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DZIAŁ PRZEMYSŁOWY. r
farbOWanYCh na kolor adryanopolski - po . polączenia jej z drogami: bal~ycką, war~ I rubli. Nowa instytncya bęll~ie mogłA 1'0' 

l rub. kop. 85 w złocie od puda. 2) Moc szawsko-petersbarską i mikołajew!lką. bić taniej wszelkie opemcy6 na zl\gl'anicę, 
tego postanowienia ma być rozciągnięta X "Moskowskija wledomosti" douoszą, raz dlatego, że ma ,kapitały na tall~zy pro· 

•• ódż cZllia 4TII 1892 r. na wyroby bawelniane, wywożone przez że s Ilółk a frauc u ska stara siQ o· cent, a powtól·e, że mając swoje wła ne 
• . . . granicę europejską, IIrAZ na takież wyr!)· otrzymanie koncesy i na urz~dzenie dróg I oddziały po wszystkich większych min· 

X R u c b p r z y w o z o w y tutejszej by, wywożone do Rosyi (przez granicę żelaznycb wązko·toro ch w Rosyi. stach, jak: Lonrlyn, Pal·Yź, Lyon, Mal·sylia, 
stacyi townr?wej wzmógł się znacz!lie w morską i zakaukaską lądową) i do Cbiu. !land e '. Geuewa, Konstantynopol. Rzym, Wiedell, 
miesiącu U~I głym. W szczególnoś.cl nad- 3) Zwrot ceł dokonywany będzie za pomo· X W tych dniach jak donosi .Gaze a Petersburg, Moskwa i t. p., będzie mogla 
chodzą koleJ~ du;te tr~usporty mąki, z Ce· cą wydawania osobom, wywożącym za gra· handlowa", z a IV i e H i I w Y P ł a t y wła· konkurować z tutejS1.emi bankierskiemi in· 
sar8twa, co Jest właśOle przyczyną braku nicę wyroby bawełnil\ne, zamiast got6wki, ściclel składu pajlieru I)rzy ulicy Sto·Jer· stytucyami. Jeżeli jeszcze .Credit Lyo· 
pop tu na. zboże, stl\le not~wauego . w kwitów specyalnych, przyjmowanych na skiej M. W. Pasywa wynoszą okolo nais· zajmie siQ dyskontowauiem weksli, 
sprawozdaOl.ach z .targów tutejszych. WIe· rllcflunek przy opłacie ceł ód bawełny, o 60,000 rubli. natenczas oddać może wielkie uslugi dla 
lu obywateli ok~hcznych. k~órzy. dotych· tl·zymanej z zagranicy. lIIinistrowi skal" X Ministel'yum lIóbr pali tI~a, jak wia· miejscowego handlu. 
czas zaol/!\tl·ywall stale targi tuteJsZ1l, o· bu pozostawiono wydawanie przepisów 110m o \Irzedsiębierz~ cały szereg środków PodatkI. 
becnill dostawia swe zb~że ~o innych lI.liast, szczegółowych tJ porzą ku, w jakim m" być z a p o b i e g aj I} e y C h fa łs z w a u i u w i:1 X Ogloszona dnia 14 maja 1890 roku 
z~łaszcza od~alonych więcej o~ s.tacYJ ~o- dokonywany zwrot ceł i o nadzorze nad zagran iczllyc h. Pr6cz badania wiu Najwyżej zatwierdzoda ncbwala rady pań. 
lejowych, gdzie . zapotrzebowaDle Jest WI'}' tem, aby towar'y, 011 których clo zwrócono, zagl·anicznych w laboratoryacb specyal· ątwa o d o d a t k o w y m p o d a t k u 4 O 
ksze i ~eny wyz~ze. . były rzeczywi:l'cie wywiezione zagra u icę i nyc Da komorach, wkrótce ~tauolVioną kop. o d li u d a r a f i n a d y w głowach 

X Kllk~ komlByonel·ów tu te.I s.zych fil· nie powracaly napowrót 110 Rosyi. będzie ścisla kontrola nad składami hUI·· i kostkach, lumpu, pudrn cukrowego i t. 
br~k wełulanych rlotal"lo w kOIl.cu. roku towemi, w celu zapobieżenia fll.łszowaniu p., otrzymuje moc obowiązującą od l· go 
nble~le~o do bal·dzo. oddalony~h .'!" ej s c o· Drogi żel zne. win po oplaceniu eli nich cia. września. Sposób ':ciągauia tego podatku 
w o s C I S Y b e r y I. Przywlezh ont stam· X Ogólne zehl·auie nadzwyczajne akcyo- X Rozpatl·ywaną jest obecnie także · jest pozostawiouy ministl'owi skarbu, któ. 
t4,1 ~I'oro obstalunków ua tallsze w~roby naryuszów kolei warszawsko·t-rdspolskiej, kwest,y" rewizyi calego systemu pobiera· ry wskutek tego postauowił wyznaczyć 
wehllaue, które> wysiane uąllą z ŁolIZl na odbyte w ubiegły poniedziałek, jednomy;;l- nia o I' ł a t ok r ę t o w Y c b i p o r t o· komisyę pod prezydencyą dyrektora da. 
sezon nadchodzący. . nie przyjęlo ustawę i regulamin u o IV ej w y c h, l\ glówlli~ "Inawę ur6gulowallia w partamentu dochodów niestałych p: Jel·mo-

X Czyta~y w "KUI·yerze codZiennym:' : k a s y o s z c z ę d n o ił c i o w o· z a p o m o· .iakn~jkról.szym cza~l~ oplllt kougulal'llych, lowa, do kt.Mej to komi~yi zaproszeni bę • 
• W ostatlllcb cza~ach w lIel)al·tam.encle g o IV e j lila pracujących lIa kolei w,u·· które przy obęcnym ich stanie wywiel'ają dą prócz urzędowycll pl'zedstawicieli także 
dróg zelazl~ycb .zlozollo Jl1:ośby od róznych szawsko· teres~olskiej i upoważnilo radę wplyw jakllajzgubuiejszy na rozwój ru · rafinerzy według wskazówek zarz~dzl\ją. 
08.ób o Ulłzlel~llIe konce,y' na budol .ko. zarząllzaj~cą do poczynieni/!. zmian i uzu· skicb stosunków handlowych z pOI·tAmi cych doclJodaOJi akcyzowemi. Z Wal·sza. 
leI od Ł o d 1.1 lło. K all s z a; o~ Łowl~za pelniell, których zaprowadzenie IIzna za zagraoicznemi. Wiele ruskich przedsię· wy zaproszony jest p. Józef Natanson. 
prze~ Łód~ ~o ~ahsza;. od .Ło~zl do Zgle· odpowiednie przy zatwierdzeniu ustawy hierstw parostatkowych, ze względów osz· Obl·ady komisyi l·ozfJoczną się po kijowo 
na I. PablalUc I o.d. SklerlUewlc do Nowe· przez ministra komunikacyi. czędności, lIie cuce posylać swych statków skich kontl·aktacb, t. j. na pocz!ltku m/u·. 
go.~lIasta ual\ J:'lhcą. ~ tyc~. czt.el:ech X Według wyllanego temi dniami przez nawet do takich pnrtów za.gr:\Diczuycłl, ca. Dziej! jeszcze nie jest ozuaczony. 
proJek.tów tylko .Jellen IIII.a110wl<:le pr~Je~t dyrekcyp, kolei warszawsko - wiedeilskiej których odwiedzanie loylqby bardzo pożą· Przemy8L 
oduogl od Łollz, do Zgierza I PabianIC rozporządzenia, k a n d y d a c i d o w s z e I· dalie ze Iyzgl~du na interesy bandiowe. X T o IV al' z y S t IV o a k c y j n e k o-
otrzymał przychyluą decyzyę". 4 k ie h p o 8 a d, tak w sluż!)ie }Jiurowej, MI\ być wydane postanowienie, że tlltki f' a lu i h n t c y n k o w Y c h, dawniej 

(}la.' jak i zewnętl·znej, będą przyjmowaui nie· ruskie, pływające nil wodach zagrauicz- v. Kramsty, sąsiadujące ze. swą kopaluią 
X' .Moskowskija wiedomosti" donoszą, inaczej, jak po odbyciu odpowielIniej prak· nycb, przy każdem olllviellzenill portu za· węgla. .MOI·timer" z b. I·ządowemi kopal. 

że mini"te l·YulU skarbu przelIstawiło radzie tyki w wydziale telegrafu. grnnic~nego o(lł~cać będą tylko podatek uiami nl\ Redeoie, traktuje z obecnemi 
państwa lIastępujący projekt z IV r o t u X W b u d żec i II li r o g i ż e I az n e j trzyrublowy i oasLępnle 110 kopiejce 011 właściciełami pp. Bzewcow i Derviz o ek-
c e I 011 materyalów iytych do wY I·obn war s z a w s k o·w ł e d e Jl8 k i ej oa rok tonny zawartości okrętu. sploatacy~ kOllalń na Redenie. Pouieważ 
towarów bawelnianych, przy wywozie to· bieżący dochody p.rzewidziaue są w sumie Ple n ll\d ze l k r e d yt. warunki, jakie pl·opouuje akcyjne towa· 
war6w tych za granicę. l) Przy wywozie lO mil. rubli, a wydatki IV sumie 7,270,800 X Poważua instytucya kredytowa i ban· rzystwo, są dla. nowonabywców korzystne, 
zagrauic, towarów bawelniauyclJ wyrobu rubli. kierskl\, a mianowicie filia. znanego w ca· przeto ngo o odstąpienie kopalu wymie· 
krajowego, w celu poparcia tego wywozu, X 2al·7-1łd kolei warszawsko· wiedeńskiej, lej Enropie .CI'edit Lyonoais· zaczyna uiouych między interesolVaoemi strollami 
zwracają się cia, zaplacone za materyały wyzll~czył rubli 200,000 na budowę dzialalność swoją w Odesie. Na rogu wkrótce Będzie zawarta,. 
użyte do wyrobu tych -towarów, w sto· i U1-~ąllzenie na stacyi Skierniewice po· uliC RYlDarskiej i De· Ribasowskiej UI·Zą· X Właściciel fabryki cukru Meyzner, 
sunku następuj'lcym: a) 011 pl'zędty, tn· mocniczych warszta tów mechanicznych, w dzone są jui wspaniałe salony na biura. jak donosi .Gazeta haudlowa·, otrzymał 
dzież tkanin surowych i biełonych zwróco· których dokonywaoe będ mniej~ze napra· Dyrektol·em będzie W. Mattei, były wice· pozwolenie ua utworzenie t o IV a r z y. 
na będzie po l rub. kop. 30 w złocie od ~y tabor. dyrektor tejże iustytucyi w Londynie, po· s t V( a a k c y j n e g o ze swych fabl'yk 
pnda; 6) od przęllzy, tkanin farbowanych X "Peterb. wiedomosti" donoszą, że Olocnikiem dyrektora D. Kamerini, a gló· wraz z należącymi do nich folwal·ka.mi. 
i drukowanych (prócz farbowauych na ko· istnieje projekt p r z ed ł u ż e n i a c a r s k o· wnym buchalterem A. Teu. Kaucyę .Cre· X W tych dnil\ch sąd bandlowy war· 
lor adryanopolski)-po l rub. kop. 50 w s i e I 8 k i ej d ro g i ż 6ł az n ej od Pawló· dit Lyouais· już dawno złoży I w banku szawski na prośbę, p. Teofila Seidlera, o· 
złocie od puda; c) od przędzy i tkanin, wska do Witebska Inb Smoleńska, tudzież państwa IV Petel'llburgu, IV ilości miliona głosił u p a d łoś Ć firmy.Krall i Seidler n

• 

10) Ca y urok mllo~cl jej rozwla si '} okrutnie:-:-skąd at leen wie zieć mog a?-:-Czyż doty ' aly g owy bl·ata , a ramiona. ramion 
Carxnen Syl:va. Chwyciła snop bujnego żyta, a w ręku by '1'om ją zdradził. Któż nl\ całym liwie· Mal·tyna, który stał tam pocbylony i do 

D E F I C Y T. 
(Dalszy ciąg - palt·z Nr. 24). 

Ternora stała, śmiertelnie blada. ZrM.u· · 
miała, że odgadł jej tajemnicę straszną i 
nie odepchn~ł od siehie jak grzesznicę, jak 
~brukaną błotem, z którą nikt nie chce slę 
~ż zadawać. Ale inui. Co też inni uczy· 
D1ą? Z podwójną silą będzie odtąd praco· 
wała, ażeby oszczędzić co>1' na czas, kielly 
będ zie mnsiała ukryć się przed wszelkiem 
ud zkiem okiem. Postanowiła nie powie· 
·zyć nikomu smutku swego, a nikt też o 
tyle się nią nie zajmował, auy tego smu· 
tku dopatrzeć. Postanowiwszy tak, otwo
rzyla szafę, wyjęla plaezczyk i kallelusz i 
yszła za robotą; pod szeroklem ronIlem 
~wó~k!l wokolo· oczów wydała się jeszcze 
l~mlłleJ8zą, lecz orzeźwiające raune .110-
~e~rze zabarwiło twarzyczkę lekkim ru-
lencem. • 
. W przeilliclnej dolinie na łące pochyli la 
lę, aby zerwać kilka kwiatków, gdy uj· 
zala. nBraz kogoś lezącego w tl·awie. 
dumlona pode szla cokolwiek bluej i po· 

.nala rr:oma, który leżał z palającemi po· 
Iczkaml blyskawicą W. z41lonem okn - i 
lośno mówił do siebie: 
. -. !,athleenl Kathleen przecież ona 
lękDleJsza od tej wiejskiej dziewki. Ka
hleeu. kocua muie. Tak, powieuziała mi, 
e, ';DOle kochal- I roze§m~ał się radośnie. 

] emora wyprostowała glę. Bezgranicz· 
a pogarda wykrzywiła jej lista, a n8 
lI'arzy o.iad l nieublaganie slIrowy wyral.. 

pozostl\la jej goła sloma. Bóstwo jej ser· eie móglby znać jej tajemnicę. Cały dzień ucha szeptać jej zaczął. Głowa jego sze· 
ca, piękny, dumny i odważuy 'I'om leżał pozostawala pod wpływem tego spojrzenia I'oka była i dnża, czolo inteligentne, co
tam pijany, zd l·adzał bezwiednie swoje j:lk drzewo, przez które piorun IlI·zeleci; ko/Wiek wystające, twar~ pkoloua pelną 
myśli i mógł taksamo wymówili jej imię, uie spali go, lecz czamą blizuę zostllwi. .brodą, cera młodzieńcza i świeża. WieI· 
jak tamtej wyml\wiał. Nie czuła do Ka· kie ciemne oczy pl·zeuikliwie, choć z do · 
thleen nieuaw ' i; mogła byla iść do niej V. broci~, na świat Illltrzaly i zdawalo się, 
ostrze~ ją I uratować przed uwodzicie· że nic nie ujdzie bystremu ich spojl·zeniu. 
lem. 'Postanowiła go nie koclJać więcej, Jak zjawił s iQ bard. Wzrostu był średniego, barczysty, a N}ce 
u nawidzieć może. miał tak ni ezwykle I'ie,kne, iż młode dzie· 

Idąc "lej, przechodziła koło górników, A. wla§nie, że Una ma bronzowe o- wczęta dokuczały mu, że dlatego zo tat 
którzy śpiewając i żartując ~zli do robo· czy, Martyuie, jak liść jesienny, gdy na chirurgiem, ażeby kokietować niemi. I'e· 
ty, nie troszcząc się o uic, jak ci, co się uiego slouce paduie - mówił XIorgan, len l.awsze humom i żartów, przynosi t 
stale n limiel·ć narażają. Niejedeu .diiel· lecz nie otrzymlll odpowiedzi, Letał na z sobą śOJiech we wszystkich kieszeniach, 
uy chlopiec wszedlby chętnie do j~ cbat- wZllak IV altanie z rękoma pod głową, śmiech tak zal'ażliwy, że poważny wik&l·y 
ki, jako pan i opieknn, bo byla piękną, z jedną nogą zgiętą; spoglądał w niebo, i imponlljąca małżonka je~o pani Gweudo· 
silną, pracowitą i szanowauą powszechnie jak błękitne obłoczki gOlllły się wzaje· lina, chętuie, glośno wtórowali dzieciom. 
dziewczyną. mnie. . Przyszli szwagrowie nbóstwiali go, a trze· 

Z całą goryczą myślała o tern, patrząc Wymagać też odpowiedzi byloby zbyt ci najmłoddzy, oświadczył, iż stanowczo 
lIa tych wesolyclJ, poczciwych chłopców, wiele, bo Martyn pochłouięty byl calko· chce także być lekarzem, bo to jedyne go· 
gdy j~j ukochany leżal tam w tl·a'fie ua· wicie widokiem Uny, kt()ra powracała dne i przyjemne zatrudnienie, na co ojciec 
wpół przytomu.v i na los wiatru rzucał jej z domu, niosąc na ręku bliźuięta. Chwila, sllytał go z uśmiechem, czy to nie lepiej, 
uczciwe ' imię. Na drollze do niej prawdo· zanim śliczna po tać dziewczęcia ukazała zamiast ludziom nogi ucinać, przych ,dzić 
pMobnie tam upadł, a jej wszystka krew si~ znów w odllali, to w cieuiu, to sioIi· im z pomocą slowami pociechy i ewau
do .. serca zbiegla na mylil, że Llewellyu "em zlotem obłana, wydawllł:, się p"rze gelią . 
mógł go tak u niej zastać. T,I\k, teraz żywych, ciemnycb oczu, nieznośnie lIługą. Morgan młal iść w ślady ojca i zo tać 
nielTawid'l.ila go, jak przedtem kochała. A. Młody czlowiek całą siłą panował nad so· proboszczem, drugi brat byl marynarzem, 
dziecko, które w lonie nosiła pukało do bł, aby stM spokojnie i nie \ll·zel·wać śli· a uajmlodszy zdecydował się ostatecznie, 
drzwi jej serca i Ilytalo, gilzie jest jego cznego widoku. Powieki mu nawet dl·gnę· że najlepiej zrobi, jeśli uiczem nie będzie, 
ojciec? Zatrzymała się chwilę, aby odpo· ły, jak człowiekowł olśnionemu pięknym tylko tu zostanie, bo tn najlepiej. 
cząć. Promienie słoneczne dotkliwie ją obl·azem, bo pomyślał sobie, jak jego, je· - Bardzo wierzęl - wtrąciła Glady" 
paliły, lecz nie śmillla zdjąć płaszczyka. go własne dziecko wyglądać b~dzie nil jej stawiając nil law~e dwa talHze, jeden 

Naraz staullł ktoś nieznajomy przed nią. ramieuiu. Martyn był lekarzem; dlngie pełny I.rzeką ek, a drugi owoców. Bar· 
Ujrzała, jak się długie, czarne rzęsy po· lata kochał mło<le dziewczę i nakoniec dzo wierzę, zjadać wszystko, co dla iu· 
dniosły i z przejrzystych oczu strzelił ta· wYI' wał niedawno z lIumnych usteczek wy · nych przezuaczone, być I' otym pnez 
ki plomiel' nienawiści, że wszelka litość znauie wzajemności. Niebo otwierało się wszystkich i bawić si'l przez dzień cały, 
ustąpiIII z j~j 8el·CK, bo IV spojrzeniu tern przeli uiemi z calym chórem śpiewających at się spać zachce-wcale sil; nlA dziwi~. 
wyclytała: "Wiem w.zystkp o tobie i:no radośnie aniołk6w. CzekAj, czekaj m,jj l'lIniel Inni tei che, 
g~ ch; wydać, jak t.ylko zechcę." Una usiadła lIa łllwce tak, że stopy jej je Ć. (lI. c. n.). 
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Hol ale' •• l prum)' •• rola)'_ 
X Niektóre domy baudlowe IV Odesie 

otl'zymaly wiadomości. że w wiei n miej· 
scach zagranicą, z powodu zimna, z a 8 i e· 
w y p r z e .. a d aj ą. Szczególniej oplaka
ny jest stan zasiewów w Holandyi i w 
Niemczech. Giełdy zbożowe zagrauiczne 
sI} nieeo zaniepokojone; ceny idą w górę. 

X Poruszony przez dora Karc,la ZawlI
dę projekt urządzenia p I a n t a c y j o 'IV o
cowych wzdłuż plantów kolejo
wych rozwija dalej p. Edmnnd Jankow· 
ski w "Ogrodniku polskim". \V Niem
czech z plantacyj takich koleje majl} zysk 
pokaźny, bo przecięciowo jedną mal'kp, 
z dl'zewa, Dróżnicy mogliby z łatwoścIą 
1,i1nować drzew. zwłaszcza. gdyby część 
plonu byla ich własnością. Należaloby 
przedewszystkiem na jednej :l.e stacyj. po
siadającej najlepsze warnnki, 70słożyć 
szkółkę drzew owocowych i postawić no 
jej czele dobrego, wytrawnego i naleiycie 
wyksztalconego ogrodnika, który hodowal
by drzewa dla obsadzenia całej linii i za
stępienia przelladłych oraz nauczał (lrói
ników zasad hodowli drzew OWOCGwych i 
dzikiell. 

8low.rz,.."eDIa. 
X NI\ zebraniu członków warszawskie

go t o war z y 8 t w a o g I' G II n i c z e g o w 
ubłegłą Robotę w ybrllno przez aklamacyę: 
prezesem dziekana p, Aleksandrowicza, 
kasy erem p, Piotl'a Hosera (syna). na 
członków zarządu liP, Micbała Muloiail
skiego i Zygmunta Ostrowskiego. Do ko· 
misyi rewizyjnej powołano bez głosowania 
pp, Aleksandra Czajewicza, Jana Zieliń
skiego i Jerzego AIeyera, 

X K a II a p o ż y c z k II w a k G n s e r w a
t o r y u m war s z a w s k i e g o licz,!' 39 u
czestników, posiadających wkladów j'S, 

2.722. Obrot w roku ubiegłym dosięgnął 
rs. 9.747, dochody wykazały rs. 304 lIrze
wyżki nad wydatkami, Dywidendy przy
Z\lano uczestnikom] 2% , Zarząd stRno· 
wią obecnie. 1'0 dokonanych świeżo wybo
I·IIC". pp. Sb'obl, Roguski. Sygietyil ki i 
Stattler. zastępcami są pp, Noskowski i 
Rotycki, kGmisyę rewizyjn'ł ~kład1lj'i pp, 
Nowakows.ki i Skwerkowski. 

Wyk.z •• łeeoJe pr"cm)'alowe. 
X W i n 8 t Y t u c i e t e c b n o I o g i cz

n y m IV Petersburgu ma być wprowadzo
lIa elektrotechnika, jako przedmiot obo
wiązkowy dla wszystkich sluchaczy rze· 
czonego instytutu, 

X Dol rozpatl'zenia przyszlego oejazdu 
hodowców ptaków w Petersblll'gu wniesio
na będzie propozycya z1l10tenia kor s ó w 
b o d o w I i P t a k Ó w IV charakterze prak
tycznym. Na korsy mają być także do· 
(HISZCZan6 kobiety. 

X Koruitet przemysIu t1robnego IV Pe
tel'sburgu wniósl do rozpatr7,enia ministe
ryum dÓUI' pailstwa projekt urządzenia 
ni<ldzielnych i specyalnych wie
czornych kursów rysunków arty
stycznych. 

W)'8.aw)'_ 
>< .Prawit, wiestnlk" ogłosił przepisy 

szczegółowe. odnoszące się do Mposobów 
przesylania przedmiotów na IV y s t a w ę 
w C h i c a g f) za pośreduictwem komisyi 
rządowej w Petel'sburgu. wyszczególnienie 
ułatwień. uczyniooyc" przez rząd dla wy
stawców i wzory deklal'acyj. 

DZIENNIK ŁÓDZKI. 

miast też zal,ełuiły si~ wszyatkie łlłwki i dopnszczają się kradzieży najczęściej dzie· 
miejsca stojące a podiewIlż nie wszystkich ci ludzi ubogich. 
mogły one "omie~cić - znaczna ezęś~ """-....,_..."""'.",. .... _""",...,,., .... _ ... ...., .... ~ 
oeze tniczącej w uroczystogci public7.nośc i PodziękIIwanie . 
I,ozostać musiała nazewuątrz kościoła. Podczas pożuu fabryki p. J;ewkowicza 
Dwie mowy okolicznościowe wyglosiIi znajdOWlIł się dom IV uiebezpieczeństwie- p. 
bezpośrednio potem z przed ołtarza pa- 'l escbicba. który. w uznanie danej mu po
Rtorowie: Lemon z Ozol'kowa i Holtz z Ale· mocy, ofiarował rs. 200 na korzyść naszej 
ksandrowa, Teraz rozporzął się właściwy kuy. Za tak hojne wynagrodzenie wyra
akt konsekrac}'(. dopelniony przez pastora żamy niniejszem p. Teschichowj publiczuie 
Rondthalera. a polegający ua odmówieniu nasze podziękowanie. 
modlitwy i poświęceuiu wue,trza kościoła , Zal"~ąd straży ogniowej ochotniczej łńdz-
Po odegranem I,reludyum na organach, kipj. Ludwik M8IJCI', 
także dOIliero co poświ~conyeh , śpiew chó· "-
ru kościelnego poprzedził nabożeństwo 

mszalne. WszysU:ie galery e, ,lupy i filary Z poza ŁodZI·. 
kogcioła były udekorowane I!'ustownie zie· 
lenil}, li prezbytel'yum i oltarz kwiatami -0-
oraz rooilinllmi egzotyczuemi. Przed ułta· Zgierz. 
rzem zasiedli wszy~cy biol'ący udział w po· Skutkiem niepollly~lnego stanu intere. 
święceniu kościola św. Tr6jcy pastorowie. ~ó w przemysłowych. wielu robotników 
pomiędzy którymi zauważyli limy sUJlerin· IV Zgierzu pozostalo bez zajęcia i zlla
tendantów: Miillel'a z Piotrkowa i Diehla cwa ich liczba. znal.azla. si~ IV bardzo kryty. 
z War zawy - oraz członkowie komitetu cznem polożeniu, Zoua jednego z llajza
budowy, dozol'u kościelnegIl i olilll'ollilowcy możni ejszych fabl'ykltnt6w zgiel'skich posta
otwartej oi wi~tyn i , Po kilku je~zcze I,i~ś· nowi/a przyj ,i ć biedakom z pomocl}, W tym 
niach i psalmach, wykouanych z tOWItI'I.Y- celu kllzala przygotowywllć w kuchui swej 
szeniem organu pl'zez t. zw .• tOWIlI'Zpt\' o goqce pożywienie III" zgiaszających się 
śpiewackie Emanuela· i chól' kuścielny- ubogich. Obecnie korzysta z dobroczynno . 
kazanie o kolicznościowe z Ilmbony miał ści pl\ni Z. kilkunastu IUllzi. Otrzymują 
pastor Ronclthalel'. kt6ry 8ll'eśc iw,zy woni codzieil nil obiad po !lwie potrawy go. 
nieul history~ Jll'zebullowy kości"l " i ZaZna' rące, ~kładają.ce ~ię z kaszy. klnsek. ka . 
czy wszy jej donio.ło§ć dla gminy "\\"Inge· pusty, zupy kartollanej i t. p. Nie,ll\wno 
Iickiej tut..jszej, wymienił w koilcu tycb 1'. Z, kupiła 100 korcy kat,tolli jedynie w 
wszystkie", którzy pl'zyczynili się wip'k~ze- tym celn, aby uie bmklo zalllls6w Uli wy
rui darami du t"k szybkiego wykollczellia żywieuie przygarniętycb I,rzez nią bieda
I)Ożyteczuego dziel a, Zlłwaczyć tu nal eży. ków. '1'0 też zgier ka filantropka cieszy 
że l,rzedew8zystkiem "I\stol'owi Ronutha- się wielką POllUl'\I'uością, tembardziej, że 
lel'oloi . I\l\leiy , l , uznanie gminy ~wange· oprócz niej, nikt uie zaj'łł się dutychczas 
Iickiej łód"kiej za inicyatyw", i IJl'7.eprowa- biedakami w Zgierzu, O,.tatnim cr.ynem 
,Izenie budowy nowego DOlllu Bożego, p, Z. pozyskala sobie w ubogiej ludności 
BlogosławietistwlI superintendent'l M ii II e ..... zgierskiej-już nie wdzięczl\oŚĆ, ;lle uwiel
ndzielone zgromadzonym. znkoilczylo ś r/)· bienie. PI'zed Ilwoma moiej więcej tygo. 
dową nroczystość kolicielną· doiami zmarł w Zgierzu tkacI., pozostawia-
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syer p, Ignacy Uabielski; ~ibliotekal'z p. 
.Tan Kugmiel'ski; sekretal'z p, J alt Hut
kow~ki. 

Regulamin zamierzonego p l' Z Y t o ł k li 
d I a ż e b rak ó w w War s z a w i e ma 
być następujący: tiu pr7.ytu)kll. moglłcegG 
pomiegcić około :lOO osób Gbojga pici, bę · 
dą przypl'owadzani starcy i kaleki ll'uduią
cy się iebl'aniną, lecz w ciągu najdalej 
trzech doi nastąpi szczegółowe zbadanie 
stanu ich zdrowia, zdolnośc i tlo pracy. o
raz sto unków rodzinnych. W razie wy· 
krycia ndaoego kalectwa, iudywidua tej 
klltegoryi będą. odprowau708ne do aresztu 
celem pociąęnięcia. t10 surowej odpowie· 
dzialuości sądowej. Zniedołężniali stal'oy, 
niemogąey istotDie pracować, o ile mają 
kl'ewnyc". którzy powinui się nimi ollie~o· 
wać, zostanI} im powierzeni, tylko istotnie 
opuszczeni będą w przytulku zatrzymani. 
Wewnętrzuy regulamin lila samej instytu · 
cyi Jlod względem nadzol'u, I"JmGcy I~kar· 
skiej. ur.lZ uiyll'""i: •. pensyouRl'zy 110 pe
wuych zajęć. będą później szczegoilo wo o· 
pl'IIcowaue . 

B i u I' o i n f o I' III A .; Y j II e o fi II z l' 
IV Y j 'I t k o w j w Wal'szawie miaio do'. 
chodu blczuie z remanentem w roku ubie· 
glym l' •. 21,070 kOJl, 74 i tyleż wydatk"w . 
Rellllł o entu lIa rok bieżący pozo~talo I'S. 6:19 
kop, 99'/ •. 

Na wspiemuie ubogich, w s t Y .1 z 'l ' 
c Y c h • i ę ż e b r :1 C l' o d z i u 'lo Y ,I o w
s k i c h w Wllrs~\l'ie, jak dono i . Izrae
lita", zatieklal'owali zamożniejSi czlon ko· 
wie gminy ,lu dnia 25 - go stycznia, pkoio 
20.000 l'Obli. Deklal'lleye wciąż na"lywa.i'~, 

Aptek 1'1. w Pru zkowie. p. Peploll'ski. 
wskotek prz}'pacIkowego z a ż y c i a 1.1 ' u· 
c i z n y, po slr:Lqznych cierpieniach ży.,je 
z"kończył. 

N'l stacyi towarowej kolei wiedeńskifj 
robotnik, J"kób Czyżew~ki, licząc}' -lO lat 
wieku, dtl'8t:i1 życie (lI'zej ech any pl'zez 
manewru j ący pl\rOWllz. W ochronce katolickiej PI'ZY ulicy Wi- jąc tt-oje dzieci, które utraciły matkę cia

dzewskiej o!lbędzie się sesya miesięczna pań wniej. Pani Z, wszystkiemi I,emi dziećmi 
opiekunek w niedzielę dnia 7 h. lO" o go- zaopiekowała się, oddając ,Iwoje starszych \\' L b'" LubU ... 
dzinie 3'/" 110 I,oludniu, ' n .lOie miejscowi knpitali~c i po-

I,ewuei ro"zin"" której zobowiązała się Iv,, 'el' l' ł" I' l' t . . 
SzczAśliwa operacya, Przed kilku <llli-- ' ,,~ "I , I zali Jal' za ozellla sa 1 ICy acnneJ. 

y " płacić za utl'zymlllli~ wychowalic6w, .,aj· P I b .. 'kt ó' mi. IV tuteisze; lecznicy pl'ywatllei. I'.oko. k 010 110 zamierzają "rolJe ' sw 1 urzeczy· , , ' mlodsze dziecko. rocznego chlopczy a. wzię- . ' t . ć . . lilk nano ŁruIlnei operaeyi Ila okll koloul'uty z . ch .. ó' WI. Ol W porozunllenlU ze sp ą, Z(\-, • la do sieoie I wy owu]e le na r WOl ze ki d' I b I 
okolicy pQblizkiej, który 011 lat cztel'ech swem czworgiem dzieci. TlIkich więcej I . u llJęCą 001 arl. 
pozbl\wiony był wzroku skutkiem katara- Pet,er8bur~. 
kŁy. a jedno oko zaniewidzial już dosyć Piotrków. Odnośnie do nowego pI'awa o koloni. 
dawno, drugie pokrył zaciemek (trzed kil- W zeszłl} sobotę odbył się (logl'zeb ś. p. stach obcokrajowych . Ruskaja żyźII" sly-
kn laty, Po zbadaniu oczu. lekarze orze· Józefa Gampfa, do niedawna asesora far- szał a, że wkl'ótce będ~ os tatecznie opra
kli, te katarakta na oku. Ilienvej nią ,IG' macyi guberni piotrkowskiej i w/aoiciciela cowane i wn iesione do rady pallstwa pro· 
tkniętem. dujrzala i może być usuniętą apteki w Piotl'kowie. P,'zed rokiem nległ- jekty. zawierające środki o g r a n i C. z e· 
niezw/ocznle, Opel'llcya. dokonana pl'zez o- szy chorobie ś. p. GllUlpf zmllszolly był n i a d a l s z e g o I' l' Z Y P ł Y IV U C II II z o· 
kulistę. d·ra Kolitiskiego. udała się pomyśl- wycofa6 si~ z życia llllblicznego. I'l'zedtem z i e III c oj IV II Q P 1t1'1 S t IV a l' II S k i e l! G, 
nie. KolGnista. pI'zewidziawszy. llał okl'zyk jednak czynny byi we wszystkich iUSlytu- Środki te b~d ,) Jll'z " II~I\'szystkiem za~to,;o, 
radości i wZI'n~zony oVllwiall"l. że ruzl'0' r,yach dGbroczYlIlIycb , w~l'ierając je nietyl. wl\ne w guberni wolyil.kiej i w kijowskie.j, 
znlłje. wszystkie )Jl'z~dl1lioLy . Na razi~ lIie ko radl}, ale I willsną kieszellil}. Dzię- oraz IV KI'ólest\\' ie Po Iskiem. Oprócz tego 
pozwalal zllwiązać rrzel,aski na choreUl ki swemu zacnemu i pełnemn po~więcenia ograniczoną będzie kolonizacya zagnuticz
oku, charakterowi, zarzu~any byl Gpiekami nad n,\ w gubel'ni . jekatel'ynoslawskiej, łhlS<l' 
, Z 8alut. Od l,ewuegG czasu , daje się małoletnimi i zawsze wywil}zywał si~ jak- rabskiej i w innych gu6eroiacb połndniu
zauważyć na Balntach. 1,e zamieszkali tam Ilajchluboiej ze swego zadania. Pomimo wych, 
ludzie bez zajęcia wyprowadzają się do in- wielostronnej pl'acy publicznej zmarły śle- ,Prawit. wiestnik" zamieszcza Nalwyż
nveh okolic, dził skwapliwie pGstępy nauki. a spostrze- szy rozkaz, powiększający normę o pła t 

Rzeźnicy tutejsi zaczęli więcej dbać o żenia. swoje nad chemiI} sądoWI} pomiesz. k IV a t e l' u u k o wy c h dla zarządów powia
porządek i czystość w swych jatklIch. od czał często w • Wiadomościach farmacen. towych naczelników wojskowych w Króle
czasu, gdy polieya energiczniej zabrała si ę tycznych". Nic też dziwuego. że tak wie. stwie PolBkiem, Pomieszczenia dla zarzą
do nich, los troulla działaIDość wkrótce wyczerpała dów tych podzielono na trzy kategorye; 

Z MIASTA. 
-o-

Ś Poświęcenie kościoła ewangelickiego 
' więtej 'l'rójcy - zapowiedź którego i 

IH'ogram podaliśmy w numerze wtorko· 
w}'m - zgromadziło wczoraj rano dokoła 
przebudowanego kościoła jeszcze większl} 
rzeszę publicZUGoici łódzkiej wyznania 
ewangelickiego, niż niedzielna próba no
wego organu. Około godziny lO·ej t6 ,stn 
pastorów rozpoczęło nroczystość w sali 
konfil'macyjnej. mieszczącej się obok ko
ścioła, w obecności gremium członków ko
mitetn budowy świątyni. dozoru kościelne
go i ich rodzin. G ile w szczuplej stosun
kowo do obszaru kościoła sali znalazły oue 
miejsce. Po odśpiewaniu pieśni stosownej, 
mowę pożegnalną wyglosił tu po niemiec
ku pastor KI'empin. wikaryusz parafii. 
Duchowieństwo, wziąwszy biblię, rytuał i 
aparata kościelne, rozpoczęło pocbótl pro· 
cesyonalny, kierując się przy odgłosach 
wszystkich dzwonów. dźwięków fanfary w 
otoczeniu cechów i olbl'zymiego tłumu po
bożnych - przez umajone gęsto festona· 
mi. gidandami i lVielicami z choiny. po
dwórze orlłz wrota w okalaj'icych koliciół 
sztacbetach - na ulicę PiGtt'kowską. Ob
szedłszy dookoła cały przybytek Boży-po
chód ze.trzymał się u wejścia dOli od stro
ny Nowego Rynku, Ze stopoi. do kościo
ła prowadzących. Pl'zemówił w tem miej
scu po polsku pastor włoclawski. Zit·
kwitz, poczem prezes komitetu budowy, 
p. L. Meyer wręczył klucz od podwoi 
Iiw1lłtyni pastorowi Rondthałerowi. Otwarł
szy nim kościół pastol' Rondthaler, wpro
wadził wszystkich do jego wnętna, gdzie 
RltawlODO aparaty na oltarzn. Narycb-

Zemsta szewca, Pomiędzy dwoma szew- słaby z natury organizm ś. p. Ga.pfa i do pierwszej kategoryi zaliczoilO mieszka
caJni. zamieszkałymi IV miasteczkn Rzgo- stała się przyczynI} przedwczesnej jego nia skła(lające się z pięciu pokojów, tl,o dni' 
wie, o!l lat kilku panuje uienawigć i każ- śmierci. Sympatya.. jakI} się cieszył Zll g.iej-m.ie~zka~a. c~teropo~ojowe. ~o trz~
dy z nich, pl'zy lada spoRGbności. wyrzą- życia. najwyraźniej zamanifestowala się po Cle], naJnlzsze~-mleszkallla, skład!\Ją~e ~I'i 
dza przeciwulkowi naj l'o:&mai tsze psoty. jego zgonie. Ośm wieńców. złożonych Dal z tr~ech pokOJÓW. ~a k?mt)l'ne. bez SWla
W ostatuich czasach ~zewc X, dowie,lział tl'Omnie od rozmaitych instytucyj, 1\ mię- tI.a I op~łu. IJl'Zezua~:&a Się r.o~zllle: ~). dla 
się, że nienawidzony przezeń kolega Gtrzy- dzy niemi i od warszawskiego to warzy- plerw~zeJ katel!:0rY.I, IV ml~JscoIVOSCI~~h 
mał obstalunek na trzy pary obuwia. 'l'rze.1 stwa farmaceutycznego oraz tłomny pogl'zeb, ~.go I zędu po 4~~ h .• lI·go Izędll 30.0 I •.• 
ba dod ać, że tak duży obstaluuek rzadko pomimo jaknajllieprzyjaźni.ejszy.ch war~n· I m~~ ~'ztdu ~ :> r.: ,~ dla dl'llgle~ , ka
się zdarza w praktyce szewca l'zgowskie- kólV atmosferyczoych, potwlerllzlły uczucia. ~e~ol)1 ~IIw mleJscol\osclach .li-go IzęlIu 
go. X. więc zapalal jeszcze większą nie- jakiemi za życ ia był zmarły otaczany. 41's,; -go rzędn 21~ ~'s. I rv-g~ ~'z ,
nawiścią do kolegi i piel'lvszej nocy ze- .Tako kolega niemniejszą cieszył się sym- d~ ~OO I·S.; .c)cldla~statllleJ dkategor~1 1 w 
mści! się sl'ogo na niw, Zabrał mu IV.1r. patyą. czego dowodem, że nawet z dal- mJeJscowoŚCUl I ·g.o I 'Zę U )Jo la9 I'S., 
Hztat i wszystkie kopyta. Ponieważ robo- szych stroll guberui przybyli na pogrzeb rv.g~ rzędu 150 rs, I V·go rzęllu 90 I'S, 
ts hyta IJi!1l8 a pozbawiony narzędzi szewc koledzy i wspólnie z członkami różnych roczll1e" . . 
nie mógł icl; na razie dostać. obstalunek instytucyj społecznych. których zmal'ly oie- R~1\łlzla. PI·ork.to U~IHJ us t~ IV Y . o 
więc odebrano. gdyś był członkiem, na własnych barkach n p~ o .clac I Jest J.uz ua ukon~zelllll l 

. , zanieśli na miejsce wiecznego spoczynku PI'olekt pierwotny IV Wlelu pUllktacn zna· 
Wypadek. Oneg(lllJ WleCZOI'em p, L,. tem· • . .t I tk ' kl' B' v cznie zniesiono i uzupelniono, Nowa U1ta-

PeruJ' .C olówek scyzorvkiem zaci- ł się IV smlel e ne szczl} I zacnego o egl, , -'1., • 'ć .' .,. . . 
. '! ", J ". wa ma weJs IV z)'cle w urogle] poło,lvle 

WIelkI p,!-Iec. Na razie zatamował krew 1 Warszawa. 1892 rok o jednocześnie z IłOwa ustawI} 
nie zwróci! na ran~ę uwa~i; przez noc je- Warszawskie t o war z y s t w o f a r- wekslową.' . 
d?8k palec nabrzuuał. Za~lepG~oJony .ud~ł m a c e n t y c z n e liczy członków 46 rze· \V tych dniach wuiesiouo do rady 
Się ,d~ le~arza. który stwlerdzl~ zakazeDle czywistych i honorowych 85. W roku ze- patistwa projekty komisyi specyalnej, po. 
kl'wI I palec poddano lllUpU tacyl. sz/ym czlonkowie postanowili składać ł % wolanej do opracowania zasad Ilregulowa. 

Kradzieźe, We wtGrek o godzinie 6- ej od pobiel'anej pensyina I'zecz .kasy wspar- nia spraw wyższego wykształcenia 
rano na Balutach,. wozu Feliksa Florczll- cia podupadłych farmaceut6w. oraz wdów ko<biet w Rosyi. 
ka skradzioDo worek z rzeczami wartości i sierot po farmaceutach pozostalych", lecz "BirżelVyja. . wiedolOosti" donoszą, że 
rs, 20. zawierający nadto pe.SZpOI·t jego i I dotychczas zaledwie kilku wniosło tę skład s p r z e d a:6 b i I e t ó w d I' II g-i ej lo tIU' y i 
rewers na rs. 250, pożyczonych przezeil kę , Stypendyów towal'zystwo udzieliło w d o b r o c z y n n ej uastąpi lliewcześniej jak 
Pawłowi Strawskiernu, roku zeszłym pięć (w sumie rB. 240) słu· {lo ukoilczeuiu losowania biletów pierwszej 

U kuczera Michala Frauta, zamieszkałe- chaczom fal'macyi uniwersytetu warszaw- loteryi, które odbędzie się IV dniach 13, 
go w domu familijnym zakładów p, l. K, skiego. nadto udzieliło zapomogi 6-ciu siu- 14 i Hi b. m, 
Poznailskiego, mieszkała od tygodnia b, słu- chaczom w sumie rs. 150. Ponieważ sklad- Ministel'yum oświaty opl'acowywa usta
żąca Paulina Gawińska. która miała nadal ki na stypendynm im , PI·Of. Juliana Trappa wę ogólnI} o zakładaniu kolo uij I e t
pracować w fabl·yce. Onegdaj G. znikllęła, słabo wpływają. postanowiono cOl'ocznie do nich dl a dzieci pl' zez miasta, ziem· 
a jednocześnie F. zauważy! brak lO rubli. zebranych już pieniędzy dołączać z fuudu- stwa oraz towarzystwa i osoby prywatne , 

0(\ pewnego czasu w Aleksandrowie szów towal'zystwa rs. 50 aż do utworze- o przyczem dla ułe.twienia urządzaoia podo
pod Łodzią rozmnozyły się bardzo dro- nia odpOWiedniego kapitalu, Nakładem to- boycb kolonij IV państwie uie będzie w y
bne kradzieże, Nie można kury wypościć wal'Zy~tlVa wyszlo w roku zeszłym drugie magaoe specyalne w katdym pojedyńczym 
nl\ dziedzłuiec, gdyż w tPj chwili bę- wydallle taksy dodatkowej, Na dokona· wypadku pozwolenie minislel·YODł. Pozwo· 
dzie skradzion'ł. Drobne 11I·zedmioty. jak nem IV tyeb dniach zebraniu odbyły się leń takich będą mogli ndzielać kuratorzy 
szafliki. konewki i t, p, giną bezpowro wybory na członków komitetu. które daly okręgów naukowych. 
tnie. Skradzione pnedmioty sprzedawane rezultat ~astępujący: prezes p. HeDl'yk I MiniBtel'yum oświaty zawiadomiło kura· 
są najrozwaitszym paserom ZI\ bezcen, II Klawe; Wiceprezes p. Antoui Mauduk, h · tora okręgu naukowego dol' pac-
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kj;"go, że wykład nauk w języku fU kim 
ma by~ wpl'owadzony we II' zystk1ch 
szkołach, leżących do miast, Łudziez do 
towarzystw dobroczynnych w rzeczonym 
okręgU. 

Nowosti" donoszą, że podniesiot1\) 
kll'~~tyę przywrócenia g u b e r n i k a 1lI
czacki ej, zniesionej IV roku 1 56. ' a 
siedlisko gubernatora ma być przeznaczo
uy Niżuie Kamczack. 

Profesor instytutu le~niczego w Peters
bugu Łoginow, wynalazł .d e f e kto· 
s k o 'p' - pl' zyrzątl dla wyprobowywania 
drut6w, przez które pu zczaue SIł sille 
prą?y· 

OdesB. 
Kurator okt-ęgu naukowego odeskiego 

stara się o założenie k o lon ij I e ~ n i c b 
dla uczniów w Krymie. 

TEATR I MUZYKA. 

i wd7Jęku. P. laszkowska (Janin '\ Lu· 
bicz) nie owładnęła dobrze rolą, nie mogła 
si~ też o&lI'et pokllSić . o wl 'e krwi w 
po tać anemiczną i Qozbawioną warunków 
życia przez. autorów. P. Różańska (pani 
Rembowa) grała poprawnie i jednolicie, w 
ostatnich jednak scenach zbyt była chło
dną i sztywuą, zallatltó może, & więc mniej 
naturalni~, akcentując, że w przedstawia
nej postaci zmbl'ło już uczucie maciel'zY11' 
skie, Ilod teroryzmem znanego •• ie wypa· 
da". Paana WYI'wicz (MIU'ynia) wdzięcz
nem byla i miłem dziewczątkiem wiejskiem, 
a uie jest to wina al·tystki, że początek 
jej roli kłócił się nieco z końcem, skoro 
cbal'akter ten niewYl'aźnie i uiejednolicie 
przedstawia się w sztnce. H. = W IIZwartek wystawiona będzie w tea· 
trze "Victol'ia" po l'az pierwszy w bieżą.
cym sezonie uie~miertelua "Piękua Heleua" 
J. Offenbacha. W roli "ffęleny" ukaże 
się panna 'owicka; partyę Parysa olUpie
wa pau Władysław Jamiński. MenMausa 
i Kalchasa odegrają panowie Winkiel' i 
l ' ra(lszo. 

Z CAŁEGO ŚWIATA, 

" Komedya Kotlu'biilskiego fWolowskie
go" Nie wypalIa", nie stanowiła dla ło· 
dzial~ zupelnej nowo~ci, prócz bowiem ta· 
kich co ją widzieli w Warszawie, wielu 
w~rÓd widzaw PI'zypominalo sobie pierw· 
sze I,rzedstawienie lej sztuki ~ pr? (I kił
ku jak się zdaje, laty w ŁodZI. Rzecz to 
be;'wątpienia pobudzająca (lo poważnych -0-
reileksyi, śmiało rzucająca w oczy rp,k ,\- .. * .. Rzym. Minister ogwiaty Villari wlliósl 
wicę wielu przesądom ~pólecznym, pełna cło parlamentu projekt, .. oj"y na celu opiok~ 
miejscami młodzieliczego ognia i zapalu, Ilad skarbami s;tuki, zuajd.J~colO i si~ w gale· 
wybuchających w obronie ulubionych _ Id~j, ryach rzymskich, a rozprzed"wllnemi bezk.ruie 
obfituje IV sceny efektowne, kreslone pTlez marnotrawnych potomk6w rodziu histo
zrecznie i ze znajomo~ci» wal'unków sce- rycz"yeh. Pobud~v do tego I,rokn rządowego 
oy: \Vs~yslkie e . pr.)'mio~y wywolują ży: Ilulu zm"rDo .. a"ie galery i Burghesc i S . rra. 
we zainteresowalll\l IV WIdzaCh, którzy I ,,* .. Ateny S/ynuy IIoeta grecki i dYllloma
n n8S I'l'7.yjmowali sztukę gorąco. Ale nie ta, R.ngab6, umarl. 
przeszkadza to do postawieni& autorom *" * Carmen Silva. Stan zdrowi. królowej 
wielu i baruzo powaźnych zarzutów. Wła- rumuńskiej, juk orzekli lok.ue , nic rokuje 
ściwej akcyi IV tym spółkowym utwoJ'Ze dlugiego ~da. Wobec niezwykŁego r01.atroju 
za mało i chowa się ona przytem ciągle za organi.mu, ws' Ikic z kh strolly wysil ,i oka· 
kulisy, charaktery, albo szablonowo nakre- .. Iy si~ bezskuteczne. 0"""011 SilVa nie wie 
ślODe albo widocznie zllpożyczone, albo o grot~cem jej niebezpieczeń.twie, króluwi j~
wres~cie narysowane ealkiem nieudatnie du.1e "yj.wiono slllutllfl prawu'). 
jak np. MIka Janina Lubicz. Wreszcie i .* .. Przeciwnikami planów br. Hirscha, 
teudencye utworn nie odznaczają się wła- jale siV ol,azuje, są s.mi tydzi. Wiadomo, że 
ściwie nowością; ideje bowiem i poglądy, b~r~u Hir"cb postu.nowil pogwięcić ki~hn~ście 
. k'c" lIutOl'zy są rzecznikami oddawna mJllOnów fr. ua em.gr.c:y~ 1ydów ruskIch I ano 
la . I 'ywalcz)ły dla siebie pra'wo ouywa- strY3ckicb do Ameryki. Wiudomo równiet, te 
1~~st::' a. w publicystyce nas~ej, a obecnie I lud no§ć cbrzeg.i.ńska tycb .~r.jó~ jest 7. c.l~ 
.-zeniesiono JEJ tylko nil scenę w tej ko- symlla~n dla tydowsko .•• mgra.cYJ"y.-b pl.nów 

~edyi. zakrawającej na u nizowany i u. , br. HIr8?,ho. Ty~czasem wl~śnle wgr?d ~ydów 
dramatyzOWRny artykuł publicystyczny. fi~.ntrop'Jne pro!ekly br. Hlrseba. zuaJduH za· 

Benefisant II. 'l'rapszo (Klemens Powsill- c.,tych przeCIwIlIków. NOlYoJorsk.e gazety do· 
ki) glówuą W sztuce łlost.ać odtworzył DOSZl\, ~e w ko~cu .. szłego .roko "New-York.n 
rzadką plast.yką. Arty~ta grał z lIie- odbył s,~ mectlOg żydo\"s~.ch kółek robotlll

lI'yklą werwą i ogniem. Nie nowa, ale czych, n~ k~~'rn postan~wlOuo. protesto~nć w 
zawsze chętnie widziana, zamaszysta po- n'Jeu~rg,cz~.leJ~zy sposób przeclwk.o utraCie ro· 
tać obywatela wiejskiego IM'zema wiala boty I obOlzeUl~ phey zar~bkoweJ, które . wy

w grze lej do widzów życiem I prawdą, wola n~zodr~bhwość tlr. Hlrscb~, wzmag.J,eu 
rzyjmow&uo benefisanta barllzo życzliwie tydowsk,! .emll:rueyv do AmerY~I. ~a rzo.,.,o· 

. obda.-zono paru ladneml upomiukami. nym meetwgu zapad!. n ... ~pu!~c. Jednoglośn. 
Rola główIlego rzeoznika teudęncyj sztu- r~zolucya : .Ż~d~~y od br. HIl.ch~~ •. by nwol· 

" Karola Lidzkiego, miała dzielnego Ol! nas od swoJeJ . ~dobroczynnogcl. I ootrzy
lrzedsta wiciela w p. Sosuowskim. ,Alt·tysta mai so.bie swoje m.lho.o~, I,~óre zam •• st." blo: 

uowej tej roli, IV nowem tei: znpelnie goolu .. ,e twa, zumlemUJ' s., \~ pr.zekleostwa ~ 
tanął przed publicznością oświetleniu i ~ródlo D~d.y". Z t.ego. P?kaz?Je SI e, . te. ty~ZI 
owiódł raz .jeszcze, co może z wykonaw- amerykańscy w~:oelkleml SlI.am., staraj" S l~ od· 
y zdolnego zrobiĆ' odpowiedni wybpr roli tegnać. od sWOlC~ eu~opeJ.l(l:b. wspólwyzoaw. 
trzymanie się repertuaru, właśchvego na- ców, w.dZl\c. W Dlcb DIO przYJ elól, lecz wro

urze dallego uzdolnienia NatUl a1nie uie gów ekonomlCznycb. 
awsze to zależne od sa~ego al·tysty.' P. . * .... Zarząd szu~ernł w Monaco zwrócil 
'osnolVski odegrał tedy swą rolę z do ko- SIV ~o rl'ldu serb.k.ego. z propozycy, zbndo
alem wniknięciem IV tendencye autorów, wama t!omu gry." :rop~zldere po.d Belgr~dem. 
ednolicie, nigdzie nie wpadając w ton SzulerDl~ zobow.~zn!e s.o wyst.w~ć w ml.,seu 
'rzesaduy, nienaturalny. Wyboruem wy- wsp~ruDl.nem "spa'~I.le budowle. ~ na pocz\~k 
uwiedzeniem znanej tyrady w sceuie, koń· pla.cl~ t tul?m d~lerz.IVY ~ ulIhony {raukow 
zącej wybuch miny, mającc<i obalić k roez~"c .. Us.lolV.ma z.lotenl' do?,u g w ~.~ 
ydaturę Liazklego, porwał p. S. widzów M.r.oo .' Andórz~ ~(lełzły .Ia lIIezom, . dZl~k~ 
zmusił do grzmiącego oklasku, którego "plyw~w~ TZfldów h""'pańskIego, wIoskIego I 
ie szczędzono 0111 zresztą i w innych b?lk8I1Skle~", IlOnt:"kt zaś z r~dem Monaco 
iej!cach roli. P. Staszkowski ('l'rzaska) n~e zost.OIe oduowlOoy. ~zulerUl' tedy IV Ser
raI z zapalem i poprawnie, chwilami jed- bIl sz.uk~ punktu ol~arc~a .. Dolychczll8 rząd 
ak by! nieco za sztywny. Plln WinkIel' ~erb.k. Ole dal Q~I,owlodZl; mepodobna W'ltpIĆ, 
opacki) z wlaściwą mu werwą. k?m.iczną, IŁ r!zolucy~ b~dZle. odlOowu\.. . 
bez szarży, eon .. III01'e prawdZIWIe od- * '" RUnięCIe gory. Z ~er.Je~a Ilonoszą, te 

worzył jedną z najlepiej udauych W sztu- skutk.em sIuty. obe" •. _l. s.~ cz~.gć ~óry llYa~1 
e całkiem przytem nowych sylwetek, l z.sypa.la kolej (,om .~d.y KonJIC'I' I Wrkom. 
'ywcem ze stosunków galicyjskich przenie- POd~ótm. prz.estrzr~ ""YPM,!. przechp~zfl p~c: 
ioną na sceuę. Korzystamy ze spo obno- szo l, ~s •• daJ~. do IUllycb poc.ągów po drugIej 
ci, aby przypomuieć łodzianom, że ten da- strome rumowIS":'. . 
no w Łodzi znany i zasłużenie lubiony .**. Olbrzymie drzewa. O olbrzym,eb ro~' 
rtysta' odegra lIa swój benefis, który się m,~ruch drzew, pochodz~ey~b .ze stref ZlVrot~", 
dbędzie w $obotę nadchodzącą, jedną z kowyeb, motemy lI obr.ć pOJ~c.a, poró"oy~one 
ól głównych w zuakomitym, znallym już w~m .. rr o.s.yc~ drzew kroJowych z ~om,.ra-

nas, utworze pierwszorzędn~go dra- mI, dokoD.nC~1\I lIa t.mtl'~h przez wl.t.llgod· 
aturga francuskiego. BeneMy p. Win- nych lIodrMOIk6w. Do ~.Jwyls.yeb ,lr1.e" n.
lera. majl} zresztą lIstalolII} opinię co do lety Euc~hptus nlDygd.hnll~ , gdfł. wyrasta <lo 
owodzenia zawsze im towarzyszl}cego. ~Y8okośel ~30-1~2 metr6w. ~.Jw.~ks.~ ob· 
. Gloger przedstawił bardz~ żywo i na· Jeto~ć po~.~da Foe.ns beng:, lenSlS, rosofley w 

mInie Bombełklewicza, postać rówuie l,obhLu .mleJscow~śc" . zwan~J Mhow, ". Iudya.cb 
afnie wziętą z życia i przyswojoną sce- w,sebod"l ch, powlUdaJfl. bOWIem., te w Jego c.e

·e. P. Janowski (Szydłowiecki) był ua ,DID .mote ~u.aletć pomleszczeule. 01<010 20,0~0 
ojem miejscu, ale widocznie uie gusto- In.dzl. Mm?Jszy. o~,nz fillllsa rog~.e w o.grod?'!e 

a! w roli, uiedopasowanej wcale do uzdol- ",ce.król~ lUdy! k~ego " KulknU1e~ pomImo te· 
:enia artysty. P. Dauiblewskiemu (Macin. I!~, że hczy ~op oro 100 lat ",e.~lI, ma 00 
lewicz) uie mamy właści \Vie nic do za· (lleó IV .ob~odz.o 14 luetrów szcro~., a korona 
uceuia, choć bylibyśmy mu wdzięczni, Jego uJmnJe przestrzeń, wYDOSZą':'! okolo 300 

dyby złagodził nieco zbyt karykaturalne ~ctrólY . D.' .. e~o t~ op.tr~one Jest prz~szlo 
sy, któremi zgrzeszyli antorzy w nakre- 250 kor~em.ml Ilowle:ran~"", doprow~zoJ~co· 
epiu tej postaci. Zyskalaby na tem pla- mi czegcl potywne z z.eml. 

tyka . gry i pra.wua artystyczna. P. Mo
ozowicz (Hrabia Drźyóski) udatnie się 
ywiązał z zadania. T E L E G R A MY. 
P. B.-Janowska (Helena) grała lekko i Lwów, 20 stycznia. Po wczorajszych 

aturaluie, a Iroula jej, pełna była finezyi wyborllch do rady 011>\ ta, na których 

zwyciężyla (lartya miejska, pobit& opozy
cya urządziła kocią muzykę, a nadto wy
bito szyby w mieszkaniach kilku osobl· 
stości. 
WIedeń , 29 stycznia. W Izbie po ełskiej 

toczyła się dzisiaj IV dalszym ciągu rozpra
wa ogólna lIall projektem reformy studyów 
prawniczych i regulamiuu egzaminów pań
stwowycb. Generalny mówca JlI'zeciwko pro
jektowi, Hel'old, chwali wykl-eślenie z pt:D
gramu historyi pańStwa i 11I'awa niemlec· 
kiego, której nieraz nczono w sposób uię· 
zupelnie pat1·yotyczny. Mówca gani wpro
wadzenie obowiązkowej nauki niemieckiego 
prawa prywatnego i wyraża i:yczenie, aby 
zamia t tego przedmiotu, wprowadzić wy
kłady prawa ojczystego. Mówca podnosi 
znaczenie prawa p&l·tyklllarnego, w szcze· 
gólności zaś czeskiego prawa państwowego 
i domaga się ZIU'az m piełęgnow ,\nia cze· 
skiego prawa prywatnego, oraz ()I'otestuje 
przeciwko zamierzonemu ze strony niemiec· 
kiej IJodziałowi Czech na dwie części. 

Berlin, 29 - go stycznia. W bawar· 
skiej izbie deputowanych oświadczył 
minister oświecenia MUlIer, iż rząd nie u
waża. redemp'torystów i juz.titów za jeden 
i teużesam zakon, dlatego zalecił radzie 
związkowej wniesienie do (ll\l"iamenlu rze· 
szy projektu, zezwalającego na powrót 
l'edemp~ry~tów do Niemiec. 

Bel'lin, 29 stycznia. W izuie deputowa
nych sejmu prl kiego toczyla się dzisiaj 
w dalszym ciągu zacięta walka o projekt 
reformy szkół ludowych. Kancler~ hl'. Oa
pl'ivi, wystąpił z argumentami najcięższego 
kalibru pJ'zeciw uadonal-liberałom. Zapew
uił 011, że rząd z. zajętego stanIJwiska nie 
ustąpi. Projekt szkolny ozuacza wybór po· 
między ateizmem a chrz~ciaństwem. 0,,0-
zycy~ chce pozbawić szkołę jej charakte
rn chrześcialiskiego . Przy tej ~posobności 
oświadczył hl'. CaJlrivi, iż rząd pruski prze
ciwnym j.est bezwzględuie dopuszczeniu na
powrót jezuitów do kraju. Gdy Capl'ivi 
skończył, ozwały się ua libel·a.Inej lewicy 
gwałtowue syk~llia. 

Berlin, 29 stycznia. Zarówno w Bedinie 
jak na prowincyi przygotowują się liczne 
manifestacye przeciw projekto\vi szkolnemu, 
a miauowicie przeciw jego chm:akterowi 
wyznauiowemu . 

Wiedeń, 29 stycznia. Położenie IV Chi
nach znów się pogorsza. Obcokrajj)wcy, 
zamieszkali w '1'iellt8inie, przygotowują się 
do obrony na wypadek napaści. Rząd w 
Pekinie postanowił nowe ograniczenia; t.&k 
np. żadnemu obcokrajowcowi uie wolno za· 
wiel'a!! kontraktu bez pozwolenia władzy. 

Madryt, 29 stycznia. W senacie oświad· 
czyŁ minister rolnictwa, iż rząd w Bilbao 
anarchistów rozpędza; gdyby rozruchy się 
powtórzyły, każe ich dzie~ią.tkować. 

Madryt, 29 stycznia. Ze względu na mię
dzynal'odowy chal'akter ruchu anarchiczne
go ~ Bilbao rząd postanowił osoby, które 
napastowały Pl'acujących robotnikó\~, po
stawić przed sądem wojennym. PodczaS' 
starcia z wojskiem i źaudarmel'yą było 18 
ranlly,ch, aresztowano zaś osób 67. ZJbo
!"Zono kol~j IV kilku miejscach. W Arbol
leda były zamachy dyuamitowe na atakn
jącą kawaleryę i na mieszkallia właścicieli 
fabryk. 

Bilbao, 29 stycznia. W tutejszych kopal
niac~ przyszło do bójki między zmówiony
mi robótnikami a żandarmeryą. Obecnie 
\Ieło~ellie się pogorszyło. Pracę przerwano 
we wszystkich kopalniach. Środki zarad· 
cze jnż poczyniono. Generał Lona przybył 
tutaj i ogłosił stan oblężenia. Rząd post.a
nowił sprawców zawichrzeń oddać pod sąd 
wojeuny. 

Konstantynopol, 29 stycznia. W procesie 
adryanopolskim przeciw 567 osobom, oskar
żouym z powodn uapadu rozbójniczego ua 
pociąg kolejowy pod Czerkiesk6i, trybuna 
skazał 121 osób. 

Petersburg, 29 tycznia. Zmarł nagle 
ksiądz Karol Bołdok, asesor kolegium ka· 
tolickiego IV Petersburgu, prałat katedry 
sejueńskiej. 

Brema, 30 styczuia. Należlłcy do tutej
szego towarzystwa .Neptou" statek Iris, 
mający odpłynąć do Amsterdamu, zatonął 
pod Egmond. Zaloga uratowaua, lecz sta
tek zgiuą\. 
Woroneż, ao stycznia. (Ag. pIu.). Wczo

rajszego wieczora wybuchnął pożar w mo
uasterze Mitrofona. Relik wie i cellne 
przybory zdołano pi"zeuieść do sąsieuniej 
świątyni ArchanioŁa. Pożar wszczął się 
okolo vóluocy od rnr kominolV ych; ki lka 
ściau się przewróciło. Pożar zlokalizowa· 
no. Przy gaszeuiu spadło kilku stra~l1-
ków, którzy poumierali, lub poui~li ka
lectwo. 
_ Petersburg, 31 stycznia. (Ag. .płll.). 
Jak zapewuiają ,,'owosti", pułkownik 
Wendrich dziś opuszcza Petersbnrg, uda
jąc się ua rewlzyę dróg żelazuych, polożo
uych w środkowych guberui ch Cesarstwa; 
pojedzie do Penzy i '1'uły. 

PeteraburlI, 3l stycznia. (Ag. pól o.). 
Do kasy komitetu . specyalnego, zbierające
go ofiary ua dotkuiętych glodem od H 
(26) do 1'1 (29) stycznia wpłynęlo przeszło 
94,000 rubli; hr. Alekslllldel' syn Dymitra 
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Szeremetjew ofiarował 50,000 rubli. 
Charków. 3l-go stycznia. (.l.g. półn.). 

Dziennik .Jnioyj kraj" ogłasza list Pawła 
Cbaritonieoki, w któl'ym ten oświadcza, iż 
chociaż sąd okręgowy w Sumacb uie za· 
twierdził testamentu jego ojca, obci~żają
cego testament na 40,000,000 I'ubli znacz· 
nemi legatami, to jednakże on (ściśle ten 
testament wykooa; nadmienia przytem, iż 
testament ani jego, ani matki nie wiąże 
żadoemi opiekami. Wedle krążącycb po
głosek legaty wynoszą 1,000,000 milU, w 
czem mieści się legat 500,000 rubli na 0-
tworzeoie IV Sumach korpusu kadetów, do 
którego mialaby prawo wstępował'- mlo
dzież wszelkich litanów. 

Petersburg, 3l styczuia. (Ag. pól II.). 
Drngi wikal'Yusz eparcbii moskiewskiej, 
biskup możajski Aleksaudel', został prze
mianowany ua biskupa dmitro IVskiego, 
pierwszego wikaryusza tej epal'chii, lJisku· 
pem zaś możajskim zostal mianowally re
ktor ~eminal'yum nowogrodzkiego, 'l'ichou. 

Petersburg, l lutego. (Ag. póln, Wczo · 
raj, w pałacu Aniczkowskim oduyło się 
śniadanie, nl\ które zaproszony był szwedz
ki następca trollu ze świtą i przybyli ua 
pogrzeb Jego Cesal'sklej Wysokości Wiei· 
kiego Księcia Konstantego Mikołajewicza 
prl.'6dstawiciele państw zagl·auiczuych. 

Berlin, 1 lutego. (Ag. pół u.). Cesarz 
Wilhelor wydał mauifest, w któl'ym dzię · 
kuje narodowi za uczucia wiel'nopoddań
C7.e , okazane w roczuicę ul'odzin cesal'
skich. W manifeście powiedziano pomię
dzy innemi, że obchód roczuicy urodzin 
uyl, niestety, poliłczouy z Il&jgłębszem 
wSp6łcznciem dla Rodzin Monarszych, 
z któremi dom cesarski niemiećkl pozosta
je w blizkiem pokl'awień~twie i w szczet'ej 
[ll'zyj aźni. 

Bruksela, 1 lutego. (Ag. póło.). Splo. 
nęła część miasta Cbimay. 

Paryż, l lutego (,\g. pół.). Nowego trak
tatu handlowego z lIiszpanią nie zalYaI·to. 
Wymieniaue pomiędzy .F .. aucy~ i Hi~zpa
nią towary podlegają opIacie podWlPlSZO
nych ceł. W obu kl'ajach z tego powodu 
niezadowoleuie. Pomiędzy kl-ajami, kOI'zy
stającemi z ulg nowej minimaluej ta.·y!y 
celnej Francyi, znajduje się i Rosya. 

Paryż, ł lutego. (Ag. pól.). Dzie,ki po· 
czynionym zal'ządzeuiolll wszystkie to wal'y 
nagl'omadzoue .aa gl nicy f,·ancu~ko·hisz
(Iaósklej będą prz61viezione dzisiaj do Fran
cyi i Hiszpauii. 
Paryż, l lutego. (Ag. p6!.). Gazety • Pa

ris", • Temps" i .Libel·te", Ilskl\ .. żaj~c się 
na nowe polożenie )Iandlowe Francyi, n· 
trzymują, że handel fraucus ki wszedł na 
dl'o~i bardJo wątpli we i niej asne. 

Madryt, l lutego. (Ag. IIÓl). Gazeta .Im· 
pel'ial" zwa.la wszelką odpowil!dzialn oś~ za 
zel'lvauie stosan~6w haudlowych pomiędzy 
Francyą i ffis~panią na rząd francuski, 
podczas gdy .Globci" obwinia o to protek
cyonizm hiszpański . 

Samara, l lutego (Ag. pl n.). Urzędownie 
potwiel'dzouo wiadomość o powiększenin 
ię liczby wypadków t Y flIS U wysyp ·owego. 

Choroba przybiel'a chal'akter epidemiczuy. 
Powstał projekt utworzenia tymczasowego 
szpitala dla chot'ych na tyfns, ua koszt 
miasta. 

Utrecht, l lut.ego (Ag. płu. ). Kościół 
drewniany w Tilmont spali! się wczoraj 
podczas n&bożeństwa . Pożar wszczął się 
od świecy. WŚt'6d paniki wiele osób udu· 
szono i pokaleczono. 

Berlin, l łutego (Ag. płn.) . Na. Szląsku 
i w aksooii rzeki wylały. Szkody zna
czne. 

Oslataie wiadomości handlowe. 
Waru.w •• l-go lutego. W.k, I.) król. t rUl. u: 

Berliu (9 d.,) 6O.i7'/" ~1'/" 22'/" 20, 17'1. kup.; 
(.o"dln (3 m.) -.- kup.; l'arl' \10 d.) 40.16 kup; 
W.ede6 (8 d.) 86.91, 87.00 kU~:l4'1. Ii. , Ii ~"idacyj· 
ne Kr6Iut...r. l'olskiego dute lIlS.OO .~d; takie. ma
ł. 97.70 itd.; 5". rn,k:\ potyczka "iłCbodni~ n .• j 
oDlisyi 10a75 ząd., m."j .misyi 103.50 ~.; 5'1. ru· 
ak. poź:ycU& premiowa • 1861 r. l-ej em15yi - -; 
takaż • 11!66 roku U-ej eDlisyi - - - ; 0'1. listy 
szlach. - - - ; 5-, .. potrwa wew11.~trz.u& z lłih1 
roku 95.60 t~d.; 6°'. listy .astawn ... ",n.k.o [·ej 
auyi due 101.90 iIpt.; takiet małe -.- ż~d., III .. j 
""ryi mal6 101.20 ląd., 100.95, 10100 ku~., V·ej se· 
ryi małe -.- Ż!}d.; 3"1. listy zaslawne tUl&St.& \"łar
...... , I-<lj serIi 102.00 ś.w., II·ej ""rli 101.75 iIId.. 
W-ej ... ryi 101.011 itd., IV."j leryi -.- kup.; "-ej 
•• ry; 100.t5 iłl.i 5% obligi mi .. ta Wa .... wy du
i. 99.60 itd.; takież maŁa - - iąd; . , listy 
... tawn. mi .. ta łMUi { .... j •• ryi 99.'JO ż,d., I1."j 
seryi 98.50 t,d., W."j a.ryi - .- tąd., TV·ej se· 
ryi !!S.50 i!ld.; 6"10 (isty zastawne miasta. KaIi· 
su. -.- ż"d., tak.iei miasta Lublin& -. - i , t .. 
kiei miasta PŁockA _.- ż~d., SO/,.1i t, zastaw •• wi
leńB.kie długi. - .- Sąd ., 0'1, tuie' krótkie - -
śtd- U,.k"uto: Ber i . 3'1., l, .Jy" 3' ~ I'UJł 
;$"'0' \Viedeti 5 f1j , PeL"rabarg 6 ł'łr \Vuto tS kupo. 
nu & l'0Lr\Clniem 5·~. Ii "1 u..ot&W1l8 zieJ ia 
5U, "ar s. I I U 168.3, Loo:..u 11a 7. i tl1ikwi.la· 
.,in. 63 3, po'yczka pro,"' ,,,. l 231. 11 182.1. 

p,t ... lIIre, 2 lutego. W .. l.oI. II Lo.~Jł110170, 
fI poll .k .. ".dHl<1u. 10-<:"15, III fU.y,ru " '100-
dui. 103.12"., ł '{"', 1I.,y u,tł. .••• kI""11. si 'Q' i. 
152.25, .koy. buku rojkieg,.1I .,..Ilit .. ~'Tł.:ll" • • 
De~o t6ł..OO, petar lnU': kiakl lilLU.Xu tly,J('JJl' 'lVel!O 
663.00, ~1Wk1l wj{ I.yu ... o~' W""" łtl3 .D-J, " f.U -
Ikieo{\,) bł4uku dy""kulltOlT 

a,rUD. Z-go lllt.elo fi ukl.łl.itr 
19961, u.& 4 .. atAW'~ 1~7S 9k'łr.e tV&J lf 

199 00, D Ptlt!ł~lJ\lf' kro 19,; łj. Ma pf:: r~ "'Je 
dl. 1006;;, H l ... u,lyu kr .. 1. ':U.3. lIa I,OJ .... ,.a 41. 
21;.31 , u. WieJ •• JTl.70. k"p"., ,ol... U&r, 
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/l'/. haty sao""' •• 63:20, t '/. nity hk."la.lIu I -'- ', 11& .~ec. maj 2<)1.'ł5, "~ ezer .... lip:-203:75"l"lat- 23-;-WaWlzynioe Po .... ki;- Iat 70. Jan Bed.a· I --TEillRAMYGIEUiOWE:--
60.30. pOlyesk: 111oka ł I • • IBM r',93.00, ł'f. . t,t~ ~03 - 210, Da lutj 203.70. ua ezer .... lipioe rek, lat 2ł, Paolina Ofl>l. iewiez, I,t 37, Jan \l"i- - . 
1887 l. - .- .6/. rentA zl.~ 103.90 •• 5 /. r. 11. • 18~.\ 199. /5. I znotowle .. lat 30. Krystyn. Doli.ger, lat 77. 

Giełda Warszawska. 
Z Iłui .. ! Z duia.:l 

r. ~00.4O. po:yc~k& .. s.bodU1' II ell!' 63.3.0. I~! OID' l .. ~y... I lutego. Cukier J.". 96 nroo. !6'1. . E~ .. ghllioy: D . do I.ł 1>ln "UlarłO 2, "l~ 
111 6ł.łO. 5/. haty "",!ta" •• r.,k,. 100.30. 0/. p~ . IpokoJwe. Oukier bllla.owy lł'I, apokojnfe.~- liezbl. ebłope6w 2, dzi .... ez~t - dorosłyeb o. 
iJeska pr ... 'o". s 186ł roku a~.oo ta." • 1&;1. l i I l . w tej liczbi. męiluy,. 1 1 ko~,et ł • miMowici. 
r. 140.20, uey. drogi tel. "ar .. a".k ..... i.4.oi.ki.1 k 6 .er\II'Oi. ~golO ~gt· I S,,,el.&. Sl"· .... d .. u.. AlIjla Alwi.a W.ber lat ł' Karolina Wioeer lat 
_ ._ . akeye kredyto"e anolrl&O.ie 173.00. akcy' D ~"eiooor ~ l • 8 l e 'llidtadlo na apeknla?H 1 72 Elżbieta S,ei,er 'l,t 50 • Joli .. z Wilbelm Ren-
WU'n&wskiego baukn Itaudlo .. e~o __ d,akonto wy'" z e . ta e. 1Uę amerykaltL1n\: ne~ l t"" E t I B: d J t 56 
wago 7710, (IYRkout.o uielUi8.: kltKUh~u"~ pdiMI~ D~ luiy marzeo 3u/n Iprzedawey, Da marzec kwie- ,a , r.n"s ~~ lD er, a. . . 
3-/. pfJwame P/łt. Cleń 3"1" tp~edl"rc1, na kwiecień maj 4f,"1" U&- . St~rozakoaDI. Dz.lecI d0.1at 16- zmarło 3, w tt'J 

• ~y!,ey, na DlAJ c'Iet'tlec ł~I,~ nllbyw~y, na czerwiec liczb.le cbł.opcb,! 2, d:zaewezlłt L dor.osly,,~.-
l l . dYI,2.go lutego. Po&yc&kll rl181l1L ~ IHłł9 r. lipiec łSI,. D~b1wey, .na lipiec sierpleu 41/ . nabyw- !!atej l:czb.le 'l1ęz~zyzna 1. kable 2, . & mU\ROWICle: 

Il emiSJi 93' /" "}.'I,·/. Koniole &.ugielJlkie 95'1.. cy, na. sIerpień wrt.Mlleń 4,U/" sprzedawcy. .IlAlek Wldawil)u, lat 56, SIU'& Łaj&: Barman, lat 
Wl razawl. l-go lutego. 'rarl( na pllcu Witko". N.w·York.l-go lutegd 1l .... I". 7'/ .. Yf N. 0,- 7S. Idea Bajla irynberg. lat 74. 

.kiego. Pneoie .. Mm. nrd. _, plłt.ra. i dohra _ _ lell.uie ,6T
/ • • 

- . biala SlO- 857' "yboroYfa 860-S7~, .yto NIw-York. l-go lutego K~ ... Iti. li 7 14.00. 
wyborowe 760 - 775, ueduie - - - , ... dli.,. - K

I
.:-.:'7" " 1 Jo" urdiu .. rl u .. luty 12.92, na. kwiec. 

.- -,jłezmień 2 Jol-o rzęf\. _ - - , o"f' ie& 285 - ~ .. 
3'5, gryka - - -, nepik leLui -, r.illlow) -
- t rzepak ::,"ps zilU. - - - . groeh poluy - - .== ..... ""-..... ~ ..... "'!!!!!.".""' ... ""'."..". .... .".-~_ .... - ..... .". .. 

- ,enk.rowy - - -, ruol .. - - - 1&korse~1 
kl:'1A jaglana - - - , olej rsel,allo", - - I 

łn1&o1 - - - za l,ud ., karto He - - - za ko
nec. 

Dowieziono pU8uiey 900, 'yLa 600. j~I!'&l1lif"lJi. 
- , 0.,,8& 100. aTocbu polnego - korcy. . 

MONETY i BANKNOTY 

Irarki lIieUlieekie 
Aru&Lrylh~kie hanknoty 
} .... ra.ulu 
Kupouy te ina 

N4I .. urzęd. nieurz. 

DZIENNA STATYSTYKA LUOHOSCI. 

LISTA PRZYJEZDNYCH. 

Grand Holel. S. Faer z Kijow., Cb . GOffunkel z 
Od •• y, E. Peltzer z Petersburga, A. Luri. z PiCtJka 
F. Kron z Besas~on, J . Wagoou z Czę8toehowy' 
A Litta~er" nerlin •• J. Alorgono .... ki (1), A, S~ 
B!nder I !!aryno ... ski z W .... awy. 

Holel M,nleufral. Lewicki, Kalisza, Zunder z 
Gerlich. Dobrzy6ski z Wansa ... y. Kramer , Kau-
kazu. • 

Zapłacono 

Za wek,le krUk.termlo owe 
tl .. BArliu sa 100 IQr. . . . 
na Looayu u. I L. . . . . 
Ola. Pary~ za liX) {r • • . . 
n, Wiedeń za I ()I) fi. . 

Ż~&Uo z ko6eeru ~i6łt1y 
Za plplery patiolwow. 

r.i.ty lik .. idaoyjua Kr. Pol. . 
Ruska pożyczka wsebOłl uia . 

.4:.-1. pot. ,,,e"lIz. r. 1887 . 
Li.ty .. aat. sieln. Seryi I A n . 

" n ,. Ul A B . 
Li_ty sut. lU. \\' VIIZ. Ser. 1. . 

". l' ~ v. 
Li.a ty ZUt. 111. Łodzi :seryi I 

II 
lfI 

Giełda Berlińska. 

Bankuoty ruski. zaraz . . 
" " na llo3 tA.\Y1} 

tlYllkc:.uto prywatue . . . . 

50 17'1, 5O.fY/ 'I, 
10.16 

40.75 40.75 
87.- 87.-

PS- 98.-
1C275 103.-

9550 95.50 
l ' 19'1 102.-
101 2Q 101.25 
102 - 102.- · 
1O(j ~5 100.40 
99 - 99 -
9850 98.50 
9850 9850 

Zd.21ut. 
199.75 201.-
199.75 2Il?-
1",'/, 1'/,'/. 

W ..... w • • l·go lutego. Oko"ita. Hurt. okł ... l . 
la wiadro 100": lL28 brutto z potl'1\e. 2'1" 11.05' 
netto be. potrą .. ; za 7S': 8.79' brutto z pot.r. 2'1., 
S 6'.l netto bez potr ... Szynki .. "i~dre 100': 11.43 
brutto z potrąc. 2"10. 11.20' netto be. potrąe .... 
7S': 8.91' brutto. potrąc. ZOl .. S.7l netto bez pot.r. 

Zmar li lO d6iu 2 lutego: 
Kalolloy: Dzieci do I.t 1Óoto z .. arlo 21, w t .) 

liczbie cbłopcAw a, dzi." .. ąt 7, dorosłych 11. 
w tej liezbie męźc'Iyzn& 7, kobiet 4, n. mianowicie: 

Holel Ylclor la. J. Bob ... i .. z Mosk"y Z"ol"ta
rawski i Sztygel z Eliaawp.tgr u A. 'BabEl z 
Kerczn, D. Kow&rski ze ~w8ne an, S. WolI i S. 
Nowogielski z Kalisza. L. Peller i J. Rotb .. d z 
'Varszawy, Naaiorowski z \Vit&8zewic, H. Hani8ch 
z Wroła.wia. 

Hatel Po l.kl, Litten " K.ólewca, K .... l i Zale .. -
ski z Warszawy, Zuehmantowjcz z wko zwei .. 

• Korespondencya prywatna 
Osoba, praYlył_jąca upominki .. po.taei kalend.· 
nyków oprawnyoh w j.d .. ab; chustek baftowan" 
z ~onogr~em E. R. prolZoul} jest o łaskawe przy
byele na maskarad, w Sobotę d. 6 b. m. do Sali Vo
gla. Odpowiędzi tą samą IlrOg.}, oczeknje 

Pele .. barg, 2·go lutego. Łój w miejaeu 54.00. 
P .... nica w m. 14.50. Zyto 12.25. Owies w m. 5.50. 
Konopi. w m. ł5.oo. Siemie lniane w ID. 15.50. 
Snieg. 

a erll. , 2 lutego. PuellicR 202 - 220 ua luty 

o 
T eatr Łódzk i. 

VICTORIA. 
\V e Czwartek. d . 4 lutego 1892 

Pi~kna H~lfilla 
Operetka komiczna w 3-ch Dktach. mu

zyka OffenbaełnL 

Droga Żelazua fabryczno

AgnieszkI\. \Vagner, lat 3u, Jan Laskiewicz, lat 27, 
StanilłA"" Gezdowiak. !at 23, Katarzyna. SzueŚDjak, 
lat 32. AdolI Alert, lat 38, Sranioław Dr6źkie",icz. 

• Oe"ylia Piukus 
Maurycy Frenkel 

7,:u·ęczeni. 

ger ~ Leśmierz&.. Zubkow z Odowa. 1 

z powodu oś."iadcz_nia ","yłaj'tUgo. . 
Towarzystwa Ro!Syj!lkiego, o zagubieniu 
,luplikatów li.t6w frachtowych Łódt· S,e· 

Częstochowa. 

Ili.tówka za ... 8893l i 88936 z dnia 8·go 215-

j 
lIonogram E. R. 

Rachela Odesska 
Isai Brianski 

zar!;cztoi . 

ŁÓII~, w l utym 18.92 roku. 

.lJÓdzka tódź 

Li.topada r. z., Droia Z.l ... a. Fabryczn.. I IMMII MII~~ms~ ~~~k;u:li!~t~lt~tó::~~~::!y!n:::,~~ ~~ ~I~ Zarząd rrowurzystwa Drogi Zelaznej 
'za uieważne·Ż 222-3 o Ktoby sobie życzył dostawiać co· Iwan grodzko Dąb k"" 

Droga ela.zna fabryczno- lat średuich, iuteligentna, włlldają- dziellUie parę garncy - r-OWS I ej 
,I;~dzk~ . ca językami: frllncuskim, ' polSkim, MLEKA 

Z .powod~ oŚwl&dc,e,!,~ ... ysy/a!~eego §rednio uiemieckim poszukUJ' e niniejszem podaje do wiadomości, iż i 
)(. SllbersteJna. D .. gublerun duplikatów' ..' . . 1) liat6w frachtowych Łóoli _ Wite k za li osady kasJerkl, telefunlstkl, lub . . , na. przewóz ~owarów z wymieui.nych w taryfie portów za-
976~'2 • dnia 16 (28) grudnia 1891 r. i nuego odpowiedniego zajęcia. ntech ~ł~ży of~rtę ~od .ht.: .A. K . gran~cznych do s~YJ dróg że laznych Warsza.wskicłr wprowadza sil) 
Łóoli-Oroza za .'11 86395 z dnia 1 (13) li- Ofel.ty pod lit. M. J . pro. w AdmlllJstracyl " Dzlenulka . z ~Iem 29 styczrua (10 luteg~) r . b. a:6 do odwołauia nowa taryfa 
Itopada 1891 r.,. Drara.Zelazna .Fabrycz. SZA składać do Administracyi te- 217-2-1 ZWiązku Warszawsko-Zamorskiego, przez Odessę zamieszczona w Xi 
n .. Łódzka podaJe do wradomołcl, ł.e po- >: '. 286 Zb' T " d N • 63 
mienione duplikaty 1i8tÓW fracbtowych goz pisma , 224-1- OB'l>HBJIEHIE, " lor u IIryl ' .po .I'. 43. .. 
uznaje za niewame. lM-3 Cy,l\e6HblIt IIpUCT3Blo IIe~'poK08 . Z wprowadze~em tej tal~Yfy znoSI Się tar,fa: te~oż zwjąz~u 

Droga Zełazua Fabryczno- Do now o otworzonej pr acowni CKaro OKpylllHaro CY,l\a W. C. Po6a- ~ d.17 ,lut,ego (1 mSl cal. 189l l. wraz z dodatkami I l:q: (patl'z "ZblO-
.IJ' d k SUKIEN i OKRYÓ KOBCKili lKUTeJlbCT8YI01l\ili B10 r. JIo_ 1n Talyt' NN 185,97 l 236-taryfy NN 3157, 3t89 l 3830). 
~ Z 3. . " ~ G ,l\81! nO)\lo N 440 (12) Ha oCRo8aoiK 2) na przewóz w opakowaniu ze stacyj Carycyn, Solanaja Przy-

K.ZEj~~~~~Uo ~!;i.t:~"!"~du;Gk~i~ąl~: ANNY GRUNBER 1031) CT. yc~. rp.oy,l\. 06UBJlm'"L. st~ń, ~o.łżskaja, S.aratów ~lVarowy i Ulesz.ow.ska Przy~t~i do sta 
fr.chtoweg~.JekaterJUo~law. Ł6dt za)lo ol. Zielona 1<1265 dom Weichseliisza no 30 Hosa po 1892 r. B10 10 '{a. cYJ GI8UJca 1: D . l Sos~owlce .I.p .. p1"ze~ GI"IRZ1·Orzel'·B1'1aOsk-Brześć 
~00327 • dnra 30 grudma 1891 .r., DroJa PO'fRZEBNE SA ZARAZ COBlo y 'l'pa 6y,l\eT7> npoKsBe.ll,en8 ~uków-Iwanlp6d wszelk iego 10~aJn ploduktów naftowych, oprócz 
zelazn~ Fabryezno:Łó.dzka pod~.e do 'Y,a· " ~ "ny6J1H'llIall npo,l\arlla A811lKololaro nafty surowe), odpadków nafty l szlamu, wprowadza ~ię z d. 11 (23) 
domogcl ze pOmlernone duplika, listu pa'lłny stycznia r b aż do odwołaoia uowa taryfa m' '" 287 fraehto':'ego uznor,je za niew.żny. olLj'lI\eCTsa . npHU8AJlelKall\arO ne- r. • • " • , _ ,za leszczona w ,,2 

153-3 COCTOBTBJlIoROMy IToAie JIeH610 Op "ZblOl u fary t' pod M 4373, 216-1 
zdolne staniczarki, oraz podręczne. Po 

Droga Żelazna Fabryczno- 218-3-1 6axy, 0810,l\Oll\arOOIl Ol. rop . JIoA3H K · W - ki" 
1I0 IJeTpoKoOOKOli yJlH1\t B10 ,11.0»"11 ur] er 

.lJódzka. N.271. OOOTOlIlI\arO HSlo J1aBOQBal'O arszaws l 
J . ZW~~;"~: ~:;':'i:ed!;~;YJ;::jlr~~ Okl'~yll. ;~:~~!OpTy~~pcn:~:~eao~~:~ ~a~epp~!- " _. 
towego, Łódź·Rudnia Poezajewab za li D d' d a ć db' . ~lł95 z dnia 16 listopada 1H91 r .• Droga O sprze I\ma urzą zenie stolo· TaMK, 6yvarK 06b1BHOSeHnoll.H uepe- m zaszczy przrp~mnte swym. o .1Orcom tuteJ~zy~ iż preou-
~eIazna Fabryc.no.Ł6dzkapodaje do wia. \Vego pOkoj u mianowicie: kI'edens InJleTooli, KOTopble loIoryTlo 6b1TIo lueratę ~a mleslą~ luty .r. b. Jak .1 .dalszą. przYJmuJe własny Kan
domości, że pomieniony duplikat list. frach· O 3. ch drzwillch. 12 krzeseł obi· IOpO,l\8HloI ~UTOłflo UJlK lite ' DO qa tor ~ ~dZl, przy u~~y Plotl'ltowsk.leJ ~ 287/7. Kantor powyższy 
towego uznaje za nieważny. 183 . 3 tych skórą wytłaczaną, stół na ,CTlIM'b Ol\"IIueBHaro ,l\JlS '1'Opr081o rówUJez les~ IIpowazmouy do przyjmowania ogłoszeń do "Kurjera 

Do WYD
lIillcl'a od t ll'pea r. b. 18 osób, samowarnik z blaŁem 107> 439 py6. 74 ROlI. Warszawskiego." Dla dogodności stałych preuumeratol'ów urządziliśmy 
UJ \! marmurowym oraz inne meble, JlpoA:tza 6YAeT'l> n p0118BO,l\lITbCB rozsyłkę "Kurjera" do domów w mieście, według adresów nam wskaza.-

l ) Wielki sklep z oknem wyotawowom i W filii warszawskiego magazynu oa MtCT1I xpaueaia no IIeTpoKoB nych. 159-3 
przylegający mały pokoik zolrnemwysta- mebli .'.-Unbong , ulica CKOI! y~II1\"II B10 )\Ołf"ll N . 271. '" I n a L e c z u l c z e 
wuwom. gdzie mieki 8ię obecnie apteka Dzielna]6 22.' 18.2-6 rop. JIO,l\SIo 22 HORapll 1892 r. o : __ '"':'''''=~~~~~~~~~ ___ ...;....;...;;.. ___ ''! 
li. Spokornego. 2) Wielka piwnica jlod ... : apteką. 3) Pięć po.kojów i kuchnia na pler. CYAe60bllt IIpHCTa810 P06aaoocKill. ~ J, B. lfĘZYK, .lJodź, Nowy lIynek Nr. 4.. 
", ••• m piętrze. ł) Dwa pokoje i kuchnia 220 ~ podaje niniejlzem do wiadomogci z. Publiki m. Łodzi i okoli-
ua pierwazem piętrze. Bliższa wiadomość Ogloszenie OE'bHBJIEHJ E ;;: cy, że interea m6j kolonialny z d 1 (13) 8tycznia r. b. powlęk· 
u H Bechtolda. 219-3-1 " . ,..;; u yllm zaopatrzywIzy takowr z pier .... orzędnych firm 

OSZ 
Plerwuy wypl l z a~tu nolaryalnego. CYAe6RbllI IIpHCTaolo IIeTpoKoBcKa· N i i t li ~ 

Od 1 kwietnia r. b. P U- sporządzonego przez b. rejenta lódzkiego 1'0 OKpylKoaro CYAB W. C. P06a. 'g .;,i W W na, .p ry ua a-=--
KUJE sie_ Romana ?iotrowicza Dam.lewieza w d. KoocKili, lIlHTeJlbcToylOlI\ilJ Dl. rop. ~ ~ krajowe ł zagraniczn e _ 

, 17 (29) 1I0topada 1~78 r.)Io rege8tru 1817 JIO,l\3H UOAlo N 440 (12) oa oc ()- ~ .!! Polecam Sz. Publiczuolci WINA w"lerokle, franouakl. re ll l kle 

mI ° eszkanla dotyczący potyczen,a przez Ignacego Ko-. . R =... hllZ~a6akle. m!o~y alara, a takte .u~e ze 8wej dollroci wln~ 
lufll.kiego od Franclozka Gemb .. r , 762. BaUIH 1030 CT. YCT. rp. 0fA. 0610- - GruZlII.kla K,cla Bagrationa Aluehra~aklego białe i ezerwone od· 

złożonego z dwóch dużych lub z te~minem spłaty na kaida .tądanie wie- BOJlSe'r'b, '1TO 31 HHllap o 1892 r . i ~ znaczone Najwyższ,! nagrod~ herbem Pa6stwa. Koniaki orygl-

t ł I ł k 
'ó d rzyclela Gembsa, po' apła~ewu pr.e. Ko· O'b 10 'Iaeoolo yTpa 6y)\eTlo upo··= .. n81.e I rulkle, oraz główny skład . 

rzec 1 ma yc l po -oJ w , prze po- losi6skiego Gemblowi gotówką 762 robli (\ .. .;; WÓDBK k k fika ...... 
k oj u i kuchui. Oferty pod litl!ra- ZAGlN4Ł, cz y też ... tał skradziony i RBoe,l\ena ny J1 U'Ioall npo,l\&ma )l.8U- ~ ~ wa. rszaws iei re. ty I eyi· -.-,. 
mi K L" proszę skladać w Admi. dlatego proazę uważa6 wypis ten za uie- "'11Maro lIłfYlI\eOTBa, n p nU3AJlClK8- Lo ~-
łl1sb-a~yi ' Dziennika Łódzkiego". "aż~y, gdy t wierzy.cie~ Gombaa otrzymał fl\aro HeeoCTOATeJlIoOoH ~lIpMfl "Hep · ~ ozna~y~h za na~l.ep sze ze wszY8tkicb dystylarni krajo .. yeb, jak 

lO 106 . ° ualezną mu lum, pIenIędzy w roku lS78. replo II Op6ax'b", 07> JlK1\t ea ope,l\- .. rówmez w.zyot le towary w zakres handlu kolonialnego " eho· 
dzące, po cena.ch najniższyeh - otołych. 

f • I Ignacy KolasińskI. CTUBoTeneft 9nxyueoa Eeprepa H .s: Z . 
Zuglllą paszport 207-2 ~Kft.ie JIeMlo Op6axa, BaXOASlI\aro- ~ 173-3 J. D~·,vęie;k. 

wydany z gminy Szadek , powiatu Cli U1o' rop. JIO)\SH no ~.lIyroii yJlR' :o: 
Sieradzkiego na imię Antoniego Wspierajcie przemysł krajowy l! 1\"11 B10 ,l\OM"II II ~a6pHqHo»1o 3.11.aoiK J4 o u ł " k T K n r a c y j u e. 
Witkowskie,\,o. UZYWVOIE: 00,1\10 N. 798 bc, COC'1'OBlI\aro BIll. 

Łaska.wy zualazca raczy -złożyć S Glińskiegó SZUWAKS glloe- Me6e.u.. 2 Xl. oroeyuopulolxlo mxa- Az~w~t~. D~ń~kl' Bant Hanuluwy takowy w magistracie tutejszym. ' . ryl owy. ~B1o 060epr oQ oolt 6yllarll, salla 
212 - 1 S. Glińs ldego SMAROWIDto do COlllo )lJlII B~,II."IIlI KU 6yMarn, Jloma· 

--Z-;-::---:.-.....,.l-----:.:t~..c... ~ . , . obawia. .ll.eli, 6pllQRO H Apyr01 10 UpClt;łfe · 
Ilglną paszpor , t$, Glinsklego ATRAMENTY. TOB'h, 01\"IIoetl03rO AU Top roBlo O'b 

wydany przez wójta gminy Plec- t " • 1385 py6. 03 K, Agentura w ŁodZI· 
ka Dąbrowa pow. Kutnowski. go, S. &llllsklego ,abryka • IIpOAalBa 6y,l\eT'L npOHBBO,ll.HTIoCB . . 
gub. warsz&wskiej na imię Feliksa wyro.'w che.lcznych w Waruawle. Ba M"IIc,; H3ueoiH B10 l'. JIO,l;SH uo podaje do Wiadomości, że bilety loteryi d obroczynnej 

~'Jorczak8. f'I' Ł d . przy ulicy Piotr· ~.tyroft yJluqt. 810 AOM"II N. 798bc. na kor ść d tk - t h ł d Łaskawy zllalazca raczy złożyć Ila W O ZI, kowlkleJ ... 27, rop. Jlo.l\~Io 22 HUMpa 1892 r'. zy O nlE~ yc g O em 
ł"owy IV magistracie. 212 j dom W-go .Haj8ebats&. 2108-0 CY,I,e?oblii ITp HCT8u'Io P06aaoscliA. 114 jenue do nabycia w biurze banku. 185-3 



---------------------------------------------
k 

I 

D!lIENNIK ŁÓDZKI. 

n 

P. 

von HOHENFELS 
w 34 ,,·oku :iycit,. 

W nieboszczyku utraciliśmy dzielnego współpracownika, 
którego strata uapełnia SeI'ca n asze głębokim żalem. 

SIT El T~RRA LEVIS. 

Zarz~d Akcyjnego Towarzystwa przemysłowego 
HEINZLA i KUNITZERA. 

~ . ~, . ~ . ... . ,. , ..... -.' . 
' ., ..... ~ '. : ,,~. -, ,':'... ' . 

Z głębokim smutkiem donosimy o zgonie naszego dyrektora 

• 

. Harona 
• von HOHENFlELS 

który zgas~ w dniu 2 b. m. w Berlinie, przeżywszy lat 34. 
• 

Zmarły był przez wiele lat czynnym i dzielnym współpra-
cownikiem naszym, pozostawił też po sobie niewygasłą. pamięć. 

Zarz~d Akcyjnego Towarzystwa przemysłowego 

JUtJUSZA HEINZEL. 

5 



6 DZIENNIK ŁÓDZKI. 
t 

Bogu Wszechmocnemu podobało się powołać do wieczności, 
po długich i ciężldch cierpieniach w dniu 2 b. m. w Berlinie 
mojego naj ukochańszego Męża, naszego drogiego Ojca, Syna, 

Zięcia, Brata, Wnuka, Szwarga i Wuja 

ś. t P. 

barona 
von HOHENFELS 

w wieku lat 34. • 

Nabożeństwo żałobne rozpocznie się w sobotę o godzinie 
10 zrana w kościele S-gą Krzyża, skąd żaraz po nabożeństwie 
nast~pi przeniesienie zwłok na cmentarz:; katolicki . 

.w smutku pogrążona Rodzina. 

. ."".' • ~. ... I' • 

, -

W dniu 2 lutego zmarł w Berlinie po długich cierpieniach 
DYREKTOR Akcyjnego Towarzystwa przemysłowego Juljusza Heinzel 

ś. t P. 
• 

AD .Lf baron HEl NZHt· 
• 

• 

von ·HOHENFElS 
• w wieku lat 34. 

W zmarłym przedwcześnie utraciliśmy naszego długole- . 
tniego przełożoD.ego, który, służ~c nam. za godny naśladowa
nia przykład w gorliwem spełnianiu obowi~zków, sprawie'
dliwością i zacnością zjednał sobie naszą miłość i sza.cunek, 
pozostawia też V\T sercach naszych niezatarte wspomnienie . 

. Urz~~ni~y i mawtrzy Akcyjnego Towarzystwa p~zemys/owego jnlin~za Hcinzcl. 

• 
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