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DZIAŁ PRZEMYSŁOWY. 
Ola. 

X Z \V aszy ngtouu d onoszą. że większość 
demokratyczna w kOllli ' i finansowej kona 
gres u 'uchwalila ~iedmiu glosami przeolwko 
trzem znieść cz~ściowo t a I' y f ę M a c· 
K i n I e y' ll (lrze1- wYłlanie iunych rozpo
rZądzel, . 

Dro,,1 1IFodue. 
X f'ouni.siony Jlrzez jedlIego z ziemian 

gubernii łomżyllskiej .llrłljekt przebicia ka· 
1181u, mającego łączyć )101.'1 Zegrzenl N a· 
r e w z \V i s ł ą pod Warszawą. jak do
nosi .Kuryer warsza wski", po tąJlił o ty
le, że otrzymawszy w za~allzie przychyln ą 
opin i ę okr~gu komunikacyjnegil i w ładzy 
wojsko" ~j, whótce 1'0 RIIOI·zI\d7.en iu w 0 -

góhl)fh zary~ac h kierlll lku i koszturysu, 
przesłally b~dzie tło decyzy i "ł!ld? wyż· 
szych. 

też pewnych wypadkach spadkobiercom lecz znacznie mniejsze), które naftę 1l0WO.\ cych do zapisywania kar pieniężnych! pla· 
osób zmarłych .na slnżbie. Uczes.tuik. kasy ~i~ będ~ do różnych punk.tów lIad Wisłą cO.Dych. przez robotnik?w. Fa~ryk"ncl ob? 
przy opuszczam u służby otrzymuJe Jedno· I lOuenll rzekami spławnenIl. WląZUU będą prowadzIć w t}m celu dWie 
raZOWO cały kapi ta ł zapisany na jeg" ra· PI I d I k ed &. • ksi4żki. Do jeduej wciąga się ryczal towo, 
chunku w ri\zie zad jego śmierci kapitał eD ~ ze ~ Y. I z pominięciem nazwisk robotllików. sum~ 
wydany będzie spadkobiercom. Po upły- . X We wtor~k lIRstąpi ~ m I ~ y.a }60 opłaconych kar i datę ztdżeniJ\ rzeczonej 
wie lat kilku uczestnictwa, dopisuje się na 1~lho~IÓW trzY.l'~·ocentoweJ pozyczkl OIe.mlec· snmy do przechowani.. w izbie skll l'bowej 
conto każdęgo z nczestuikó pewieu pl'O- ~leJ I. 18? ~11.lO nów ~r~yproc!lntoweJ po lub w ~Ilnku. Księga po~yższa slu~y do 
cent z funduszów kolejowych, ot! sumy za- I zyczkl pilIskleI P? klll8~e 83 I 60·

k 
I d użytku IOspekcyl fabryczueJ specyalnle dl:!. 

pis8nej ua Ich rachunek s kapita ·u wSl'8rĆ X . K ~ ~ II P o z Y cd z . ok w o - w a. o· czuwania Ilad prsw idłowem p.·zechowywa. 
ogólnych. wa, I S~lIIeJ~ca przy są ~Ie ° ręgowy~ piotr· niem pieniędzy z kal· powstających, któ. 

X .Peterh. wiedomosti" donosz'ł, iż mi. 1 kowsklln, hc~yła z k<)onc~m ~ok.? u~legleg~ ry~h fa~l·ykalltowi. posi~dać wol!,O u sieb~e 
lIisteryum komunikacyj po. Lanowilo zalecić I ~?4 u C7\~s tll!kÓW, Ok ~ w~;.cet IIIZ ~I zoo ro lIaJwyżeJ 100 I'ubh; księga ta Jednak Ille 
zal-,,~dom kuł ejo wym o b s a d Z a n i e I i n i j ~I~m. : .~I~~1l .r.o :6 ~711eg ego asa ,:"y- daje jeszcze ści~łej kontrol~ kar pi eni~ż
drzewami w celu ochrouy ł)d zasypy. , a .a. p~zycze IS. , ,n.l P'lC<lillt lat uych, §ciąganych od robotOlków. Wobec 
wani uiegiem. Wedlug projektu minist~- pozyczkllwych z . I'ÓCOUO rB. 43.957 k: 14. te6'O na posiedzeniu komisyi przedstawio· 
l'yuJJl byłoby pożądanem aby roboty mo· I ~v ;Inlu II ~t,~~~nl~ 1'. bj 7 byłokł llró "ozy~z. no wzór inuej księgi, w której mieścilyby 
gly być rozpoczęte jesz~~e na wiosnę r. U. , ~c I r. '. . _op. : w <) 'u w o o· się w porządku al!abetyezl~ym na~lViska 

X Sta . S . . 1 '. I Wiązkowych I g, ł 1,0 I kop.~, wkladów I·obotników wysokość kary I rodzaj prze. 
I· , .. h t)a . , ~snl~wlce:. Jde,.ok·

a
, :- llaJI~:dl' dobro woluych : .•. 2, 15:l kop. 71.l. Dochodu winienl·a w' dan~/Il wypadkn W dalszym 

II'SZ) C na ulO\ ze "le en, lej, PO"4 a l . I. k . . . 19.76 k 49'/ w datków. . J • • 

dotąd jedną tylko lin i" glówną, wskutek I ~I. 1;8 I~~a 1'90 'Z op'. l'09lk 59'/ c~lJ~n pO~ledzenia sk8~a.n? ,na kary: ple· 
czego nie może jednocześn ie przyjmować I ~ s,' k ,:"p. .'/ su n!~. r(.: 274 k' 39'/' llIęzne nlektórycil wł~scI.Cleh fabry k.1 wnr· 
i wyprawiać pociągów pasażel kich. Dł'<1 Z} s UCZ) s tegu ! czę~ '8. ..' sztatów za nlewypełOlellle poprzedlllch po-

Drogi żelaz.e. zaradzenia zł emn, zarząll kolei postanowil i ~a"c~ono do kapltał.n zapaso~~g~, który stanowieli komisyi. Około 30 fabrykantów 
X Ust.Hl"a nowej· ka s y o s z C 1. ę d n o· h'l I" '.' " t .' .. 1 Z lln lfm I stycznlll I. b. wynOSił I ~. l ,ł67 J'Uż to nie zaprowadziło u siebie ks in-7ek z c WI Ił POączellla S ... lC) I ow,lIoweJ z k 71" ' I· '" (. 8~0 k ..... 

ś c i o WG -z a p ° m o g o W ej dla pracowni- oduoglj. katowick'ł (co ma llRstapić na ' op. "pIlWSL" e Z,IM IR. ~ Ol'. robotniczych, już to nie pr7.ed~tawiło do 
ków drogi 1elawtj wal·slawsko · tel·.Rpol- WiOSIl~), przeprowadzić na stacyi Sosno- 2?l/rzeznaczono na dy'" ę dla uezest· v.atwierdzenia w tel:minie właściwym we-
skiej vodzielona j.st na 3 odl·ębne działy: wic~ d r u g.1j. ! i 11 i ę gł Ó \v'l! ą ' i wznieść ni X wKasa o ż c z k o wa Ilr z e.y s ł owo wnętrznell"0 regula~lUu. fa.bl:yczllego, za co 
A. zHrząu; B. cel i środki, oraz C. p.-awa pomiędzy n.eml peron betonowy co po· ó k' I P k'y I 11 b' 622 skazano Ich ua kaly plemęzlle IV wysoko· 
utzestników. K!l.sa znajdaje się pod zwiel·z- zwoli 11& jednoczesne przyjmowa;lie i wy. c ~ó I e e c . ' I C I kCzy : e~D1e : rcze• ści od 5 do 100 rubli, sŁosownie d9 wy
cllDictwem prezesa drogi, oraz 8 członków, pr3wiallie ze st<lcyi pociągów pasażerskich ~tnl wi. t Cląg~O~ooo~ u leI? ego klllllld a o- miarów fabryki lub wal·sztatn. Na kal'ę 
z którycil 4·ch naznacza I'ada zarządzają · . I·otu o -o o I·S. • '. pozycze o 1"5. 5.rublową skazano 8 osób, 12 osób skaza-
ca drogi, 4-ch wybierają sami uczestnicy. nandel. 25 do rs. 4,000 wyplaclł~ na snmę rB . no na zapłacenie kary 25-rublowej, jedne-
Fundusze kasy składają się z trzecli kil.· X Ceny. t o war 6 w d ż u t o w y c h 135,000, na _Iokacyę .IH·z~Jęła r8. 111,000, go fabl·ykanta skazanu na 50 rubli, wresz· 
tegoryj: kapitalu 08zczędno§ciowego, kapi- podnieśli rabl·ykanci IV Cesal'stwie o 10 do wkłady czlonKów doslęg~JIł rs. 20,000. cie na zapłacenie po 100 rubli tytułem ka· 
talu wsparć ogólllych i w'parć szczegól. . ł 68

/ 0 • • X Na. ogómem ze~raUln członków k a· ry skazauo war.ztaty kolejowe olei war· 
nych . Uczestnicy składają do kapitalu l.go X Z rozpOI·zą(lzenia ministra skarbu s ~ fl o z ~ c z k o IV e~ p I' ze.m y.s ł o w c ów szawsko.wiedeńskiej, terespolskiej i war-
6'/. od peusyj mi ięcznych I 10"10 od n- jak donoszą .Birżewyja wiedomosti", wy· klei ecklch IV ubIegłą lIIedzlel~ zap'·o- szawsko.petersburskiej . W szeregu prz
dzielonycil jednorazowo gratyfikacyj , oraz łączono ze spisu komór, przez które do· szono p.!'?:ez akla~acyę na .s~anowlsko Pl·e· mysłowców, skazanych ua kary pieuiężne, 
wszelkie inne dobrowolne ofiary pieuiężne. zwolono d o w Ó z d o R o s Y i z b o ż a, zesa. tej IUstytueYI. p. W'lJ~lecha Zahol·o, blizko 50'10 stanowią żydzi. Na omawia. 
Do kapitalu 2·go towarzystwo drogi że· wy yłan.go .tl·~n~y~o przez Austryę z. ko: I' v:skIeg~, który zaJm~wał Je . do~ychcz~s. nem posiedzeniu zasta.nawia~() się. rów'liei 
laznej dol>Jada 3%. Kapitał ten powiększa- 100ry uowoslehckle) , komory w Gralllcy I Na I e~1 ezentautów ka y ,~ybl 'Uli SI) Wlę- nad pytaniem, czy plp.karllle maJą podle· 
ją również sumy, otrzymywane ze sprze · Sosnowicacil. kszośc!'ł !l'loi'ó~ pp. : LUdwIk . Kluna, JII~ gać przepisom (l1·aWII z dnia 3 (15) czerw· 
daży nieodebranych w cza je właściwym X, tych dui ach Pl·zybył do Warsza. ~moI8nskl. Mle~zy law H~I!k, MaksY~Il' ta ł886 roku. Zważywszy, że pI'aea w 
bagaży i !,akUDków, oraz ofiary od magio wy z Baku prze llstawiciul czarDomol'sko. h~n Gode~, ~nllal~ ~.oto~k! I Jó~e~ ,Kahc. piekarniach je~t nadel· .ucią~lh~a i szkod.li
stmtu ID. Wal·szawy i 5% rogatkowego. kaspijskiego tow I'zystwa Rotszyjda, p. ki, a do ł, onlltetu z~lz.ą~zaJl!cego . Iomasz wa dla zdrO Wia robotników, Jako tr waJIł-
Kapitał ostatni składa się: a) z kar ścią- Feigl, cełem zalatwienia sprawy budowy Bech, Karol Strzelblckl I Jan Frycz. ca bez przerwy, wsku tek ~zego robotnicy 
ganych od urz.,dników, uczestników kasy, w i e I k i c h r e z e nv o ar', W n a ft o IV Y c h PrzemYli'. jJozbawieni są nawet §wiąt, komisya roz-
Z procentów od pożyczek i forsznsów, wy· IV Łodzi, PiOll'kowie, Aleksandrowie i in- X W dniu 27 stycznia r. b., jak donosi strzygnęła pytanie IV sensie twierdzącym, 
dawanych uczestnikom na (len y"; z do cho· nycil miastacb. Towarzystwo to również, "Warszawskij dniewuik", odbyło się czwar· o ile dana piekarnia za trndnia więcej niż 
du od akcyj i obligacyj \owarzystwa. Ce· dla ułatwienia przesylki nafty do mias t'j te z rzędu posiedzenie warszawskiej 16 ro~ników. RObotui§.jednego z za-
lem kasy jest zapewnienie wsparć praco· ł"Jłożonycll nad Wisłą, wypości wkr6tce k o m is y i m i ej s k Lej d o s p r alV fa b r y- kładów kamieniarskicil stosowali poda· 
wnikom kolejowym, przy opuszczeniu siu· dwa parow.e statki cystemy (na wzór kur· c z u y ch. Najpienv poruszono kwestyę nie w przedlniocie założe przez Iloszcze-
żby, a także wdowom i icb dzieciom, Inb ującycil 1'0 monu Kaspijskiem i Wołdze, sposobu prowadzenia ksiąg, służyć maj ą· gólne grupy tego fachu og61neJ ka.y 110 ' 

11) 
-- ---NiiJivybrednieJszego mogłaby zac wyclć !lcia, które właśnie najwię szem 8zczęSetem dzę mi ość, a las o loni tak troskliwie 

ta grupa wśróel zielonych ci eni drzew wydawało się młodemu cilłoJlcu. szczęście tu lDieszkająee , że cierpieuie nie 
szerokolistnych, z cudownemi światłocie- Dzieci jedne Z& drugiemi zaczęły sobie ma dostępu. Jak tu dobl·ze. Z wasze 
niami, które padały nil. ziemię coraz to opowiadać różne auegijoty, IJok azyw!lć ztll·owie. Wychyliwszy kielich, wziąl po· 
kogo inuego alkowicie lub częścil} oś wie· figle i sztuki. - danI} brzoskwinię. Winuie IH7.yniosla mu 
tlając. Oczy Katbłeen tak dzi ś c~arowaly, - Ale ja coś umiem, czego żadne z vas dwie prześliczoe I'óie, żól4 i bladoróżową, 
że A1ol'gan ot! zmyslów niemal odchodził, nie potrafi - zawolala Kathleen, wzięł!l. które wYlIrosiła u pani Gwendollny, a Ha
zl·ywał ~ię co chwila i biega.ł po alejacb, cienki ołóweczek, położyła go ua rzęsach rzec pocałował naj pl·z"ll małą w czoło. a. 
ażeby uie wyzuać jej tego, co oddaliłoby i nie spadł. Sztuka wywołaloL ogólną rIL· potem róże, cie,ząc ' iI} niemi jak dziecko. 
go może na zawsze od niej. doŚĆ i kilkakrotnie· mnsiała być powtO- Wszystkie oblicza dokola pogodne były i 

Car=en Sy va. 

D E ~ I C Y T. 
(D.alszy ciąg - palt·z Nr . 26). 

. J\!~lec W kaidej ręce trzymał brzoskwi· 
l'l, Jadł to z jednej, to z drugiej, chciwie 

spoglądając jnż na uajwięks.zą gl'uazkę. 
. Jeszcze tam jest więcpj- rzekł wl·e· 

szcle, na chwilę odlloczywając. 
- A to istny Moloch z tego chlopcal -

a,~olała Gladys - jeszcze nas w zystkich 
lozJa(!al 
Mały. Moloch jadł najspokoju· . dalej, 
~wróc~wszy tylko gl owę, gdy si ostrzy cz· 

,! r7.~clły ;chleb i owoce i podbipgły do 
ląglll~ll.go przez koca, nadjeżdżającego 
owozlku. Na przodzie Miuuie i Wiunie 
owozily, lla tylnem siedzeniu siedziała 
athleen, z tyln zaś stał mały' groom. 

101'gan poskoczył rozpromieniony i pomógl 
a~illeen wysiąść. 

\V szyscy znów zasiedli wokolo tolu w 
Itanie, jedząc, gwarząc i śmiejąc się. 
,orgall calkowicie zajęty był młod .. dzie· 
c~yną, która z jJl 'zyjemnością Pl,zyjmowa. 

a Jego atencye, będące balsamem ella j ej 
bolałego. serca. \V esołogć mlod~go :l1·0· 
~ zlV~biła do altanki i lVikaryu za z bi· 

.hotekl. Nie jadl uic, ale odra?n dostroi I 
lę d.o Wes?lego tonu. Gladys, stanl}wszy 

.Il llIlIl, objęła szxj') jego ramionami. Je
na z dZiewczynek wskoczyła mu na ko
no. I pr:-~wołllła Miouie z całą wSIJani .... 

omJ ŚlllOSClą, ofiarowując jej drugie, 

- l'iie ruszaj s ię Kathłeen-zawołał na- I"zona. I·adośnie rozpromienione; tylko Kathleen 
gle młody mal·ynal·z- odrysuję cięl- i za- - Twoje rzęsy doskonałe nadają się do patrzał" obojętnitl i z pog .. u·dą na śpiewa· 
czął szkicować zręczulj. ręką woduemi far- pocałunku mutyla- rzekla Una. ka, bo 'l'om nazwał go starym blagierem 
bami w swoim ałbumie. - Co to znaczy? i oszustem, który nic nowego nigdy nie 

- Nimfa, albo syrena- l'zekl- i dodał Una ' 11I'zyłożyła twal·z swoją do twa· wynalazł, stare rzeczy opowiada i wyłu-
fale wodne. rzyczki Kl\thleen i swoje rzęsy otaria kił· ilza tylko ludziom 'yiuo z piwnicy i pie-

- Nie, bl·oń Bożel- zawołal Martyn - kakrotnie o jej rzęsy. niądz8 z kieszeni. 
elf w powoju , nawpól chlopiec. . Patrzflcy dlugo zapomnieć nie mogli Martyn z głębl1ł<iem zajęciem badał 

Kathleeu zarumie'niła się. czarującego obrazka: tej pary blękitnycb spojrzenie starego Gwynoe'a i poety_ Je-
- '1'0 dlatego, że mam krótkie włosy- oczu z czarnemr rzęsami i bl·ouzowych dno drngiemu nie ustępowało pod wzglę

odparla i przellUuęla po ńich dłonią, tak, złocistych z jasnemi i obij dziewcząt złą- dem błasku i łagodnego wyrazn. 
. e wydały s ię jeszcze krót zemi j czar· czonych razem, skąpanych w słońcu i ja- Spiewak musi al Opowiadać i opowiadać 
uiejszemi. Sflojrłenie wika l·ego, gd~ u& sności. bez końca, o le ie i polacil, o chatce i o 
nią padalo, stawalo się cokolwiek sm·ow- Po chwilowej ciszy, nastąpił t .. ki krzyk pałacach, o kopalu i;Lch, o lulłzkich rlldo
sze. Winnie, k tóra stała przed uim i oka i gwal', że aż pani Gwendolina wy zła ciacil i cierpieniach, o oceanie, o burzy, 
z niego nie spuszczała, zauważyła to i zobaczyć, co się stało. Na progu Rliany o tych uocacu bez enuycb, podczas k.l.órych 
pilniej jeszeze "patrzyła się w niego. stal Llewellyn ze swoją halfą. Dzieci przychodziły mu na myśl "ie ·ui. A czoło 
Niecbęć, jaką w oczach jego odczyta , chwyciły go za r~ce i do lawki pl·Zypl·O- jego I oczy ja~niaty takim ola kiem, jak 
uczyniła jej st.u·ego przyjaclell\ o wiele wadziły. Wikal'yusz serdeczule u~ci~lIął gdyby z zewnątrz serc światło pocilod7.iło. 
drol zym je ZC7.P; między wszystkiemi mu rękę; Gladys pobiegła do domn, wy- Gdy wreszcie wziął swoi'! h~rfę do r~ki, 
wielbicielami, był jeden przeciet, który szukala największy kielich i llAj tal'sze musiał przyrzec, że zo ·tani6 CZ33 jakiś 
Kalhleeu odgadywał. Zdawało się d1.iec· wiuo i Pl·zyuió ł~zy, uapelniła go I posta· w wikarYllcie, a p,tem wy Ill~llauo z ua
ku, że ją z nim tajemnica po lączyla i łżej wiła !,rzed s tRrylll bardenl. ma zczenielO jednej z p.ze ' Iicznych jego 
zl·obiło się jej na serduszku. - Nektar bośkil ~ajl'ierwsza to lli~il, Jlidni. 

rgan nic wyjawił przed ojcem s\,'ej z której wszystkie iune powstały. 'l'u 
mllośd. a stary Gwynne zby t cenił char,,- wzi~"L swój początek i zakolicy.yła się 
kil·.· l'gO . yna, aby l<ię gwalkm wMie- myśl twórcza. 
1"3 iego tajemnice. Pewien był, że Glad)'s powtórnie napełniła mu kiełich . 
Op&t :II 'ść doliwiadczyć eilce tylko j ego - Wszędzie tlI blogo lawione post&eios I 
drogi c ~iecko, i uchroni je od lIieszcz~' - zaczął znów Llewe!lyn - wszędzie wl-

ID . f. n.). 
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DZIENNIK ŁÓDZKI. 16 27 tyczkowo-wkładowej. Komisya odroczyla tolicki odbędzie się jlltrO, po nAbożeństwie decyzyę w tym przedmiocie do chwili wy- żalobnem w kościele św. Krzyża o godzijaśuienia zasadniczej kwestyi kas pożycz- nie 10·ej rano. 

kowo-wkładowycb , przedstawionej jnż do Upad/ość Szlamy Frommera. Jak nż lIZJlania władzy. donidlUmy, sąd okręgowy piotrkowski wy-X .Ka1iszanin" donosi, że nowy włdci- rokiem z dnia 8 stycznia 1892 (27 gl'Uciel Trąbczyna, hl'. Wielopolski, zamierza dnia 1891) roku oglQsil upadlość Szlamy nrządzić tamże c u k I' o W n i ę. \V takim Frommera, nakazując osadzić go w areszrazie dla bn raków cukrowych z okolicy cie dłużników. Jednocześnie na skutek konińskiej, po zamierzonem zamknięcin cu- skargi wierzycieli rozwinięte uylo docbokrowni Olimpii w Dzierzbinie, otworzyloby dzenie karne o bankructwo Jlodstępne, któsię znowu pole zbytu. re prowadzi sędzia aledczy 110 SIJra w waż-X \V tych dniach w Woli Kelpińskiej, niejszych. 
w powiecie pultnskim, puszczono w I'uch W dniu 25 (13) b. m. odbyla się przedu o w ą g orz e I n i ę, przerabiającą dzien- wstępna rozprawa na skutek Jlrośby o· nie po 100 korcy kartofli. M8jętno~ć ta brońcy Frommera MW. przys. M1odowskie· należy do ks. Macieja Radziwiłla. • go o wydanie listu glejtowego. Sąd okrę-X 'l'owarzystwo H u t a b 8 n k o w 8 gowy na ~kutek relacyi syudyka tymczaz wiosną r. b. przystępuje do budowy na sowego ad". przys. Bel'narda Birencweiga, nabytych w gub, ekaterynoslawskiej grun- który ewentnalnie się zgodził na wydanie tach wielkich zakładów hutniczych, z 4-ma glejtu, jeśli Fromer złoży 25,000 rubli kauwielkiemi piecami, stalownIą, blacbownią i cyi, pomimo to wydJlll in glejtu odm6wił. walcowniami relsów i żelaza. Budowę tych W dniu 29 (17) b. III . odbyla się roz· zakladów prowadzić będzie warszawianin prawa oczna w tymże sądzie na skutek p. Ed . Lipkau, obecnie główny Inżynier w opozycyi FI'ommera, któl'y żądał podnieHncie baukowej. • sieni a upadło~ci, jako nielegalnie ogłoszo-X Wkrótce otwarta będzie w Wilnie nej, podając w motywach, że Fr. nie zaf a b l' Y k a I a m p 8zandora z Petersbur- plozestał wyplat w znaczeuiu pl'llWnem, że p . - Przed kilku dniami spaliła się f a- nigdy wyplat zobowiązań swych nawet ni~ b ryk a p a I' Q s t a t k ó W br. Korwlna- zawieszal, że p~dlug ksiąg i ~pieczętowaMilewskiego, w Zwierzyńcu pod Wilnem. nego portfelu FI'. posilllla znaczny mają· X Towarzystwo fabl'yki cukru O r y- tek I t. d. s z e w za rok 1890/91 osiągnęlo zysku Syndyk i oUI'oilca wierzycieli przedstli' czystego rs. 88,003 kop. 61, z czego na will sądowi ouszerny zarys dzialalnogci dywidendę w stosunku 9'/.°/., czyli rs. handlowej Frommera, jako kupcll i fabry-47'/. od akcyi przeznaczono rs. 66,500. kanta, począwszy od 1887 r., wykazując, X \V a I' S Z a w s k i e t o war z y S t w o że stawszy się niewy"l llcalnym w czerwcu f A b ryk c u k r u za rok 1890/91 osią- 1887 1'. własnorp'cwym bilansem i kalkugnęlo zysku czystego rs. 338,331 i wyzn:l- lacyą ;naleziollą pomiędzy jego papiel'ami, czyło dywideudę w stosunkn 16% czyli wykazal, że aktywa jego wyllo~iły· rs. po rs. 80 od akcyi 500-rublowej. 72,600, a pasywa okolo 1" . 8il.000 i że X W tym tygodniu .Sosnowickie to- vrojektował sobie uregul o wać dlugi wszystwarzystwo kopalń i zaklarlów hutniczych" kie splatą 25%, co wYllioslo około I·S. jak donosi .Tydzień piotrkowski"(otrzyma- 24,000, Ilozostawalo mu zatem na czysto ło 2 z n a c z n i ej s z e cif e r t y od 1.1\- W majątku około 48,500 rubli_ rządu kolei pskowsko-rysklej na dostarcze- Istotnie FroOlmer rozmaitemi ku III bi II li' nie węgla kamiennego grnbego na potrze- cyami, niezbyt go!l7.lwemi z<lołal ureguloby tej kolei w ciągu sezonu zimowego i wać swe długi, placąc od 20-33% i u· letniego. Zarząd kopalń, zgadzając sil) lIa skuteczni wszy to 1'0 mistrzowsku wlasnoprzedstawione warunki , obowiązuje się do· ręcznemi bilansami 8wemi wykazujp, że stawić w ciągu sezonu zimowego 200,000 IV kwietuiu 1888 I'. na czysto, zamiast mipndów w czasie zaś letniego sezonu 70,000 ntlSl', zawladuąl majątkiem IU'zeszło rs. pudów. Przytem '!. dostawy będzie sta- 44,000. 

nowił węgiel z kopalni .Mol·timer" w Dą- Następnie syndyk pl'zedstawil niektóre browie, a '/. z kopalni .Rudolf" w Niwce. epizody z jego operacyi finansowych w r. Cena węgla z pierwszej kopalni podczas 1889: "rzegrane w karty 550 1'8., kupno zimy: 71/. kop. za purl, z drugiej - 7'/.; losów za rg. 550 i t. <I., W polowie 18891'. podczas lata zaś: po 6'/. i 6'/. kop. za FrolDUJer kupuje faurykę gumy od li. IJ· pud. Odchodzi~ dziennie będzie drogą iwan- Macbalskiego; fauryka PI'osperuje doskouagrodzką IV zimie po 6,360 pudów dziennie; le, aluowiem ksif}gi handlowe wykazaly, że latem zaś po 5,000. zysk czysty fauryki po uplywie roku i 8 X Na gruntach odległych o 3 mile od lIliesięcy wynosił IV dniu 31 marca. 1891 r. Taganrogn, odkl'yto pokłady węgla ka- rs . 15,532 k. 55. miennego; jeżeli wyzyskiwanie ich rozwi- Wiadomo, że FrOł1lll1el' po pierwszej swej uie się na znaczną skalę, wlaściciele po- plajcie wydal znaczny kapitał na urządzeczynią starania u rządu o pozwolenie zbu- uie' corocznie bawU IJO kilkI!. miesięcy za dowania kolei żelaznej od gruntów tych gr~nicą w Ostendzie, Wiesuadenie i in-do Taganrogu. nych miejscowościach droższych, o czem Rumiolłła) przemy" drobuJ'. świadczą listy w jego książce kopiowej. X W millistel'yum dóbr pailstwa opra- W sierpniu i wrześniu 1891 rbku znów bacowywAua jest I1Pwa ustawa o orgauiza- wił za gl'anicl! IV Kal'lsuadzie i Wiesbacyl d o s t a w r z ą d o w y c h IJ I' Z e z denie, A tu w Łodzi zobowiązania jego l' I' Z e m y B ł o w c Ó w d r o b n y c h. wekslowe ulegaly protestom. Jak dowodzi list jego prokurenta Roseul\ z duia 22 Telet'oDy. F t I X B e r I i n ma być połączony teleto- ' września, rommer nawet na e egl'amy niczną komnnikacijlł z Poznaniem, Bydgosz- swego prokurenta, z odllowiedzią zapłaco· 
G . ną, donoszące mil o klopotach finansowych, czą, Gnieznem, Iblągiem, daliskiem I niezbyt był czuły. Nareszcie w Iloczątku Królewcem. Władze pocztowe zajmują się października 1891 roku wraca do Łodzi, już tą sprawą· zwolllje swych wierzycieli, przedstaw"!a im 

Z MIASTA. 
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U techników. W niedzielę odbędzie się 
zwyczajne miesięczne zebranie członków 
sekcyi technicznej oddziału tutejszego to
warzystwa popierania przemysiu i handlu. 
Początek zebrania o godziuie 4-tpj Jlopolu
dnin. Porządek dzienuy obejmuje wybory 
do zarząc1u, odczyt inż. Lisieckiego i spra
wy bieżące. 

Kuchnie tanie. Dowiadujemy się, że 
gł'ono czlenków tow81'zystwa dobroczynno
ści wygotowalo podobno obszerny memo
ryał do zarządu tegoż towarzystwa, z pro· 
śbą o zajęcie się urządzeniem kilku ta
nich kuchen w Łodzi. 

Sała zabaw. Były majster fabryczny p. 
S. zami~rza urządzić w mieście naszem 
salę zabaw specyalnie dla robotników fa
brycznych i w tym celu stara się o po
zwolenie u władz miejscowych. Przy sali 
tej p. S. chce utrzymywać gal'llkuchnię, 
w której wszystko ma się znajdować prócz 
trunków gorących_ 

Dwu nauczycieli tutejszych wnioslo po
danie do władz odnośnych o wydanie im 
pozwolenia na otwarcie w mieście naszem 
jednoklasowej szkoly początkowej, pry
watnej. 

t Ś. p. Adolf Hainnl, dyrektor towarzy
stwa akcyjnego .Heinzel i Kunitz~r" w 
Widzewie, syn zuanego przemysłowca tu
tejszego, prezesa towarzystwa douroczyn
ności m. Łodzi, br. Julinsza Heinzla, zmarł 
w dniu 2 b_ m. w Berlinie, przeżywszy lat 
34. Odprowwenie zwłok nA cmenuloz h· 

MWÓj status quo, że posiada majątek w fa
bryce, towarach i t. d. w sumie rs. 52,999 
kop. 49, winien na to rB. 25,078 kop. 60, 
pozostanie mu więc po uregulowaniu na 
cz~sto rs. 27,9a1l kop. 89 i tym sposobem 
przedstawia Ivięc wszelką rękojmię wypła
calności. źe jeduak obecnie nie posiada 
gotówki dla zaplacenill weksli protestowa
nych i uieżącycb wierzytelności, proponuje 
więc wier~cielom gotówkę 25-33%

, re~z
tę w ratach wekslowych 6-12-tu mil" 
slęcznych. 

Wi~rzyciele, upewniwszy się jeszcze d8-
klaracyą urzędową teścia Frommera, że 
fabryka niesprzedana, zgadzają się na ten 
układ, zwracają wszystkie zobowiązania 
już Illatne, otrzymują 25 - 33% gotówką, 
II na resztę świeże weksle i wydają From
merowi pok witowanla, że całkowitą należ
ność odebrali-' żadnej pretensyi uie mll
ją . Jednocześnie, ' ukladając się z wiel'zy, 
cielami, Frommer zawiązał pot~jemne per
trak tacy e o sprzedaż fabryki gumy p. 
Aleks. Wehrowl i Em. Giildnerowi. W duiu 
3 listopada stanęła IlUnktacya prywatna 
bardzo korzystna dla Frommem, z powo
du spalenia się w przeddzieli koukuren· 
cyj nej fabryki Wir.kiego, o której to punk
tacyi wierzyciele nie wied~ieli. W dniu 11 
listopada Frommer rozwiązuje z swym ko
misyonerem warszawskim Griid. koutrakt 
komisowy, slużący mu jeszcze na tat dwa, 
zamiast kaucyi wziętej w gotówce daje 
mu swe weksle na 6 - 12 miesięcy i dla 
zacbęty do tej operacyi nowej, zawiel'a 
z lIim nowy koutrakt komisowy, wylącz
ueJ sprzedaży wyrobów gumowych do l-go 
stycznia 1894 I'. i biel'ze 71allczeuie nowe 

rs. :!,600 na dostawić się mające towary. bezpieczeństwo, jakie dal wierzycielowi-Gdy tak wszystkie komuiuacye dowcip- a tem bezpieczeństwem bylo prowadzenie nie się udaly, Frommer w dniu 17 Iisto- baudlu, fabryka - posiadanie której "moglo pada notaryaloie (pl-zed regentem Jon ze- ze strony wierzycieli Frommera wyjednać rem) sprzedaje wyżej wymienionym na- prolougatę, albowiem jego osobistemu kre-bywcom fabrykę i remaneut towarów za dytowi nie ufali. -rs. 45,000, (lI'Zyczem zobuwiązuje 'ię pod Z powyższych względów sąd ok.ręgowy, kuą rS. 10,000 ani fabrykacyi pOllobnej, po dlug!cb rozprawaclJ, IV których, obok ani ndlu wyrobami gumowemi nie pro- syndyka tymczasowego ze strony wierzywadzić. cieli, brał udział także adw. przys. p. Mi-Cieka we był] epizody tej manipnlacyi z cbal Cohl!, wyrok wój oglagzający upaniektórym i wierqcielami. Do aranżowania dlość Frommel'owi w mocy ntlozymał, opojej wielce był mu pomocnym jego buch ar- zycyę zaś, ' jakp bezzasadną, oddalił. ter, dla niego też wyjątkowo okazal się H. N. wdzięcznym. W jego księdze kasowej zuaj- Oszustwo. W tych dniach p. G. z Ła-duje się Ilozycya, że teuże bucbalter otJ·zy- dzi nabyl w Konstautynowie za 65 mbli mai, porl tytułem .saleur" , rs. 2,000 i konia, który wedlug zapewnienia S)lrzertaFrommel' I,ublicznie zaslugi jego wysla- jącego miał być zupeluie zdrów. Okazalo wial. się jednak, że koił od ba.-dzo dawna ma Zalatwiwszy się tak szczęś liwie z wie- kopyto u tylnej nogi silnie nacl wyręiolll\rzycielami, których il\letyt zaspokoił kilko- Ponieważ sprzedawca odmó wił zwrotu IJiemłesięcznemi wekslami i trzymając si ę za- niędzy, p. G. więc wystąpił lIa drugę sąsady qui " lenJle ne doit rien, z dl'ugiej dową. 
strolly tak świetnie zrealizowawszy mają- Pożary . Przed kilku dniami, okolo gotek swój, bądź co bądź unieruchomiony, dziuy 1 -~j po pólllocy w osadzie włościajedll~go dnia otrzymawszy gotówką I·S. nina Jana Stailczaka we wsi Chojny pod 48,200 (gdyż zdyskontował jeszcze prowi- ŁOllzią, z niewilldomej przyczyny, wynikł zyę roczną za sprzedaż komisową wzil!w- pożal" który zuiszczyl doszczp,tnie stodo lę 8zy za rs. 3,600 gotówką rs. 3,200), pan i ,lach na domu mieszkalnym. Stl'aty poFrommer nznał, że arella jego kal'yery .zkodowany oblic?a ogółem na sum~ rs. jest w Łl'dzi za mala, trzeba wyplynąć na 600. 
szel'szy świat - z czem się nawet Ilrzell W tymsamym czasie także z przyczyblizkim znajomym wcale nie ukrywał i o· uy niewiadomej spalił się dach wraz z 1'0-tWArcie głosił, że wyjeżdża zagranicę z łowII domu murowanego spadkobierców całą rodziuą; ku emu celowi wyjednal 1'1l- Pladek, we wsi Zal'zew porl Łodzią. Poszport zagraniczny dla całej rodziny, ode- szkodowani obliczają str y na sumę okobrał dw6ch synów swych z gimnazyum lo rs. 900. 
piotrkowskiego. Zgłaszaj ącym się wierzy- Wypadek. Onegdaj .wieczor~m woźnica cieloru, którym przed sprzedażą fabryki niewiadomego nuwiska., najechal na rogu dal weksle dlugoterminowe-I'roponującym uli cy Konstllntynowskiej i Zachodniej J ómn dyskonto wlasnych ,yek li z u tęp- zeta Kunerskiego, który uderzony silnie stweul 25"1o-drwiącą daje odpowIedź, zo- dyszlem w plecy, upadł nR latarnię i zra· bowiązauia nawet platne (mając już go- nił sobie glowę. 
tówkę) częściowo tylko płaci i na resztę Wczoraj r!lno, rilona robotnika Jasińskiedaje weksel na kilka miesi~cy, pomimo go, idąc ulicą Cegielnianą, dostala atalm sprzeciwienia się wierzyciela (weksel na konwulsyj. Nieprzytomną o,lwieziono .10 rB. 300 braci Lange), pakuje rzeczy i wy- mie zkania stróża, gdzie po pewnym .~Z&bierli się ze zuacznym bagażem pociągiem sie III'zyszl& do iebie. kuryerskim ku granicy. Wypadek zrzą- Odzyskanie skradzionych rzeczy. W spodziJ, że w tymże domu, na pierwszem pię- sób do znudZenia często opisywany - IJi· trze, mieszkal jellell z wierzycieli świeżo sze .Lodzer Zeitullg" - nawiedziło kilku kreowauych, który nie mógl strawić wido · zlodziei w tygodoiu ubieglym mieszkanie ku ucieczki, dał o tem zlla!! jednemu z kawalerskie agenta tutejszego p. J. i zawierzycieli, l', Ros. Ten ostatui w przed- bralo wszystką zUlljduj ącą się tam gardedzień nZY8kał zabezpieczenie powództwa robę, bieliznę i I'o§ciel, nawet matel'llce, z wekslu protestowanego na rs. 300 i 0- tllk, te p. J., oprócz tego co miaŁ na sol,rócz tego upewni! się, że sędzia pokoju bie, oraz próżnych szaf i szuflad - nic VI rewiru m. Łodzi odniósł się I rzed- więcej nie posiadał. Bylo to fatalne polodzień do p. policmajstra o odeur'lIl ie IJa- żenie; okradziony przemyśl iwał nlicl tem, szportn Frommerowi z powodu inllej spra- czy nie możo.auy jakim ']Josobem o(lzyskllć wy karnej. Pan R. zatelegl'llfował do straty. Za radą jeduego 1.8 swych do· żandarma w Koluszkach, gdzie Frommera brycb pl'zyjaciól, ndał się na Stare Mi;lzatrzymano i odstawiono z czterema ko- sto aby tam znale:!!! osouistość znal\l~ w szami i paką poYcieli do ŁocIzi, do biura sferach zlod1.iejskich, z którą móglby u-p. policmajstra. • kladać się o ZWI'ot skrad?ionego misnia. Fakt ten zbudził z u~pienl& calą falan- Szczęście mu poslużylo, zualazł uowiem gę wierzycieli, którzy dopiero wówczas człowieka,jakiego potrzebował, ktory przyspostrzegli, jak są oszukani. Jakkolwiek rzekł mu pomoc i zou o wiązał się w ci!!więc nie posiadali weksli platnych, rozpo- gn godziny zebl'ać dokŁ dne wiadomości. częli kroki o ogłoszenie upadłości From- W oznaczonym tenninie zjawil się ów 110 -mera i jednocześnie oskartyli go u Jl. pro- średnik i zażąda I spisu skradzionych rzekUl'atol'a sądu okręgowego o bankructwo czy. Gdy okradzionJ uczynił zadość temu podstępne. żądaniu , doskonale widocznie p<unformo-\V poparciu żądania ogłoszenia upadło- wany pO§l'ednik zauważyl: • wszystko zga-ści wiel'zyciele pl'zytoczyli: dza się dotąd, lep: pómip'dzy rzeczami by-I) że Frommel' już z początku wrześuia Iy jeszcze ineksprimabl~ w kl·atki'. Ko-1891 roku byl upadlym, jak tego dowodzą rzystając z tej nie(lwuznaczuej wskazówki , liczne przedstawione jego własne weksle upytal okradziony o sumę wynagrodzenia, IU'otestowane; którą byla najpierw oznaczona na 1'8. 150, 2) że wyłudził od wiel'zycieli zobowią- potem obniżona do rs. 90 i przyjęta. Umozania płatue, dają~ im '/. gotó\vką, zaś '/. wa stawiała warunek, żeby okradziony nie w wekslach dlugotel'minowych, upewni wszy widzial i nie 'yiedzial kto mu rzeczy 011-ich, że jak dotąd , tak uadal prowadzić bę- niesie. I ten waruuek IlI'zyją l p. J. Powródzie fabrykę; ci wszy następnie do swego mieszkania u-3) że tymczasem, wydostawszy zobowią- siadl na stole IV ten sposób, że ud wrócony zania platne, na mocy ktÓI'ych mógl uyl do drzwi plecami, mógł jednak obsenvować hyć ogłoszonym upadłym, sprzedał swą fa- dobrze w lustrze, naprzeciwko wiszącem, brykę i składy towarów, zaprzestał zupel- kto wejdzie do pokojn i - czeka!. Ciernie handlu, a prowadzenia ksiąg handlo- pliwość jego nie byla wcale wystawiouą wy cli już kilka miesięcy przedtem; na ciężką próbę, wkrótce bowiem otworzy-4) że oastępnie, zrealizowawszy wszyst- ły się drzwi i ukazala się IV nich tylna k.o na gotówkę, wyjednał familijny pasz- stl'ona dorożkarza, któl'y rzucił przez głoport zagraniczny, zabrał rzeczy i gal·dero· wC} do pokoju potężuy tłomok i znikną!' bę i rozl,oczął ucieczkę, żoul) wyprawił za W tłomok n znajdowały :się wszystkie spi-granicę, ale sam byl zatrzymany; sane rzeczy. 
5) że uawet po sprzedaży fahryki, po- Pogoń za złodziejem . Wczoraj, na ulicy siadając gotówkę, odmówił zapłaty dwóch Stal'o-Brzezlńskiej, kilkunastoletni wyropł atnych weksli i wykonania zobowiązania stek ściągUl włościance chustkę z ramion handlowego, t. j. koutmktu komisowego i zacząl uciekać. Poszkodowana z krzyz Griidygierem, pomimo wezwania i wy to- kiem Ilobiegla za nim, lecz stracila go z czonego pror.esu; oczu w ulicy Łagiewnicldej. KilkIl osób, 6) że nie taił faktu wyjazdu za granicę widząc zrozpaczoną kobietę, postalIowiło i niezaplacenia nikomu grosza; pomódz jej IV pochwyceniu zŁodzieja. 7) że zaszedł zatem cały ' szereg faktów, Wpadl on 'do jednego z domów i ukrył się cechujących otwarcie upadlości, o któl'ych w psiej budzie. Poszukiwania na razie nie mowa wart. 441 kod. haud!., jako to: u- oduiosly skutku, !lopiel'o gdy nadbiegl cieClBka dłużnika, zamknięcie jego skladów, pies i chcial wejtlć do budy, chłopak wyodmówienie wy,konania zobowiązań lIandlo- skoczył i cbustkę rzucił; nie złapano go wych i t. d., że nareszcie upadly, po ZM- jednak, gdyż zręcznie płot przeskoczywszy, I'esztowanin go, zadyktolYAI do protokułu ukrył się w sąsiedniej posesyi. komisarza sądowego, na zapytanie kurato- , 

ra: .gdzie ma pieniądze za sprzedaną fl\- Z poza ŁodZI· bl'ykę i toWa.I·Y?", odpowiedź następującą: I • .pieniędzy nie mam, pieniądze mi skra- -0-
dziono"; I Piotrków. 8) ie w kolicu art. 1188 kod. cyw. czy- Zarządzający kancelal'yą warszawskieg'J ul długi Wymagalnemi - nAwet Pl'zed DIL- obeJ'pollcmajstra, Micllalewicz, mianowany. dęjściem tel'minu, jeżeli dłużnik zmniejuyl w I c e g u b e I' n a t o l ' e m p lot l ' ko w s k i m 
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Dlłbrowa ~órD . 
Oficyaliści jednej z większych fabryk 

" Dąbrowie góruiczej, nie mogąc się do
czekać otwarcia projektowanej ciytelni, 
w liczbie 20-tu osób zaradzili sobie w spo· 
sób następujący: zarządzili mIędzy sobą 
abonament nowych dzieł i zlożywszy po 
rs. 1 kop. 50 w pierwszym mieRiącu w na
stępnycu składają po rs. l; za taką więc 
somę są w możno~ci nabywać wiele dziel. 
Z końcem każIlego roku nabyte dzieła bę
dą rozlosowywane między uczestnikami. 

Wars z llw B, 
pierwsza wykwalifikowana 

f a r m a z e n t k a, pani Kal"olina itltie
wiczuwa, oll·zymawszy stopień prowizol"a 
farmacyi, traktuje o nabycie jednej z aptek 
warsza wskicll. jak donosi "Kuryel" war
szawski". Zamiarem pani S. jest przyjmo
wać.na praktykę farmaceutyczną wyłącz
nie same kobiety, a nadto stara się oua o 
koncesyę ua otwarcie kUI·su IlI"zygotowaw
czego dla kształcenia praktykantek do 
pierwszego egzamiuu wstępnego. 
Zmarł w Warszawie w 51 roku życia 

g. p. F e I i k s B r z o z o w s k i, artysta 
malarz wJ elce ceniony. 

W u u i w e I' 8 Y t e c i e war s z a w
g k i m ustanowiono posadę buchaltera 
z pensyą 600 I"ubli i J 50 rubli na miesz
kanie. 

W i c e p r e z e s e Dl s ą d II h a n d I o w e
"O w Warszawie na miejsce p. Kajetana 
Mijakowskiego, mianowany sędzia pokojn 
m. Ku tna, 'l'ntkiewicz. 

Towal"zystwu, farmaceutyczne w Warsza
wie, \10 wszecustrollllem zbadaniu sprawy, 
odroczyło otwarcie projektowftllych IV y
kła d Ó w d I a u c z n i f a r III a c y i do 
czasu zebrania funduszów na ul"ządzenie 
pracowni farmaceutycznej i 8nalitrcznej, 
bez której wykłady nie odpowiadałyby ce
lowi. 

Ze stron rady miejskiej !lobl·oczynności 
publicznej wyznaczona komisya do opracu· 
wania szczegółowego projektu z r e f o r
mowallia szkoły felczerskiej 
w Warszawie rozpoczęła już swoje czyn
nolicL 

Sale zarobkowe imi enia Staszy
c II otwarte ua lat trzy sposobem próby, 
ro~winęły działalność swą z powodzeniem. 
Obecnie znajlluj6 się tam 50 ciu peusyona
rzy, w tej liczbie 25 k?biet; na. bra~ r?
roboty w żadnym OlidzIale uskarzać SIę me 
można zbyt przedmiotów również jest 110-myślny. Wobec tego rozpoczęto już kro
ki w celn utrwalenia bytu instytucyi na 
8t&łe. 

Niedawno zmarły ś. p. Janusz ur. Roz
t worowski, który za życia swego aktem 
darowizny przeznaczy ł rs. 102,000 na rzeCi 
ubogicu niewidomych, jako legat pod na· 
zwą F u n d a c y a Ka r o I i u Y i J a.
n u s z a m a ł ż o n k ó w R o z t w o r o w· 
s k i c h d I a u b o g i c h n i e w i d o
m y c h", przezuaczył testamentem ca~y 
majątek, jaki pozostanie po spłaceulu 
wszystkicu zawartych w tymźe testamen
cie zapisów i prawych kosztów, UlI rzecz 
wspomnianej fundacyi : . Km·yer codzien
ny" donosi, że pozostalość dla niewido
mych wyniesie około rs. 200,000. Z pro
centów od wyżej oznaczonej sumy rs. 
102,000 fUlldacya wspiera obecnie 80· ciu 
nie8zczęśliwycu, wypłacając im \10 rs. 60 
roczoie w dwóch ratach. 

Przy ulicy Freta w Warszawie, IV izdeb
ce na trzeciem piętrze, zualeziono w Il0-
niedziałek rano b e z ż y c i a Mal·yannę 'fu
szyilską z raną, zadan~ tę[lem narzędziem 
i poderzuiętą szyją. Zbroduię spelniono, 
jak się zdaje, przez zem~tę, gdyż z mies~
kania nic nie zmbowano. Dostr1.egl Ją 
pierwszy uiejaki Schetier, współlokator 
TUSZYliskiej, gdy nad rallem wróci! z za
jęcia. 

n adom. 
Syn właściciela apteki p. Bolesław Kna

be, IV Radomiu otworzył Jl r a c o w u i ę 
c h e III i c z n II, w której dopełniane są 
analizy jakościowe i ilościOWeJ minerąlOw, 
metali, rud, żuzli, artykulów spoźywczych, 
nawozów, wody i t. p. 

:Kallu, 
W ciągu roku ubiegl'ego 1I1·01zilo się w 

Kaliszu 684, zmado 545 osó~. Slubów za
alto 189. 

Peter8bur". 
Wobec zmiany syslemu w y k / a d u j ę

yków staroży tu ycb w gi mn azy ach, 
wynikła potlozeba zmiany materya/u, da

anego uczniom do czytauia, z autol'ów 
tarożytnych . D/a wykonania tego zadania, 
I·ZY ministel'ynm o§wiaty ma być utwo-

·zona komisya specya/na. 
W lecie wyruszy z Syberyi do bieguna 

?/oocnego e k s Il e d y c y a, pod przewod
lctwem kapitana angielskiego, Satmana. 
!iozesłano okólnik departameutn lekar-

8klego do władz odllowiednicu, pulecający: 
aieby dla z a k o p Y w a n i a p a d / y c b 
, w i e r z Ił t d o m o IV y c u obierano miej
Ica osobne na wzg6rzach sncbycu zdala 
~ pastwisk, wodopojów I źr6deł; de'" 

eJ8C& takiet otaczano rowami IlIb 011"0-

DZIENNIK ŁODZKL 
dzeniem, i aby zwierzęta padłe zakopywa- / skutek zatwierdzonego praw~ o uhezpn:czanin no przynajmniej w głębokogci 2 ars'ly- robotoU,ów nil wypadek knl.ctwa: cZyOllłcego nów. ich nie1.dolnymi do l'roCy. WykazDJe 000 te w 

nem zebraniu rady państwa rozpatrzono 
projekt pl·ywatoej szkoły żeńskiej .Iusty
tutu medycznego· w Petersburgu. Z początkowania ruskiego towarzy8twa ..1889 r. by/o wypadków mi.rtelnyeb 5,260, ochrony zdrowia ledu w Petersbnrgu w .. ś 35,302 robotn ów al.glo ciotkieulU k~lec. przyszłym sezouie leczuiczym otwarte bę- twu. Obecnie liczb .. nLezpieczonych robotnIków dą dwie nowe k o lon i e d I a dz i e c i IV w Niemczecb dochodzi ju~ do 41/. mll.W 1889 Dmskiennikach i Kisłowodzku, gdzie dzieci roku kosy ubezpieCZClI wspłaciły 12,278,000 leczyć się będlł z chorób cbronicznych. marek peosyi wdpwOIn i sicro~om ~~ zabitych Od 13 styczu!a 1892 roku, na mocy robotnikach, orllz bezteOllsm I r .. mJhJnym prarozporz'łdzenia departamentu spraw duo cowuikom, którzy podlegli .-i~~kiemu k.lcctwu. 

Petersburg" 3 lutego. (Ag. pó!.). War 
8zawski wice-gnberoatOl· Andrejew miano
wany warszawskim gubernatorem. Mos
kiewski marszałek szlacuty, generał Jer 
szow, mianowany gubel"Oatorem orenbul·
skim i J1akaźnym atamanem wojska oren 
burskiego. 

chowoych wyznali obcych, wszystkie księ 
gi kogcielne e w a n g e li c k o-I n t e I" a.ó· 
s k i e winny być prowadzone w języku 
rnskim. 

Z PiŚMIENNICTWA. 

Od dnia 18 do 20 styczoia (st. st.), na
płynęło składek do Specyalnego komitetu 
pomocy dla głodnych przeszło 18,000 rB. 

Petersburg, 3 lutego. (Ag. póło.). Pre= Tajemniczy do niedawna, cboć zwykle teosya izby skarbowej warszawskiej do odgadywany A. J . Sęk, po IlIuiszem mil- towal·zystwa kredytowego ziemskiego o czeniu ... Iitemckiem, rzucił w odcinku nn· 350,000 rubli z tytułu nieostempljlwania lIleru niedzielnego "Kul·yerll warszawskie- li tów zastawnych wypuszczonych na kongo" kal'tkę z notatek dziennikal·za: "Po- w~rsyę - przez ministra skarbu jest już 
Z CAŁEGO ŚWIATA, 

-0- wieść UO I'rospel, tli". Jest w tej nowelce uchylonll . .* Berlin. Berlińskie wladze szkolne nało- tyle 111\ gOI·ącym uczynku fJodlwyconej Ateny, 2 In tego. (Ag. póło.). Książll tyły'" oillgu roku zeszłego około 1,600 kur prawdy życia dziellnikal·skiego, tyle tem- Jerzy zacuOl·ował na inlluenzę. 11 11 rod.iców i opiekunó~· 1.:1 lIieposylROie l\zie- peramentu i hUIIIOI'U, dającego do myśle· Tyflis, 3 lutp,go. (Ag. półn.). Po sieci do szkoły. nia, a dobrze każdemu piszącemu z dnia dmiodniowych rozprawach w procesie o o,* * Londyn. w marco r. h. m. odbyć si~ na dzielI zrozumialego, że ZII te trzy feli e- rozboje, tntejszy sąd okręgowy uzuał .t-ch w Lolldjnie konCerencya wsze<bś",iatowa dl. tonowe kolumny wybaczyć mOŻlllL :lękowi z podsądnych tatarów za winnych kradzieobrad nad środkumi do wulki z illfluenzą. kilkumiesięczną bezczynność beletl·ystyczną. ży Pl·zy Iltyciu broni, połączonych z wła-*,. Kolonlzacya żydów. Z ramienia ko- Przeczyt<1jcie je, Muzianie, bo autol· zapo· manieOl, rozbojem i mOl·derstwem, z,' ś trzymi~tów. dzillł.jllcych w New-Yorku , Odhie i wiedzianej . Il"wieści w prospekcie", jako nastu za winnych ukrywania. Pierwszych Londynie, zakupiono w Pulestynie za pośrod- jeden z n8jlel zych, ale też najkrytyczniej .~kazano na ciężkie roboty przez lat dwanictwem Ltots.ylda na cele kolonizacyi t ydow- usposobionych przyjaciól Łodzi, gotów i na ·cie, z drugich sześciu na cięzkie !"Oboski.j, 40 mil na wschód jeziora 'l'ilvias za ce- lias jPszcze po, adzić Uli. "Ruchomych pia- ty przez czas I·ozmaity, za§ szeliciu na ne 2,000 rootów szterlingów. Ob ... r bez wy- skach" swoich i to posa'izić -niewygodnie!... zaólknięcie w wieiy. j~tku urodzajuy. WJlIlano dwnn.stn intyn irrów Wiedeń, 3 lutego (Ag. pIu.). r-ia wyba-da bodowy dróg, kanałów i sLudni. TEA TR i MUZYK A racu węgierskich pal·tya. rządowa (liheral-.. iO * Wybory węgiersk I. . Z Pesztu dono- .. D.· < ,t atr. e V· t .... Y t . nl\) pozyskala dotychczas 234 maudaty, sz~ te pOdCUlS bur!.liwycb wyhorów do sejmo * b t'~s \\ e t ". IC ~"a IV • aWlo- tracąc 12 miejsc poselskich. .ftbho 7-mio lodzi, 11 poroDiano kilkUdZieSieCiU.1 ~~ .ęl Zle 1'0 t raz gugl IV y~ sez~:~e" me- Węgierski minister honwedów , baron ", . .",. Wyrok. W procesie IJrwciwko morder- o !JII.a op."r~ a d M. lwoUi z G rn~vt ~ ,w Fejenvary, wyjechał do Sofii. Podług kocom słuź~cycb. Franciszkowi i Hoz.lii, maltou- z~~e~1I0Il eJ O St z~~; kpar yę r~~lc e~x ~o munikatu urzędowego, podl·Óż t.a ma na ce-kom cbueider w Wiedniu, zop.fll wyrok. Obu ~. plew~ 1'. k anll~~ ·1, mal·gra IIł za P, lu odwiedzenie córki, zamężuej za gens-oskarlonY"'1 sk_no na śmierĆ pncz VOlVie., Z1 t ZY.Zb o\Y~ I. M W· kI raluym konsulem austryackim w Sofii, Bn-szeoie. Wyrok wykonaDy bQ<lzie pierwej nil Ro- D r? na
b 

eln~ SdP. ar~a?a. III· el·a rianem. Mimo to, nie ulega wątpliwości, lalll Schoelder. , k m·t komed II W·kt . a..r\ e rz· cy so JScy ~ orzystają ze sposo-

.. . wznowloua ęl zle, a wno JUZ llIegrana u I ż ąd fi·k . .. ** Poczfy auatryack/e IV czas cb ostOl-l na t znSe~ fi a M W .~tu e lte~IYllró.al;: bnollci, aby wejść z ministrem w stosunki nich 811 nader CleotO nawiedzane pnez złodziei. p. fi· • t I a Da. d.·. 'ł c . ~ó~p. ~z. osobiste. Niedawno w. P?bli1U Wiednia niewylrrJty do· ~ t~t~lł~'IV:r~IVąYI~W~~~ j~~~IVSk:nB~lf:I~- Koło.polskie I)O~tau.owiło głosować .w par-tycbczas rz.umlCszek przebrany w mand.ur u· '1' D' b . k· 'S k· ' , lamenCIe za wDlosklem rządowym co do rz~dnika odebrnł pocztyliona .. i calą korespon- J~·a(fs,;f.' k ef ~Zt~u.~ ~ I~HenolVs ;~! 3ra\%" subsydynm dla towarzystwa żeglugi po d ien ·.'n W c.w.rlek obiegły "ieclo- ze e s, I J g Z cznQ.cl a - Dunaiu eocy".p ,........ . . nefisanta o(l~gra rolę Plantrosa. Znaczua ':, rem w Jednem I bIur pocztowych w WiednIU, 'ć b·1 tó t d t . . . t Berhn, 3 lutego (Ag. płn.). Prof. Kocbo· skrwiono dwadzieścia listó" rekomendowa- cZ:S ~ e. IV ua o prze S a WIeDle Jes wi udało się dokonać istotnego ulepszenia nych. Dwanaścio z nich iluletnIo do z,mllej JU zam wlana. _ _ ___ tuberknliny, wskutek czego można mieć 6rmy .Adolf Weiss" i z.wierało papiery war- nadzieję, że łeczonie suchot tym środkiem tościowe na sum~ 20,000 goldenów. T E L E G R A MY. będzie skuteczne. Szczegóły odkrycia Ko-* *. Coquelln w podróży. Wielką wyoiecz- cua będą wktótee ogłoszoue. kC artystyczną przedsi~wzi,ł zoakomity artysta Berlin, 30 stycznia. Parlament niemiecki Wiedeń , 3 lutego. (Ag. p.). HI·. 'raafe komedyiJraneuskiej, Goquelin. Z towarzystwem uchwalił wczoraj ustawI) o cle od zboża odpowiadając IV radzie paóstwa na iutel·teatrulncm, specyalnie w tym ociu zorgauizo· w sklaclaeh Ił·anzytowych, oraz ustllWę o pelacyę w sprawie emigracyi żydów z Rowaoem, IJuści! sIt ou IV podró>. c.terorni"si~cz- zastosowaniu traktatowych taryf celoych syi, o§wiadc1.}'ł, że władze pograniczne DIl po cu/ej Europie. W cillllu \ego czasu Co· do państw, nienależących do uajbllrdziej austryackie otl·zymały polecenie nie doquelin ul,ate si~ ze swem otoczelliem ze sto faworyzowanycb. Stronnictwo wolnomyślue puszczania do Austryi źydów ruskich, nill razy na scenach 23 miast przyll.j'lIJIiej, o. mi.- przedstawiło wniosek, wzywający rząd do posiadających środków utrzymauia, lIui nowicie: IV styczuiu, w Bruk.eli i Liege; w lu- opracowania i przed8tawienia ustawy o paszportów_ tym. w Lugdunie, Marsylii, ~li cei, Medyolallie, wydalani o cudzoziemców. Prawo wydala- ..,.._....,,... .... _ ..... """_....,""'-"'-"'-'"'-""'"',.. ...... "'_ ......... .;.._ Wenecyi, Tryeście, Grat.u, Wiedoiu, Pradze nia ma należeć wyłącznie do zakl·esu dzia- TELEGRAMY GIEŁDOWE. czeskiej, Bukareszcie i Konstantynopolu; w m8r· łaniII władz Rzeszy niemieckiej, decyzya o - ---=--==::..:.:.:.:::..:...::==..::....:.:...::.:..,..1---cu; w Konstautynopolu pouownie, Odessie, Ki- wydaleniu lila zależeć od wspóludziału są- Giełda Warszawska. ! Z duia a z dnia i jawie, Moskwie, Petersburgu, Hetsillgforsie, dólV, dotychczas obowiązujące traktaty o Sztokholmie, Chrystyanii, Goteborgu i Kopen· wydalanin mają hyć zniesione. hadze. W samym Wiedniu trupu Coqueliua Wiedeń , I lutego. W korytal·zach rady da siedm przedst.wielI, a w Petersburgu d.ie- państwa rozeszła sip, pugłoska o możli wem li~. Miesi,c mnj-powitaj. artyści w Anglii , 1)I·zesileniu w łonie gabilhltu austryacki~-o kt<lrej jeszcze uie wytkni~to mars.roty, go. Powodem ma być sprawa subwencyi ycieczka taka Coquelino. i jego tropy jest dla tolVlLrzystwa żeglugi na Dunaju. WŚI·ód cał, ,,·yprawlł .-18 osób nale1.y do towarzysllVll, lewicy objawił ię prąd 11Iozeciwny sub· nie li~c "Slystkich komparsów teatralnych. wen~yoDl . 
Admioistratorem wycieczld i jej kierownikiem Wi edefl, l lutego. Mówią o nowym rozjest p. Glaser, którego czynoości nie s~ w tym łamie ,. stronnictwie mlodoczeskiem. Zarazi. bynajmniej syoeknr~. Coquelin zabiera nosi się na stanowczy rozdział lIa <lwie • sobą tylko kostyumy swoje i dekomeyr. Te frakcye. Słychać zarazem, że Praźak ma ostatoie dla ułatwienia ich szybldego przewozu ustąpić, a miejsce jego z~jąłby br. Paltfy. wykonano umyślni. .~ ". rubryce medyolań. Petersburg, 2 lutego. (Ag~ pólu. Dziś, skiej z papieru. Daj~ si~ one dowolnie roz- jako IV 9 ,t,y m dnia 0(1 śmiel·c i Jego Cehierać i składaĆ, tak, te do jednej sztuki np. sarskiej \V ysoko!lci Wielkiego Księcia Kon-.ystki. delooracye sceniczne wiesz"", si~ w stan tego Mikolajewicza IV soborze petrodwócb knCrac6. Bagaa towarzyst ... " Goquelina pawłowskim odpra 'iono nabożeństwo Źa.· wa1y L,lko ... 10,000 kilogramów i umieszczony I lobne w obecności panującej Rodziny, jest w 180 "aka.·b. .. Ka1.dy z artystów ma! szwedzkiego uastępcy trouu, generała-adprawo wief.ć z sobll dwie 'Walizy neczy .. łas- jutanta niemieckiego CeSI\I·za, Werdel·a, 
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00.0'/1/. 498a 
10.16 
40.7ó 

98.-
103.
!i5.51) 

102.-
101.25 
102.
tO().4U 
99.-
98.00 
9800 

201.-
2111.-
1'/,'/, 

98-
1C3 15 
9500 

1"2-
10130 
10"2-
10() 00 
99-
9800 
9850 

1!l9.00 
199.7;; 
11

/,'/, 

nycb. One to właśni stanowi, ów ci~tki .1In- IVojslrowycb i cyll'illlycu ur~ędników i przy- _-== ..... __ ~~_ .... !!!!!!!,....;,...,!!!!!!!""'.;", .... ,....'" gat". Akcesoryo. teatralne bowiem zajmujlł byłych z zagl·aniey dp,puta j wojskowycIt . MONETY i BA.NKNOTY jeszcze do stu pak i koszó.". Wszyskie koszty Jego Cesal·ska Wysokość Wielki Książe Not. orąd. w~drownego przedsi~bierstwa wynoszą .Iziennie Ale~sy Aleksandrowicz mianowany 8tefem .~orki ui.~niecki. poWn, sumę 4,300 franków! Je.t wi~c po co korpusu kadetów marynarkI. A:IISlr~aekl' baukuoŁy grywać duto i lotem ptak" przenosić się z miej- Pienvs~ej załodze lDarY!lal·ki rozk~zano i~,'p~~~ eelue 
163'/, 

niel1rz. 
-00'/. 
- fr1'/, 
-Uli. soa na miejsce. Repertuar towarzystwa Goll!le- pozostawIć naZl\wsze ml8np dostOjnego liol1 składa 12 najnowszjch i ,Iajbardziej ku- szefa, Wielkiego Księcia Konstantego Mi· -----.-------......... --~, sowyeb, a Ilrzjtem najgłośniejszych utworów · kołajewicz3. • DZIENNA STATYSTYKA LUONOSCI. dramatycznych francuskich doby ostatoiej. Fuu!>- Petersburg, 2 lutego. (Ag. p6!.). Og/oszo- Z.arll w dniu 2-3 lutego: eye retyaerskie IV tropie pełni tryumwirat jej szono prawo o odpowiedzialności za IIIL- . Ka!olloy: Dzieci .10 I~~ tf>.1.n ~ .. ~r10 5, .. Vj artystów najzdolniejszycb. Rzeuz naturalna, ~c padanie jednej. czę§ci ludności na drugą. ~e~~j·li~~~.;!"i~Y.~I:~W~.ta\ ~o=~iei!; podobna kosztowna i forsowna ,tournee" ar- Z 10·clU mll.lonów. I·ubll, I\syg~owanych Wlad, la .. Fidterowiu, 1:t 20, Allgnat HoflD&l1, tystyczDa pałlIczona jest ze slosowo" rekI8m~ , oa. roboty pubhczne Jeszcze na plerws:lem lat n, AD'" Szrajer, tat 4ł.. poprzedzsj,ClI w mieście kaidem przybycie Co· posiedzeniu ~per.yalne.t konferencyi, posta-l. E~u.l.lloy: D,i"", ~o .lat U·t. o",ulo 4, .. ~ quel~n~ . On sam stara sie o. n~~ w pruie, a nowiono wydać 3,176,0?0 rs. ua Pl·ace nad ~c·~j"U~:[.i':~cs:~a d2.·~~bi~ ~ !ot':i:"~;"i;: admlD,straeya wy,rawy organIZUje rekl.mo b- sztucznem zaprowadzeDlem lasów 1,290,000 Kard GOIItaw ~e"Der lu U Jan Ludwik Sten-Iiczn'l. RozJepillue •• wite podwójne a6sze: rs. na poprawę dróg gruutowych wsze ciu gert, lat 59. ' , jedne olbrzymie, reprodukuj,ce wielki portret gubel"Uiach i 425,000 rs. na bndowę szosy. . S~r.nka •• i. Doieci d~ lat l1>-ta lUIl&lło 2, .. tej Goqueliua, litografowany, a nas~puie drugie, OIU·ÓCZ tego konfel·encya I IOlostawiła Pl·a· li.'b.le ohl.opell.. 2. u,ewcąt - do~ Irh .~ moiejsze, ogólue, ob .. ieszc7.aj,cc .:ały repertu.r wo ministrowi spra.w wewnętrznych przed- w !.eJ t,cable męt .. ' ..... - kobiet - a "I.no",~e. i programy przedstawień. Wysyłojlł je ,do kat- 8tawić 8zuzególowe wnioski co do bu~owy USTA PRZYJElO. ye N. dego miasta kołejno w tyd.ieu IlO pierwszycb, w guberuillch z ludnością inoopleml8nU'ł H.tel ... te.r. •. Scluaid.t., Buem i JdwiUki • calemi ty.i~mi . 100 prawosławnych cerkwi, szkół, o budo- • Wan ..... y, Foor.cer. TOllla .. owa, Lui. '4fllkw,. .. o,. Staty.tyk, wypadków nl .. zcZ'i li-1 wie elewatorów i ur1.ą(lzeniu ztllcznegn • ~~'-!!.rlL .. BotateiJl .. ZCiera. R. lł«bA wych, jakie wydarzył, 8it w 1889 r. w za- uawodnienia w Jlowilltach najwięcej podle- H.teI " ..... 1_ Baroo D,..u i Ja.peil. ,. Waz-Ua4acII fabl"J'caaycb w NieBlcze.:b ogłosił ",d gających guszy. ""'1 ...... HIIIIOIIpIIIa • Lilu4ii, P.u ... ,. Jtik, D_i'eIlL Wiadomości dotycqce zehrauo ua .I:h żdanlll" donosi, *41 wc&oraj Da oeól- " OPOIIL 



4 

o 
Teatr Łódzki. 

VICTORU. 
\V piątek. d. 5 lutego 1892 

Ceny miejsc zniżone 

G 
l·ZIENNIK ŁÓDZKI 

Ł o s 
Teatr 'l'ALIA w todzi. 

W SOBOTĘ, d. 25 styczni.. (6 lutego) b. r. ; 
o godzine 8 wieczorem 

Przedostatnie wspaniale rantastyczne 
ie najbardziej ZD&Dego i 
wlp6łcześnie pre,tidigitatom 

27 

N l ' A. 
WIELKI 

PartJę Grenicheux, odśpiewa pan 
JamiJiski, partyę Margrabiego pan 

Czyżkowski. 

BAL MASK WY 
Pr~f. BECKERA J07· ... .,·,-,na przytułek dla starców i kalek towarzystwa 

1-::-'::;; dobroczynności DZWONY 
Kornewilskie 

I~d prze%. wielu MODareh6w i obdarzonego przez Jego 
Najjaśniejs'.ą-o Pa... Aleksandra IJ( drogocennym W OBOTĘ, dnia. 6 lute,,"'o (25 stycznia. 1892 roku) 

piericienlem brylantowym. 

(Les cloches ue Corneville). 
Mi~dzy innemi przedatawione b~1} nowości nas~pnjąee : W Sali H ,oncerto,vej. 

B~e=bi(Jr~ c~ał'od~iej#ld 1 "'~'I'n'",G.' U1" są rozsylane i wstęp tylko za. ta.kowemi jest dozwolonym. 
Opera komiczna w· 3 aktach (4 
zdch), słowa pp. Clau'ville i 

Mnzyka Robel·ta Planqnett a. 

Jlaretlrello "ugelu i jego ol tatni. dzieło • udzi~łem personelu dam· LOZE NIE BĘO A SPRZEDA W ANE. 
.kiego. Zjawienie si~ SulamUy. Jsdyn w aWOlDl rod.aJu · t 

Młoda osoba 
"SALAM! IDRA". czyli zaczarowane AUTO -DA -FE ZV ~:ż~~~~ś lo°~~~~~fa.mu zos;:: i~~~o:~e~i~r~e ~:r.::~, to 

nadzwyczajne, straszne a zarazem za.chwyeajq.ce floświadczenie. 169-0 
NOWOŚĆ 

IJrzy\Jył& Z prowiucyi, polka. "La MeJ'mitt de XJiableH 

szukuje miejsca. gospodyni, do u 
ci, Inb do ~klepu . d)abłR. Zdumiewając zjawiruie ,.i9 zwi .. z~t ~ gł~bi w?'ly. (Or!gi-

k do§wl&nczenie Profesora Beckera). Nigdy tutaJ Jeszcze me WidZiana 
Z~łaszać się, ulica. Zawa.dz pi erw"orzędn. nowość: 

dom Łubiilskiego do W-ch Weber. kl' 1 
230-1 "TERE 'INr\" powietrzna cy lstw 

D.~~:::=:::::;:::-~;;;;'~;:J;;·IIVV ko'TI" Eleonorl\ Oceau nil. monocyklu. Najnowszy wyna.la-
nnllitp •. h.,i1d londyńskiej, ktÓl'y w LOlld~'nie, Paryżu i . Berliuip. 

~V'. __ ' ... '_. nIl.jwi~kszlł sellsacyę przy napelmO!lych pu brzegI salach 
Ł".zUew.-1 teatralnych. zczególy w a.fiszach l progr amach. 

uJ. Dzika Xi 62 obok 
Cboroby wewnp,tl'Zne i 
Pl'zY1muje od g. 9 - 10 
4-6 po południu. 

Niuiejszem mam zaszczyt zawiado-

C41ny mipjsc zwykle, tearlalne. 
Dz' oa sprzedllź biletów w kasie teatralnej . 
Uwaga.. 1'.\ tępne przedstawienie odb~dzie się dopiel'o 
w poniedzialek 8 lutego 1'. b., z zupelme nowym progra
mem. 239-2 

NOWY WYNALAZEK pierwsza fabryka llA-
SZYN do GILZ maszyn -

kowych I nasypywan)'eb niesklejanyt lI 
spr:r.eda.je o 10"10 t"nlej od 4'en d"wuiej8zy~h: . 
za.kla<lzie urząc\zilem fabryk~ GILZ, które przy na.kleJa.,nlu nie 

& uoda.wszy im tę zRlet~ iż są z dosko.nale) bibułki z wa.tljo 
Ihv·l!'ie,oiczna i twa.l;dym munsztukiem w odpowledmell! opakowanIU, 

iż Sz. Publiczność nabl~rze [lrz~konama do wyrobn 
Adres: . 

J, §. P~EH.A..Bił, 
" .. nz"", .. , Kr .. kowskie Przedmieście Nr. 6. 237-3 

mić Sz_nownl} Pnblieznośc!, i. z d. 1 '1 kwietnia r. b. PO SZU-
(13) styczni .. r. b OJoj .. 

RESTAUltACYA KUm s ię 
k 

. towego, 
przenlesio·1ł zostala na I·sze p ię tro mI' esz anIa 91ł95 z (Inil\ 16 
\V dotychez ... zajmowanym domn przy :teJuna F.ł)ryc .• no •. Ł<l'~~:t':J,odaJ 
ni. Piotrkowskiej li 280, dom W.go I l zIOŻODlllrO Z dwóch. dllŻych lub dto0wmeośeoi , Restauracyl\ wyd_je CIldzien- g 

smAezue 4ni_dania i obiady. Zd w małych pokoJów, I'rzedpo- --'--"'--C"---:--:--:::-:::-::--
nied.ieJ~iczw.rtki Oakl garnu8z- kuchni. Oferty pod liter~. Dowód za ~ 9793 
kowe. L." pl'OSzę skla.daĆ VI Adml' •• _. _~ • f..I 

Z uszanowaniem Vzienuika Łódzkiego". FilII łodzkie, 
:l. Bereudt.. " 106 - O 'I'owl\r.ystw" ... ():r.~fC:r.JiO-1 

KURATOR MASY UPADŁOŚCI Do SPRZEDANIA. 
Enoeha Grosskopfa w dobrach Kutllowskicb 

wego u&za.staw ruchomości, 
ulicy Zachodniej N 31 zaginął. 
strzeżenie zrobione. 231-

"Equitable n 

Towarzystwo Ubezpieczeń na ŻYCIE w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki 

NAJWYŻEJ zatwierdzone w Państwie Rosyj kiem dnia 7-go 
lipca 1890 1'. 

Główna Reprezentacya na Królestwo Pol 

Stan. Lud. Kronenberg 
w 'Varlilzllwic, llienatorskł' ,,~. 

Kapitał Towarzystwa. z dniem 1 Stycznia 1891 
wynosił rs. ~11,061,427. 

Towarzystwo przyjmuje wszystkie rodzaje ubezpieczell na 
życie podlug wa.l'unkólV polisy, za.twierdzouych p1'Zez Pan& 
Ministra spraw wewnętrznych w dniu 26 lipclI 1890 roku . 

l'olisy Towa.rzystwa zwycza.jue za trzy lat.1, specyalne 
polisy za dWA lata. są bez za.rzutu. Zysk Towarzystwa 
rozdziela się wylącznie między ubezpieczouych. 

Sumy ubezpieczone bę(lą wypłaca.ne zarllz po wniesie
niu dowodu o śmierci. 

Towarzystwo gwarautuje całym swym majljotkiem 1'8. 
211,061,427 za wszystkie w Państwie Rosyjskiem zawa.rte 
ubezpieczenia, zlożyło jako sPecya.lnlł gW&l'ilncyę w Bankll 
Państwa IV St. Petersburgu 1'8. 600,000 VI Ros. 4'/. Pożyezce 
i składa. co rocznie rezerwy zysków i gromadzljoce się zyski 
ubezpi eczonych. 

Bliższych wiadomo§ci ndziela: 

Generalna Agentura dlaLodzi' 
E. Habler & C!! 

ulica Piotrkowska Nr. 193 nowy. 

p- Zdolni agenci dla Lodzi, Pabiauic, 
Zgierza i Ozorlwwa są poszukiwani. 

2132-10-

Na mocy decyzyi Sędziego 44 sztuk ZilO'iuąl pa.szport 
misarza zapadłej w my§1 art. r- ~n~,v;"J"II~~~~~~łr!~~~~~fi1~~~~~~~~~~~'~'~~ 
KOI!. Rand. w dniu 15 (27) s ł ' h wydany z gminy Pilica, 
nia 1'. b. wzywa. powtórnie WO OW opasowyc olkuskiego na imię Abra.ama 
cieli rzeczon~j ma.sy, aby się tzellgolda., Ol'a.z inne notatki. 
wili osobiście lub przez swoich pel- IUc)sl!:,olla utuczonych; do wYbra. '1 Łl\skawy zlla.lazca raczy zło:ivćll~ 
nomocników w 'dniu 28 lub częściowo. takowe w m:l.gistracie tutejszym. 
lutego) 1'. b. o godzinie l • w mi~jscowym Z&. _ 229- 1 

ludnin VI Sali Posiedzeń dóbr. ) 95-3 Do wyn~ipcia od Llipca r. h. 
CywilnegJ Ka.liskiego Sądu UJ~ 
gowego. w celu wysłncbania Droga Żelazna Fabryczno- 1) Wi~lki sklep z oknem wystawowem 

d . kto' dl . przylegl\Jąey małY pokOIk z oknem 
woz a.Dla. ura. La masy l & wy- todzka wow.m, gdzie mieści obecnie Ant."',nr 
boru syndyków tymcza.sowycb. oświadczenj_ wysyłającego, M. S~okornego. . 
Ka.llsz, d. 21 stycznia (2 lutego) l 0'''' I jrowarz'vstv .. Rossyjskiego, o zagubienin apteką· 3) PI~Ć 

E I G frachtowyell Ł6dź -Sze- wsze.m p'ętrze .. 4) 
manu.e ross li 88934 i 88936 z dnia 8-go u_ plerw8.em p.~trze. 

Adwokat Przysięgły. , Droga :tela.nl\ F.bryczno- u H. Becblold ... 
233- do wi.uomo4ei, że pomie· 

---------- li,t6w frachtowych uznaje ~ovor~ '" 
ZGUBIONO 222-3 \,..'łj" Ą ~I ... 

'ka,,'tę pobytu, ---O-gl-o-sz-e-m-' e-, --g ~ to' ~ ~ ~~ : 
wydaną z ma.gistratn m. Łodzi, = '" ..... 
l·ml·ę . \ ndrz.e;a Klucby. Pierwszy wypis z n.taryaln~o , ~ '" al' Z ., li ...,. , JOdzklego ~ :; <. "1 

Ła.ska.wy znala.zca l'a.czy D,miellewi.czl\ ~8t~ ~ ~ ~ fI ~ g 
takową w tutejszym ma.gistracie. Ko- et:> ~ I<l O N la :: 

240 - ~_o-"r.."-z~\~-!_p~.!ypc_~'~~:'..J!.": 762.·;::j 10 ~ ~ -ol .~ 

D&spłaceniu przez K~: '" ~ 'g .~ ~ ~ ~ :§ 
got6wką 762 rnbli 'II S -;; ." O.ą fi 

czy zI..stał &kradziony I ~ , c::::;) ,:::I A.. ~ iii ". 
w poniedzia.lek w teatrze 'falia uwaiaó wypis ten z& nie- i=: .g - !!Ol .~ 
przed tawieniu pl'. Becke!'&. l'.A.lw'aiD.v. wierzyciel O.mbsł\ otrzymał ... ~ -;! 

skawy znalazca. ra.czy mu 8nm~ pieni~dzy w roku 1878. r~oio4" : 
mini 'racyi "Dzieunika <:JU(lZIil~RO Ignacy Kolasiński. I~ ~~ '" 
za na_rod. r8. a. 23{-3 207-2 
::':::"::='W~y':'da;=',,:':e~&':li~' t:.:a"",. • .:.".:..."K,-.-• .:..!I:.,t:..o.:.. -~-lł" .. -dT&l!.C77to,...r:-;;8;-:o7:1 e:-:-87ła:-:-w--;K7:n~17cb;:::Q w i ec Id 

WYROBY 

Optyczne, Chirurgiczne 
i ł. p. polecr. 

A. DIERiNG, OPTYK 
w lodzi, ulica Piotrkowsl<a 277. 

IUOOWlt"'1111Ią'ljJ:JGII.riijO$OO 
Z KLASZTORU FECAlIP WE FRANCYI 

WYBORN'I'. WZIACNILĄCY. WZBUDZAJĄCY ,TRAWIENIE I APETYT. 
IUJLEPSZY ZE WSZYSTKICH LIK IERÓW. 

'
i=i::E~;!~F.i:=~ Zawsze wyma.gać czworogra.nnej etykie-

ty u spodu każdej bu-

1 __ ..:=~!i~~:!:J iclłi z podpisem Dyre-
ktora ge1l6raJnego. 

W SPRZEDAży w Rażdbn mieśde we wszystkich 
lepszych handlach delikatesów, win i likier6w. 

W drukarni "Ozlennlll.a tiulIki!:!''' . 
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