuycli pa
rostatków w łodzie wioslowe, potrzebne 
PGilY ratowaniu tonących . 

TEATR I MUZYKA. 
: Operetka Delliogera • Don Cezar", nie 

ma szczęścia ua łódzkiej .scenie. Wystawio
u'\ IV roku zeszłym uie miała powodzenia, 
wznowiona w ubieglą sobotę, zllłedwie 
garstkę słuchaczów do teatm ścillguęła. 
A jeduak Iibl'etto i muzyka w tej operet
ce, cuociaż nie odzuacza się humorem i 
dowcipem właściwym f,'ancuskim tago 1'0, 

dzaju utwol'om, posiada wiele zalet i na 
lepsze zusługuje przyjęcie, Wpl'l\wdzie so· 
botnie I'I'zedstawienie .Don Cezara", nie 
należało do najpopralVniejszyeh, ale Pll' 

'b liczuość, która w dniu tym o teatrze za
pomniała przewidzić tego uie mogła, 

OPI'ÓCZ 1'. Winkler8 (Don Ranudo Ono· 
frio tle Caltbl'ades) i paui Bronikowskiej 
(Pueblo, sokoluik), którzy w zeszłym I'okll 
w partyach tych zasłużone zbierali okla
ski, wszystkie prawie role IV nowej ode
gl'ano obsadzie. 'l'ytułowa p!lrty~ należy 
do najudatniejszyeh kreacyj p, Czyżko
wskiego, dla uiego też glównio operetkę 
tę wzuowiono. Naszem ~dauielD 1IIII' tya 
Don Cezara, jako tenorowa, jest dla p, C. 
za wysoką i bodaj, czy nie to uyło powo
dem, że zachrypł nieco już w dt'ugim ak
cie, Mim~ to sympatyczny artysta uie za
wiódł oczekiwauia słucbaczów, a I-atując 
ni~dyspozycyę wokalną gl'ą pełuą swobo
dy, ogólne zyskał sobie uzoauie, P, Reis
sIVitz (książe Kastylii), tlzięki pI'zyjemnemu 
organowi, IV śpiewie radzi sobie jak może, 
z prozą sprawa znaczuie trudniejsza, a ru
cby wiele jeszcze zostawiają do życze nia. 
Czarny charaktel', to kalectwo duszy a nie 
ciała, jak to zdawał się pojmować p. Ro· 
man IV roli ministl'a de Mit'abilas. P. Glo· 
ger (Alerta, żołnierz), małą rolkę od egrat 
I bumorem a piosukł, umyglnie w fałszy-
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R O Z M A I T O Ś C I, 
wym trzyman_ tonie, szczer_ wzbudzał 
wesołość. P . Łagowski (Alkad) dowiódł, 
że był nieobecnym gdy zmysł słucbu roz-
dawano. .*. Zmarły khedyw Egiptu władca Nubii, 

PanDa Nowickll, której powierzouo nie- Sudanu, Kordof .. nu i Darf"ru, posi.dd tylko 
latwa bo śpiewaczki i a ktorKi wymagają- wszystkie te impoonj~ce tytnły wicekróle .. skie 
cą pa;tyę Maritany, usilnie starała się sta- w Ałmao •• hu gotajskim. Tewfik urodzony \Y r. 
uąć na wysokości zadania, ale nie zawsze 1852 odziedziczył tron w okolicznościach nad
chęci stają za uczynek. Pa aże i chwiej n a zwyczaj trudnych po ojcu swoim Izmaelu, któ
intonacya zdradzają głos niewyrobiony, a rego pań.stwa europejskie zdetrooizowaly 26 
proza i ruchy wiele jeszcze pracy i stn- T. rześnia 1879 r. Tewfik był uosobion~ słabo
dyów potrzeuują. śei~ i uległości,. Stał si~ on wkrótce nnrze· 

Cbóry ujawoialy pośpiecb W wystawie- IbieOl posluszn.!" pierwsz.go awanturnika, któ
niu i niedostateczne przygotowauie. \V O' ry mu (lotrafiI zaimponować. Znalazł tet. bar
kiestl'ze zauważyliśmy metamorfozy w kwar- dzo pre,lko woich 1.Ous7.Ilików w słynnych poł
tecie smyczkowym (1 skl,zYJlce, 2 skrzypce ko"nikocb: Arabi, Tonlba i Abdelał, których 
i altówka), a braki w dętych, (2-gi klary- hunt poc7-'ltkowo luwi. I<omiezny, str.ł sie 
Det ulotnił się). W szyatko to uie mogło tragicznym w Ilierw.zycb miesi~cach r. 1882. 
wplynąć korzystnie na wykonanie. Hi.torya smotnych wypadków które nastąpiły 

doego dni. niema takiego, aby przyoajmniej profesor chirurgii Ulwszyn. Koczurychiu 
jedeu czlowiek nie nmarł z glodu. Przed kilku I został aresztowany i badany jest przez sę
dni.mi trzy wypad Iii Śmierci glodo"cj z .. zły dziego śledczego do Spl'''W ważuiejszych . 
w stoli"y angielskiej . :S-o Ilrzedmie;ci. Lon· Wiedeń , 16 strczuia:(Ag. pO!.). Na d1.i
dyllu Shadwell znaleziono niety"'I 8tar" kObie./Siejszem pOSiedzeniu rady pań'!twa S7.cze
te, której cale utrqm.oie tygodniowo otaoo- panowski w imieniu kola pol~kiego oświ'ld
wilo 5 sqliogów i 6 I.,nsó", Jakie zarobia/ czył, że koło glosować będzie za trakta
jej wnuk. Dwa slJliogi i 6 pen.ów Illacili.~ tern handlowym z Niemcallli, dlatego. że 
pomieszkanie, " lIa poiywionie n. cały tydl.ień spodziewa się po lojalności rządu niemiec
pozostawaly im 3 szylingi . W tymsaOlym dniu kiego, iż przez całe lat 12 t"wania trllk
.naleziollo na ulicy u. cbodlliku J.kieguś m~t- ta bU Niemcy nie "oczyuią uStępStlV zbożo
czy.ne i 4l8-OIiesieczno dsiecko, Ihvie ofiary wej i łeśnej JlI'odu kcyi Rosyi, albo przy
śm i erci glodowej. najmniej POI'ozumi,! się przedtem z Austr-yą-

*** Sardou emerytem. Od ,\. l-go stycz- Węgrami. 

Niedzielny 1\6sz zapowiedzial pierwszy (lolllietn~ jest jeszcze wszystldm: ruch ludoo§ci 
wystep pana Wladysława JamińRkiego, te- IT Aleksandryi 11 wneśnio; pogrom eoropej
nora I operety Iwow~kiej. Na wyst~Jl tdn czyków; represya Anglii , a potom "Czaso~a" 
pan Jumiliski wybrał Jlartyę Saudora Ba- Okullocya, trwijąca jeszcze przez 10 lot pot. 
riukay w "Haronie cygaiiskim· . Zacieka- oiej, koniec którcj nie jest blizki, wskutek 

lIia 1892 r. Wiktoryo Sanlou pobiera pensye Według zapewnienia .Polit. Corre,p.", 
emcryt.lu~ od stowarzyszenia liternekieg", któ- austryackie ministel'yum spl'n W za~ranicz
rego byl członkiem. Rozumie si~, autor .Ćwiart - nych IVI'nz z niektóremi iunemi gaoineta
ki p.pioru", "Robaga,." i "Teodory" nio po- mi pl'ze~lalo do Belgradu notl) z (lowodu 
trzebuju tej z."ol1logi, bo jest miliouerem. Ale, agitacy i emigrantów bulgR,·skir.h. W od
juk aum mówił, co OIiesillc odbier,'ć bedtie powiedzi rząd sel'bski oświauczył, że dale
z zalIowaleniem slVoj~ (lensy~ cmerytałuq, któ- ki jest od zamiaru opiekowania się emi
rą ."wdzi~""a dobrej o<ganizocyi samopo mocy. grantami bulgarskim i i gotów jest wydalić 

) 

wiona publiczność pl'zepelniła teatr Victo- takiego wypalI ku jak śmierć Emi •• ; zajścia IT 

ria a 1.l\wieu»ioną oie uyła, bo tak udat- Chartomie, M,hdi, Gordon, Emin-basza w Su
nego przedst"wienia nie mieliśmy je.zcze lnnie i t. d. i t. d. Dokladnej historyi Tew6k:l 
w trm s~zonie . Jakby zapowie.lzią t~go j jego panowania lIie romi~ścitoby 20 tomów 
był 'ład przywrócony w oj-kiestrze, ktÓt"a l In folio. Moło krojów bowiemdoslarczylu takich 
też stamnllie wykonała uw~rturę. Pierw- pobudek do dziulalności całej Euro"ie, jok to 
sze zaraz chóry Ilrzypomniały nam, że są państwo flodwlodllc sułtullowi. Tewfik 1.01loty 
w.);uczone i dyrygowane przez p. Balcarka. był jut " 20-y01 rol<o t.yci". Poślubił on 
To też dobrze uspo~obiolla publiczność I wó .... zD8 k.i~tlliczkQ Emineh Hallem, córk~ El
piel'wsle z:lr."z. teuoro.we dźwięki S.Rudnl·a RUlly-h.scby. Jnk. culu .Dllod" Turcya" zre
bal'dzo iyczh '~18 przn-,!a, a po sko~czelllu non.ował on od wlclo~eństw., z. heonego prz~z 
pierwszej Kryl huczlleml uklaskaml I IU'zy- Mahometo. Pozostal .. 1 czworo dZIeCI: ksl~'lIa 

'O" * Poetyczny samobójca_ J edon z czlon- ich z Serbii natycbmiast, jeżeli tyłko bę
ków I'U ryskiego .liceum śpie .. a"zego" Hipolit dzie miał dowody ich dzialalnośc i bnnto
Ruullot, prted odebraniem sobie tY"ia w u- wniczej. Przy tej sposobności • Polit. COI'
biegły pOlIiedziolei" wY8tosow,,1 .10 w ... ystkich resp." zapl'zecza wiadomości, jakoby rząu 
I'z!olll,ów liceum list napisany hardl.o 1I,I.tuym bulgal'ski ZWI'ÓCi! uwagę mocal'stw sprzy
wicl'szem, a zaprnS7..j~cy ~ol egó\Y n. IlOgrzeb mierzonych UR IlI"zebywRjących IV ::;~rbii 
autorll.Wzru","ni to'""rzysze .tawili si~ w kom- emigl'antów b.olgal·skich. 
"locie dlu odduni" ostatniej lIoslugi poetyczne- Lizbona, 16 stycznia. (Ag. póL). W II lbote 
mu samobójcy. odmówił sfOl'mowauia gabinetu. 

* * * Influenza. Wszystkie mał"y .. new- Londyn, 16 stycznia. (Ag. pó!.). Cho-
~'orski," Celltr.I -P\\rkn zupOllly na illfluen.~. clat UI'zędowych ogłoszeń jeszcze niema, 

T E L E G R A MY. 
woływaniem do łlOwtÓl"zenia jej artystę I Abh:r.s.-basch~ \T "ieku 10118, obecnego swego Berlin , 13 stycznia. .Hamburger Nach
zmusiła. • • nastęll e~; ksi~da Mehmet-Ali-Beya pi~tllosto- richteu·, potępiając festyny dworskie i 

W )la nu Jamlńskim witamy drogoceillly Ictnie~ , i dwie córki. Kodj· .. Han!l em uro- ministel'yalne, UI'ząllzane Z taką lek/romyśl
a od dawna j uż upragniuny nauytek dla I dzon~ w r. 1879 i Nimet Allah Hanem, dr.ie\7- nością na cześć nowego arcybiskupa gnieź
sceuy naszej. O ile z pierwszego występu ' 17.ynl'9 ,Iopicro IO-letni~. nieli.ko - poznaliskiego, pi.z~: .. Jeżeli rząd 
sądzić możemy, głos to piękny, sympatycz- I *** Abbas-bascha-H9Iml, nowy wicekrół zmienił do tego stollnia .dawny kurs po
ny dość silny, o metallcwem i prawdziwie Egiptu. Lat 17 i 6 mi i~ey; postać wysl1lu- lityczny· , na kt61'ym ks. Bismal'k umid 
tel:orowem brzmieniu. PI'zyslabe i uieco I kłn, wzrok zamglony, twarz mująl" w sobio zapewuić Niemcom szereg wiekopomny~h 
matowe lony nizkie, p. J. stokt-otu ie n:\.- coś ujmojąco kobiecego, wąsi~ zuledwie zu- l.wycięztw momlnych, iż uie waha si; otwo
I(\:adz& wy.okim regestrem, w którym-każ- rysowouy-oto jok prze,htnwh, si~, wodlug !"Zyć dzisiaj na o~cież dl'ogi nowemu roz
da uuta dźwięczy jak sl'ebro i mimo woli ! .Fi~ara· młodziutki khedyw. Jego koledzy wojowi nal'ouolVości, niczem dotąd dła 
porywa .Iuchacza. \V trudnpj partyi San- . z There.sianum wiedeńskiego nwat..j~ 4ł> r.n .110- Prus lIiepl'zęjednanej, to ebl<willć się ua
dora, artysta niejer\n~ miał sposobność I skonolego chłopcu", m.jll~ego wstr~t do cero- leży: aby caty plUli dlugołetuich trudów 
wykazauia dobrej szkoly i wyznajemy, że t moni.lu i llUntnjące~o ~, trdy jego guwerner księcia Bismarka nie ,mlu'nował się, zauim 
żadnej z nich uie opuścił. Pomimo tremy Martino·bnscbn puypomin. mu, te I,ocllodzi jedno pokolenie zejdzie ze świata." 
nieodlącznej przy pierwszych wJstępach I r. kr .. i ksi~t~ccj. Lubił on bar,lz" podczas Mińsk , 15 stycznia. Dobra Leuin, pzia
przed uieznaną sobie I , ubliczllością, 1'. J·I pobytu w Pary-Lu pnebieguć bulwary salll I kowicze i Czuczerewicze, własnością księ
grał dourze i pOl'nszał s ię swouodnie. z bratem Mehmetem-Alim. P",'lI"ego dnia II!,- żnej Hoheulohe będące, położone w powie
t:izczęśliwe warunki zewnętrzne jakie mło- l znuł młodego ksi~cin przechodzący ulic~ Rpyul, cie mozyrskim, uabyl kupiec z Odesy za 
dy al·ty~ta posiada wiele pomagRją mu I jeden z podwładuych jego ojca i pozdrowil, sumę 1,800,000 rB. 
do ujęcill sobie publiczności, ale to czem I dodnj~c tytuł: .wasza wyso!WŚĆ". .Popelniasz Paryż, 15 stycznia. Na prezesa senlltu 
p. J. glównie pOI'ywa słncbllcza to: szczere m I paD bł~d-otlpnrl ksi~1e doskoll.l~ fr .. ucus ... y- wybrano Le Royer'a 178 głosRmi na 186 

ałe przypuszczają, że pogl'zeb księcia Cia· 
rence odbędzie się w śl'odę w lViodsorz~_ 
Gazety donoszą, iż stan zdl'owia ksi'lżnicz
ki Walii jest bardzo nie(lomyślny, ale nie 
budzi żadoych obaw. 

Petersburg , 16 stycznia. (Ag. pOł . ). Mini
steryum dóbr państwa wniosło do zatwier
dzenia w dl'odze prawodawczej projekt u
zupełnienia prawa z dnia 13-go maja 1880 
roku o prowadzeniu pl'zez przemysłowców 
gómiczych robót podziemnych. Postauo
wionem zostaje, że robotami winny zawia
dywać odtąd osoby, posiauające odpowie
dnią techniczuą kwalifikacyę, zaś \V Kró
le twie Polskiem nadto poddaui ruscy. Za
razem zarząlly górnicze 7.ostają upoważ
nione do wydawania specyaluych postano
wień co do prowlldzenia najniebeZiJie~z
niej szych robót, zaś miuisterynm do nazua
czania do znaczniejszych 7. n iebezpieczllyeh 
robót specyalnych nadzol'có\V górniczych. 
Uznano również 1.11 pożyteczue l'onwyż<ze
nie kal' za uiewykonanie prawa. l'1'awn 
ma stać się obowiązującem w rok ie,ltm 
po ogłoszeniu , a IV Królestwie Polskiem 
IV lat pięć . uczuciem i nieklamanym zapalem dla sztuki. zoIl-jestem pary1aniuelll". l znil<n~1 czem- glosujących. 

Życzliwe przyjęcie ciągłemi manifestuj!}ce I pr~dzej. Abb.s wInda je.yltOmi lIiemie"llim i Petersburg , 16 stycznia. 
się oklaskami Zł'U)lalo pierwsze lod,. Ar- fraucllsllim z nieuniknion~ cech~ akcentu ws"bo- Dziś wy zeuł [lierwszy numel' 
tysta (loczuł, że go zrozumiano, PUbIiCZ- 1 duiego. Ubóstwia On r.ec,y woj enne i • pew- skoj I\'~zety·'. 

(Ag. pln.). Londyn, 16 stycznia . (Ag. póL). Z po
"Jurideczo- wodu śmiel'ci ksi~si& Clarcnce nazuaczouo 

uośt przecz uła , że będzie on ozuouą sCiny nośd~ z"jOlie si~ reorg.nizacY'1 nrmii e"'sldej, Petersburg, 16 styczniR. (Ag. pln.). IV 
naszej, czego mu z sel'ca życzymyl I je?eli na ni~ Anglin pozwoli. Po Alertsandrze dniach 30 i 31 grudnia wpłynęło do spe 

Żupaneln był p. Glogel' i z zadania wy- serbskim i niemowl~cym królu biozp.lhkim b~- cya lnego komitetu przesz lo 300,000 rs. 
wiązał się jak zawsze starallUie, nagra- , dzie to najmłocIszy włudca na św ieci. . 06al·. 
d1.ając braki wokalne grą dobrą i I)atuml- *,,* .. StirpikuJlura". W wychoclz~cym IV Petersburg , 16 stycznia . (Ag. piu.). Z 
nI}. Panu Czyżkowsk iemu (Hmuia Homo- Cbicugo d,iennikn noulwlVym .. Jouro.l of An· okoliczności śmierci księcia Cilu'ence DWóI' 
nay), za doskonale odśpiewanie czardasza, JI tbroflologie" flOlllic",ozono ar~kuł o IłUWO 110: Ces~l'sko-Ruski przywdzial żałobę na tl'zy 
szczere lIależy się uznanie. Panua Nowic- wstalej w okolicach Vermountu Sekcie ql~/- tygounie. 
ka (Sam), pierwszy numer wokalny od- religijnej, której celem ulcp .. enie rodu lullz- Pelersburg , 16 stycznia. (Ag. pl n.). 
śpiewałl< czysto, ale oklask sluchaczów kiego. Metodo; jakie stowarzyszeni Ut.yIVUj~, .. Journlll de t:it. Peter~boul'g" pisze: "Dwór 
sprowadził ją na uezdroża, na któl'e IV au- u"wllna .. stirpikllltur~<', oparta jest "' pod- Cesarsko-Ruski bierze żywy udzial w smu
samblach o mało illnych kolegów nie pO - ' otaWAch naukowy"h_ Nowa sekta, zblitoll" u- tku, jaki dotknął Rodzinę Królewską I\n
~iągnęła .. Mniej ner,,:ów a wi'lcej spokoju l stawami do mormonizmu, postauo",ita dozwal~ć gielską,. z którą. Jest z.wiązauy ś.~isłemi 
I III'awdzlwego uczncla-oto czego z serca czło.kom swym I~czyć si~ w stadb mal1.elhkle węzhlml pokrewlenstwiI I sel'deczueJ przy
pannie N. życzymy. Grę i śpiew p07.osta- I jedynie w warunkacb ściśle ograniczollych tło - jaźni". 
Iych al·tystów oceniliśmy j uż w roku ze- borem. Metoda polego: l} na 1I0bieraniu od- Tyflis, 16 stycznia (Ag. płu.). Do gaze
szłym, .koliczymy wi'lC spl"Rwozctanie, l.a- powiednio zbodowanych fizyc",ie osobników, ty "Nowoje obozrellie" douoszą z 'rebera
znaczając, że całość nadel' dodatnie sJlra- którzy przytem muszą hyć lu!limi normalnymi nn, że potożenie chrze~cian bardzo jest 
wiła wraienit, które .Baronowi" wróży umyslowo; 2) na wyborze 'pośród nowo na-I niebezpieczne. Rozjątl'zenia przeciwko au-
niejellno jeszcze pełne przedsta wienie. rodzonych dzieci n.jsHniejszych i n.jletliej zbu- glikom rozciągnęlo się i na innycb cudzo-

8. Jll'z dowanych, w celu otoczenia icb specyalnemi ziemców . Obawiają się pogromu cbrze-
: Dziś w teatrze • VictoriR" wystawio - . staraniom i i wyrobienia w nicb jnknajwi~l<szej sClan. Rząd stracH głowę. IV K&1.winie 

ne będą powtómie komedye: "PożyC7. mi sily fityczoej, nie .,uiedbując jedoal, i strouy miel\7-kalicy, któl'ym Ill'zewodzi duchowieti
swojej żony " i "Reprezentant domu Mił- ich intelektualuej. AIJOstolem "stiq,ikultury" stwo, pobili ua śmierć gubel'natora - toż
ler i sp." jertt mieszkaniec Vermountu, uiejaki Noyes, samo stało się Kamonie. Na murach 'l'ehe-

Z PiŚMIENNICTWA. 
= Wyszedł z druk.u styczniowy zeszyt 

.Ateneum", zawierający następnjące arty
kuly: . • Kamień", III'zez Szczęsną; .Mlode 
łata Zygmunta. Starego", 1. przez A. PII
wińskiego; .Z Galicyi", L przez Józefa. 
Rogosza; .PI·ądy w naj nowszej literaturze 
niemieckiej", Liryka, przez prof. dora Ma
ksa Koch a; .Ofial·a honoru medycyny", Hu
more~ka, przez A. Wilczyitskiego; • Wla
sność ziefllska w Anglii", III'zez dora M. E. 
'rreJlkę; ;l'y kochasz?· lIrzez A. N.; • Ube7.
pieczenie robotn ików od wypadków", przez 
J. Kirsirota - Praw nickiego; .Powieści E
stei", ocenił Piotl' Chmielowski; .Z prze
~zlości miast podgórskich", przez dora Fe
liksa Konecznego; • Wydawnictwa dla ln
dn", oceli i! Stanisław Rewieński; .Rozllio
ry i sprawozdania": Włauysław Smoleński, 
Przewrót umyslowy IV Polsce w wieku 
xvm, Studya bistoryczne, Kraków i Pe
tersbul'g 1891 r .; • Dzieje litel'atul'y powsze
chnej z i1ustracyami ", tom lIT, Warszawa, 
S_ Lewental, 181H roku; nowości nauko
w • . i Iitel'ackie; kronika mie&ięczna; nekro
logia. 

który " okolicach rodziunego miasta •• łot.yt ranu rozlepione oyły ogloszenią, że każdy, 
nnwet rodzaj z.kludu udosl,on.laui. ,odu ludz- kto jeźuzi koleją konllą, ma stosunki z 
kiego. bankiem angielskim i sprzed>lje tytoii, ska-

• * * Żal po Dom Pedrze objawia si~ "Bra- zany zostaje na śmierć. Komitet lIIu'odo 
zylii w sposób ostcntoeyjny. W całym krojll wy odkl'Y! wielki spisek, którego celem by
odpr ... iaoe s~ mszo taloboe •• spol,ój jego lo obalenie wielkiego wezyl·a. 
duszy. Wszyst~ie stowarzyszenia prywatne zgro - Berlin , 16 stycznia (Ag. płn.) . W pru· 
modzaj~ si~ dla wygbsz.ui" ~pologii zmorlego skiej izbie ueputow<lnycl~ wniósł minister 
eliS-monarcby. Szkola lekarska IV Rio di Ja- finansów budżet, bilausujący w sumie 
noiro flO.tnl. nawet depesze I<ondoleucyjll~ do 1,851,150,697. W porówuaniu z bieżącym 
hrabiny d'Eu. UtlVorzyl si~ i<omitet • .:elem o- I budżetem dochody i rozchody )\więk~zyły 
gloslenia subskrypcyi narodowcj, której flln· się o 130 mil ionów. Skutkiem traktatO w 
duszo obróuone zoston~ n. wzniesienie IV Pa- handlowycb dochouy, przekazane przez rze-
1;)'tll pomnił,a, dla uwiecznieoia gościnnośoi szę niemiecką Pl"Usom, wyniosą o 30 miłio
Francyi wzgledem nieszcz~śliwego wygnańca. uów mni~j. 
Na llomniku wyryty bQdzie napis: "A la ma- Madryt, 16 stycznia (ag. pl n.). Minister 
gnauime France. L. gratitude brasilienue. spraw wewnętrznych oświadczyi w izuie 
1891". deputowanych, że Hiszpania nie otrzymala 

•• * Dozorca Napoleona l-go DO wyspie żadnego wezwania do zjeduoczenia ię ,z 
św. Heleoy, Jerzy Callagban, m.ryo.n «ligie!- palistwem europejskiem za pomocą trakta
ski od roku 1811, • oficer tej10 marylIarki b6w hauulowyclJ. Rząd nie zamierza też 
przez lat 59 zmort obecnie w mi.steczku Va- wchodzić IV żadne umowy. 
lentia no brzegacb Irlandyi. Przeniósł sle ou Kazań, 16 stycznia. (Ag. p6ł.). Dzisiaj 
tom z O ławianej z pobytu N"poleon" wyspy r Rno w sali l,rzyj~ć naczelnika guberni , 
I)rzed 22 laty. Calloghon lubil bo rdzo 01'0- jeden z interesantów, lIIieS7.CZllnin Koczu· 
... iadaĆ wspomoienia swoje z wygoania Nu"o· rychin, Ilotlajlłc pl'ośb~, strzelił z rewulwe
leooa. Starowioa tell do ostotniej chwili tycia ru 110 guberualora i ranił go IV r~kę le
cleszyl sig doakonałym stnnem w",ystkicb zmy- wą. 1{ nhl zlllrzymala sit) w lIIi~śniach. Ko
lIó.... czurychin sLrt.1ił jeszcze dwa razy, rll:l 

••• Śmierć głodowa w Londynie. St ty- w guzik lIIunduru, >I dru!!,i ral chy.bll. 
.tyki angielskie wykaznj" te w Londynlc Je - Z pOIllOcą raunemu przybył Illltychwlast 

• 

sześciotygudniow~ żałobę ula uworu, a trzy
tygodniową dla kl·aju. 

Londyn, 16 styczui,.. (Ag. póln.). Z Wal
sllll telegl'afują, że pr7.~d tamtej'zym Sił' 
delll policyjnym stanęło sze~ciu oskarżo
nych pod zarzutem wyrobn zabronionych 
materyałów wybuchowych. Klln.stllbl sądu 
w&lsałlskiego oświadezyl, te w klubie so
cyalistycznym zualeziono modele bomb, 
przellisy fabrykacyi tycbże w języku fran
cuskim, napisane ręką osk'lrtonego llnar
chisty fraucoskiego, proklsmacya, zach~ca
jące do wyrouu bomb i dyullUlitu IV ce
lach pl'zewrotu społecznego. PrOkUl· .. tor 
wniósl odroczenie rozpraw, celem dauia 
możności poczynienia dalszych odkryć w 
sprawie rozgalęzionego 1'0 calej Anglii 
8pi~ku. Hozprawy odl·oczono. S'I,I odmó
wił wypuszczenia oskarż llllych na woluą sto· 
pę za złożeniem kancyi. 

Potersburg , 17 stycznia. (Ag. póln.) . 
• Stracbowoje obozrenje" zaprle~za pogło 
sce, jakoby ministar skaruu zlotyl radtie 
pa(lstwa projekt kasy rządowej do ubez
piecunia robotników od nieszczęśliwycb 
wypadków. Zamierzano IVprawuzie roz
wIlŻyć tę sprawę w ministeryum skarbn, 
lacz wyprObowanie ubezpieczenill palistlVo
wego IV Niemczech i rozprawy o takim 
samym Pl'ojekcie we Francyi Ilr7.ekollaty, 
iż skarb uie zdoła ponosić kosztów pali
stwowego ubezlńeczenia I·obotników. 

Petorsburg , I i stycznia. (Ag. pólo .). 
Ogłoszono r,lzporządzeui6 o utrzYlllaniu 
nadal tymczasolYego departamentu cywil
nego lYa.l"szalY~kiej izuy sąd 'wej, ol'az 
dwó~h tymczasowych I)Osad członkólv tej· 
że izby. 

Pelersburg, 17 styczuio\. (Ag. pulll.). Pro
kurator sądu wojennego okl'ęgu Ileters
bur 'kiego, gdnel'ał-m:ljor Mas luw, miauo · 
wany Jl. o. główueg" III'okurl\tora wojoll
nego i naczelnika głowoego zlll'ządu są.· 
dowo·wojeunego. 

Berlin, 17 stycznia. (Ag. pół n.). Do 
ejmu rzeszy wnie~iono prOjekt pralVa o 
środkach prze~i IV pijailstlVu. 

Kair, 17 stycznia. (Ag. pół n.). Jlliś, 
I'ano o g'llhinie lO t~j kheuyw wyląuowal 
IV ałelts!\ndryi i pojeohał IVtll'Ot do Pilla
cu Abdin, przed któl'Yw, IV obec licznego 
wojska, pl"Zeczytano fdrman sułtański, mia
uujący Abbasa basU) kbeu)'wem. Byli 
przy telU m,nisll'owie, cl~ło dyplom&lycz
Ile i urzęduiey . 

Paryż, 1 j stycznia. (Ag. półn.)_ Minl
I\el' F&lUerea sloi)'1 i%bi~ depuhw&Oyc:ll 
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priiJekt prawa o 8w.,bodnem zawiązywaniu 
ltowarzyszeń na pewnych warunkach. re
gulujący. oraz posiadanie przez stowarzy
szenia własno~ci ruchomej i nieruchomej. 
Stowarzyszenia. do .których należą rów· 
uież cudzoziemcy. mogą być z mocy de· 
Iu'etn rozwiązane. 

J"/., Wlt.lleu 6-,., P",l..er.burl( 6',.:--Wa.rtoj6 kUltO" 
8n • poullceuiellł f)łI,.: liat, tta,tawDa siellJ lfkie 
31.7, W,,","1.. I i U 138.5, ł,nth.i 98.9. Ii .. Łv likwi.I&4 
",h •• 475 110iyexiul II,pmi t"" I 3.9. I ' 16U 

nZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI. 
• • Uebtwa uwarte ... dnin 17 .tyeni&: 

Z.arll ... dni. 17 .tyenia: 
Katolloy: O"'eei do lat 15-tn smWo 9. "t.j 

Uesbie eblope6... ł. d"' .... eąt 5. dorosłych 7. 
... tej Uezbie męic>J%II ~ kobiet 5 a mianowicie: 

Ostatnie wiaclomości handlowe. 
Waraz.w.,l6-go stycznia.. WeKale król. leruJ. n .. : 

Berlin (~ d.l 50.37 11 .. 36. 321/ •• 30 kup.; l.,,,a,. 
(3 DL) - - - - kup.; Par,. (tO d.) Ml.70 knp.; 
WIedeń (8 d.) - - -L4". listy lik"idaeyjne Krć 
I .. twa Pol.kiego dnie "1.80 i~; ŁtJdei m.le 97.50 
ąd.; 5'1, rn.ka pozyeska ..... hodnia O-ej emi.yi 
i02. 75 '.d .• ill-ej emisyi 103.00 ąd.; 5'/, ru,ka po
iyw. premio ... a s IBM r. l-ej emiaJi - - --; 
takaż • 1866 rolm U ... j emisJi - - -; 5'1, listy 
aalach. - - - ; 5-/& Jloł;yczka. we"noln.na s 18~7 
rolm 95.100 i.d.; 5,,/, listy .... tawue sieiulki. I-ej 
aeryi dute 101.15 tąd.; takie i małe - - - ~'I 
III~ seryi małe 100.55 it<!-. 100.35. 40 knp, \'.eJ 
seryi lit. - -; 5-J. listy zastawne mwta '''arl'l&-
""y I ... j .eryi 102.00 sąd.. n·ej seryi 100l.10 ŻIId ./ 
ur"'j seryi 101.25 żąd., IV ... j .eryi - - - ; " ... ( 
.eryl ~OO.lO ż~ I; 5'1~ obligi ~ta W ........ wy,dllŻe 
99.00 -t<!-; takieś male 99.00 ląd; 5'f, listy .ul m. 
Łod&i l -ej saryi 98.75 .,d.. n·ej sery' - .- . ru ... j 
.eryi 98.25 żąd .• IV ... j seryi - -:-.i 6"1, listy za
stawne miasta Kalisza -.- żlłU, takiei mi.-

TELEliRJ\MY GIEŁDOwe: . 

Giełda Warazawsy. 
Z pl""".,) 

Za weka/e krótkotermi ..... 
Dl, Berlin za 100 lOr. • • • 

• a Londyn L' I L. . . . . 
na Parl~ za It'tl fr.. . . . 

Z dni. 16' Z dni. la 

150 37
1
1:1--

Wlklorya Jngo ... i .... laŁ 0<, &libieta llajd&, lat 72, 
H.I.na Racl. lat 6 '. Roman Piskorski. laŁ M. Ro
zalia Z ... ad •• lat Bo, JOlef Drewnowit.. l.t 29. 
Anna Biakupsh. l.t 26. 

Ewang/elloy: Dzieci 110 lat l~t. &marło 3 .... tej 
licsbl. chlol,e6" I. dsi .... oząŁ 2. dorosłyeh 1. 
w tej IicabiA m~iczlzU - kobiet l , a mianowicie. 
.II.aryan.a ApelI, l.t 66. 

W parani kahlllakiej. 3t: Jan Piotro .... ki • Te· 
kI, I~, GoaŁaw KDelich z Edmnną Jnli4 !i •••. 
kow.k., MaJoin Kors~ko ... ski z M .... ya ... Krze
mińsk,. Jan Ign&ey \\ robIepIki z .Haryann,. Fogal 
Adnm Darm_. zFranei .. k~'BarŁeZ&k. Walenty N ... 
wrocki • JouIwig .. N.pieraj. JakOb Ś ... ierkowaki z 
Autonin.. Kowalską . Antoui Kaj.er s Karolin. 
Werner. JakOb Wlodar ·ki z Maryann, G.jdaro
wicz. Frsneiazek Pnrzyński • Aniel, Pieczyńskł, 
)liebał Marciniak z Agnie .. k .. JędrzeJ oz,&. Fr&II-
euw Kon vel Kodo .... ki • JOzeft Pietrsykow· LISTA PRZYJEZDNYCH • 

40.74 
8600 

ską AlI&Btazy Stani.ław Liehy z Autonint Kranze. . 
Piotr Bil • SŁanislaw .. jTom .. I .... sk., WJad~la... Grand H.I~/. Gen. Karpow: i J. Librach z. War-n. Wi.deń n 10<1 a. 

Ż,<bttO z koilcelo ~iehl)' 
Za papIery pd.twow. 

Z.rych z Ceeyli,. Sobezyó.kł, Tom .... KOZIeł _ .za~,. G. Hip.n! • WroctaWla, .Z. Kofmann 1. Tul: 
Ann'ł Grzegorzowiez. Stanisła ... I'iengot • Wale- eZ.M.ki ~ Odesy. E. Tub •• IDta"y. E. Sp'gel I 
ryą Nyga, .ll.ich&ł Trojanowaki z Franciszką Sta· E. Mil ... ulson • .!Iosk ... y. A. Hard~ z Bialego.tolw, 
siak. Szymon lIakowoki • Antonin.,. Sunni6sk4 I H. Romer z Tom .. zowa, .R. RaDlinz (1). 
Włndy.ław Hewiński z Lnd ... iką Oy.ler, Jau Fa- . H~tel Vlotor/a •. H. H&I1I9Ch z W!oclawia. J . Ko
rys z JOzefą Probka, Tomas. Trojanowaki • lla- .Ieki _ Naiłowlc, L. Bnr •• tyi.ski z W .......... y. 
ryanną Goloo. 1\ alenty C .. r~ z Juli.noą lIadali6- Strzes.ow.ki. Brzeska. 

Li.ty Iik ... idaeyjue Kr. PilI. . 
RnskA ~o'yezka w8eh.,lni. . . 

4'/. pot.. wewoz. r. 1 7 . 
LisŁy .... t. . iem. Seryi I A II . 

" ., " lilA n. 
Listy 7.&St. ID. \\'Ul'iZ. Ser. r. 

" " " V. 

9785 
1~7r; 
9"-40 

l ' 1.15 
100.55 
102.10 
1110.10 
!18.75 

.k~, Władyslaw PI ••• e .... ki z Maryaun, NowiAską, Holet Polski. Margnles z Zam"'eia. Zawadzki z 
Filip Ryb&k z Rozalią WotnJak ~'rau01Slek Dym&' Wa~.za"". P.wło .... ki z Sanllomierza, Kowaraki z 
rek z hancia,ką SŁolaroką, JO~ar Polk • Domi- K.IlSza. 
eel\ Stankiewicz, Walenty Zamieja z Zoftt My,io- - - ............................... :"""' ............................................... ""'."", LiBty 7.R.!ł'. Iłl. Łodzi Seryi ( 

I I 
III 

98.25 
9826 

rek. Tu ..... ' Pi9tka • Staniał,w'ł Janiek •• Woj- ZAtMÓWIENIA NA 
ciec Ko .... ale~yk z Antonin, Kluska, Kaz.imieu 

Giełda BerIiiIska. 
Komizarek , Anną Gerak, J61.ef lIokowelyóski - lekcy e muzyki fortepianowej· 
JO,efą Przybylska. Ignacy Goliński z Walery Ko· 
złow8ką. Feliks Kneharski z Aliną 1V1 .. 10 Jlrzyj muje się codziennie od godz. 10 - 12 

• ta Lnblina .- - - &4d.. takieś miasta Pł .. 
eka - - - ż~" 6'1, fiaty zastawue wileiulkie 
długie - . - - i~.. "'I, takie. kr6tkie - -

Banknoty rtl.'łkie T.tlrl\Z • 

n I' Ił:~ dtl'łł.!\\'wę 
200.2/1 
I 99.t5 
1'1,°1, 

199.45 
19'.-
1'1,'1, 

I w parafti ewa"glelieklej. 5: M~k.ymili.u Fra.e. przed połu . w ,Iomu p. S. MAnnaberga . 

I 
Forster z Mart~ Fleiseher, Daniel Perlich z Karo-

D18khlllO pr1".lwe . . lin'łJankowską.Fr. Zajezko .... ki z Paul. Auerbach, Daniel B~hm. 
Kry.tyan Feed.nberj: . . Pauliną Krajewskt. Jan 25-l 

. OY8)wnło: kerliII 3 ', ~ IIOII .lvo 3", "1."& Krasłowski • Natalią Emilią Eichelt • 
o G Ł o s Z E N I A .. 

. 1 

T eatr Łódzki. TIo Yxa3yEroHIneDa!OllCKaro BClmcna 'w Imienin NajjaśnicjszrjsZegO Panal 1p!i-----------.:t!!II-'~ 
1891 rO,lR ,lJ;eK36pu 27 AU d, lIe~'po ~ąd O~ręgowy Piot~ko \yski . 

VICTORIA. KOBOlriil OKpylltRl>lil CY)l,'b. COCT08' pos ledzemu w d. 27 li udOla. st. 
miJt DB'}, TOB. IIpe .. c1I)l8TeJlu C. B. 1891 .1". odbytel~ w kompleCie 

We wtorek, d. 19 stycznia 1892 1'. Cpae"uUI\Karo. eROB"b CY.IIa: A. stępuJą.cy~ : \VIce l:'l'e~es S. 

P09y"Z II SWOJEJ Z'O"Y A. Bopo6Leaa H X. e.KO.łOKOJIOBa, Srzedn~ckJ •. czlonk?wle Sądu A. 
b li 11 BblCJlymaB"b ,,'11.10 11(1 lIpoweHilo oy WOl'obJew. l Ch . . 'l .. Kołokołow 

k f mecTi· lOmell B"b COp Jlo"9D ~Hp- rozpoznamu wmeslonego w 
Komedya w 2 a t8ch z rancns· r ~ R' _ " dzisiejszym podania przez 

kiego. WH , . eu.lep'b u o. lE.HTeJlB .. .' K " Alb' J·al',ocińslk.i 
cop. O,,9U A.lb6epTa lIpol\uRCKa Rablel I . -v , _ ~l ta . Reprezen tan t ro. lB.HTe.tlB rop, BapmaBbI JIIO.IIO· g~. LudWika Gl'udlge.ra.. I 
BIIKa fpu,,"rep.. H 31HTellQ rop. L.lttauel'a W. przedmiOCie oI!'Jtos:7.e-111 

Domu Miller i ~ JI OA9H liKOM Jlunyepa o OpH91ła- Dla upadłOŚCI b. fabl'~kanta 
• . . uiu 6 .• a6pBK8uTlI l&UTe.tLCTBylO- my Fl'om.mera IV Ło~zl pod łfI 

~omedya w l akCIe orygmalme lI.a- 1l\8rO B10 rop. JIo .. au DOA"b N 1389 postanowił: l~ ogłOSIĆ 
pisanal przez Władysława Hrable· illJl8WbI tl>polllolepa BeCOCToaTe~b brykanta Szlamy Frommerl\. 

go Koziebrodzkiego. BI>lll'b onpe~tu.I'L: l) 06'bBBBTL j ~c datę upadło~ci do dnia 26 
- -- JIO,,8HBoJ<aro ~a6pHxaRTa illllRwy ma 1891 . 2) opleczętowBć m Restauracya Frankfurta, tl>pollwepa, aeCOOTOBTeURblloI"b . OpD upadłego wszę~ie gdzie by 

.. _ . oTBeceBiu B811au ero BeCOC'l'OBTeJlL· kowy mógł znaJtlować, 3) uPI~dłll2:'o l. 

s iąłki ·fab yczne 
do zapisywania KAR, 

zatwierdzone przez inspekcyę 
fabryczną., 

są do nabycia w Administracyi ,,{)z i enni~ · 
ka Lódzkiego". 

W ruedzlelę. drua 17 Ityezma 1892 rokn ll6 A 1891 Szlamę Frommera osAdzić IV . CODZIENNIE UOCTU 1I'b BryCTa ro .. a, . . . •. I 2) OUeqaTa'CL owymellTBO BeCOCTOII· Cle dluzDlk6w przy wllrszawsklml' ________________________ I ___ , 

'1Vfst~PY zunego wiedeńskiego TeJlhBarO r .. 1I GbI OBO Be 8810.110- oddziale więziennym. 4) sędzią ko-
TERCETU na CYTRACH .!lOCL, 3) ~O"BepruYTL BeCOOTORTen misarzem npadł?ści miauować ozłoll-

. . 8aro illDawy ollpololwepa JlnRoHy ka sądu Ch. 'l. 
Z.produkowane będ~: .melodlon, eytra I sa Wepz3Bill DPD ,lO.ll'OBOW'b OT .. fI- kuratorem ad wokata 

xylophon. WeJllele bezpłatne. I "'. B' . 5) 102-3 ~eHIII BapmaBcKoił TIOPbHbI. 4) lI·e~c\!elga. W 

-n--r--E--C-z-p-lr-a-n'-Q-'lr-l'- ~~.II~~~~:~!:~~fb:"b;;~:~~Yi! f~::e:Jlo~:n~~e~~~~ 
• • U! al! DpuCHZHaro lIoollpeuH8ro BapeB- zany przez prawo I 

wyłącznie: choroby kobieee. weneryezne I\Beiłra. 5) KouilO cero pflmeuia niejs~y opatrzyć r~gorem 
i sk6rne. Uliea Piotrkow. ka N. 39 na- BHBllCUTL y UO.llR B'b Cy,ll,"b a p1l soweJ wyk?nolnQścl.. . 
przeciw al,teki Wielmożnego llłlUera. meuie pacuy6uKoBaTL B'L BflJl;o, Na orygmale podplsaDl 

. _ _ ...,.-__ :---:=-::-'lł.".1..;.9_-_1_0_-1WOCTU"b yOTauoBJIeUublw'b !lopaA- Za zgodnogć: 
Jest.do ODNAJĘCIA GOW"b u 6) ptweBie 06paTa~h It"b Adwokat Przysięgły 

pokój przy rodzinie npe~~~~:e:::o~~ R~~~~~~d~~IoIU Bernard Bh·encweig. 

z o.oboem wej§eiem za mb 7 mie.i~ez· DO"IIUcawU. Na zasadzie art. 476. 477 
nie, prZJ: u1iey .~iotrk~, .. kiej pou li .M2 C"I> UO,,~UHUI>lll'b BtpUO: Handł. termin tlo 
w: oficynIe, BIiż.z& w,adomość ". cukier- ,. rzycieJi upadłości 
Dl p.na Mmor. 96-3 IIpucslltBHIi 1I0BtpeouI>lH l b 

ra. ce em wy oru 

COGNAC 
__ 

BepBap,,"b BRpeBI\Beilr"J.. kandydatów na •. umy .",v" 

. sowy ch oznaczam ua 10 
Z WINOGRON KRYMSKICH Ha OCBOBaBlU 476, 477 eT. T opr. st. st. 1892 rokn o godz. zra· 

fabryki Ko ... epoll'b "lI8 COS blBa Kpe.lHTo, ua w sali posiedzeń do spraw w 

IMPERIAL W . poB'b ueCOCT081'e.'.bBOCT8 1111l8Kb1 skróconej procedurze 
warszawie olIpowwepa .. .u npe"cT8BJleBiu DWU 27 Grnduia 1891 1'. 

TpollBaro CURCKa KaB,II.u .. aTOH'b BO Sędzia Komisarz (podpisano) 
BpeWeBOl>l8 CUBADKH U33BaQalO Ba Ch. Kołokolow. 
10 lIBBapu 1892 ro)\a B'b ~~ qa- Za zgoduość: Bernard Bironeweig. 
COB"b yTpa B'b aa.oll 3~c1I)(aBIU uo, • 107-1 
pas60py .Ut""b ynpoDleuBaro UpOll9- ----...,,:--------
BO"CTBS (3.ii iTallt"l> 3J1,auia CYAa) OB RONCA Sl\DOWY 

27 ,lJ;eKuCiIlR 1891 rO"8. . J ' f I( I .• k' 
CYAba KOWWHcap"b II. KOllOKOJlOB"b . oze O as ms I 

C . fi. otworzył kanoelaryę na rogn ulic 
"I> DO)!,.18 BBI>lW"b B puo. dnIej I Solnej ... domu IV. Sehmidta 

W administracyi "Dziennika Łódzkiego" są do 
nabycia 

PRZBPISY O PRAGY 'lAtOLBTNI~H ROBOTNIK~W 
Ksi~żki fabryczne 

do zapisywania małoletnich robotników 1 oraz 

KSIĄ.ŻKI 
z3111sywanla dowodów legltymacyjn)'ch robo· 

tników. 

Szematy do zapisywania 
wypadków w fabryce, 

oraz wszelkie druki służące 

ula ~ąnow Duruiu i lfminnycll. 

. llpHCII3IRblII IIoBllpeBoHi! (20). 
Bepuap .. 'b BBpeOI\Belir'b. :....:.-N- --d----.-,O-- "Warszawska FRYZURKA". STUDENT ----- agro y. rs,. Mam honor zawi&domi6 Sz. Damy. 'e 

JIIIIIIIr- Nini~szem mam bono' zawia· W przejeidzie z gi D.,Ll n'IOZ"OV1&lU Łeraz do Łodzi, przyjmuję .~- 'li ar8Zaw8ki e go "(Jnl-
....... . dom,t. Sz.anown~ Pnbliezno§ć menadowej i do bale l.w.c.eJa oraz prz~J ' Wer8Yt etu poszukuje korepe . 
m. ŁodzI I .. kolocy. ze dostarezam na za- w ,lnin 12 b. m. sie ł&8kawyml!.I!c.zngl~~~meS:~D~~ tycyj ltib l.ekc.yj ję.zyków staro. żyt· 
bawy, we lleJa I bale OBIUE- ~ koronkowa .• l k t k 
8TBĘ zloion4 od 4 do 20 o.ób, Ła.kawy i uezeiwy pozo.taj9 z uszanowaniem nye l, rosYJ s lego I ma ematy J. 
~~r~::~~!.~or'ePlan, lub tor- wą ~a.powyż8Zt nagrod~ " BozaJja" Oferty w Administracyi ' pod li t. 

poleea si~ kouDe.erom jako.... p . ... lWeJsee. gd'le w.kaze i Piotrkow.kieJ w hote- Al. N. 34--3 
.konały i zdrowy nap4j. .Pole~ .. ~ względom S.ano~nej Pn- ,,Dzienuika". M- 3 --------------

Al1a1izy WW. Prof. Milicera, Dr. Nene- bUcznośm z oa.anowam.m .:....-- ,- ----------
k!ego i Dr. ~awa~kie~o. o~.ek&ją. iż ko- 11L Wie6enbet.g Od 1. lipca 1 
nlak "Impe"al" rue rOzUl SIę od dobrych ' PlęC' O 
wyrob6w produkowanych .... Franeyi i ż. Dyrektor orkiestry. uliea Konstantyno .. -
cena .ŁOSUDkowo do .... ej dobroci. je.t ska }II 316.1 dom Rasaiskiego. 68 - 3 pokoi l' 
b .... dzo nizką. Koniak "Imperial" jako ---------- ----

!sy.ty ... yŁwór z ... ina, zalesa si~ ehorym Od 1 kwietnia r b PO SZU- ua par.terze. w d?m.ll n\J.roźnym. 
lfekon ... ale.eentom. •• przy ulicy Zielonej I Spacerowej 

Spn~a' ~.talie.na odbywa się ... e KUJE sie Nt 265·A Da mieszkanie kautor 
"'P.1.tJ",ch "I~kszyeb sklepach ... Kró- - . " 
le.Ł ... ;., a .., ŁOdzi n pan6w: • k . skład etc. Wladomosć u 

S,rz,ozkowak/, uli •• Piotrko ... ska. mlesz anIa ciela. 2557-12 
Har.a., ,. 50 f t'-' - • • 
S. Zarzeoki! ulie!, Południo ... a }II 11. złożonego z dwóch dużych lub un ow naSienia 
S •• ełke. ulica PlolIko ... w. trzech ma/ych pokojów, przed po- • 
III'W.wakl •. nlic&. Kons~tyn.w h. kojo i kuchni. Oferty pod litera- ŚWIerkowego 
A. H • • k, ulica P,otrkowska. mi "K. L." Vl'oszę skladać w Admi · • . 

163. n isŁracyj " Dzieunika Łódzkiego". do .SPRZEDANIA w Wolt 
106 - oweJ. Stacya pocztowa Główno. 

94--3 

te& krOj i ,zyoie bielizny. poszukuje 
przychodniej w domach prJWa
Wiądomo~t: dom Grzywacza li 

12, ul. Piotrkowska w praeowui 
i okryć dam.kich IV ·ej Lewió.kiej. 

66-3 

PRZYBŁĄKAŁ sie 

PIES DUŻY, 
czarne eeotki. uszy całe czar
właSciciel za zwrotem kosz 

może od Antonie
przy ul. Głównej 

108-
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