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I 
no z Iisty- 34 członków, -pozostało więc razie, gdy~ p. Waldeman zacząt jednocze- kantorów -łódzkicb, choćby -raz w ciągn 

Na.1fP1'Y ,um,,.,. ,h;;,", "1/1," tul/jdzie 'tP. z .Iniem 13 stycznia 1'. b.-492. Członków uie krytykować dotycbczasowy sposób u- tygodnia; żaden z pryucypałów nie zechce 
/:Zwm·lek. prn eJrto.l\w stowarzyszenie posiada 162, kładania undźetu, o poszczegółuych pozy- udzielić mu wiadomości o wakansie; wre
_______________ __ lekarz 15 l o,ńb z głosami domdczemi cyaclJ, którego czlonkowie dowiadują się szcie utrzymanie agenta obciążyloby bud-

, • _ J " (juris nsultów) 7-' .. ~7.~'l! 184; w tej licz- dopiero nl\ zebraniu. Projektuje on, aby żet stowal'zyszenia wcale niepotl·zeonie. 
l\AJ WYZSZl MAN1FES'l. bie nowoprzybyłych 27 do_'-ów protek-! drukowane budżety rozsyłane były IaMe- Zdaniem p. S., byłoby daleko lepiej, gdy . 

Z BO~EJ ŁASKI torów, 5 lekarzy i l z głosem doradc~ym. mu ze stowarzyszonych na dwa tygodnie by sami stowarzyszeni zawiadamiali bium 
M V, A L E X A N D E R T R Z E C I Dochód ogólny stow,,"l'zyszeuia za. rok przed og61nem zebraniem. W odpowiedzi o wakujących posadach. Oświadczenie tu 

CE ARZ I SAMOWŁADCA. obiegly przyniósł 8,989 l'5. 70 kop ., wy- p. B liith zaznacza, że IJrojekt powyższy zna.lazlo poparcie u wię,kszości zebraol'ch, 
WSZECHROSSYI , datkowano 8,648 rs. 92 kop., pozostało j~t niewykonalny wobec nstawy stowa- gdyż nawet i ustawa (§ 26) wymaga, aby 

)(Ból. POLSKI WIELKI KSIAŻE FINLA.NDZKI_ \'ii ~c na 1' • • b . 340 rs. 78 ko~. rzyszellia, . która .zastrzeg~ dl'Dk~wanie każdy z członków zawiadamiał stowal"LY-
, & & &.. . Z ogóJlIeJ cyfry wydat ku\... pfzypatla: . prawozu ulll lL I bndzetu dopIero po Ich za- zenie o otrzymanio lub utracenin posady 

, , na lokal i materyały piśmienne ,·S. 918 twierclze llitt (§ Gil). Wtedy p. Rosenthal w ciągu miesiąca, chociaż niektórzy, a 
Oznajmiamy wszystkim wiernym podda- kop. 17; na I'ncbomo~ci rbibliotek~ rs,497 wniós ł, iżuy ~udżet był wywieszany IU\ między nimi 1'. Rosenthal utrzymywali, że 

nym Naszym: koI'. 40, na wsparcia i zapomogi 1'8. 1,000 miesiąc przed ogóln~m zebraniem w lokalu dotąd bardzo niewielu człooków sto owało 
Z woli wszechmocnego Boga, Wielki kOI', 64, na kasę wdów i sierot 1'8. 93l stowarzyszenia. Zgromadzeni pI'ojekt ten s ię do tego przepisu. Z działalności biom 

Książe Konstanty Mikołajewicz, 1'0 długiej, kop. lO, na depozyt 1'8. ~OO, na biu I'o ill- przyjęli. za I'ok nbiegly przytoczył p_ Rosenthal , 
ciężkiej chorobie, zmad 13 stycznia 1'. b ., formacyjne rs. 13l kop. 61 na rói.ne wy- \V kwestyi powiększen i a wydatków na że wniesiono wszystkich deklaracyj o po-
w 65 roku życia. datki rs. 567 kop. 34. uibliotekę, zaul'llł głos pODowl· je [I . Rosen- sady 138, z tej liczby otrzymało miej ca 

07.llajmiając o tem bolesnem zdarzeniu i Ze sprawozdania dowiaduj emy się, ~e tba!' Sekretal'z stowarzyszen ~ II. Lewin, 18 subiektów, gdy tymczasem wakowało 
oplakując stratę Najukocbai.szego Stryja złożono na kasę wdów i s ierot rs. 100 od oś wiadczy I się za Jlowiększeniem wYI!atków w mieście, według iofol'macyj biura, 75 
Naszego, My przekonani jesteśmy, że wieI'- współpI'acowników firmy A. Wieuer i ,·S. na bibliotekę. Bilanse stowarzysze':, .. wy· posad I Zaakcentowawszy siluie konjec?
ni poddani Nasi, podzielą smutek, jaki do· 500 od wspólpracowników firmy M. Sił- kazują ciągłe zwyżki docbodów nad wy- ność zreformowania biul'Ił, mówca wyraził 
tknął t\asz Dom Cesarski , i połączą mo· berstein. Pl'otokół komisyi rewill'yjnej z dnia datkami, p. L . przeto proponował, żeby Ilogląd, że odpowiedzialoby 000 najlepiej 
dJitwy swoje z Naszemi za sl,okój duszy 26 ~tycznia ,'. b. zaznacza, że podczas re- przewidzianą na r . b. nadwyżkę w sumie Swemu zadauiu wtedy, gdyby wszystkich 
zmarłego Wielkiego Księcia. wizyi kasy w dniu powyż!I<I;ym znaleziono 1'8. 300 pl'zeznaczyć na bibliotekę. Do czlonków stowarzyszeuia podzielono na 

Dan w S.-Petersburgn, w dniu 13·tym gotówką rs. 75 kop. 32 i w papierach wniosku tego w r.asac\zie przychylil si l p. grup:" po 25 - 30 osób, mającycb na 
stycznia, w roku od Narodzenia Cbrystusa wartościowych rs. 301 kop_ 45. Mantinband, k tóregu zdaniem jednak poło- czele .1'''lewodniczącego, pelniącego jedno . 
tysiącznym ośmsetnym dziewięćdziesiątym Sprawozdanie zarządu stowm'zyszeni je- wa przewidzianej uadwyźki wystarczyla~y czeilOle ob"wiązki członka ' biUl'a informa
dl'ngim, panowania zd Naszego jedena- dnoglośnie zatwiel·dzili. na pokrycie kQSztów powiększenia biblio- cyjlego: Pr~jektu nie przyjęto. towa
stym. W dalszym ciągu p. BliiLl. odczytał bud- teki, drugą zaś połową, należałoby zasilić rzyszeDl, po Ży\7ych i b l'dzo długich roz-

Na orJ~inale Własną Jego C.sarskiej Mos.i żet docbodów i wydatków ułożony przez bilu'o ' informacyjne. W ciągu dyakusyi, prawach, ograniczyli oi.: wreszcie zatwier-
ręką podpls.no: zarząd na rok 1892. Docbody przewidzia- która wywiązała się w tym prr.edmiocie dzeniem budżetn, z warunkiem, i. nowo • 

• ALEXANDER". ne 8ą na aomę rs. 6,425, a mianu wicie: pp. Bliith, Lewin i Himelfarb, Z"pl'opono- wybrany Z8l"zl!d załatwi ostatecznie 8P''', 

Stowarzyszenie subjektów. 

wnioski członków rzeczywistycb 1'8. 3,300, wali, sżeuy nie określać z góry sumy, lecz w~ Vowiększenia wydatków na bibliotek~ 
wuioski członków protektorów rs. 1,500, upoważnić z~r7.ąd cia wydatkowania w 1'0- i zreformuje odpowiednio binro infuI'ma
wpisowe 1'8. 300, % od kapitałów sto- kn bieżącym Da binl'o i bibliotekę takiej cyjne. 
wal'zyszenla rs. 400, zwrot pożyczek rs. sumy, jaka okaże się potrze~ną· Nie PQ- Kwest Y 'l' wynajmu lokalu dla stowarz)'-
825, różne wplywy rs. 100, razem I·S. 6,425. wzięto wszakże żada ej decyzyi ostatecznej, szeoia na rok bieżący pozostawiono do za. 

W obotę c1uia 30 stylZnia 1'. b. odbyło Przypuszczalne wJd~tki obliczouo jak gdyż wśród zgl'omadzonych powstała cha- łatwienia także r.arządowi. 
się zwyczajne ogól ue zebl'&oie tutejszego następuje: na lokal, światło i opał rs. 980, otyczna dyskusya w kwestyi poźytecz-
stowarzyszenia wzajemuej pomocy subjek- na pensye dla urzędnik()w stowarzyszenia lIej działalności biu"a ioformacyjnego. Dokonane w końcu wybol'y dały r ezul-
tów haudlowych,' na kt.óre / Irzybyło 2ł l i usługę rs. 1,040, na maLeryaly pi śmienne Z potoku słów , jaki plyn ~l z ust mówców tat następujący: 
członkó,v ogółem. Na przewodniczącego rs. 120, na pisma i bibliotekę rs. 450, na trudno bylo czasami nchwycić tl· eśt . Wie· Prezesem wybrano ponownie p. Heury
obl'adom powołano p. Henl'yka Bil'Obauma, utrzymanie uiura informacyjnego rs. 500, lu z członków dowodziło, ii. tł otychczaso- ka Birnbaum8, sekl'etanem p. Józef ... Le · 
który ze swej s trony zalJl'osil na asesorów na koszty zebrali ogólnych rs. 150, na po- \Va działalność biura uie wykazała dosta- win8 (ponownie); członkami zarZądu: pp. 
pp. Lewinsohna i Heimana, oraz Da trzy- życzki rs. 900, na zapomogi i wsparcia rs. teczn.ej eoergii w oznaczonym kiel·unku. J. Hime1fllrba, B. Reichstein&, Adolfa B. 
mającego pióro I'. Stauisław,a Silberstelua. 400, na różne wydatki rs. 1,550, na kaPi- 1 Ponieważ członkowie , sktlld .. jący biu ro są Rosenthała, A. Jllcob obna (pouownie), ~ t. 
Porządek dzienny' obejmował: l) zatwier- tał zakładowy rs. 335, !'azem 1'8. 6.425. ludźmi obarczonymi nawalem własnych in- Siłbersteioa, Adolfa Zaodl i Pawła Sanee; 
c\zenie sprawozdania za rok 1891 i budże- Bu żet wywołał bardzo ożywioną dy- tere~ów i skntkiem tego sprawom binra na zastępców: pp. W. Neufelda, . H. Neu
to na rok 1892; 2) rozpatrzenie wniosków skusyę. Przedewszystkiem p. Wllldeman, z calem po:lI,*ęceniem oddawać się uie minka, M. Kapłańskiego, l. Lewinsohua i 
członków rzeczywistych · i zarządu tudzież członek stowarzyszeuia, zaproponował wy- [mogą, IIl'opouowano utworzyć przy stowa- S. Herszberga; na czlonków komisyi rewi-
3) wybór Dowego składu zarządu, kaudy- znaczenie 500 rs. na bibliotekę, zamiast rzyszenin specyalną posadę agenta, który zyjuej pp. B. Waksa, M. Kippera, M. 
datów i kdmisyi rewizyjnej nh rok 1892. proponowanych rs. 250. Wniosek ten po- wywiadywałby się" wakujących miejscach Freukla, A. Golberga i S. Paczyóskiego, 

Z odczytanego przez p. M. Bliitba rocz- parł p. Rosenthal, zwracając uwagę na to,l dla subiektów. PI'zeciwko projektowi te- Przedstawiony jako kandydat na sekretll' 
nego sprawozdania zarządu dowiadnjemy że bibliotekI'. składa się z dzieł w 3·ch I mu wystąpił p. Sachs, o§w iadczając , że rza stowarzysT.eoia lub c~łooka zarz1dn 
się, że stowarzyszenie z duiem 13 stycznia językach, wymaga przeto większego ua- agent laki uie odpowiedziałuy zadaniu p. M. Bliith, odmówił przyjęcia wszelkiego 
1891 r_liczyło członków rzeczywistych 383; kładu lIiż księgozuiór z dziel w jednym z wielu IIClwodó w. P"zM6\vszystkiem a- mandatn; na ogólne żądanie wuie,iollo d . 
w ciągu roku zapisało się a3-wykreślo-' języku . Kwesty i tej nierozst"zygnięto na gen t uie będzie mógł zwiedzić wszy tkich protokółu podziękowaoie ctlonkó 7 p. B. 

Ó 
------zbyt często narzucone śobie obowiązki za- \ wzrasta równiez i bladość na poetyckiem - Rozumiesz pau te y, że i we wtorko-

' 'l~tft''''P ~. 'l'\.Z'l1''l~ niedbuje. przyjaciela obliczu. wy wieczór nie pozostaje mi nic inoego, 
~·.·Aoi al łI ~. b) Nie wypada, aby w Pasażu Meyera Do trzech l'azy sztuka! \jak znowu b~wić siE( z dziećmi lub uczyć 

-0- przytl'1l6ały się "wieczol'y krytyczne", '1'0 też , gc!yśmy m i nęli trzecią z rzędu się melancbolii, spacel'ując 110 opustoszalej 
.Nie wypadal" ... w czasie których brak elektryczności, mo- księgarnię, mój przyjaciel nagle wybuchuął. ulicy Piotrkowskiej... '1'en sam los czeka 
Nie znam doprawdy komedyi, któraby że spowodować brak zębów. - Gwaltu retyl-zawolał~czy tu niema mnie w środę i piątek, bo l,rzypuszc1.am, 

tyle podsuwala poważnych refleksyj, jak e) Nie wypada jp.Ść w połndnie ost.·ylC, księgRrzy, tylko ~ami antyk waryusze?1 że w sobotę gość zajdzie do mnie i wspól-
wystawiona wczoraj komedya pp. Kotar- kiedy się w przeddzień nie jacllo kolacyi i Cóż znowul nie zabawimy się choć odrobinę. 
bińskiego i Wolowskiego. spało w uieopalonym pokoju. - Więc wytlómacz mi, dlaczego w ok- - Jakiż pan dobrodziej widzisz ratuoek 

Nie dziw, że p. 'l'r apszo wybrał ją na d) Nie wypada pozwalać, aby p. Wyr- nach widzę tu tylko książki stare, a nl\- na tę lódzką nudę? 
swój benefis i otworzył nią... cały szereg, wiczówna próżnowała, a p. Różaliska cho- wet z przed roku, ale nie widzę wcale - 0, panie, widzę tylko jedeu, jedyny i 
tego rodzaju widowisk, miłycb zawsze sel'- wała się pod korcem maku. naj świeższych nowości? to kardynalnyl Kiedy świstawki fabrycz-
cu (i kieszeni) każdego aktora... e) j\ie wypada wydawać żadnycb kalen· Zamilkłem. ue zagwiżdżą ósmą wieczorem i kiedy za-

Bo to, jlroszę państwa, sztuka, która ma darzy lódzkich, kiedy się umie pisać nie· Czyż ja bowiem wiem, dlaczego? . gasną ~wiatła w kantorach, do Łodzi po-
przedewszystkiem-tytuł. ortograflczme. ** winien wjeżdżać tryumfalnie jaki '. chochlik 

I to wyborny tytull f) Nie wypada pill piwa p. Gehlicha, je- - A dlaczego się pan dobrodziej w Ło- lnb geniusz wesolości. Z całym świetnym 
Ileż to snuć z niego można najwspaoial- śli się jest przfjacielem p. Ansztadta . dzi nudzi? orszakiem satyrów i eolów, powioien on 

szych teoryj i dogmatów!... ileż cisuąć etc, etc. etc. . - Bn gdzież się bedę bawił? przebiegać przez nlice łódzkie, zaglądać do 
przykazań i wycedzić życzeń pobożnych!.. ** - Jakto? ... mamy teatr .. . mieszkań, wpadać do restanracyj, rozrzucać 

Mnie się zdaje, że pp. KotllL'biński i Wo- - Bywam w nim raz ua tydzień, ua- wszędzie dźwięki ochocze i tuląc się do wą-
łowski popelnili błąd nie do darowania... Jeszcze jedno: "nie wypadal" zachowa- przykład IV czwartek. Ale powiedz mi pau, .sÓw męzkicb, na usta łodziau wywolywać 
Mając taki tytul w zanadl'zu, mogli byli łem dla pp. księgarzy. co mam zrobić we wszystkie 'poniedzialki, śmiech serdeczny, szczery, sterokil Zycie, 

lll'zecież dla każdego miasta, a nawet mia- zedlem właśnie w tych dniach z 'przy- wtorki , środy, piątki, soboty i uiedziele? panie, niejest pełoem, jehli w jego dlugi~m 
steczka poszczególnie, napisać specyalną jacielem uroim przez ulicę Piotrkowską, a - A wizyty? pasmie, wśród potężnyeh nici pracy i obo-
sztukę p. t .• Nie wypadaJ· .. _, a wówczas że ten przyjaciel jest z Wal'szawy i popeł· - Przypnszczam: niedziele przeznaczam wiązku, nie przewija się złocista nitka 
wplyw ich i sława urosłyhy do potęgi! nil kilka takich grzechów, jak napisanie i na wizyty. \V poniedziałek, dajmy ua to, śmiecbul 

. W mojej głowie naprzykład, która uigdy wydanie kilku książek-więc zatrzymywa- z całą przyjemnością siedzę w domu i ba- Wysłnchałem w zamyśleniu tej oracyi 
Dle była glową komedyopisarza, na to je- Iillmy się to to, to owdzie przed wystawami Wię się z dziećmi. Ale przyznasz pan, że "paua dobrodzieja". 
dno krótkie hasło z afisza: "nie wypadal"- księgarskiemi. we wtorek chcialbym po ",ałodziennej Ilracy I dziś, mimo>toli, wołam w >llad za nim: 
odraz!! uarodzlł się caly szereg moraliza- Przyznaję, żem w te okna, hibulą za- pój~ć si~ gdzieś wieczorem rozerwać. - O, przybywaj, geuluszu Ivesoło ci, 
tOI'sk IC~ myśli ... dla Łodzi, które lO myśli, drukowaną zaJ'zu on , patrzal z obojętno-, - Masz pan restauracye.... . codzień o zmroku na teo nUI I"dół fa-
przez SIto możliwości llrzecedziwszy, mam ści,; zllobserwol" a)ero zakże, iż mój przy- - W których, prócz dobrego plwa, znal- brYll!")" ... 
honol' poniżej przedstaWić: jaciel przeciwnie,-I" zyglllda. im się z wiel- dę iudzi skwaszonych lub w dalszym ci,.-

a) Nie wypada, aby schody w domach klem zajęciem. , ml ILr~ wszakże, jak to I g obrabiających swoje interesyl .. 
łódzklcb ~wietlał tylko księżyc, który zajęcie jego wIr tało. zauważyłem, że - I ... 



ł!l& dotychczasowe gorliwe pełnienie obo
wiązków. 

Zebranie trwało siedm godzin. 
lV. R. 

DZIAŁ PRZEMYSŁOWY. 
t:.ódź, dllia 2/II 1 92 r, 

X Wielkie zakłady przemysło· 
we towarzystwa akcyjnego wyrobów ba· 
welnianych I. K. Poznańskiego - (lowię
kszają się jeszcze i rozszel'zają. Oto od 
strony ulicy Drewllowskiej w obrębie po
siadłości rzeczonej fabryki, wznosi ię od 
paru miesięcy olbrz)'mi gmach murowauy 
3 i 2 ·piętl'Owy o 600 oknach, przeznaczony 
na pomieszczenie nowej bielni i wykończal
ni. Będą one czynne zupełnie niezależnie 
od dotycuczasowych oddziałówodpowie· 
dnich fabryki. Budowa tego gmachn, wy· 
prowadzonego już do pierwszego piętm. 
kosztować ma ol<oło miliona rybli w polą' 
czeniu naturalnie z mechauicznemi 1I1'ZI}' 
dzeniami wewnętrzuemi. 'fe ostatnie, o ile 
są łatwiejsze do sporządzenia, przyglIto · 
wują własne warsztaty mechaniczne. fa· 
bryki p. Poznaliskiego. 'Inne zasadD1cze 
maszynel'ye, jak np. maszyna 110 bieleuia 
sprowadzone bę(lą z Rygi. Do nowe· 
go budynku po wykoliczeniu na wiosn ę 
przeniesiouy będzie jeden z dwo obecnych 
motorów fabryczoych, mniejszy o 4-ch ko· 
tłach. Ponieważ umOlltowanie przygoto· 
wywującej się części fabrycznej zajmie 
sl'0ro czasu, puszczenia jej w ruch spodzie· 
wać się należy uie wcześniej, jak na schył · 
ku lata rok n bieżacego. Opisane oddzialy 
zakladów przernysiowych I. K. Poznaó· 
skiego zatrndnią prze zlo 1,000 robotui· 
ków. W ostatnich czasach firma ta za
kupiła prawie wszystkie place, dotykające 
i okalające dzisiejsze jej tel'ytOI'yum. Tym 
sposobem grunta fabryki p. Poznailskiego 
sięgają joż aż po cmentarz katolicki. 

X Hurtownicy tutej i u tanowiłi na t~
dzieó bieżący następujące c e n y o k o w I: 
t y: za wiadro 780;. IV sprzedaży burto\\ ej 
rs, 9, w sprzedaży detalicznej rS. 9,10 
9.20. 

X Na wiosnę r. b. olIbędzie si~ 
dzie gminy Rsze w zebranie glll 
którem ma być uchwalona nap",'I ' 
bocznych IV tejże gmi oie. 

(; 

urlę

<", II 
dróg 

X Pete)'il "'.« J" donoszą, :i:e IV 
bi 4,/Jym tygodnin w zle państwa roz· 
pau' wane będzie odanie towarzystwa 
popierania przemysłu i handlu , dotyczące 
kwestyi zwrotll cel od towarów ba

'IV e łn i any c h, wywożonych za g1'l\nicę, 
podniesionej przez fabrykantów łód1.kich i 
moskiewskicI]. 

Drogi żelazne. 
X .Moskowskija wiedomosti" donoszą, 

że do komisyi, ntwol'zonej pl'zy mioiste· 
ryum skarbu dla rewizyi u o m e n k I a t u· 
1'y towarów, przewożonyeh ruskiemi dro· 
gami żelaz!\emi , mają być powolani, jako 
eksperci, przedstawiciele różuych . gałęzi 
handlu i przemysł n w tym calo, aby przy· 
szła nomenklatlll'jf była. o ile moiności zn· 
pełną i zawierala nietylko wszystkie na
zwy towarów, przewożonycb , drogami że· 
laznemi, lecz także ich synonimy, używan 
IV rozmaitych prowincyach. Pierwsze po· 
siedzenie komisy i odbyło si~ w dnil1'20 
stycznia 1'. b. . 

DZIENNIK ŁóDZKI. 16 25 

dodatkowy grnntowy Mieszkańcy miast I łowem i ,. ,'I .Iami. Łoki te tWOI'1.ą ramy 
winni ui zczać podymne po polowie: od 13 Z MIASTA I OKOLICY dla ka...!_ I. rzecll galeryi 2·go piętra, 
marca do 13 kwietnia i od 13 września do • w po,'I'odko ~tó~pj ustawiono też organ, 
13 października; opiaty zwane j(ontyugen· -0- oal,rzeciw sa-nego ollsl'za, 
sem Iiwernnkowym także po polowie: od Kościół Wniebowzięcia N. M. Panny na Galerya l·go piętra, znacznie obszemiej-
13 Intego do 13 mal'cll i od 13 listopada Starem ~[ieście wykończa się sto)lniowo i sza od poprzedniej i głębsza, wspiera się. 
do 13 grudnia; wre zcie podatek zwany npiększa. Fundusz budowy powiększa co 0(\ filarach żelaznych, nieopodał glównego 
łanowYDl, połowa w iągu trzecb tygodni pewien czas jakaś \Vięk8za suma, służąc za wejścia ustawionych, Wszystkie ławki na 
od daty 15 marca i reszta także w ciągu przykład i zachętę do dalszej ofial'llo ci. galel'yach, w Z3sto owaoiu do parapetów 
trzech tygodni od daty 15 września. Oso· Dowi njemy się właśnie od prezela korui · ' dębowych na kQściół wychodzących, tl'zy, 
by, opóźniające sil) z uiszczaniem podat· tetn ~ullowy, że pI'zemysłow iec tulejszy mane są w kolorie dębowym. Na 'galerye , 
ków II' rzeczonych terminach, opłacaj:} ka· p. Franciszek Fiszel' złoży ł na tell cel prowadzą cztery schody kamienne z żeła-
rę II' stosunku i % miesięcznie od suruy ua ręce proboszcza ks. K. Szrnidla znemi poręczami, doskonałe we dnie oświe-
zaleglej, aż do cza o zU1Jelnego uregulowa· rs, 100, tlone okllami, a wieczorem gazem, jak I 
nia nałeźności skarbowej, którą tu karę Prze~ otwarciem kościoła . W niedzielę c~le wuętrze kościoła. KI'ęte te sch~dy 
kasy powiatowe lulJ gu~el'llialne przede· o god7.inie 3 ej po poludniu. lllu~i szel'eg mieszczą się w klatkach kopuł llarożuych.
wszystkiem odliczaią z dostarczonych do pojazdów, rozstawionych n" Kowym Ryuku U szczytu dwóch frontowych zalVie~zono 
zaplaty pi,niędzy ; l'ucholDo Ic i zaś opóźnia· i pI'zyłegającej części ulicy Piotl'kolVskiej, dzwony ko~cielne. Caly kościół widn)" i 
jącego się \I,'zez w,as dluższy ulegają se· zunulzał IV rolJliżl' niezwykle liczne zgro· zupelnie bezpieczny zarówno od stłoczenia 
kwestrowi be~ pOlH'zeduich ostrzeżel!. 111t1dzenie uajzamożuiej s7.ych sfer mia ta jak i pużaru-odznacza się prostotą, któ· 

Przemysł_ IIIl8!:ego. O,lbywała się JlrólJl\ on~anu w I'ą dopelUla wuętl'ze kopnly głównej, tylko 
X "Kuryer codzienny" donosi, iż z illi- wykoilczonym j uż kościele ewangelickim .ullbeskami gil'sowemi ozUobiunej . 

cyalywy illsllekcyi fabc:ycZ11ej przesięwzię. św. rl' l'6jcy, na którą zjechali się wszyscy UI'oczystośc i wytll'óbowl\nia organu asy· 
ty będzi A szczegó lowy fi pi s fa b r'y II i za· lIajwybitniejsi ewangelicy nietylko 7. mia· stowala. masa publiczności, która ze sim· 
kladów przemysłowych okręgu ta,lecz i z okolicy. Obecnych też było pieniem wysłuchała li numerów wo.kal· 
IV a. l' s 7. a w s k i e g o. W pracy tej pomiesz. wiele rodzin katolickich z inteligencyi tu· uych treści reli irij nej , \\ yk.'Hlnycll przez 
czone uędl} wszystki~ dalię, tyczące się źn- tej.zej. Zanim przy~t.ąpimy 110 opi .• u jlł'ze· chóry: kogcielny, mięszany i ,Męzkiego to· 
l'obków' robotników, kas chorych, pomocY', budowanej świątyni i l.d.\my '.> '''w,; z Ol' It llrz>,,,twa śpiewacklligo". 
stalli> sanifal'l\ego .Ianych zakladów i t. p, ł'oczystości lli e;l7.ielu"i~"·J 1,,"dJ. ,ntll. a~ \V śI'odę od~ędzie się. uI'oczystość po
Sprawozdanie podobne da możnoś6 dok la· się nam thwilp ~hl1IH hi,:tQI yi jej l o". ta!li .. , olwip,ceni .. kościoła . Procesya wyruszy z ka· 
dnego przeglądu wSllomnianych fabryk i Kiedv po wybu,luWltlllU nowego kOŚCIOła I'licy, w któI'ej odbywały ię nabożeństwa, 
warsztatów, o!'az IJOzwoli na uprzyfomuie- ŚW J .\Ull • oddnniu go do ulytku )louoż, po ceremouii [lożeguałnej, jaką odpl'a\~i pa
nie braków i I' czynienie- pewnyeh inowl\' IlJdl IV kOlicu r. 1884, malr podówczas stor·wikaryusz KI'empin i uda się Piotrłl:ow· 
c· W odnośnych zt\kresach. Ze! ranieUl ' ku,kio łek . na.wet II' połączelllu z tamtym >ką ulicą przed !(ościOl od strony Nowego 

trzebllych matery"lów zajma si~ JVro · okazał Się Jeszr.ze 11Iedostatec~nym dla Ilynku. 'l'am przemówi IV języku polskim 
azeni delegaci. - wzrastającej o:1rdzo _zybko gmmy ewa~l. pastor wloclt\\vski, Zil'kwitz, poc"lljn 

X • Wie tnik fi nsów· ppu,\je uastępu· g~lickiej - za.<zla potl'zeba ro~s~erze?la delegowany clo poświęcenia miejscowy pa
jącą n otatkę, ot rzymall~ od kon uła I' Ple!·.wRzego i ll!\jd .. vlll1elszego koscl pla sw; stor, ROllllLhałer, otworzy podwoje i 
skiego IV Cllic;\"'o: "Ni,- 0<1 rzeczy Zltpe· TroJc)', przeznaczonego dla całej (lółllOeUej wejdzie ze zbot'em do nowej świątyni. Po 
wne będzie don7e~~ III' , zym f!\ U ryk a n. częś~ i miasta, W tym celn wybrano w In· pieśni 'h chóralnych i hymnie religijnym, 
t o III m y tt>ł a, 'lP, kuknl'Y!.Iz" lIi e ~a\Vem o' tym r: ł88~ specyalny konl1tet . bn dow)'. wykona ym pl'zez towarzystwo śpiewllktw, 
deg1'!' ważną "01<; II fa~rykacyi te~o przed. skladają. y ~,ę z lIP· .L . Me~era, Jako l,re. · vypow iedzą mowy z I'1'zed ołtarza ()I\
miotu. W ~I~r 'zech fabrykanci dotąi! kl'- Z~Si\, R. Flllstera., l"ko ~ Iceprezesa! R. storo wie: I.emon z Ozorko\ła i Hole z Ale· 
)'z.l'stali 1. I'U ki"~o oleju łnianego, ale Zleglem kasyera, E. ' l', Neum,ulna pI~nv- k ul1drowa, I'0czem nastąpi akt poświęc~· 
wskutek ,Ii~urot!zaj n luu w Rosyi, zmu~ze . szego kontrolera, R. Fischera, dl'U~l egu nia. Wtedy dopier odezwą się po raz 
ni b) h do wynalezienia innego ekwiwalen. kontrolera, 01'1\1. panów: KIIIl<owi\, Kam· pierwszy poświęcone orgauy, a 1'0 litur
tli , Doświaucze n ia, poczynione z i~dyj. merem, H. p. Friedricha, ś. p. O. J. Schul· gii, elebrowan~j przez pa tora Rntkow
ski m olejem lnianym, nie wydaly pożąda· tza, Modrowa, SI rancha, Rml~ermanna, skiego, wyglosi kazanie świąte~zne ('a
nycll razultatólV; obecnie niemiezcy fabry- Simcllena, e~gerta, z okolICY, zaŚ stUl' Rondtllaler, Obecnych będZie 20·tu 
kanci udają się do Chicago IV celu llaby. (,p. W.enskego, P: Wegner~ I Welllgol . p~storó~v. . . 
cia mate1',)'ału, niezbędnego dla fabl'ykacyi da. ~adto naleiel! do komltetn. ~lIdoll'y I Kartki s~zonowe: Figle WDOWe, pasku
mydla. Jeden z wybitniejszych niemieckich ówczes<11. członkOWIe dozoru k oscleloegu. dne figle zimowe I .k:\l\'al~". p~al:'.l nam 
chemików, po długich badaniach, WYllO' Po zatwlerdzemn plalllt prz~budowy ko· I.'ol·a obecll~, ,lI.ll1 na wt ',,!ll1eJ 1116 k~pry: 
wiedział opinię, że olej, wyciągnięty z ku- ścioła św. 'rl'óJcy: wedlug IJl'oJektn budowo sna od swoJeJ ,zes7.łoroc7;ueJ poprzedmczkl, 
kurydt.y, jest nadel' odpowiednim do wy. nicze~(J O. Gehł!ga, opracowa,oego pl'zez K~'ótko P,ozwol1ła nam CIeszyć Się mroze!ll' 
robu mydla. Wskntek tego niemieckie fa- inŻyni era gubenJlalll ego Prokofiewa-polo· N.le wsplel:any przez cza.s dłuzszy Ś~l!e. 
bryki sjlrowadzają obecnie z Chicago olej ŻOOO kalO\e~1 węgl~lllY . pod rozpoczętą ~u. glem, narazi\.t on wpra,wdzle przechodulOW 
z kukurydzy; niedługo zapewue przyjdzie uowę w II.lllU 7 slerl'llla r. 1889. Odbiór na. szwank clełesn.y, Dletruduy, na gołole
chwila że potrzeba będzie I'ocznie kilka Jej nastąpił d. 7 grudnIa 1' . i89 1, a tym dZI na 'zych ~hodD1ków, ale Cieszył przy
milion6w f utów tego oleju, aby być w s~osobem cał~ pI'zekształc6nie tej świąt.l' · llajmniej ~ędl:ll~ęjszem, z~rowsz~m powie · 
stanie zadość uczynić zwiekszającem n "ię Dl trwało lllespe łll 2'/. roku. Uzyto do trzem, OlOZ1l0SCl!l pokazan ia nosow w fute· 
cilfgle zapott'zebowaniu. ' tego tylko 1D1I.teryalów wylącznie miej- raiach futrzanych na ulicach, uży'Wania 

scowych; wszystkie też roboty wewnętrz· imitacyi sanuy i \l1'awdziwej ślizgawki. 
ne i zewne,trzue wykonane były przeważ· ,Ukazawszy się ual;eszcie, ów oczeldWI~ny 
nie przez fabrykautów i majstrów łódz· śnieg zasypał nas znów odf'azu taką ob fi
kich, Z zamiejscowJ h roboty charskie tością bialych platków, że w kąt pójść 
wykouał p. Roth z W Ql'szawy, malowania muszą stosy I"u't wy(\ollywRnych... z sza
na szk łe p. Kosikiewicz, także z Warsza- poklaka - rogu obfitości... magika Epstei· 
wy, a trzy llardzo piękne okna kolorowa· nal... A wobec tego ujrzeliśmy się wszyscy 
ne ponad ołtarzellI wyszly z z1\klauu Sei· zamknięci w śeianach... wygodnych miesz
lera we Wroclawiu. Czwal'ty lIuiy dzwon i kail lódzkich, Siedzieliśmy w domll jak za
od lano u p. Zwoliilskiego w Warszawie, kłęci, z wyj~tkiem tych, co w wędrówkach 
a nowe wspaniałe organy • mechanizmem po mieście o kaz.iej )1orze' i o każdY!l1 cza
pneumatyczoym sprowadzono z Sch .. eid· sie szukają ~ysków ltlb pieniędzy. Ze zaś 
nitz, gdzie zbudowallo je w słynnej fabrY' 1 pierwszych niema bez ostatuich, więc , mi
ce organów .Schlag i syoowie". Wreszcie mo 48 godzinnej zadYJllki , odspacerowywali
oszklenia dostarczyla zuana firm~ Honl· śmy sumieunie, a dość ttumuie, nasze co
Hczki z Czech pod Warszawą· Koszty ca- dzieuue kUl'SY. Do kategol'yi tych śmia.
łej przeróbki kościoła św. 'l'rójcy pokryją łych i hartownych węllrowców zaliczyć 
składki łodzian-ewangelików, z któI·ych. musimy i siebie, gazeciarzy, narM wiecz
wielu pośpieszyło ze znacznemi nawet o" nie spraguiony wrażeli, a łaknący nowin, 
fiammi. których, jeżeli nie znajdywać, to clJ06 u-

Rzemiosła i I.rzemysł drobny. 
X Wkrótce otwarty będzie IV Peters· 

burgu pierwszy m a g a z y n w y l' o b ów 
szk6 ł rzemieślniczyc h i zawodo
w:rch miejscowych, z przyjmowaniem za· 
mówień, 

Stowarzyszeo hl. 
X Liczlla członków wal' s z a w s.k i e g o 

t o wal' z y s t w.. o g r o d n i c z e g o zwię
kszyła ię w roku ulliegłym o 5 i wynosi 
obecnie 479. Dochodu osiągnięto w roku 
ubiegłym rs. 5,321, mniej, I iż przewidy· 
wano o rs, 528; najllardzlej zawiodły 
składki członkó w, dały bowiem mniej o 
rs. 400 . • W j'datki uczyniły 1'8. 6,285, po· 
uieważ jednak z zapisu ś. p. Jana SpOI'· 
nego wpłynęło 1'8, 659, przeto kapitał to
warzystwa zmniejszył się tylko o I'S, 304 
i wynosił z koncem roku rs. 50,609. W 
czytelni towarzystwa zl1ajdowar] się 24 
czasopisma specyalne ogrodnicze IV roz· 
maitych językach, biblioteka zaś obejmuje 
493 dzieła w 740 tomaell. 

X W ministeryum spraw wewnętrzoych 
opracowane są jnż obecnie nowe przepisy 
o przewozie bydła drogami żelaz· 
u e m i. Pomiędzy innemi, drogom żelaz· 
nym polecone będzie poić bydło przynaj· 
mniej n,a stacyach główniejszych, ponieważ 
skntkiem niepojeuia bydło chudnie, traci 
sily i często na wet zdycha. Prócz tego 
towarzystwa kolejowe obowiązane będą Wystawy_ 
tltkże do terminowej dostawy bydla. X W. y s t a w li :i l' o d k ó w z a p o b i eg ,,-

'rak np. oltarz ufundowal p. Gustaw Lo· patry wać chce nawet IV ... Im'ozie, olniegu, 
I'eutz; k azalnicę -paui SamuelolVa Schmidt; odwilży, ich zmianach i stopniowl\niach ... 
posadzkę p. L. Meyer; dywan przed ołtal'z. Nie było nam więc danem zażywać ze sp 0-
spmwily młode panie, parafianki; koszt o· kojem godnego zazdrości /tt lwme - i oto 
kien pouad ołtarzem umieszczonych ponio· cośmy we włóezegach naszych śródmiej
sla mlodzież, a nakoniec organ sam jest skich dostrzegli. Zima·dobl'odziejka musi 
darem .kobiat ewangelickich". być z gl\tonku teściowych: wpada z jednej X Zapowiedź blizkiego wykupu li l' z e z j Ił c Y c h p o ż a l' o 111 IV Petersbllrgu otwar· 

s k a I' b P a II s t IV a k o I e i t e l' e s p o I. ta będzie w maoeżu JlliclJajlowskim w d. 27 
s k i ej potwierdza się z pewnych , ivódeł, maja. Przyjmowanie okazów rozpoczni e 
jak donosi .Kuryer codzienny". Wkrótce się z dniem 28 kwietnia, 
wyznaczoną będzie komisya ze strony mi. X Rada towarzystwa II'Qlno·ekollomicz· 
nisteryum komunikacyj, skarbn, koutroli nego tatwlerdzila p l' o g l' a In lU i P, (i z y n a· 
państwowet i towarzystwa kolei, dla oce- l' o d o wej IV y s t li W Y , 111 a s z y n, tudzież 
nienia inwentarza i taboru. przyrządów do 'oczyszczania, sortowania i 

osuszania nasion. Wystawa urządzona bę-
łłandel. dzie IV celu obeznania gospodarzy wiej-

X .Peterb. wiedomosti" zapowiadają skich, fabl'ykantów maszyn, handlujących 
z n i ż k ę c e n k a IV y, z powodu dowiezie- i t. p. z najnowszemi i z najłepszemi ma. 
nia znacznych ilości tego produktn z osta- szynami i przyrządam i, tak ruskiemi, jak 
tniego zbiol·u. zagrallicznemi. ::iklad,ać 8ię będzie z dzie. 

. poda~i_ ,sięciu oddziałów, DeklaraCJe winny być 
X 'l'el'mm8 wnoszeOla II o d a t k ó w s ta· dostarczone najpóźoiej do dnia 13 wrze-

ł y c h IV Krółestwie Polskiem są na rok ~nia r . b. • 
bieżący następujące: dworskich gro11towych ZJazdy_ 
glównych po połowie: od 13 stycznia do X lIIiuistel' dóbr palistwa pozwoliI pe-
13 lutego i od 13 lipca do 13 sierpnia; tel'sburskiemu towarzystwu hodowli pta
gl' unto wycb dodatkowych po polowi e: 0(1 ków na zwolanie w tern mieście zj azd u 
13 kwietnia do 13 maja i od 13 paidzier. h o d o w c Ó w p ta k ó w IV Petersburgu. 
Ilik:\ dó 13 gl'Udnia; podymny \10 połowie: Zjazd odbyć się ma w pierwszej połOwie 
od 13 stycznia do 12 kwietnia wlącznie i kwietnia roku bieżącego. Referaty i komu. 
od 13 lipca do 12 p .. idzieruika włącznie. nikaty, które lJędą odcz,ytane na zjeź. 
Włościauie z wsi i o~:1d wnoszą podatki lIzie, winuy b.vć dostal'czone towar7.ystwu 
llomiędzy 15 kwietnia i 15 maj a połowę po· najpóźniej IV dniu 13 marca, 
dymuego i głównego grlllltoll'ego, oraz po-
między l li 'tol'ada i I grudnia resztę wy-
ll1 i~nioDycb podatków i całkowity 110datek 

'l'yle z historyi z gruntu przerJbionej ostateczności w dl'ugą, Nieodgadniesz je-
ślflątyni. duak nigdy, kiedy to • wlladauie" nastąpi i 
ZelVnętl'zuie przedstawia ona czworokąt jakiemi zamanifestuje się objawami. Więc 

o tyluż mniejszych l(opułkach na rogach, 110 mroźnym tygodniu wj'żrzeczonym i za· 
z pośród których wylania się znacznie notowanej jnż zamieci-nastała gwaltowna 
wyższa i większa glówna kopnia. Kilkana· o(hvili z deszczem, I po co? Aby spI'awić po· 
ście stopni wygodnych i szerokich SCIIO' top w jedynych al'teryach komunikacyjnych 
dów kamiennych prolVadzi do glównych wodnych Łodzi-rynsztokach i wytrząść w 
pod woi kościola i tl'zech wejść boczoyell sankach resztę ducha z nieszczęśli wycI! mie
z każllej jego strony. szcznchów, zasko~zonych wodami tak ierni na 

Wnętrze kościoła urządzonQ nie ty lko mieście , Nie mają bo nad słabym ust ro· 
estetycznie i wygodnie, al ze smakiem jem dnchowym łodzian żadnej litości tutej
artystycznym. Nawa dolna, główna zasta· si dorożkarze, którzy u wzięli s i ę, aby po
wioua jest całkow i cie ławkami, do których włokę ciele ną naszą ostatecznie przerobić 
dostęp ulatwiają dość szerokie. pomiędzy na czystą materyę. Osobliwi hldzie, ci 
niemi krzyż tworzące przejścia, chounika· dorożkarze miejscowi I Przejęli się prąda
mi d.1wauowemi zasł;J.ll& na. telTakotowej mi filozoficznemi chwili łacniej i prędzej, 
posadzce ,cal ej św iątyni. Oltarz i ambona, nii zalecaną im Ilbałością o czworonogi i 
dębowe ze zlo~eniami, odpołViaaają sobie ekwipażel... Nie dziw tedy, że bezpośre
zupelnie hal'monijnie. IV oltarzu umieszczo· dnia konsekwencya takiego natrząsania 
no o~ra~, pośrodku któI'ego postać CIl1'y, kości i pływania sankami po wodach Ło· 
stusa Pan~ naj większe robi wraienie, Po· dzi-jest obecna zupełna bezwładność koń· 
wyżej IV szczycie widać niewielki wizel'll' czyn, największym c ieszącycli się szacun· 
nek Boga Ojca, trzymającego lewą rękI} kiem IV karnawałe i-noszenie w kieszeąi 
kulę ziemską. Prezbytel'yum, wyłożone ula- ~ilku cbustek do nosa, gdy jedna mu na· 
łą posadzkI} marmuI'ow:}, tworzy arkada, starczyć nie może, 'l'aki jest koniec ża
wgłębioną muszlę któI'ej zakończa jeden losny miłych, choć złych dotychczasowych 
li czterech dużych łuków , opartych każdy I pociątków zimy ... Gin ie ona niby, a wciąż 
/la w)'sokich kolumnach, zakończonych sty· jeszcze pokazuje nam bezzębne dziąsła -



]U 25 D2JĘNNIK ŁODZKJ. 
;;Je;'(lwne . bruki i niezręcznie przytwiedzo- jący~ jej is1nienia. Wydelegowany przez powtórzenia drugiej częgci plękBego tego nI! siwą perukę -lawiny ~niegu z. dachów zftrz~d akcyzy na mfejR,·e rewizor. oprócz llumeJu. W dllecie z Elsen tein'em (duet spadające. . . I w ym wypadkn WIęC. zu- malego, ale bardzo dokładnego apal·atn z zegarkiem) lIietylko ŃlJiewem, ·ale prawkaj kobietyl" ale bezczeluie z nas drwią- jlnjuowszego systemu do pędzenia okowity, dziwie art y tyczną g.·ą, panna C. obndzOa cej i zaginaj~c~i. ua na I'arol, te~ciowpj- znalazl kadź zacierną, kufy. kadzie fe,·- ogólny zapał IV łuchaczach. l- iemniej 1'0-zimy.dobrodzleJkl . • mentacyjne, słodownię, słoll em najzll ł>eł· dobał się tercet w akcie trzecim, który IV Bał 111 8skowy ua korzy ć przytułkll dla niej ze Ul· ządzenie. Wlaścicielami pomie- niedzielę 110 I·az pierwszy nslyszeliśmy, starcÓW i kalek urządza tutejsze towal·ZY- niouej gorzeloi byli dwaj żydzi, pędzeniem I wykonany w całości. stwo dobroczynności w dniu 6 11. m. IV ZAŚ okowity z.o\\"ał się wykwalifikl1wa. Skoro 1l 01' 1Iszyliśm'y kwe tyę wyrzucali sali kOllcel·towej. lIy gor7elnik. Aparat zlożouo w gmin ie, lub okl'eślai ;lUmeniw muzycznych, należy Zabawa łyżwiarska zapowiedziana na \\illDych zaś od tawiono do Olkusza, gdziu oddać ~pl'awiedliwo:~ dyrektorowi operet niedzielę na korzyść miejskiej stmży u- osadzono ieb w 31'eSZ ·ie, a spra\V~ . oddano ki, "Anu Balcuko i, że IV niedziełnem gDiowej ochotniczej, z powodu zlIJIelnej od· na drogę sądową. Podoboo gOI·zelnia wy- przedstawieniu nie zua~ był o olówka. wiliy a więc braku lodn - oie !loszla do rabiala t5 wiader dziennie. W'sz stk'le pomijane od pewnego cza n nuskutk~l . Odłożono ją tedy na ~więto naj- Peter8bur~_ mer! PI!,yw!·ócon? . do .ży.cia i ~'yk~nao~ blii ze, w klórem zimuo i ślizgawka do- ~łioi. tel. m oświa ty r07.e,łalo km.alO. snmlenllle: Niemi ~ uznania nalezy ~ę ~I-pis7.ą . . .. . , . rom okl'ęgów naukowych rozpol'ządz"oie, :ystom, bl? l ·ącym. ndz al ~v prr:edstawJeolll, Gołęb~ ar.ze .. W .mle~cle nU7:em jes~ \~Ie· dotyczące porządku egzamino w ani a z ?1\1).c~ .slł. bowl.em. tl\lall. Się /t,~oąć 11/\ lu spec)allstoly tludlllących Się . lowle~lem u"'laczy kur sów armaceutycz- w)sokoścl zau~lII~ I god!1U~ .. 1 tÓI0'r.ać 7. cudzych goł~bl .. Jedu"mn z. ob~ wateh .tu. u y c h. Egzaminy dzielić się będą na lIwie el1tuzYA~mem. PUYJ~~o~vaneJ PIII~lIdoullle. ~Jszych" ~vlelkl~mu. ;'\ma.tolowl ~olęb, IV I częśc i: l) " fizyki, minel'alogii, zoologii i ,_~~I1I.ta llIet.oP~lZ~ ! tak ~~k" to br lo v: cIągu bl\lllzo kló~klenO czasll zglll.ęło 18 bo tanik i IV koilcu pien,'szego rok u. 2) n~e~zl e l ę,. olleglana śm,ało,.Ii~zlc moz~ n .~ sztuk. Zaczął WIęC 1I.01~~· , szkódnlka; .IV z pozostalych prze1miotów W klnicu 'roku nifJe.dno Je~zc:~ \lrz~dsta,wlellle: z.wla zezll sobot~ zlapal~o g~ . nl\ ,nO.ląr.r~1I .nezy,~ku dnlgi"go, przy egzaminie ostateczuym, Je.ze.h S) mJl.\t~czUI~ . . 1 gOI. ąco .plzYJ~o\Vana wlagllle wted), gdl ,zastawl.at sldla. Przy- pl'zyczeOl stopnie otl'zyml\ne przez egza- ~ltJsLka )lob} t s OJ u lIa~ p,z~dlu1:Y, o .co tl'7.y \U8ny łll?-Y1.llal Się cI~ I~my, lecz oddać minowanych w roku uierwszym winuy 1 dyrekcy.( z"pewne postamć Sl~ lIIe onlle-g.olęb~ JUż llIe mógł, g~)'z. ł ll s!, r1;edal. Po- być wuoszone <lo protokólu e miuu osta. szka. • S. Kr::. ciągnIęto go do odlJOwledzlalnuśc,. tecznego bez 110\VtÓI·u~0 egzamiuow'lItla. 

. .. .. Profesor W. CzeruiaJew poclnjósl w to- Z CAŁEGO ŚWIATA, Z polowania .. W. pobhzu Łaglewluk na warzystwie · a<lownłctwa IV Petel·sburgu tel'yloryum . sąsled!IIC~ folwllrk?w odbylo kwestyę konieczności ustanowieu!;, IV kawym -0-się przed .kllku dlllanu p"lo\ · I~I ~, 1111 któ- , ohe,u sadownictwa posady u ~'e k LO- "*,, Szkoły ludowe w Galicyi. Obecnie re.m SZ~śCIU stl-zel.c~1V yl'ze~ ilr:,e~ cały .ZI\· I r a, t którego obowiązki\lm by loby udziela- w .. Blej GlI lic)'i znajduje sie 3,777 publi t'zuyeh bdo !,) Iko, .. 3 zllJą~e I dW.le ~ ol'atwy... nie \V i ścicielom sadlhv różnych odpowi~- s"k61 In llQ"'J"'~. " z tej liL7.by pr.y!'.d. 39 na Poza~. ,Pl'zed kilku ~lIIaml, .w k?lonll dnich wskazówek. Kwe.tY1\ ta opracowa- Lw6w i KrakÓ<v. W 13ł6 gmin.dl lIi em .. jeszZub~rdz-N?wy w pos.esyl Bogumila Jhnka, l na bę l lzie Pl·Zer. zarząd t<lwarzystlva i na- cze wc.lo sr.~ól 1,,1 yeh. Stau tcu motn.by \Vylllkł I?OZ:Jł' . DZI~k, wczesnemu ~'atuo ko- I 8tępnie IH'zedstawion:l .do zatwierdzel"a od biedy n",wa( sto,u., kowo je zeze korzystwi nadbleglych .sąsladów spahl. Się tylko 1 rządu. ' nym, gdyb.)' f.htycznlu hr!r .... tyl ... kół, ił. \lo· dach. n.;\ domu mieszkalnym kolPmsty. tra- ,. Warszaw kij dniewvik" donosi, że na wy~cj wyl,,,znllo, ale, lIiestet)·, wi.l .. s.l:ól jest ty J~lezuac7.Ue. .. ,. . ogólnem zebran in rady pa,·,~tl . w ponie- nicczynnYI'h, 7. powoou hruku ii7i.I"zyeicli. D.iś, .N ledoszłe s~moboJstwo .. PI "ed klł.ku dnll\- I dzialek dnia I I lego. mi.da łł!'ć I'ozjla- 1'0 kilku hm.'h, ok'l/do siQ to,lr. zmiaua mi syn Jed.nego z kol.olllstó~v WSI ~ado . tryw:\na kwestya zal ożenla instytutu uslllwy z r. 1873, d 'I'~"" 110 szyb.,et,: .aklu-goszcz, obity pl'zez ojca u ~l lowal SI pO' , medyczuego w Petel'sburgu. . cI.nia s.kólludnwy.'h, lIie yd.ln tak pomyśl-wiesić.. W. tym celu udałdslęb Ink~ Slll·~c1łl 1 nyeh rezult. tó", jaldch ."olennky tej reformy domu I uWI8zawszy szuur o e 1 za o"y . . r :z ó I d k · b· 'I· · .. W te· I T· I Z PIS· MI ENNICTWA s,~ spodzlCw:< l. r d. urzę owe wy -B1.0!;J sOle l'ę.ICę lIa sZYJ~· ~ c IWI.I Je· ... bowiem ~e w r. 1890 ~ Ilowodu br.kn nau. dna~ weszła starsza .slOstl·a desperata I 7,a- \ : _ Przegląd tygodlllowy" ~o ostatn.lego czyei : we wszy tki.h 'ol:regach s7.~olnych bylo poblegla wypadkowI. n~mel't1 wego d.o l?c.zył premIOwy. d datek 164 s"kól IVprnw,'zi" zorgani.owanych, leC? nic - • ~ • - m~eslę. uy, Z!lWl~!~)ąCY. Llalszy ciąg .Po- otwartY..!I, 91 szkól przo" milRiąo przeszlo Pod:raękowanle- I dl ęczlllka. zoologII II-I.~.J. V. B,oasa! w zamkuiętr .. h. lI6 kias n.detatowYlh, dOll"olo. Zarząd miejscowego townrzystwa dobro_ , l l rzekładzle dora zoologII Józefa uss~au , nych le~z nic otwartych; dulej przy 463 .kocZyll~ości, ma zaszczyt podać niniejszem I !lla .. Ze zyt ten traktUje o .stawonoglch" Indl ' musiBnu ohsadziĆ tymo7.llSowo l,oo.d1 ..... do wiauomości publicznej, że III·zy ostat- I .11lIęczakach". . . . czycielsldo o obami niemlljącem i przepisanej niem opróżnianiu puszek towarzys~wa prze7. 1 : .Gazeta roillIcza" przedluz a .do dllla kwalifilmcyi i IV zu;czoej części ni "odpowiadalU komitet cyrkulowy znaleziono nastę- 15 czerwca 1', b. termIII lladsył~nla pr~c jąeellli swcmu zutluniu. Br.l,lo "ięc 600 wy' pujące wkiady: w kancelaryi sędziego po· na koukur, ogłoszony przez Ulą II' dlllu kwnlifil<UlV~nych nauc.ycieli. S on tcn pogor. kojll lII. rewiru rs. 6 kop. 8, w kancela· 22. lutego 1 ~~O roku. ~OU~III·S .tel~ pdwo· s1.)'1 si~ jeszcze w ciągu rolm ubieglego. Ubl'ryj sędZiego pokOJU VI rewu·u r9. 21 kop. łUJe fachol~cow <lo UaJlI~allla. d~leła ~I' ,Ię- te i, ro"ZIl)' nouczyc ieli i nauczyci.lel" b~di to 70, w kancelary i zjazdu sędzJ\\w pol<oju zyku. pols.kllu: .• O uprawIe chemlczne,\ I me- l"skutcl: )lrzcnirsieni. w st. u spoczynl," bądt rs, 7 kop. 81
/.. w zarządzie akcyzy rs. 7 cballlczneJ rO!I". Nagro~a rs. 1,000. prz,y- te?, n.reszcie wsl<utel, dobrow~lnego lub przy. kop. 99 '/.. w kauto l'ze radcy przemysło- ~ą.dzoua będZIe IV calo§cl, b~z 1'0zdz.lelaUl~ musowego ust~JlieDiB, wynosi \V Jlr7." ci~tnem wego p. Heinzla rs. 19 kop. 82'/. , w fa- Jej, tyl~o I,,:acy ~ezlVzględllle dobl'eJ, t . J. trzechleloiem oblicze niu 134 osób. bryce ~Ieyeru.ofIa. r~. ~~ kop. 50, IV k~n- ~~nalleJ za .,st.otUl~,~o~y~eczną dla. prakty- .. "'* Londyn. W.dług doniesień z Londynu, torze gazowni mIejskiej rs. 4 kop. 96/ .. ki gospo.d'lIskle,\. I ellnm konklllsu odlo- ·cyfm chorych na influ e nzę wynosi w r. b. 11/. w lokalu Granu-hotelu \'s . 9 k. 30, w cu- żyć mUSlllUO wobec. tego, ze dotychczas I rllza więcej ni t w rO~lI 1843 lYynosila cyfra kierni \l. R08zkowskiego rs. 6, IV cukierni .G.8ieta",otrzymala Jedu.ą tylk? pmcę, a chorych na cbo l e rę. , l). Stel'lla 66 '/. kop .• IV fabryce braci Lan- duzo pro.b o pI:zedlu~en.le termlll~ ou au- «Kara śmierci. S;d przysięgl~h IV Wie. ge rs. l kop. 62, w kantol·ze p. H. Man· torów, którzy me zdązylt prac SWOIC~ PrZY- I do!:, ·skaznt morder,!Ów slu!~cych, R07.nlię i uaberga kop. 58: w lokalu stowarzyszenia I gotować ua czas. Dopuszczono ~~ te~'a.z Frnneiszka Schneiderów nu śmierć przez po-tkaczy u p. Scheinel'ta rs. 1 k. 40, w re- do kOIl~urs",prace. drukow.ane g(~zlellldZleJ, wiesze nie. ' stauracyi p. Hauke I'S. l kop. 48, w re- przerobione lub me, byl~ odpowlad&ly wa-staul'acyi p. Hau a kop. 91'/., W I'estau- ruukom wymaganym. 

racyi p. Vossa rs. 3 kop. 16, IV restaura· T E L E G R A MY_ 
TEATR i MUZYKA. Bruksela, 29 stycznia. (Ag pln.). Izba = Opel·eLka Strauss'a .Zemsta nietope- większością głosów przyj ęła tl·aktat han· rza" (Fledermauss), oddawna już.na scenie dlowy z Niemcami. 

3 
postępował we(!log jego iyczenia. Przy· 
teJO kanclerz wyraził zapatl·ywanie, że 
wielkie stronnictlvo li bel'alne, jest jak 
bauka mydlana, która jaź pę,kla. 

Belgrad, 30 stycznia. (A~. pl n.). Aby 
ll 'nnąć wszelki powócI do nowych kroków 
dyplomatycznych ze strony celltl'alllo-euro
pejskich moearstw, Obawiających il) Za
machu wychodźców bulgarskich n.l dzi· 
si~j~zy ustrój Bulgal·yi, rząd serb ·ki po
stanowił internować Rizowa w twiel·dzy, 
pozost'lwiając go tamże na. wolnej stopie, 
ale pod koutro lą. 

Belgrad, 30 styczuia. (Ag. pln.) Przed
stawiciele kupiectwa tutejszego wybrali 
komitet i wystosowali odezwę, wzywajątą 
tlo .kladek na ~Io llnych w Rosyi. 
. Bullapeszt, 30 8tyczllia. (Ag. p.l. Do· 

tąd znanym jest wyuór 348-miu deputo· 
wanycll. Wybrano 191 libel'ałolw rz",lo· 
wycb, 54·eh stronników III·. Al,lJlonyiego, 
65·c1n czlonków stl'onuictw:I uieZłlwisłolici 
i 7 -min czlonków grn!)y Ugl·olla. 
Wiedeń , 30 ,tycznia. (Ag. p.). W cza· 

,ie obrad rady państwa uad projektem 
1'eformy programu 118Uk łlrawlliezych 1I:l 
uniwersytetacb, deputowlllli słowiallscy 
żądali utworzenia na uniwersytecie wie
deń.kim katedl·y slowialiskiej. Deplltow<I
ni niemieccy sprzeciwiall si~ uwzględnle· 
niu tego żądania, dowodząc, że utworze· 
nie takiej kateill·y przyczyniłoby s ię do 
rozwoju propagandy slowialiskiej, 

Petersburg, 31 stycznia. (Ag. płn.). 
Sekretarz staIIII von Hlibbenet miauowany 
czloukiem rady paus.twa.-Czasowe zawia· 
duwanie ministe1'yum komnoikacyj po wie
rzono wice·ministrowi komunikacyj Jtl
\Heinowi. 

Petersburg,.30 stycznia. (A~. pl n.). "Gra· 
żdaoiu" donosi, że oa n!lradach odbytych 
JWd pl ' ezydeucY!ł miniska komnuikacyi, 1)0-
stanowiono dla ulatwienia Jlułkownikowi 
Wendryc.howi jego misyi, dodać mu po 
jednym pomoeniku lIa każdy okrąg linij 
kolejowych. 

Petrozawodzk, 31 .tycznia. (Ag. półu.). 
Gube1'nator wydal okóluik, w którym po
leca, aby wyroki sędziów gminuych były 
uchylane, "sędziowie byli oddawani flod 
Sił , jeżeli się wykryje, że sp,dziowie ,.iIi 
wódkę w godzinach przeznaczonych 11;\ po
siedzenia sądowe lub też w czasie posie· 
dzenia. 

Lizbona, 31 sty"zuia. (Ag. łJól.) . Do izby 
deputowanych r7.ąJ wniOs l I',..,jpkt re(luk· 
cyi pensyj ul·zędników i I'odwyż<zenia ,to_ 
py podatków i opiat 0,1 wszelkieh 11!\llie-
1'ÓW publicznych, oraz o ligacyj dlngu rau
stW!\. Rząd nadto propouuje zaczą.ć roko· 
wania o konwel'syę cz<:;ici 1\tI1~U wewnętrz- • 
nego i o zamienienie go ua obligacye u!ega
jące amortyzacyi. 

Lizbona, 31 stycznia. (AIl'. pó!.). Kr61 
oświadczył, iż w obec ciężkiego stanu fi
uansowego kraju, wszyscy i każdy jest 
obowiązany nieść ofia1'Y, w obec czego 
pierwszy ·zeka się j e,luej piątej części 
swej listy Jwiluej i Jloleca pl·zelać ją do 
kasy palistw 3. . 

Rio de Janeiro, 31 stycznia. (Ag. p61.). 
W ' an Paolo wybucbła znowu rewolucya, 
zmierzająca do obalenia obecoego rZ'łdu; 
1'ewolucyę stłumiono. 

TELEGRAMY GIEŁDOWE. 

cyi p. Bachmana kop. 2\, w restauracyi 
p. Libiscua kop. 21, w restauracyi p. Hel;
be I'S. 1 kop. 87, w restam·a yi 1'. Wenske 
1'5. 3 kOJl. 31 1

/., w 'restauracyi p. Schnei· 
der rs. l kop. 13'/., u pana Mel·klas I'S. 1 
kop. 52, razem rH. 111 kop. 5t. 

naszej, z muiej lub więcej szczęśliwą tól Waszyngton. 29 stycznia. (Ag. pln.). obs dą wystawiaua, cieszy się zaslużoną Brezydent HaHsson przysIał dzisiaj kon- Gielda Warszawska. Za laSka we wspóldziałanie w zwiększa
niu środków towarzystwa, skladamy ni
niejszem tak ofiarodawcom jakoteż wyżej 
wymienionym pauom serdeczne .Bóg za
pIać". 

~ poza Łodzi. 
-0-

'" arS7.i/l " , a_ Z początkiem nowego roku szkolne
~o ma być otwal'le IV Warszawie n o we 
: i m n a z y u m ż e li s k i e. Sprawa ta zy
kała j uż przychylną decyzyę władz. Za
[ład pomieszczony będ7.ie IV wynajętym 
okalu prywatnym, n8jJ1raw~oJlodobl1iej w 
,ko licy ulic Leszna, Cblodnej i Ogrodowej. 
' a początek otwarte . będą tylko cztery 
.lasy. • 

Kasa p o ni o c y a d w o k a t ó IV p r z y
i ę g I Y c h w Wal·szawie 'liczy obecnie 
2 uczestników, w tern 45 na prowincyi , 
posiada majątku 22,837 rubli. 

Zam6Sć, 
. W~ród czlonków straty ogniowej ocuot
bczeJ w Zamościu utworzyla się o r k i e· 
tra l'Zemieśl n icza. Składa się ona 
dwu skrzypków, flecisty i klarnecisty , 

rębacza i kontrabasisty. Orkiestra ta 
'r~la w kolegiacie zamoyskiej w czasie 
Wląt Bożego Narodzenia, a obecnie gry
s na zabawaci! i weselach. 

Kie lce 
W ~sadzie Żarnowiec, jak ,10110 i ~Ga. 
ta . kielecka", wykryto tajemną. go

telnł." która od doŚĆ dawna elf zys lO· 
a ła IV dom u, na pozór uiczem nie zdradza· 

y atyą publiczności. W l1iedzi~lę, mimo gresowi nowe OI·ędzie IV kwestyi chylij- • Zoplacono fatalnej pogody, teatl' Victoria był prze- skiej. Pre7.ydent oświadc7.a, że odpowiedż I Z. weksi. król\t.terml'."'. pełnionym. iłę przyciągającą stanowił chilijskiego ministra spraw 7.ograllicznyeh Da Berlin z. WIJ mr. . . : czwarty występ gościnny panny Klemeu- pozwala liczyć UI\ zauawalające za.latwię.- •• LOllllyu I 1:.. • • • • tyny Czo. nowskiej, kt6ra Wtl wspomnianej nie nieporozl1l1lieil z Chili. I. Pary •. '~ I<lU (r . . • . t ,. I R I· d "T . K · 29 t . (A ł) J t .. " 1V,ed.U. II)< tl . 
opel'e ce splewa a oza ID ę. " plel'lvszym alr, s yczlUa. g. II u. . u ro Ż d k . , II jnż akcie widocZllem było, że artystka wie rozpocznie się sesya zgromadzeuia Pl·awo· 'Ił Iln. ~ ,u··,t t!{·e, y już o uZllaniu , jakie pÓpr7.edniemi wystę. 4awcz~go, Kedyw ozuajmi mu o znie 'ie- . z~ p~PII.ry. pa . wOlI ' PaDli zdob"la sobie u łodzjau. Swoboda niu szarwarJ.."h łll 'z"mnsowego uchyleniu LIsty hk""·"'·SJ". Kr. p.ol. • J 

. J • t Rolka IkI:&yezkll. W'sdll,lat.\ • • w grze i śpiewie dowodziła, że pauna C. opłal,y patentowej od bandll1łących euro- ł., po;;. w.wn". r. IS~i . czuJe się w domu, u $iebie,- .a zachowanie pejczyków i zniżeniu podatlm od soli o I.i.ty r~ ... t. <ie'". er}; I A II . się tiumnie 7.ebl'l\llycu slnchaczów - że w pięć procentów. ." .,... ~ll A B. domu tym, u siebje, jaknajdlużej pragl)ęli- Drezno, 29 stycznia, (Ag. płn.). Kró- LI.ty ust. In. 1\ .r,.. er. L . by ją zatrzymać. Prawdziwie popisowym lowa saska zapauła lIa illłl.uenzę· Li.ty ~~ ... ",."ho'hj s"rYI r-dla śpiewaczki i aktork~ jes t akt dl·ugi, Petersburg. 30 stycznia. (Ag. płn.) D~ś 1 .. ,. .. II W nim też dopiem panua C. rozwinęł .. ca- w sobol'ze Petropawłows:·; im odbyło się .. .. ,. III lą finezyę gry T zalety poprawnego śpie- pochowanie zwłok Jego Ce ·arskiej :\Vyso· Gielda Berłińska. wu. Czardasz, IV kt6rym St;-I\USS nie kości Wielkiego Księcia Konstantego Mi· szczędził tl'udności koloraturowych, odśpie· kolajewicza. Na pogrze.bie obecui byli: wanym był Mty tycznie. W andante rytm następca trouu szwedzki i IJrzedstawiciel i charakter węgiel· ki zachowanym był z cesarza niemieckiego general-adjntant całą sumiennością, W' części drugiej (fd- Wel'(lel·. 

B&llkllotl rn"kie &.-UIU . 
n "na fll1l'lt.uvę 

DyakouLo pr,w&we . . . . 

§ka), uie braklo oguia i zapału. Pasaże Barł in , 30 stycznia, (Ag. płn , ). Dziś ee· 
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równe i perelkowate, mimo zbyt wysokie- sarz Wilhelm był IV cerkwi ambaęady ru- USTA PRZYJEZDNYCH. go dla rodzaju glosll śpiewaczki położenia, skiej na nabożeilstwie Żl\lobnem Zl\ Jego Gr .. d Hol.'. )(. FrlInkel z C.gstoełlO\<Y, lL Asch· , . d I d b· k I C 'V I . K·· keua86 I Niemierow ki z Od y, S. Ludm i J. 
sWla czy y o o rej 8Z o e i taralluem esarską Wysoko 'ć ,ie kiego sIęcIa Z.l1ermayer z Kijowa. L, Wortm.nn i J. Kwn • opracowaniu, a wynagrodziły nawet pewną Koustautego Mikolaj~wicza. Wars.awy, M. Br uer • B rUn, li. 'uon.enlidioin nieprawidłowość tl·ylu, który widocznie nie Petersburg, 30 stycznia. (Ag. pln.). l[ini- z-!fugi, -. L~b~lri • Rygi, Freilllt.llll • Eli~& .. et· należy do wybitnych zalet artyslki. Pożą· stel' komunikacyi, von Hiibbeuet, sto OWo g &do, Fa!kiewl<la z Mo kw~. M. s...polzniko" " .1 b Ib . k kó' . d d . 'b I . I b Koal.O"a, ' . Bwam·. Pr~. uanylll. y y . Wlę· zy spo' ~ '~I·zy l"?ZPO- nl~ o po a neJ pro • .l',. uwo nlolly O( o o: H.tllł ••• toull'.I. Luotbu i Dr lar. W r-czynanll1 tegoz trylu, a przyśpleszeme go wlązków z pozostawIeUlem go w godno CI 8."'Y Mnlwl~o.n" II 1r.WY. B .... <lti • W~g·or. i wzmocnienie dopiero przy pewno jui 11 - sekretarza tauu i senatora. \ H~t.1 Victoria. : o.,ch. fi z Ko . u.. ,.Jolie" z tawionych uutach. Drobna to u terka dla Ber lin, 30 stycznia. (A.g. plo.). Izba Ty1iuu, n. I,wow.kl • Eh .elgradu, A Ta ..... 7 śpiewAcz~i miłlljącej sztuk~, a .za taką !liisza sejmn pnJskieg:o .oJe 11\\,\ .dzi~ pl'~- !uKePe~~ri~k~· ~'::'~"BI s' ~~=~IO:ir!,:! panuę C. uwazać chcemy I musimy. Po Jeł" .. kolny do kO lnl~yl, . khldaJąceJ lę I PI.'rko .. ., »: lIermaD z Itv l, W. K"". • I!Qi ... eZ81'11aszlI, przy dźwiękach orkiestry, wr~- z ij' mlu c~lonków. Kanclerz G'aprivi ocl· .t".le . . . . czono pannie C. bukiet od koleiauki-nri- v-er ł zarznt J·llkoby rzą\1 cucillł libel·a- Hol.1 PQI.kl. , Ilberh..tu, B ...... 1 ... . 1 łl1 Il d • . B·k . . bl' I ' ' • WAuza .. r, s ... ·aern ze Z~ -Wol~ B eake • ma onuy, pilili roni owskle), a pu lez-I .n arzllcl~ swoją IVd~; olV.7.em to tron· BruI .. ki - P ... 1o"dl • .llaiu'" Grocltawaki & ność grzmiącemi oklaskami zmusiła ją do I1lutwo włagni~ pmgllia Z01u.i.\ rz:p1, t\by 806"1, Dyuk." ' .. &a. ~1IlL 
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o G Ł o s z E N A. 
T eatr Łódzki. 

VICTORI!. 
\V wtorek. d. 31 stycznia 

EWA 

Teatr 1'ALIA w Lodzi. 
We ŚRODĘ. d. 22 Itycznia (3 lnte

go) b. r. o godzine 8 wiec,olem 

• DRUGIE WlELKIE 

efektowne przedstawi 
tłyonego nadwornego preztidigitator. 
go stuleci., nagrodz:onego orderami przez 

LEKARZ O A SĄDOWY 
Ji'ałłkanoW6ki Józef !{ olasiński 

Piotrkowska, d. L. Kellera 243 nn'wvl.~~ •• '.uł Da rogo ulic Śre-
I I p,czyjmnj e chorych codzi.nnie rano W. Schmidta Nt 33lI 

2- po pol. Biednych 10ł-4 
i w świ~l" od ~3. 

.... Niniejszem mamy ho-

Sztuka w 5 aktach, ~ys~arkid~ V Pr~~~s~ra B E C KER A PUblicznoś~~O:~ ::~~;:;n~~ .I"~ ••• vi!' ~:~bC~BIT:i,'" o~~a:;~t st, tłómaczona z Dlemlec ~ nasze odtąd wIliedzielę otwar- 2 H 2 
te bpd. tylko od 1-e; do 5-e; 2 napa cero 189 r. Byla uczennica ~ ., " B10 rop, JlO.ll.SII 

.. . godz. po południu. fllHn1> B'" 'Ollt. 

Dych monarchów 

francum i muzyk, po.zaklje Pn:edstawienie b~e objdni&ne w językach ruskim. francuskim, memieekllD. '" ~ 
llsieci tutaj lub n. wyjazd. Z udziałelI całeso da. kiego personelu. Z. ! rDdt. 824A (HoBYil :tU 119) 6y. 

Wiadomogtl w skI.pie pana :f.Lu.lewi- l FI b J1.BHZUlIoe UMy' 
osa róg nlicy Wid.ewskiej i laegtellllo·.IPrze<lIat"wi"oie sld.dać 8i~ b~ • czterech oddziałów nowego programu. lJo SC er. npUBaJl..lIeZa1l\ee JIYJlOBlLRy 
nej. PIERWSZY RAZ . B Scbatke. SaKll.JOąalO1l\eeCII B'" auR.UU-

Agent Zaczarowana nieczara Alla-Kadawra Kadiwm-Si- enda, 170-3 xpacOKD, u 01\1>oeUHOe 130 

l' 1~=~!!!!!!!!!=!~I:~~:~~e!in Ron. ua YAoBlIeTBOpeuie potrzebny jest na m. Ł~dż. i tysiąca i jednej nocy. Na zakończenie tego oddzial. prz.dstawione bę~.ie li Mapl<yca I1oHca. 

okolice \v cel n rozpow8zechDlenlll stworzenie i okazanie pierwszego człowieka , 01\1I0KY IlpO)l.3uaeMYXD 
bardzo' wa:i:nego i łatwo' t . . lllp.:)Ud,eT<OU~ MOlRUO paSCMaTpllBaTb 
aię umieszczać artykułu ~eCIlIIUC2a"'-1 a t"kie tnaleta Cesarzowai Pandorn, otoczon6i swojemi niml8IDł . I1pllCTana II Ub Aem. 
go w fabrykach mitologicEuf żywy obr.z przy <lektryc.nem różuokolorowem oświeceni". . ' UUUj 'U',H Ha MlIC'r1I olloli . 
Boką prowlzyą· caly d.mlkl perlOnel Pr. Beckera, Opr~ powyżs.y"? Ilumerów. No ... oś~: pr.ulelion, . o.t.la Da I·ue piętra HOBapa 8 J1.UII 1892 r. 

pod lit. W.II. do pp'. 196-2 Zaczarowane Dolowanie na Ameryiafisiie taczki. I ITaJmantYn~" Cleltryczna da a, :.l. d;rlt:k~:Jd:rr .... ~ ~:.n \~~~~ oy)l.. IlpUCTaB" CylllHHCKilL 
F rendlera w Warszawie. NOWOŚĆ. W trzecim oddziale NOWOŚĆ Sachla. Rest.uracya wyd je codzien- 202 

PIANISTKA ~:y~~uj~ :'::":iie- T a 'i e Ul fi, i c e .1(1 r e tli u :l:.w~ię"i":!~r~r.t.~~i~~~:::.",: 06'L8Bleuie, 
bale I .Iee"ory Ohambu!&.Stub.jka-Peu1ana. albo ncieclb ukotej Odalilki ~ harem~. Wielkie ko_e. CY)l.\!(juLlU IlpucTaB1, C-.1>S)l.a MIt-
e. Plot rko •• k .. . li fantastyczne d"' ..... dez.nie, które pr. )\r. ker. d ..... ł w .f!:."o,. gd .... otrz~m~ Z rutzanowaniem • CY.ll.eli 3 ro IleTpoKoocKarn 
6. "ąjlci. z brOLmy. pl~tru efektowDe wypełnienie od Hedy ... or~fł 0111ame. Na.akooezenle""" •• t ..... 01& :1_ Bereud t- IIroaTiii 3euoooB" Cymou-

ZGUBIONO .,Lułłat"c~k"u IV ,,(lwf,ett'~I' 1;:=========:::;:I~~i lRIITe.ml>CTNBY~~7iJi B(j'" f op. JIo-
. ;:, B • .t(I1l1l b" • O .... B~He1· .... .... t ranWltyczoe do§"i.dc' .ie wYwoływujące we ",.zy~tkich miastach wielką Oka~y(,. 281Iooapn cero 1892 rOJl.a C"J. h-re... POo" u , miodoy publie.~. f oc.ttek o god •. 8 Wlec •..• ko.mec o god. 11. 

--,.,:;:, . b ć d od od 10 B'" rop. JIOASH no Bu-t Ł d . .leJ .. zwykla te-Iralll. BILETY JOoioa. n~ ywa ".0 .,enwe g z. Do sprzedania urządzenie Slolo' lIlARtlBCIKoH 
wydaną. z !Dagis~r~ u .m. o ZI, do 1 po poł. OL dd 3 do do kouca przedshnerua w kas,e teatrq. . lI'ego pOkoju mianowicie; Ju'etlens B'" AOMlI 00.11. ... ~ 
imię Błażeja Gę~C1aka . W sobott. 2:S sIJcz la (II litego) r.~.I,~e~ą~łaIQle pn.e~sJawleule P7r,:!~c!ierlł Q ;J-~h dl·,wiach. J 2 krzeseł obi- oa MlIc~1; xpaoeoia Oy-
Łaskawy znalazca ra<jZY t" t tych skórą wytłaczaną. stól na ,llBUlRUMOe oMy-

takową. w tutejszym magistr~~ Dro 1\ tO/UDa Fabryczno- OB'.bHBJIEHIE. 18 osób, samowarnik z blatem ." " Ul" ''''Vo~:,~:~:::~~:~a ~~iy~ 
,lJódzka. CYJl.e6HhlIi IlpHcTaB'" C.1I9.11.3 lilii marmurowym oraz inne meble, CTaBK3n II J\epesa II 01l1l. 

:::Y,~~;~!i'.~~1~1b.:~'~: CYKeH 3 ro w filii warszawskiego magazynu ~ ~ li n bo I Pyu. - KQO. lIa y-
llrR3TiJi 3eHO"0.", "vm".-I.mc b l'. " lig. nica upe'reosili iJ)puilPu o 

, lBuTe~bcTRylOmiił u... Dzieln" :tU 22. 18~-6 

... .lolJlI l\a 1437 01\lIBKY opOAaaaellYx ... 
20 HBRapa cero MOZOO pascMaTPuBaTb 

Bb rop. JIO,ll911. uo Z WINOGRON KRYMSKICH I1pUCTaBa u ut. AeuL. 
B'" .11.010111 fabryki oa MlIC1'fl ouoli. 

N 36), 6YJJ.en IMPERIAL W H .ll.BHZUKOe UIoIY1l\eCTBO warszaw UBap" 31 .1.. 1892 1". 

"~~;'!~i~;::!.~I~f~~:;:,:::::: i, A)I,ou.a raOKe, Cr.ll., UpUCTa01. CylllUIICRiil. 
: 1110 1j~6e.llK II 611- 199 

7."lżvćl~~t~;2b:~:~::~,~y~ .. ał1:~e~~rl; U ol\lIoeOIlO-e 125 py6.-
Y,llOBJJeT.opeuie ope'reo3ili 06"'Hueoie. 

ZGINĘŁA 

książeczka legitymacyjna 
wydana z tutejszego magistratu 
na imię Aleksandra J ankiewiczR. 
Łaskawy znalazca raczy 

takową w magistracie tutejszym. 
209 

Dowód za ~ 
:ł'UiIl:ódzkiej w 

';..1:~·~.~-IJlJ,I.II.O<BU"~ OpzexoBoKurQ. 

"i~~~~~o~~~~ll::,w~:'bl ~1;O~III:lI~Cb , U 01\lIUK)" OpO,llaBaełlYx", l: MOlKUO pascMa~'puBaTb 
CY)le6naro IIp"C'l'8Ba U BD )lCRI> 

oa MlIC1'fl onoli. 
,lI;eKa6pa 31 )l,UII 189\ r. 

CYAe60yg HPUCTaB.1. CyWHuCKiii. 
197-1 

OB'bllB.JlEffiE. 
op.e6l1yJj IlpucTl\u", C ... 1III.II.a MII

"'""IDIGBhlX''' Cy.-:eli 3-ro ITeTpoKoucKaro 

CYAe60wlł Ilpllc·rno ... C ... 1I3;18 !lIII
CYJl.eli !I-l'O I1eTpoKoBcxa. 

:KrRln'ili 3elloRoo ... Cy
IlllIKB<)RIJI, ZUTubcTBylOmili U" ro p' 

B'" )1;0)11> N 143'7, 06'L8B .• "·· 
qTO 29 lIoBapa AUli cero 1892 
10 ąac. yTpa u... ropoAlI JIo-

110 BH.II.seBcKoil y ł uilll 1rL .1.0-
110,ll'" N 1437 (BOBHB .Ni 36) 6y. 

opO)lauaTbOIl ABUlKlIKoe H~y. 
IIpl108A.lelEalI\ee )l.aBII,lly 

neu"e",y. a8J[.1IO',alO.1l\eeCU B'" 

TOwarzy8twaP•ł'il1."'lrikO- I .. __________ _ 

wego na zast&w l'uchomości, 
ulicy Zachodniej N 31 zaginął. 
strzeżenie tirobione. 211 

llru8TiJi SeROOOB'L Cywoo
lIIuTeJ"CT~l'!Omill B'" rop. JIo

B'" AO>l$ ~\ 143'1, 00 ... 9 

Illlep(:TBUYX'; .naue.llll H oll1>ueUBoe 
pr6. - KOO .• na Y.ll.OBlIeTBope

IlpeTeusiii lIloiicea UUllqeBCK&rO, 

Do SPRZEDANIA 

W dpbrack liutnowskicb 

44 sztuk 
wołów opasowych 

Od 1 

27 HUBaps cero 1892 r. 
11'" rop. JIoAsu 

y~H1\1> 11'" AOMlI !I!~u i~K31 1 ~~ob6~~P:'~~~;~:~~'~~b 
Xa 1437, (Hollyj! :tU 36 

OnnOb u ou1>oxy npOJl.uBuelolHX1> 
opeAKeToa ... MOlROO pascMa,TpUBaTb 

CYAe6uaro Hpuc'ral\l\ H B'" ileDł, 
OpOJl.alRU Ha Alton 011011'. 

. aaaaps 14 },UJl 1891 l'. 
J1.e~·. npoA3BuTbca AUUlRHMOe 
lI\eCSO opuoa.J...1Jclj!amee 
1\Y. aaKJUO'lUJ01l\eeCB a ... 

CYAe6nwll llpllCTan ... Cyllluooxili. 
2441 

O.laTbll u mBeliooli l/amuull u uąb·I ' ... zvstkich 
oewlOe 176 py6. - KOIl., ua l lipca 1892 tlo WYi\AJĘCIA 

pięć obszernych 
pokoi i kuchnia 

. 1"~A·"R(meRi~ upeTeoaiii 10cH08 
a1l8l1ClIaro. 

OnHcb II 0~1I0Ky 

1~~~~~~~~~~~~~~I:~1łx: OpeJl.l/eToB'" 
~ y Cy,lle6uaro Il pucTns8 

AeB' opoJl.azu ua l/1>cT1I 
,lI;eRa6pH 31 A. 1891 r. 

CYA~60Yił UPI!Cl'ąąl> Cyljllląc~i!t. 
1118-J 

OB'.bllBJIEHIE. urJer 

parteJ'ze w dOlllu Daro~nylll. 
ulicy Zielonej i Spacerowej 

lIa mleszkanie, kantor. 
l'tc. Wiadomo§ć u właści-

2557-12 

ma zas2;czlt pl'zypomnied swym odbiorcom tutejszym, iż pre nn
merat~ na miesiąc luty r. b. jak i dalszą ,pl~yjmuje własny Kan
tor w Łodzi, 1'rzy ulicy Piotrkowskiej ]ii 287. Kantor powyższy 
również jest upoważniony do prz.vjmo~aoia ogłoszeń do "Ku r.iera 
Warszawskiego." Dla dogodności stałych prenumeratorów urządziliśmy 
rozsyłkę "Kurjera" do domów w mieście, według adresów nam wskaza-

':I.~:r.,~:~nu~:'!~l~~~~:" l lIyoh. 159-3 

Az~wst~· n~ński Bank H~nul~wy 
Agentura w Łodzi 

wiadomośti, że bilety loter'yi dobroczynnej 

na korzyść dotkniętych głodem 
158-3 
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