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•. DZIE:N":I:::rI:K:. '· ŁÓDŹ. - 113 do 14 tylko wtedy, gdy nie są obowią- !jak następnje : 6,2~6 wypadków bylo śmier-I tacyjny, wchniczny i administracyjno·go· 
JE. Glówny Naczelnik )<raju, generał· zane uczęszczać do szkoly ludowej. teInych, 3,258-pociągu~ło za sobą zupeł- spodal·czy. 

adynlant J. W. Rurko, z małżonką Maryą Zajęcia dzieci w fabrykach nie mogą ną uiezdoluość do pracy, 26,488 - stałą X W nadchodzący wtorek odllędzie się 
AndrejeVinlł, wyjechal .110 Kaługi, ażeby trwać dłużej uad godzin 6 na dobę. Nie- czę~ciową niezdoluość do pracy i 15,455 w Mlawie zj I\zd delegató IV kole i 
być ollP~"ym przy pogrzebie zwłok hrabi· letni od 14 do 16 lat mogą pracować w wypadków - czasową niezdolność. Suma u ad w i 1\ I a ń s k i ej i m a . y e II b u r S k o· 
01 E, W. Slllia~. fabryce uie dlużej oad 10 godzin 1111. dollę. wydanych w ciągu 1891 roku wynagrodzeń m I 1\ W s k i ej, w celu wspólnego ułożenia 

Warszawsldj dniewnik"). Praca uocna dla nieletnich cl\lkiem zostaje różnych kategoryj, wedle przybliżonego letniego rozkładu jazd)' do pociągó\v oso· 
" wzbronioua (od'godziuy 8 11, wieczorem do obliczenia, dosięgła cyf,'y 25,918,000 ma- howycb. łączących się z sobą wIłowie. 

51
/. rallo). Co do przerw w pracy lItrzy- rek, wobec 20,315,320 marek w 1890 roku, Ze strony kolei nadwiślańsl!:iej de)egowa.

mano przepisy dawne, z tym wyjątkiem, 14,46-1,303 mar. w 1889 "., 9,681,366 mar. nym jest kontrolei' ruchu, inżyniel' Tom
p r a w a f a b r y c z n e że nawet przebyw3nie IV lokalu fabrycz· w 1888 T., 5,932,930 mar. w 1887 roku i czycki, ze strony zaś kolei Hlaryenbm" 

nym podczas przerw tych zostaje im Il'zbro· 1,915,366 mar. w 1886 rokn. Wydane w skiej in pektol' p. Wilde. 
'" Nienlczech. nione, prócz wypadków, gdy roboty w ca-I 1891 r. wynagrodzenia przyznano 116,936 X W roku bieżącym otwal·ty będzie 

t;olVa ustawa przemysiowa niemiecka łej fabryce całkiem podczas przerwy usta· rannym, 16,006 wdowom po zabitych, ru c h p o ci ą g 6 IV na budowanej obecule 
wcbodzi IV zn8czpej czę.lici w źvcie od ją, lnb też zachodzi wielka trucln ość w wy- 32,502 dzieciom zabitych, 1,287 krewnym dl'odze żelaznej, łączącej Wladykaukaz z 
kwietuia r. b. Z tego powodu orgall mi- nalezieniu dla nieletnich odpowiedniego na wstępnym zabitych. Prócz tegQ wydano Kislowodskiem i Essentnkami. 
uisteryum skarbu, • Wie ł lJik fiuIlusów" , czas przerwy pomie.'zczellia. zallolllogi 4,477 żonom, ,823 dzieciom i X 'rntejsze zarządy kolejowe ot"zymaly 
przytacza krótki zarys no ych przepisów, Od kwietnia r. b. wzbroniouą rówuież 142 krewnym wstępnym robatnik6IV, leczą· rozpol'ządzenie, aby dró b i wszel kie 
regulujących byt fabryczny IV t\iemczech. zo.taje p,·aca. nocna kobiet (od godziny cych się w szpitala<:h. p,tac t w o,j wysylane zagranicę, ekspedyo· 

Przepisy te wprowadzają następujące 811. wieczorem do 511. rano), a W dni świą· 'rym sl>osobem ogólna ilość osób, które waue było nie jak dotąd w koszacu, lecz 
iuowacye do dzialającego dotychczas pra- leczne i IV przededniu świąt, robotnice nie kOI'z)'staly w 1891 roku z dobl'odziejstw w klatkach drewnianych. 
wodawslwa przeDlyslowego uiemieckiego. mogą uyć zajęte IV fabryce 1'0 godzinie prawa o ubezlJi~czelliacb rouotni czych od X Od kilkn dni jedna z warszawskich 
Ks iążki nieletnich robotników wydują się 51i. po południu . Dzień roboczy ,lIa robo · wypadków ilieszczc1.ęśliwych, wynosiła fabryk rozpoeząła odstawę w okolice War-

icb rodzicom, ol,iekunom lnb krewnym na tnic nstauowiono na godzin II uajwyżej 181,173. szawy. głównie zag w okolice Służewa, 
żądanie tycb osób. Wzbrania się wydawać na dohę w dni powszednie, i i1ie więcej ____ torów przenohych kolejki żela· 
placę zaroqkową, bez zgody odnośnych in· nad 10 godzin w dni świąteczne i poprze· zn ej. Tor taki składa. się z sążniowej dlu-
stytucyj l'ailstwowych, w holelach, trak •. dzające święta. Pl'zerwa obiadowa wiU/Ił' gości wiązań gotowych szyn z plaskiemi 
tyemi.ch filu sklepach. Wzbronioną rów- wynosić. najmniej godziuę, a dla robotnic, DZIAŁ PRZEMYSŁOWY. żelaznemi podkładami, łączonych ze sobą 
nież zostnje taka wyplata pracy zarobko · Ilrowadzących gospodarstwo, na ich żąda· przy pomocy haków. Odpowiedniej wiei· 
wej, która jest przeciwną przepisom o na· nie przedłuża się do III. godziny. Wra7.ie ,-.ód;;;, llnia 2jIV 1892 ". kości miniatlll'owy tabor wagoników pIat-
kl.daniu aresztu na tę płacę. W nowej rob6t 8zczególnego wymagającycu pośpie · formowych, ciągnionych przez konie i lu· 
ustawIe znajdują ' się pl'zepisy, ogl·an icza· chu, fabrykaut może otrzymać pozwolenie, X O g 6 III e z e b r an i e c210nkó w lódz- dzi, będzie także niedlugo odwiezionym do 
jące prawo zat"zymania placy zarobkow~j, na skutek odpowiednich staral', na zajmo- kiego oddzialu towarzystwa lJopierauia. miejsca przeznaczenia. 
rozeiągające IlU pisy o placy zarobkowej wanie pl'acą robotnic do godziny 10 wie· przemysiu i handlu odbędzie się IV tym lIandei. 
la przemysi drobny, wzmacniające kOlltro- czorem, z wylączeniem soboty, IV ciągu miesiącu. X Opracowano przepisy, majllce ua es-
\1) ulId bezpieczeJistwem, zdrowiem I IDO- dwóch t..ygodni. Jednakże \\" takim wy· X W ostatnich czasach na tutejszą sta- lu o c h I' o n ę o S ó b zainteresowanych przed 
ralno~cią robotuików i rozszerzające wla· !ladku tl'wanie robót nie może się przecią- cyę drogi żelaznej nad6ll1ane z08taly b a n k r li c t w a.m i towa.rZ)'stw akcyjnych 
i1zę organów policyjnych. gać po n!ld 13 godzin na (labę i pr1.edsię· IV i.1 k i e t r a u & P O l' t Y w 1\ II n a. i bankó\v. Minister skarbu będzie miał 

Dla obu stron ustanowiono je,lnakie leI" bierca. nie mOŻA otrzymać pozwolenia na X IV okollcy Ło(lzi 0(1 kilku tygodni I"'I\WO dokonywać, za pomocą osób spe-
miny co do obowiązkowego wzajemnego urządzauie takich robót w ciągu więcej I'óżui a g e n c i s" n pll ją dr ó b, skutkIem cyalnie delegowanych, tal< pel'yodycznych, 
zawiadamiania się wruic rozwiązywania niż 40 dni do rokn. Ka dluższe terminy czego ceny drobiu, szczeg61niej gp,si, [lO- jak niespotlziewauycb rewizyj wszystkich 
umow'y najmu. Określone zostaly (lrzyczy" trwania takich roll6t wzmocnionych. mogą szły znacznie w górę. operacyj instytucyj akcyjnych. 
uy, kt6re pozwalają na wymówienie robo· wydać pozwolenie tylko najwyższe władze X Ot! wtol'ku S p I' 1. e ,I II. n o na tutej zej X Z Moskwy donoszą, iż założona IV r. 
ty bez na~tęp8tlV szkodliwych dla robotui· rządowe z zachowaniem przytelll pewuy~h stlicyi towarowej: pS7.elli cy 300 korcy po 1869.ym fi"ma Adolf Lewy, handlując" 
ka, oraz dl'ogi i sp 0_ by odszkodowania obowiązuj~cych w takich wYlladkacl! prze· 1'8. 8.30-8.50, żyta 300 korcy po rs. 7.20 przędzą i od początku r. b. pracująca pod 
dla pracodawców wrazi e przedwczesnego pisów. . -7.50, owsa III' paszę 1,500 korcy po rs. firmą Adolf Lewy jUlIWt·, z a w i e s i I a 
porzucenia roboty przez robotnika. Pod~zas I'obót nocnych, które nie mogą 3.15-3.40, OWSI\ do siewu 350 korcy po IV y P ł a t y z p a s y wam i, wynosz~cemi 

Uregulowano następnie stosunki wzaje- trwać dla robotnik6w dlużej nad godziu rs. 3.50-3.65, fasoli 1,800 PU~ólV \lO rs. około rs. 300,000. Do glówuych wierzycieli 
mne pracnjących w fIlbrykach, ogmniczo- dziesięć, musi być zl·obionll. jedna przerwa 1.30- \.45, karlofli 20 \V~gonólV po rs . 3.00 naieźą firmy zagraniczne niemieckie i an
no I,rawo do wstrzymywania w pewnych lub parę, tl'wających razem najmniej go- -3.15 za korzec. Na Nowym Rynkn "prze- gielskie, zaj mujące się wyrobem p,·zędzy. 
wypadkach wyplaty placy zarobkowej, o· dzinę. Zmiany nocne i dzienne winny hyć dano pszel:icy 300 korcy 1'0 rs. 8.20- .55. Wszysc)' główni wierzyciele zgodzili się 
kreślono sposób prowadzeuia robót i Ol'· urządzane co tydzieil. Popyt na zboże w zeszlym tygodniu byl podobno nil uklad, mocą którego otrzymll
ganizacyę instytncyj wyhorczych robotni· Świeżo opublikowane sprawozdanie za dobry. C~ny siana, slomy i koniczyny bez ją 40"10, z kt6rych 20% gotowitną i 20% 
czycb, wJ'eszcie rozszerzoną została sfera. rok 1891 o ubezpieczaniu robotników IV zmian}'. płatne po uplywie 6·ciu miesięcy. Firma 
osób, którą obejmuje p:'awodawstwo fa bry· 'iemczech I'zuca llewne światlo ua postę· Drog i żelazne. Adolf Lewy uchodziła za bardzo bogatą, 
czne. Zaliczono do nich, pl'ócz nieletuicu, py i rozwój działalności tej iustytucyi. X .Mosko\Vskija wiedomosti" donoszą, lecz w r. 1883/84·ym wzięła udział w prl~· 
jeszcze i robotnice dorosie w wieku lat Ogólna ilość wypadk6w nieszczęśliwych, że w ministP!'yum komunikacyj spodziewa· dzaloi bl\wekly, założonej w pobliżu Mo· 
Hl·tu. Wiek, od którego dzieci są. do TO' które doszly do wiadomości orgauów pu· ne są waż n e I' e f o l' m y: zamiast is, nie· s kwy, gdzie unieruchomiła swoje Ś}'od i. 
bót dopuszczane, podwyższono z 12 do 13 blicznych, dosięgła cyfry 224,028. Z nich jących obecnie depa,·tameutn kolejowegn i Przędzaluia. szła źle, lecz wkrótce po miel" 
lat. Dzieci mlodsze nie są dopuszczane tylko 51,437 uznauo za podlegające zado· tymcza~owego zal'zą ,lu dróg żelazny ,bę- ci Levy'ego spo.lila się, dzięki czemu część 
wcale do roboty, a dzieci IV wieku od lat syćuczyuienin. Cyfra ostatuia rozklada się Iłą ntworzoue trzy ,lepartamenty: ek ploa. kapitalu 'z ubezpieczeuia odzyskaną zosLa-

47)-- I mienie, krew, .Itonor, sumienie,- spokój -irili'dZi~, apowlekl - nltl się zaczerwiellilY'-1 - ł'rzykro mi bardzo, że kuzyuka moja 
• szczęście, a Vi dalszym ciągu nic prócz - Czy to pauu przykl-o? -uie może pana dzi widzieć; gdy pan za 

Car=en Sylva. cienia uie mamyl - O tak, trochę... tydzień znów przyjedzie, ucieszy sip, ... 

D E F I C 'Y T. 
- Lepszy cień, niż wstrętna rzeczywj· - Czy pan przynosi~z jej co zlego? - pcieszy? Nie, ale może zniesie 100ją 

stoŚć... - O, raczej może co~ dobrego! 'l'rocut; obecno ć, której dziś znosić nie może ... 
- Ach! przecież to, o czem marzymy, pieniędzy. - Ma oua teraz takie dJ;iwne czasami 

do czego tęsknimy, nie może być wstr~t- - Ach, tak - odparta KatWeen gorzko usposobieuie ... w pewnych chwilach nikogo 
nem. - przecież to w tym domu dla wsz)'st- widzieć nie chce, nawet męża ... 

(.Dalszy ciąg - patrz Nr. 72). 

'- Aby . nczyniĆo coś daleko gorszego 
to, co się pragnęło. 

- Może l tak stać się, że człowiek się kich nł\jlepszlI i uajpoiądall~za nowinal Lewes otworzył usta, aby coś powie-
nli wiesza dla tego, aby tego więcej nie cznć, Lewes westchnął i sięgnął po pugilares. dzieć, lecz zamknął je natychmiast. 

aby o tern zapomnieć. Palce jego szczególnie drżały, gdy go - Czasami cieszy mnie prawie takie jej 
- Gdybyż zapomuleć można... otwierał. usposobienie, bo mi daje nadzieję ... - Czyż wiara, ufność uie jest więcej 

wartą od czynu? 
- Nie, nie sądzę . Matka llądzi, 

syna, dogadzając mu i psując go, 
zeń zbrodniarzal 

- Tak, gdyby istniało zapomnienie, nie 1'eraz wreszcie Kathleen zapomniala o - Aęb! ona będzie żyla! 
że ocali byloby więcej cierp,ień, bo cierpienie sa· so.bie i zwróciła nl\ niego pilną nwagę. Lewes przycisnął skronie obiema. dłoli· 
a czyni mo nie jest wężem wobec echa, jakie !lei - - lI.kądże lIan bierze pieuiądze? O ile mi. 

l - Czy to nie za ostre śłowo? 
- Nie ostrzejsze od rzeczywistości. 
- Rzeczywisto~ć okrutną jest' cza em. 
- Rzeczy wistość to jak dzień dzisiej· 

szy, zimna, szarii, zl'ywająca liść po liściu, 
aż wszystko zostanie brzydkie i nagiel 
Rzeczywistośćl... Prawda\... Gdyby się 
zawsze o tem tylko myślalo, że nkochany 
~ub ukochana pod złudnemi pozorami kl-y
J~ tylko chwast i bloto, wszyscy przesta· 
hby kochaćl '. 

- A mnie sIę zdaje, że jabym jes~ •. 
cze jej proch całował. 

Kathleen zacięła usta. 
. -: Przeciei nieraz miło~1! naszł tylko 

cle~lem złudnym podsycamy, a jednak bu
dUJemy jej ołtarze i składamy na nicb: 

ga i uie nmilka. Ecbo jest wyrafinowane, 'wiem, obie nie mamy już klejnotów. - I to pan mówisz, który ją kocha z? 
a cierpienie samo czyui człowieka zwie- - Pieniądze? .. Pienią,lze ?.. Miałem - pytala Kathleen z wymówką. - A mó-
rzęciem, glJlcbem i stępiałem I już ZIlStczyt powiedzieć pani, że poświęce· I wlłe , że możesz się tylko prochem i cie· 

- ,Nie zawsze. Nie jedne katusze znieść nie Jest slodką rzeczą, a.sądziłem, że~ [>a-I' niem zadowełić! 
trzeba, ząnim się stępiejel ni sama tego doświadczyłal... - Zado\volić? .. nie powiedzi!LI,,1U tego. 

- '1'0 zależy od rodzaju katuszy. - Właśn ie nie. Widoczuie poświęcenia - 'ro prawda. Ale powinien&> był po· 
Lewe, idąc za wlasnemi myślami, opu- nasze odmiennej były natury. Każdemu wiedzieć. Byloby to rozumuiej, daleko "0-

ścw. oczy kn ziemi. wlasne wydaje się najbardziej gOI'zkiem - zumniej I 
Wogóle oboje tak byli swemi. wylącznie odparła Kathleeu i Il!\trzata na drżące - Kto jest rozumny!.. . 

cierpieniami zajęci, że jedno bralo slowa p!Lke, które jej pieniądze dawaly. - Owszem, zwierzęta: Il zczoly mrów);l... 
dl"llgiego zawsze do ,siebie. ' - l ja to mam wziąć?1 - Pszczoly i mrówki... Nie zu my 

- Czy nl\szej Ilalli dziś uie zobl\C~? atUl'ałuie, wziąć, wziąć Qrędkol IV zak ich życia\... 
spylał wreszcie Lewes po długiej chwili Katbl~en zawahała się. - O tyle, o ile znamy życie naszych 
milczeuia. - I znów napróżno - l"Zdkła, a w gło· bliinich •.. 

- Zdaje mi s i ę. Powi edziala mi, i to sie jej li tość zadzwięczała. 
nawet dość ostro, że nie może dziś paua - Naturalnie, że napróżno. Wiemy o 
widzieć. tern oddawna, ale on& Dlusi mieć spokój I 

- 'rak~- szepnąl Lewes, zbladł jeszcze KatWeell spojrzała Da niego uwatnie. 
(D.~. II.). 



2 DZIENNIK ŁÓDZKI. 

la, co opóźniło opadek domo o którym zgodnie ze wskazówkami rady państwa, wy. Obecnie zaprowadzono między P; 
mowa. przepisy o opodatkowania grono' Z MIASTA szkowem a- szpitalem stałąkomonikacyę 

X W sprawie o p a d k u d o m u G ii o z- tó IV, wniesione są. znowu do departamen- • omuibusową. po 10 kop. za kurs, omnibll8y 
burgów pisze .St.-Petersborger Ztg.," iż tów ekonomii pań~twowej i I"'a\v, dla roz- -0- zaś odchodzą i przychodzą na każdy P6-
w najbliższej przyszłości po załatwieni o patrzenia i zatwiel'dzeuia na ogólnem ze- Z towarzystwa opieki nad zwierzętami. ciąg, czyli 12 rllzy w ciągu dnia. O kil. 
prac przygotowawczych przez administra- braoiu rady państwIl. Na ogólue zebr uie członk6w towarzystwa kadziesiąt kroków od gmachów szpital. 
torów 40 do 50"10 wypłacoue zostanie, a Przemysł. opieki nad zwiel'zętemi mające się odbyć uych, w t. ?w .• białym doołko ·, otwo!"Z(). 
dalsze 10% wierzyciele otl'zymają najwy- X Według ostatnich Ilanycb statystycz- dnia 10 b. m., podąża do Warszawy kilku no sklep spożywczy i restaul'acyę, a nad. 
żej w przeciągu roku, resztę za§ po upły- nycb, Ki j ó w p o s i a d a 140 fa b ryk i członków tutejszych. ' to mały hotelik, ędzie odwiedzający cho. 
wie czasu, koniecznego do zlikwidowania z a kład 6 w p r ze m y s ło w Y c h, które za- Wyścigi cyklistów. Cykliści w r zaw- rych mogą znaleźć nocleg. IV razie, jeżeli 
aktywów. Po ustauowienin inwentarza, trnduiają 5,279 robotników. Ogólna cyfra scy urządzajlj w I'. b. wyścigi 7.0 owe budowa projektowanej kolei podjaZdOwej 
suma aktywów wyniosła rs. 13,930,07~ k. obrotu wynosi 7,395,448 ruhli. W szal'egu (rec<»'d) ":- dystausi.estnwiol·~towym, Udzi~ł nie ~rzyjdzie do skutku, jest zllmiar połą. 
90, które skła<lają się z następujących po· istniejących w Kijowie zakładów fabrycz. w ty ru l)legll przYJmą rówOIez ~zlonkowle czellla 'l'worek ze stacyą Pruszków Iinil 
zycyj: gotowizna w kasie I·S. 233,050, zło · nycb mieszczą się nast~pujące: 8 fabryk klnbu eykli~tów w Łodzi i Zgierzu. kolei konnej. . 
to i srebro rs. 3,186, weksle. i rem esy rs. tytoniu z 1,075 robotnikllmi i z obrotem Koncert dObrocIY""Y. Po 'p ieszamy dQ- lIIa.!o ko~nznan,:je.t orguiucya P! z e m ph 
150,386, akcye i udziały, kopalnie złota 1,641,613 rs.; 19 cegielni (rob. 430, z ollr. nieść iż w niedzielnym koncercie ua I'zecz katarynurs.klego w W&r~awle. Przemllł 

6 180 98- P b 80 50 2 . ( b O b .1 I' '. . b d k' . V'· . ten Jest w ręku Jednego z vrzedslęblereów, mi .. ,. rs., ,_ o; nieruchom o ci w eters or- l .1. r'.l; gazowllle ro . 4 , z O l". "? . 0IlCZel1l,\ u (lwy oscLoła' IlIebowZ.lę: kojących w okolicy rogatki PoWązkow8kiej któ 
gil i Moskwie, po potrąceniu wierzy telno - 100,145 rs.); zakład wodociągowy (roll. 30, CH\ N. M. P., pl'ÓCZ ,Lutni" warszawsKieJ, posiada Jdlkadzie.i~t katarynek i wynajmnj"jek:~ 
ści towarzystw kredytowyc.h, rs. 771 ,728; z obr. 208,214 rs.); li fabryk obrabiają· St. Barcewicza i p. Melcem (pianisty), taryni~rzom ehodz~eym po mi~ś~ie, po . kop. ;o 
potyczki lIa zastaw papierów publicznych cych metale (rob. 2,079, z obr. 760,646 pl,zyjmie natlto utlzillł 1'. Orabczew ki ce- d."enUle. Katnryma~zo!" dorablaJąoym .,~ przed· 
. . 8 9 k f k .... I O . b ' ' ". \\1' k '. '. ': 'I' sll}blerca ów sprzedaje lllstrumsDty na. ł'aty. 
l IOnych warto~ci 1'8. 4,5 7; bypote a III' I'S.) ; abry a grzeulelII (ro,. l , z . ourot. 1II0lly .u yt?lll.ta. l ę "8 CZP,: Ć. bl etów Jede. z czlonków bawiącego w Warszawie to .. ~ 
fabryce cukru rs. 200,971, dłużuicy l'!. 3,000 rs.); 9 fabryk IIOWOZÓW (robotn. 79, na wspOmnł/Uly kOlIcert Jest JUz rozku · rzystlVa cyrkowego CiniseUieb, roze.loI reki ... , 
6,305.872. Pasywa wynoszą r8 .• 14,133,815 z obr. 26,105 rs.); 2 fabryki fortepianów piona. • a • w Oj b e n e fi s, w lorm\e ndladnjącej._ aw;. 
kop. 93 i składają się: rs. 7,235,866, n~le- (rob. 41, z obr. 49,750rs.); 2 fabryki farb Z cechów. IV III'zyszly m tygodniu od- z.cyę s,dową·. N~ za~rosze.Dln, skrOlllon.mbllll~ 
żuyr.h wierzycielom, rs. 434,589 w nkce· (rou. 52, z our. 143,590 rs.); 4 fabryki ka. będzie się posiedzenie tur.j"7.ych majstl'ów ~;:!!i~Dle, znajdUJe Się tez data doręczema w,. 
ptowanych tl'atLach i I,rzekazacb, rs. peluszów (rob. 30, z obr. 15,359 rs.); l fa- cie~ielskich, celem naradzenia się w kwe- W .. bott, pomi~dzy !'ragą 1\ Jabłonną, p ociU 
1,182,705 w wekslaclt, którycb wykup bryka zapałek (I·ob. 40, z obi'. 24,000 rs.); styi podl,isyw~nia planów budowlanych. p r z ej o • ł. mejakiego- Romanow.Jdego, poddt. 
przez wystawców jest wątpliwy, rs. 11 zakladów sztucznych wócl minel'alnych Sprostowanie. PI'o~zeni jeste§my o spro- nego austry~cklego. który wkrótc~ potem zm&rl. 

080 65 . I' (b 57 b 66 443 ) 2 f b k'" t ,. ' . d ' . I' d ' Przypuszcza)" ze bylo to .amobóJstwo. - Pomil' 4, , fi w zastawionych papierac I I r8. ro. , z o r . , rs. ; a ry I SWlec 8 0\\ ,lilie 'yla ?mOScl,. pOt ane) w oneg a)· d,y staey"ml Grodzisk" Rndą-Gn .. ".ką kolei 
1,000,000 przypuszczalua strat" w domu łojuwych (rob. 41, z obr. 32,300 rs.); 5 wę- ~zym .0zlelllll:'n", .Iakoby reprezelltacyę war .. awsk •. "iedeńskiej . pociąg najecbal na jaki. 
paryskim. Deficyt czyni rs. 203,737 k. 3. dumi (rob. 50, z obi'. 61,605 r~ .) ; garbar· pośpieszuej maszyny do pisania pusiadali go. nieznanego człowieh, który wskntek tego. 
Pomiędzy dłużnikami figuruj!) między iu· nia (rob. 44, z obr. 59,000 rs.); 7 fabryk dwaj tutejsi komisyouerzy. Wyłączną re. trae,l nogę . 
nymi: baron Urjel von Gilnzburg rs. wosku (rob. 46, z our. 183,397 rsJ; tartak prezpntllcyę na Łódź ma jedynie p. IV. 
1,118,518, Horacy von Giinzbw'g r8. 75,102 (rob. 44, z obi'. 55,600 1"5.); raul'yka kor- Neufdd. llIieszkuniec tut"js·,y. 
i syndykat 'l'eodor Raffalowich et Comp. ków (rob. 10, z obr. 2,530 rs.); papiernia Obłąkany . Onegdaj wieczorem, w lilie
rs. 135,630. Jak doooszą giełdowemu (rob. 37, 7. obr. 15,060 rs.); fabryka kawy szkanin I'P. L ., kl'~w n)' ich, cierpiący 011 
nKuryerowi berlińskielOn", wy8sygnowlloe mielonej (rob. 3, z obrot. 1,366,689 rs.); pewllego cZ'lsn pomięszanie zmysłów, I'ZO
zostaly z ma'y około rs. 35,000 dla bar. 7 młynów (rob. 108, z our. 1,366,689 rs.); cił si~ n:l gospodarz" <Iomn, usiłują~ ugo 
Horacego GiiuzbUl'ga oraz około 10,000 fabryka makaronu (rob. 7, z obr. 7,720 dzić · go nożem. W porę 'ednak o bezwla
rs. dla ulomona Giinzburga i tyleż dla rs .); 9 Cabryk cukrów (rob. 67, z obrotem dniono CUI'yata i, lIuy nniknąć I'owtórnego 
Adolfa Grnbe na koszty utlzymania. 71,370 rs.); 4 fabl'yki drożdży igorzelllie napanIl, odwieziouo go w doin wczor.j-

Bzhl, 
W Bzinie powstał projekt zaloże. 

u i a r e s u r S)'. Ustawa w tych dniacI 
przesłana będzie do zatwiel'dzeuia władzy. 

Lllblin. 

X P r oj e k t w y w o z n o w S a z ar- (rob. 192, z obr. 1,086,418 r".); r"bryka 8zym do dUlllu oułąkall)'ch IV 'l'wol·kach. 
changielski~j guberni nie uzyskał zatwiel'- wódek (rob. 38. z obI'. 367,000 rs.); 6 bro- Kr.dzleł •. W nocy z środy na ez ... artek, kilkn 
dzenia, pomimo, iż miejscowy gnberDatot warów i miotlosyl.ui (rob. 241, z ubrotem zlodziei ,,!bilo otwór w mnrze ~o mieszkania rze · 
uwaz' a tamte,is'ze zap'sy J·.ko zbyteczne. 444,950 rs.)·, 5 fabp'k octn (rob. 5, 7. obr. źkinika. wkrdod/mn POddlnr. 7115 przy nblicy Piotrkow· 

Pomiędzy Lublinem a Minkowicami, o
uuk Illantu kolei żelaznej nadwiślańskiej 
od i~kl-y z l'at"owozu z l' a l i ł s i ę l.~ 
należą.cy do p. Grudziliskiego, właściciel. 
dóbr Jllknbowice. Las spalił si~ na. pru. 
stl'zeni czternastn morgów. . 

Peter8bllrjf. 
. ;.! n J S eJ l s a o W4} 10, oraz różnye uec.zy og6łem 

Co do owsa, leżącego w ryskim, rewel· 10,240 rs.). Z l,ośr611 znajdujących się dzi- na rs 21)0. Dwie petersbnrskie lekarki zamierzaj. 
zalożyć w okolicach Oranienbaumu pod 
Petersb urgiem pierwszy normalny z a k I a d 
karm iellia niemo w ląt. 

sJrim i libawskim portacb, decyz)'1l odłożo- siaj w Kijowie 140 fabryk, zakladów prze- Nocy onegdajszej, z \Vędzarni p. Becbtold. w do-
n" została do czasn otwar~ia żeglugi. mysłow)'cb i pl'acowui, IV 19 tylko obrót mu pod nr. lł~9. skradziono I '~ ."tnk s.ynek wie-

'r przowyeb1 wartości n. W. 
X Pod wpływem pięknej wioseunej po- roczuy uie dochodzi do sumy 1,000 rs. Z fabryki R. HolD1ona, w ,Iomn pod nr. 575 przy 

gody IV Odesie nanowo zacz~ły kursować Stow"rzyszeuhl. ulicy Pnstej, robotnik Bolesław W. skradl towaru 
pogloski " spodziewanem jakoby wkrótce X ekcYIl drobnego pl'zemyslu warszaw- na rękOlviez ki za rs. 12. Z CA~EGO ŚWI TA. cofnięciu zakazu IV y W o z u z b o Ż a zagra- ski ego oddzialn towarzystlVll przemysłu i ----
nicę · Pogłoski te ZIIajdują powszechule handlu podlliosła mylll zawiljzanill w War- Z Ł d . -(\-
wiarę, dzięki cIągłem n slladkowi cen ua sza wie stowarzyszellia wkładowo- poza o Zł. ,,'\ Dziennikarstwo alzackie. NiemeJ 
uiektórycb wewnęlrznych rynkach. Przede- p o ż y c z k o we g o, do którego mógł ul' na- -0- twierd1.~ , te 1I.II.pszom świadectwem szorzeni. 
wszystkiem spodziewają się cofoięcia za- leżeć każdy mie8zkaniec Warszawy, przy- siQ dU"ha germol\sl<iego w Alzacyi, tudziet Lo. 
kalu wywozu kukurydzy, której wielkie jęty na członka w drodze głosowauia, a 'Var8z""'łl. taryngii, j~st obraz roz"oju tnmtejszego dzien. 
i1o~ci znlljdują się w Bessarabii, i owsa. przedstawienie w tym lirzedmiocie wnie- Ouegdaj zmarł w Wal'szIlwie ś. p. nikarstw •. Otó1 obecnie niemo lam oni jed"il 

X Pan minister finansów delegował do sione zostało do p. obeqlOlicmajstra. war- A d a m B" I', pedagog, b. dYI'ektor war- .amodzlelnej gazety francuskiej; kill,n i.tnieJ, 
Warszawy towarzysza radcy I'rl\wllego te- szawskiego, z prośbą o wyjednanie przy- szawskiej szkoły realnej. cycb, przynosi spore niedobory kapitalistom. 
goż ministeryum, bl". Hejnigiu·Bilne, w ce- chylnej decyzyi władzy wy~szej. Obecnie I Po otwarciu w 'l'wol'kach szpi tala dla wluś.:icielom. Ilość nutomiast gazet niomiecllicb, 
lu O b e z n a n i a s i ę s z c z e g ó ł o w e- projekt ten rozpatrywany jest I,rzfz magi- obłąkanych, okolica ta z a c z y n II s i ę tndzi t. Ii"b .. icb abunentów, zwi~ksza si~ 
g o z e s p r a w II u P a d łoś c i t o w a- 8tra t warszawski, któremu zakomunikowlI- s z y b k o z a l u II n i a Ć, tak, że niedługo k_tdym rokiem. Sporo jest takt. downych c,,· 
r z y s t w a a k c y j u e g o c u kro w u i ny został do oJlinii. utworzy się pI'awdopodobnie w TWOI'kach sopis", francn •• icb, Iltóre obecnie dl"Ul,"j~ ,6-
Z akr z ó wek. wYllt"wy. rodzaj małego miasteczka. Speknlanci za- wnoczdllic i wydani. niemieckie. Mi~dzy obł 

PodatkI. X IV duiu I-ym maja r. b. lila być 0- knpili już sąsiednie place i z wiosu/} roz- .oś wydaninmi z.chodli taki stosunok, i1 nie· 
X .Peterb. wiedomosti- donoszą w for- tWIlI"la IV Bel"iillie w y s t a w a w i n i m a- pocznie się budowa kilku murowanych do- mieckie nhzuje siQ codzienllie, francn,ltie .. l 

mie pogłoski. że poprawione i uznpelllione, t e r y ałó w s p o ży w c z y c h. mów, między któl'emi ma stanąć i piętl'o- d". Inb trzy rnzy na tydzieu. 

A. L ARA. wdzięczajll paryżanie, że mogli przez sześć na radzie w 'l'uileries, a przedtem wcal~ tego r."jdzie potl'zeba, dam się zabić Ul 

3) --- . zać się z zadania. - 'l'ym tO wysiłkom za:- nieooecny, że -o dziewiątejwieczo.:6lTI ~dę ,--=-Tak' ta kobieta jest rzymiaok~ rgd 
miesięcy teg" stl'asznego roku wyżywić do miuisterstwa nie powrócę. stopniach jej tronu!.. . 
się i stawić opór nieubłaganemu wrogowi, Spełnilem jego zlecenie, Slldząc, że po· 

WSPOMNIENIA jeżuli nie zawsze szczęśliwie, to zawsze zbędę się generala, lecz omyłilem się ., . .." .. 

z wojny prusko-francuskiej. 

(Da~zy ciąg - patrz Nr. 71), 
Nie ulega wątpliwości, że w chwili owej 

p. Emil Ollivier, uznając kouieczność woj
ny, lecz zarazem widząc, że źle biorą się 
do jej rozpoczęcia, byłby chętnie nstąpił 
władzę tym, co na nią zbyt moż~ oieci el'· 
pliwie czekali, gdyby nie przekonanie, że 
jego obowiązki~m jest nie opuszczać IV 

chwili niebezpieczeństwa monarchy, ktMy 
przygarnął go do siebie i którego zalety 
ocenił. Nie szczędzono mu obmowy, plo
tek i lekceważenia, mimo to nikt z taką 
jak Ollivier godnością, szlachetno~cią i od
wagą, nie pelni! obowiązków, które na je
go odpowiedzialuość ślepe włożyły oamię
tnoścI!... 

A jednakże wystarczyłoby mn otworzyć 
rękę, aby ,vYl'adłe z niej dokumenty i do
wody zawstydziły potwarców. 

* .. " 
W dwa tygodnie później, pierwsze nasze 

niepowodzenia Jlotwierdziły słuszoość obaw 
cesarza i usprawiedliwily wahanie się p. 
Emilll Ollivier. • 

,Jego ministel'yom upadło, zastąpione ga
binetem pod prezydencyą genel"ałll de Pa
likao, w którym uaroo Hieronim David 
otrzymał tekę robót )lUblicznych i misyę 
uzbrajania fortów i zgromadzenia zapasów 
żywności dla Paryża, dotąd bowiem niko
mu przez myśl nie przeszlo, aby stoliclI 
mogła być zagrożoną ... ł'ie pl"zedsiewzię(o 
więc żaduych środkó.w, aby przygou,wać 
si~ do oorony i zapewllić mieszkalicom mo
żliwość wytrzymllnia oblężenia. 

Baron David powierzyl mi dyrekcyę swe
go gabinetn. 

Sprawiedliwość lIakazuje przyznać, że 
minister} nm, ntworzone dnia 10·go sier· 
pnia, dokazało cudów, aby godnie wywi4-

chwalebnie... Chodził godzinę po moim gabinecie. Wiadomość o mającym na~tąJlić powro-
Wiele trudności, z jakiemi walczył rzą.d - Szkoda, wielka szkoda - mówi!- że cie cesal'za, przywieziona przez genel·al. 

regencyjny, IJl'z'ysporzył generał 'J'rochu, ,nie mogę zobaczyć się z David'em, ou je t 'l'rochu, niemało zatrwożyła członk6w 
człowiek, którego historya sądzić będzie roznmny, bylibyśmy się porozumieliJ Z in- rządu. • 
surowo, a którego cbarakter poznalem w Dymi niema co mówić; Mootauban nie ma RozdrażniQllY lud Paryża, przypisujw 
następującycb okolicznościach: I pojęcia o polityce. Ileż btędów popełnio- wszystkie nieszczęścia winie ruonarchy, 

Dnia 17-go sierpnia, po bezsennej nocy, DO! ... Cr.yż będzie jeszcze czas, aby je 1111.- mógł wywołać gl'ożne niepol'ządki, któl'ycl 
spędzonej przy pracy, udałem się o 5·tej prawić? .. wątpię. Spl'owlldzam załogi z nad na.~tępstw uie możoa było obliczyć. 
rano do swego pokojn, aby chwilę odllO- Sekwany i liczę na waleczny Ind Pal'yill, r iewielka al'mia, bez należytej OI·gani· 
cząć. Zaledwie jednak znalazłem się n sie - lecz trzeba, aby dano mi swobodę działa- zllcy i, wsparta jedynym kOrJlUsem stm!! 
bi~, j~deu z wożnych przyszedł oZIHljmić nia ... Cesarz zrozumiał to dobrze ... trzeba, ogniowej, sllI"owadzonej z pI'owiucyi, ni. 
mi, że genemł 'l'rocbu, przybyły z Clla.- żebym miał przystęp do· izby, aby pl'zeJ- da wala rękojm.j bezpieczelistwlł., a sila mo-
101lS, jest w moim gabinecie i Pl'agnie wi- stawić jej mój plan, ua co polrzebuję ca· l'alna p. 'l'rochu z pewnbścią nie pOlVstrzy' 
dzieć się z miuistl·em. / łej jednej sesyi I 'J'rzeba zrobić bilan~ z małaby rozh\lkaf\ej masy. 
Udałem się tam niezwłocznie i w isto· lat ostatnich i zawiadomić um'ód o istl,t· Cesarzowa była bardzo przeciwną po' 

cie spot~ałem genemła w nbmniu podróż- nem polożeniu, boć to on zawsze ciel'pi za powl'o towi Napoleona i wspólnie z miDi· 
nem, który rzekł do mnie: obce winy: Q/~idqlli(1 delimllt l'egea, pledun- BtI"ami wysłllŁa do niego depeszę, a PI 

- W tej chwili przyjechałem, cesatz ·t/~r Achim! Rouhel', ulegając pI'ośbom ogółu, poświęcil 
jedzie za muąl ~[jauował mnie gubemato- I kładąc rękę n:1 mew ramieuin, za- się i pojechał do Obil.lons, gdzie udalo mi 
rem Pal·yża. Jedynym miuistrem, którego Pl' tal: się wymódz 1111 cesarzu, aby pozostał przy 
znam ,ieszcze z Afryki, jest baron David. - Kto w starożytności wyrzekł te sło - armii. 
Chciałbym pomówić z nim, zechciej pan wa, młody czło,\ielm? Czy lepiej uczyniłby, powracając do pa· 
zatem uprzedzić go o mojem przybyciu i Nil chybił trafił odrzekłem: ryża? czy oszczędziłby tem armii cha! 
oświadczyć, że go oczekujęl - HOI'acyl jednej pOI'ażki? czy wl'eszcie nieunikniooi 

Wydało mi się dość uiewłailciwem, że - Brawol widzę, że nie próinowałeś po sedańskiej katastrofie rewolucya 4·go 
generał 'l'rocbu, zamia,t udać się do ge- pau w szkołachl wrześuia moglaby odbyć Rię w tak sto· 
nerała de Palikao, prezesa rady i ministra Wyznaję. że byłem zdumiony, widząc w sunkowo pokojowych warunkach? .. 
wojuy, a więc JlodwóJnego swego zwierzch- takich okolicznościach ollza wygłaszają- Cesarz pozostał więc w Chli.lons, a ge
uika, znalazł się IV ministerstwie robót pu- cego kompletną mówkę z towarzyszeniem nerał '1'l"Ochn objął wojenne g ubernator' 
blieznych .. , Aby wiljc dać możność barono· cycel'oIiskich gestów. Przyglądałem się stwo ·Paryża. Członkowie ol'ozycyi poczęli 
wi David uuiknięcia rozmowy z genera- bacznie tej osohistości, znan~ mi tylko mu schlebiać i fetować go, wkrótce z&! 
lem, oświadczylem wątpliwość, aby znaj- z opinii. Gładkie i §wiecące jego czoło potem zaczął uczęszczać na ich ta)ol 
dował się w miuisterstwie. wznosiło się nieco I)I'ZY gęstych brwiacb schadzki, odbywające się co noc przy uh, 

Przygotowawszy ministrowi tę dyploma- zrośnięt~cb z sobą, pod któl'emi kr.)'l się cy de la Sourdiill·e. 
tyczuą furtkę, poszetllem go obudZiĆ, wzrok niepewny i uiedający się pochwycić... . Pewnego wieczol'u, slawuy Lagra~ge, 

Pochwalił moją roztropnoJć i rzek: Bohatel', po którym spodziewano się cu· Jeden z najsprytniejszycb i najenergicz' 
- W j tocie, 'J'rochu jest mi znanym. dÓIV, który żądał trlko siły moral~ej, aby uiejszych agentów policyjoych, przyszadl 

Ambituy to człowiek i hypokryta. Cesarz odepchnąJ prusaków, przysłuchiwał się i do mnie i rzekł: 
zrobi! błąd uie do darowania, przysyłając delektował własną erudycyą!... - Jeżeli chce pan na własne oczy I~ 
nam go tutaj. Idę ullI'zedzić cesarzowę, Nareszcie opuścił mni6, a o jedeoastej baczyć I:enel'ała TI'ocbu, Pl,zebrauego 
że należy użye! wszelkich sposohów, aby wieczorem spotkałem go w 'l'uilel"ies, wcbodzącego do domu pl'zy ulicy de la 
nie dopu~cić pl"zybycia cesarza/... Inaczej gdzielII się udał, by zabl'ać ministra. Był Sourdiel'e, gdzie zbierają się ludzie przy
je · teśmy zgubienil,., Wreszcie, geuel'at po- n,l radzie i u cesarzowej, a gdy oddalał gotowujący upadek CeSIlI'stwa, będę panI 
wiuien zobaczyć się z miuistrem wojny, II " Slę witllklemi schodami, usłyszałem jego I' ocr.ekiwał o północy w Palllis Roya!. B!' 
uie ze mną, powiedz mu pan, że jestem słow wyrzeczoue (lo p. Juliusza Brame: dziesz pan )lrzekonllnym i zbudowanyOlI 



,..... 

DZIENNIK ŁODZKI. 

.... Teatry europejskie I Ich początek. wioooby w szczególności by6 atyteczoem pe- ' zaznaczenie głos • w sprawie zagospodaro-
• • iedzenia paryskiej Akademii naak, p. wnym sferom przemysłowo.handlowym, gdzie wania lasów prywatnych". 

11. ~od""ytał swój referat o te.lrach euro- moment posagowy w kojarzenia małteńslw prze- : ,Kul'yer rolniczy· rozpoczął druk wy-
BI.v:.ich i ich ,acz'ltk.cb. W Aoglii aie przed· ważn, odgry ... rol~. soce zajmujących • Pogadauek o ży\vieniu 
pel' " 0 0 oigdy misteryj, tak jok w ionych kra- *** . Page8 dlitachl!es. · Barooowa Jalló- zwierząt" p. K. Filipowi cza. 
~ta:1 eoropejskicb; w c"sio aroczystości reli- baw. Rothschild wydała w tycb doi.cb ksi'ltk~ 

T E L E G R A MY. 
l~~ cb wyst~powali jedoak robotnicy i rze- p. t. " Pages d6tacb6es" ( .. Lotoe kartki"), któ· 
gt!~oiey; kdda korporacya odgrywał. iDO" fil roteslala nielicznemo grona oprzY'. i1ejowa· 
oU ~ po"tarzoj"c j, od raoa do wiecsara, do oych. Dziełko to zaopatrzone jest dedykocn: 
~"r&'zy niekiedy, ua alicacb lIliast., ateby "Moim okochanym dzieciom Janowi' Heory- Królowa Huta, 30 marca. Z powodu 
-'ki oi. był pozbawiouy widowiska. Sbakespea- kowi", a, zawiera w formie rad st'ldyom o paDującej tutaj ospy wydawanie pół pas
pl hyl jeszcze świadkiem podobnych widowisir, wszystkich cnotach, które n.letałoby upraw i.6 kó w do Królestwa Polsk iego zawieszone. 
~e •• oyeb przez kowali, cieślów i wlMciau na "świecie. Mi~dzy looemi, pani baronowa pi- Berlin , 30 marca. Ksiąie Bismal'ck za
f:r...eb. Po ukOllczeniu wojny D"óch Rót, na sze: "Eagodooś6 jest pi~kn, coo~ i przede- mierza spędzić W ty m roku cztery tygoi." •• apanował Zbytek niebyw.ly; da"ano wszystkiem powinua mieć w sercu oiewieściem dnie w Klssiugen. :.czu balety, .waoe " maskami". Teatrów je· wyrlltoie określono mieisee. J .. t ooa naj l'ie- Berlin, 30 marca. Komisya parl amen tar
:na~ "łaśriwycb nie ,było jeszcle za Shakespe- kniejB''I ozdob" mlodej dziewczyuy. Engod .. i na lichwalila usLawę o kal'aniu handlu nie-
, .... Pierwszy, jaki wzniesiono pod nal.waoiem miła kobieta zdob)" •• sobio wszystkie seren. wolnikami. Wej dzie ona w życie z Iluiem 

• Gloho". nic posiad ol wcale dacho, co wobec Zyskuje zaufanie członków swojej rodzioy i szo- publikacyi i będzie obowiązywała do Ilnia 
i ,dydsk'lego klilllotu przedstawiało pewne lIie- caoek podwladnych; dyskretna j ej dobroć wy- l paździemika 1895 roku. 
d~odoośd; sren. tylko ."kryt" byłu deskami walaj e wdzi~c.ność ubogich i nieszcześliwych. Paryż, 30 marca . Sena~ I)rzyjął ustawę 
od góry; dcllOracye lI ic istoialy wcale, tylko ua W ten spooób zapownia souie przez szlachetne O pracy kobiet i dzieci w fabrykach. U
liblicze" wy!,isa ne było, cu ma przedsta wiać obejśc i e miloś6 i szacunell wszystldch tycb, któ· chwalouo 138 głosami przeciw 100, że 
!CODa: ,,"~trte ,Iómu. los lub pol e. W gl~bi byl rzy .i~ do niej zblitaj,." Ksiątl<B "spornuiaoa pmca kobiet zamężnych i dziewcząt do 
balkall, który w razie \I~trtchy zamieuial si~ zawiera nadto uwagi o " u/ywauia pieniedzy", lat ośrnllasLn w fabrykach nie może tJ'wać 
na ekno, drzwi, galerH lub daszek . Natych- o "dobrza wycbowanym metczyzllie", oraz kil· dłużej nad jedenagcie godzi li lIa dobę. 
Uli. 1 po okońc_eniu wid?" iska aktorowie 1'" - ka opisów z podrót.y po SzwBjcoryi. . Londyn, ao marca. Coraz więcej nabie
d,li oa l;olono, wzywając blolloslowieó.!w. llo- ,.,,:. Li8' rekom~ndo" .. ny: W stycz~l!, ra pl'awdopod nbieil twa, iż zbrodniarz 

• głowę I"ól •. Tentr by ł okrągły kszto l- IIftłII roku w Karaozewle. orłowskIej goberru, mIel' aus~ralski l!'rydel'yk Deernillg który Pl,zed 
ttgo " . . . . t, scowa poezta otrzymała hst rekomendowany, eo do ' . ' 
lu olh~zynll .J wlety. DOI·lCro w ruk~ 1660, po kt6rego zrodziło się podejrzeoie, iż zawiera prze- sądem w Pe!·th p l·1.y ~na.ł Się doda~ko.wo d~ 
powroCI. Stuartów, wprowadzali o pierw ... de- .yłkę ~ieniężną. Urząd pocztowy wezwał adresat. ZAm ordowania w Raili 111 l! włas neJ zony I 
korleye. Przedtem I<obiety II i. wy.t~pow.ly wca- I i .zażądał .ot,warcia Ii,ta, .n& 00 je.dn_k .adresat S i ę cz worga dzieci, tudzież do wy[Jl'Ucia 
l. da .colli.. Żlldn. z ról w szlnkach h.lle· Dle z~odZl~ I wog6le prZJJąć g~ 018. cbclał. Poczta wuęt l'zllości dwom kobietom publicznym w 

• . b l I k b' W zwr6clła list do PeterBbllrga, z~daląc, aby go o· WI " ł I . t ' . t K b 
SI/fart: I t IlIU y U. O{ tworZODtL przez o lCt~. twarto, oddajt}-c go adresantowi, ale i ten odmówił łI"ec I~pe I .'sto l11e Jas U ą rozvl'u" 
r. 1650 do VJndynn prtyb la trup. "kome- przyjęcia listu. List więc pozostał lIa poczoie. po· I w"czem. tit wlel·d1.ono, że podczas pobytu 

dranióW" frlln ,'uskich; gdy no scell~ 'wyszly ak· mi~d,y .przesyłka.mi nied~r~ooemi. P~ upływie jego w Siduejll IV 1'. 188 1 po pełn iono ta
lOrki. wy.olalo to takie uburzellie, iŁ ohecui dwtt!etnlego .tenDlnu. '" ciągu którego U1edorę<zo- kiż sam szereg morderstw taj emniczych, 

l· l k' . b'I" . I' ó ne hsty powlony być pr,ecbo"" .... e, otwarto 6w . l · b . lVI ' I I Z . ł polama I łlW ' 1 I Z I I nopressIlTI3, ,t ry "u. nieszczęsny Ust i znaledoDo w nim ol GlJO mbli w JaA O ecme w utec lape . a mlel'Za on 
śUlielil si~ wyrUldzi6 im zu i .lVog~ podobo,". papierach kredytowycb. Soma tA uleP kouJiska- obecnie ożenić się powtórnie z miss Rouns
W IDszpanii p,now, ł dziwoy obyczaj . Wazyscy oie; trzy. e,ęści z. niej bierze skarb,. czwartą w vel! i przygotowal już dla niej grób w 
JI:\Orowi. mnsieli mieć dlugie bro ,lIawet ci, ~trzpnUJą nrzędrucy, którzy tę mawpula·yę wy- wyuajętem mieszkaniu. _ 
klÓrzy odtwar .. Ji roi. kobiece. Na sali wojsko kryli. Rzym, 30 marca. (J ojca św. objawiło 
!lneglo porz,d ku. Kobit ty siedziały osoboo. się dotkliwiej Ciel'(lieoie pęcherzowe. Może 
metczyzui "so~no. TEA TR i MUZYKA. okaże się potrzebną olleracyn. 
/'* " Nerwy i małżeństwo." Pod tym t y- ,". ' .. '. Petersburg, 31 marca. (Ag. płll.) W przy-

tulem wyszło .. Darmstadtie dzieło d·ra medy- '" W cżw~r~ek . ~Y8tąp.l ł P? I az .plel w- szłym tygodniu zakoliczy swoje prace ko-
eyay, B. Gatenberga, trcś6 II!órego atanowi s.zy w: ~O~ZI , a Jak .dowladuJelD!, Się, po misya, po wołana do utrwalen ia własności 
,,"yczyock du kwestyi .puł cczoej naszych tZ'- 11 az ~Iel w •. zy. na . sC~llIe, 1". S talll.ław. Bo· ziemskiej szlacheckiej IV Cesarstwie. Po 
&6w. Wychodz~c • ogólnego określenia nerwó .. , . gnaki" "! l oh ks~ęcla .M,~,l eIY, w op~letc.e Wielkiej nocy będą wezwalli z różuych gu
klóre ju1 w staro1.ytności były boda .. , aalor I Leco~ a ..• ~erce I Ręl.a. Był to \;lęC ~- bern ij r eprezentanci szlachty, celem Ostll
pnedstawia w treściwej form ie przyczyn~ sze- stotUI? piel wszy ?eblllt. mlod~go al tyst} , teczn ego lIłożenia projektu z ich wspólu
nenia si~ chorób nerwowych . Dowodt i on, te I a ~eblUtu tego sel deczme powlUszować mu działem. 
op. ez"y sJlosób wychowooia mlodzie?y, a szczo- mo~~my. . .. . ,. Petersburg, 31 marca. (Ag. płn.) Od dnia 
gólniej dziewcz,t, wywolaje jut", mlodości ne- I lezbyt Silny I lIIe wysoki: ale dzwulcz- 14 (26) do 17 (29) marca r. b. wplynęło 
wro,~ I rozbier~ nast~pnie istot~ mołt.eóstwa i n~. .s.YI."patyczn~,. o nadel szl!ch~~nem do komitetu specyalnego przeszło 27,000 
II.sunek jegu do n erwowości. Bardzo przysl~· blz"!lelllu . b~.b~lytou pana . Boo~ckle~o, rs., w ~eUl przeszł o 10,000 rs. od Banku 
p,i~ opisaje 011 szkody, jakie wynikaj~ w 11101- pomimo n .. e~OIkn loueJ u deb~utanto w tl ~- Ziemskiego IV 'l'ule. 
u~ltw.ch tegoczesnycb, Ilojarz,cych si~ bez m!, od piel ~szego du~tu (akt ~.y) zyc~h. Petersburg, 31 marca. (Ag. \)10 .) Jak 
"ll~do n. bygicniczno waronki, jedynie z in· wie uBpos~blł słu.chaczow. Uznanie to IVZla· donosi "Grażdaoiu", połączone departa
~reso, ta!" l.e newroza bardzo cz~to si~ ro.- stało w ~lIarę, Jak pau R począł składać men~a rady państwa ukończyly już roztrzą. 
• ija u zdrowych przedtem ladzi, a u popne- dowody,. ze ~łos Jeg.o, Ole Jest ~Ja~ to .zw~- saoie prujektu nowej ustawy o zarządach 
dDio oerwowych dochodzi do choroby umysło. kle zdalza Się u debmtlllltów na PIO~IDCYI) miejskich. 
wej. Uwagi znallOmitego lekarza i Jego rady materyał.em. s~ro~ym, I~cz znać IV n.lm p~- Charków, 31 marca. (A.g. póln.). Zasie . 
powillnyby znaleić nzoallie ogólne, "stosowa- wne wylobleOle l. ~oblą sz~ołę· . NIC dZI- wy ozime tu i ow,lzie przedstawiają się 
pi, si~ do nich mogloby korzystnie wplyll'lć na wnego., p. Boguckl Jest II~Zl1lem 'Yładysla- dobrze . Przy s{Jl'Zyjającej pogodzie l'oś!i
DSlrój ralych społecze rl stw. Wyjaśoieoie to po. ~a Mll!er~, słynn~go śpl.ewaka. I na~czy: ny słabe wzmocui:} się. 

. ' . - w •. . clela. Stalanne wylówuanle cll.leJ skal! gło Saratów 31 malta (Ag półn) Wczo-
Odmo wiłem, lecz uzudem za właśCIwe su wyraźne wymawianie popra w ue fl·azo · . . 'I ł S ó' d " . 't 

ZAwiadomić o tern p. David'a. w~nie, ładne mezza di vdce i nadel' subtel- raj przeJ,ec I.a przez . . arat w. .0 powla u 
-- ~VielD - odpowiedzia~ .mi -", PiI\ tl'i U-I ne cieniowanie _ oto glówne zalety mło- ~k=ouzenSklegO, oddZiał SI\OItal ~y z Mo-

przedzlł nas o tp.m, a oJciec \Ja~sagnac dego artysty dowodzące sumiennych stu- y . . 
cbce, abyśmy kazali icll al'esztować i roz- dyów odllytych pod kierunkiem znakom i- Berlin, 31 . mu!'ca .. (Ag. Półn ')I' esyę 
stnela!!1 t '. t. . -parlamentu niemieckiego zamkną dzisiaj 

I 
ego. mis. I.Za.. ., sekretarz stauu Boetticher. 

* * * ~lemOleJ korzystnie .pl'Z~dstawlł Się pan Gdańsk , 31 marca. Zegluga otwarta. 
.. . B. Jako aktor. \V prozie nie znać było de- W· d . 31 marca (Ag póło) Ze !.iwo. 

Upłynęlo 11m kilka, w CiągU których na- biutanta a nieco gorączkowe i uerwowe le en, . i. p' . 
p.r~el~ian cie8zył!śmy się n.adziej ą lub smu- I ruchy, c~ łatwo pierwszym występem t1o- w~ ~?nosz.ą .do . Ne~e ~'ele . r se", .ze 
ClIJ OIepowodzemem w muu'ę bardzo kró· A • d ' . . I t' ł d dZięki stal aOlom ualDlestOlka hl. Bade Ule-
k· h " maczy~ Się aJe, nie wie e pozos awJa y o . ar 'sk' postanowił wezwać rząd 

t I~ wiadomości nadchodzących z teatru życzenia. Zważywszy, że obok wspomnia. go, seJUl g. ICYJ . I . . . . . 
wOJ uy. ~a każIlem posiedzeniu izby, czł~- nych zalet, Ilau B. posiada nadel' korzyst- d~ załc::;~~ ~or,ego glmnazyum 1 nSlllskle
nek leWICy lub pmwtgo centl'um, OI'leaUl- ne wal'unki zewnętrzne witamy w nim bar- g w. y . ł ) R h I 
sta i klel'ykał, zapytywali, czy Bazaine w dzo pożądany dla sc~ny naszej nabytek Paryz, ~1 marca .(A~. p n. '. .avac o 
IsLocie jest generalissimus i czy 'l'rochu ma któl'y przy pracy i oswojeniu się ze scen~ przyznał Się nares~cle? z~ Is~otD1e J?st .Ra
dost~teczną władzę7 Z gorączkowym nie- i publicznością, ilietylko w operetce lecz II vacholem. Przy I ~wlzyl .mleszkan.l~ Jego 
pokOjem oczekiwano delleszy donoszAcej' o . dl b' A' I w St.-Mande z1lalezlOno Wiele chemICznych . ' ,~w operze nleza ugo z lera~ Uloze zas 0- • ó W tk' I k' k . 
Wielkiej bi~~ie, gdyż wiedziano, że ~zęść żon e laUl'y i oklaski. I ~reRParat IW'I byszłYss ~ae\'p~ Z\~Ybl uWchs uazpUI!zl!y' 
uaszeJ armII b)'łl uwikłaną w okolicach W ć . .' . .tk , t ze avac 10 pl \c.. ., 
Mezieres yzna .muslmy, ze ~ZW~I owy ~ys .'lP ulicy Clichy. Dalsze aresztowan ia sa spo-

... p. Bogucklego zatarł 1IIel0lle wrazellle, JII- d' R h Ił '" . . k 
Pan de Montaignac, deputowany z Ar- kie sprawił niedawny Iliefortunny debiut, I zlewane. avac o. zezna J.uz, ze wy . o· 

dennes, przybył pewnego porauku do mini- dając dowód, że dyrekcya stara się, aby nał zalDa~h dynamitowy. pizy bulwal ze 
ste~'yum robót publicznych prosić o pozwo- zastęp wokaluy naszej sceny skomple~ować St.·Ger",lalll . Jeden ~ ~ąs!adów Ra~achol.a 
len.le. wyj~zdu .ied~ym z llOciągów wsc~o- jaknajlepszemi siłami; a nie jej często wi- .zezn a~, ze w. sa~l dZlen W.l;'bUC}IU. przy uh
dniej kolei żelaznej, pociągi te bowiem, Ja- na te J'ak wszpdzie tak i u nas IV sztuce cy CI!chy WldZI~ł go odJezdzlIJ1łcego do 
ko pl d . " k" >, , Paryza z kuferkiem .'zeznaczone o przewozellla wOJs ,Jue • wiecej powolanych, auiżeli wybranych"... . W. 
PI'zyJmowały pasażerów. Potrzebował on ( B. K,'z. Londyn, 3~ mal·c~.. lelką sensacyę wy-
udać się do swe~o departamentn w waż- ,. PRZ' I k' d . d ' ś n wołały tu wladomoscl autelltyczue z Afry-

I . ,. . oman e azows I o egl a Zl a k' ł . e Emin basza Pl,zybył isto 
nye I Interesach osobistych, które wiele mo- deskach teatru Victoria" rolę tytułową w l,. (onoszące, z . . ' 
gły ucierpieć w razie wkroczeuia uieprzy- ł . t. d ,u B " h ł N' R _ tllle do Wadelay I odzyskał proIVlIlcyę, z 
j&ciół s yllneJ I age yl . lac vog a u 1\1 cyz ~ której go podstępuie wywabił Stanley. 

Mil;ister przychylił sip do J'ego pro§by meaB~'" MJal'grabklną de Pompadonr będZie Istotne pobud ki tego ostatuiego nareszcie 
I' > . ' p. Issen· aoows a d k 
a e radZił, aby ofiarował swe nslugl cesa- , • Koncert panien Trebelli Campbel i z emas ·owano. ,. 
rzowej, tyczącej sobie może dać mu jakie Li~recht odb dzie się nape~no w dlliu Rzym, 31 marca . . Okouce 'l'ury~n , lUO-
zlecenie do cesarza którego latwo mógł d ' . . ę dena, Parma, RegglO, Fenara ZUlszczoue 
Spotkać.' • zlsleJszym. powodzią. Wojsko ratuje z Ill'awdziwem 
Chcąc oszczędzić p. de Montaignac sta- , bobatel·stwem. Mnóstwo domów zapadło 

rania się o audyencyę u cesarzowej, która PiŚMIENNICTWO. się· 
na nie czasu nie miała, polecił mi towa
rzyszyć mu do Tuilel'ies i tam go przed
stawić. 

Przyjął nas hrabia de Cosse·Brissac, 
sza~belan i wprowadził nas do salonu, 
gdZie [JO kilku minu tach weszła cesarzowa. 

Nie byla to już ta monardlini uwielbia
na, świe,cona i promieniejąca, jaką widy
wałem na przyjęciach IIrz~dowych, w blysz
czącym dyademie i w całym blasku ele
g aueyi i piękllościl .. . 

(D. c. n.) • 

.. 

: Donoszą z Warszawy w formie po
głoski, iż wydawnictwo tygodnika "Ziarno · 
zostało zawieszone. 

= .Gazeta rzemieślnicza" IV numerze 13 
przytacza ze starej a obowiązującej dotąd 
ustawy z I'. 1816 - go ważniejsze 11IlUkty, 
dotyczące wyzwolin na czeladników i wy
pisywania na majstrów rzemieślniczych. = W ostatnim numet'ze .Gazety rolni· 
czPj" zwraca uwagę rozprawka II. W. Si
korskiego p. t. .Rośliny pastewne w Au
stryi". Z "Glo ów ze wsi", zasługuje na 

Ostatnie wiadomości handlowe. 
Warszaw., 31..go marca Wek ", t .. król. Ler :lI. ua: 

Ber!!u (2 11.) 48 . .\7 1/" 50, 65, 571/, kup.; r,ondyu 
(3 m.l 9.83, 81, 8~'I. kop.; l'ar,t (!V d;l- -:- ~P' i 
Wledeci (M d.) - - - kap.; ł·/. II Iy likWida
cyjne Kr6leatw. I'ot.kiello da.. 98.00 '",,-. 
kup.; taki .. mnte 97.80 iąd., - .- kup .; ,,'/ ruaka 
pożyczko wscboduia II·ej elUi.,i 102 .. 5~ ŻIId~ Ol emi· 
syi 102.75 Żłd., -.- kop i 5'/, o~hgl baoku ~zl~. 
eheckiego -.- !..-np.; "1. ruBka po.yozt.~ premlow, 
z 186\ roku l-ej emisyi - , - kap i tab. s 1lS66 r. 
lI...ei emisyi -.- kUP.i 5-'. I.01;YCllka. W6!"u~,,~n •• 88 
ryi l-ej 95.50 żąd., -.- kup, tak • seryl Ul-eJ 9a 25 

3 

ąd., -.- kup.; 5'1. listy zasta";'e si.m.kie f-ej 
seryl dnJ:e 1tl2.15 iłd., -.- kop.; takież lIl&łe 
-.- .'1"-, takież U-eJ seryi -.- ' '1''-, lli-ej aeryi 
mało 1v1.60 sąd., 101.ł5, 35, 30, 25 kop., V·ej se
ry} -.- Żtd., -.- kup, 5"1,. listy z&SLaWDe 
uu!'"ta lVo.rua .. , I-ej aeryi 102.25 żąd., U·ej se
rYl 100l.OO ''''., 101.85, 81) kop., lII-ej soryl 101.90 
iłd., 101.60, iO kap.; IV-ej seryl 101.00 ią(I., - .
~P';. V-ej .eryi 101.00 Ż"', - .- kop.; 5',. obli· 
g. 1I1>0.t. Wara •• ",y doże -.- ''1''-; taki .. mo.
le -;.- .3d.; 5'(. lizty zastawne miasta Łodzi I-ej 
•• ryl 9\l.~ ż,d., U-ej seryi 99.25 żąd., lII·ej s ... 
rYJ 99-2:> ąd., 98.75 kop., IV-ej aeryi 99.25 
i'l"-, 98.60. 99.00 kup.; 6"/. liBty zastawne miasta 
lialis.. - .- iąd., takież miasto Lubliaa -.
i~d. , ~ei In- ~łoeka 10l.óO ż,d.; 6'/. listy zasta,wne 
wileńJkie dlogle -'.- żąd~ 5% taki.. kr6tlri. 
- - - ilłtL Uys!(nllto! tł ~rlia 3 11., r ,t)'l.lyu 3 'IR' 
PAry t 3"/M \Vi8fłeń 4 '1., Peteubnrt{ 51/2",. \V'l.f# 
t.o~6 kuponil z IIOtfłeelliem fi·, .. : IiHL1 ~Ą .. ta.wne 
l.iellhłkitt 129.3, "w.r .. s . l i U 23G.2 {,o lt.l 196.6. Ii
Bty łikwi tlaeyjue 125.6, poż,yczka. proua ill\'tL I 101.6. 
11 2'U. 

Waru.wI, 31..go marca . 'rc.rt:' ua 1'IacI1 Wit.kn w. 
skieli{o. P8~elli~:I. 8m. nrd. -. ".:tUR. i Ilo lJt!\' - _ 
825, biała 830 - 840 "ybo,.wa 850- - . !.yto 
"yborowa - - _., łłreduie - - - , wl\.łlłh"Ą _ 
. - "':"',jeczmi&ń t i ~-o u;~t1. 480 -600. (Hf'i e lł 285 -
350, gryka. 500·560, rzellik. Itttui - . :tOimo W' v -
- • rzepd.k :'RIUl SIUt . - - - . Ilroeh Itol u! 7:>0-
900 .• akro"y 900 -1100' r",oi. 1l~ -1200 "ku""", 
k~J:,& jagl",utl 115 -140, Illei t~8Vlł,.lc"łHY)· - .- - , 

muu:y - - - Sd. lHlII.., kartofle - - - za. ko-
rzec. ~ 

Oowie:tiollll p"ztmi~y 800, tyłn. - , i"':"'lłi,,:ói • 
100, O "{Uł, 200. ~roebll 11 •. Ji Utl":o 100 iwr,:y. 

Warszawa, 31...go marca.. OkO\TitJ\. Hnrt. sktad. 
.. , wiadro J()(l'; 11.C9 bratto z potrąe. 2 '/.. 111.87 
netto bez potrąc.; ZA. 780: 8.63 brlltto z pOtl'. "l/ł/,o, 
897' netto be. potrąc. S'y"ki za .. iadro 1"0': 11.2. 
brutto z potrąe. 2'/., 11.0. netto be. potrąe., ... 
78": 7.76' bratto z po trąc. 2'10. 8.69' netto bez potr. 

TELEGRAMY GIEŁDOWE. 

Giełda Warszawska. 
Zapłacooo 

Za weksle krótkoterminowo 
a& Berlin za. 100 mr. 
aa Loudya ,a l ł.. . . 
.a Puy. za 100 (r .. 
aa Wiedeli za 100 fi. 

Ż~dano z koilce .. giełdy' 
Za papiery padstwowe 

L~ likwidacyj ne Kr. Pol. drab. 
R pożyczka wscboduia . . 

ł.',. poz. wewn. . 
Listy zast. zjeIn. Seryi l A Ił . 

tJ 1ł." lllAB . 
Liaty .... t. ID. War ••. Ser. L 

" " ,. V. 
Listy zut, m. Łodzi Seryi I .. ,. .. II .. " " 

Hl 

Gielda Berlińska. 

Banknoty rnakie 7.ar" 
" "na. dostt\\"ę 

Dyskonto prywatue . . . . 

Z dnia 31/ Z dnia l 

484.7 1/ , 
9.83 
-.-
-.-

98.-
103.50 
95.7:; 

102.30 
101.60 
10225 
100 -
9950 
99.25 
99.25 

2-~6.75 
206.75 
1-,,°/ • 

4830 
-.-
- .-
--

98.-
10:1.110 
9:;'50 

102.10 
101.50 
102.25 
100.10 
- .-
- -
- .-

lIONETY i BANKNOTY 

lb.rlci niemieckie 
An.sŁryackie baukJM ! 
Frauki 
Knpouy celne 

Not. orzęd. niel]rz. 
ł~'I, 
8ł'/ • 
39'1. 

DZIENNA STA TYSTYl<A LUDl'łOS::L 
Math6słwa .awute '" dniu 31 maro&; 
Starozakonnyoh. 3; PinJrn.s Konaztajn z Łają 

Cudkowicz, Haoaoe Brzeziński z Mindlą Kapelusz
nik, La,jbuS Grodzicki z Bliwą Kalińslrą· 

Zm.rll Vf dain 31 maro&; 
Katolioy: Dzieci do lat l5-tn zloułfł 5, w t .. j 

liczbie chłope6w 2, dz.iewezlłt 3, tforolłyeh l , 
w tej liczbie mężczyzn - kobiet l, & milUlowicie 
Jnlioona ~ajder, lat 3'2. 

Ewanlłłelley: Dzieci do lat 15-ta zmarło l. .. tej 
liezbi. chłopc6w 1, dziow-.t - dorosłych -

LISTA PRZYJEZDNYCH. 
Hotet Vlotoria. Hassonberg, M. Makartzyl<, lIog

dore, A. Koho i F. Kaftałowa z Wargza..-y, D. 
Saydemao z Częsłocbowy, S. Dobniewsk.i z Wysoki, 
L. Blach z Bialegootoko. 

Hotel Polski. Wolski. Witaazewicz, Krepiwnieki 
i Krakowski z 'Varsz&wy, Pławski z Dyuaborga, 
Botticher , Brya.ek. 

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW 

do Łodd I GODZINY i llIN UTY 
przyohodz,: '-1.'1' --;-1'~8:T:13:-:o;-:ll-::C01;-:-t -:'i'I-ł:01 ;;;30"1 "8'"15"01;-;-10-=30 

z bxlzi 
odchodzą : 

przychodzą 

do Kolusz.k 
n Skiernie'tfic , 
" \V&rBZ&wy 

" Aleksaudrowl. 
" Piot rkowa 
n Graniey 
,ł SO'.DO"ca. 
'ł TomU.OWll . 
" BziDa 
" lw&ugr·l lw". 
"Ol).browyf O, b. 

n Petersburga.. 
n lloskwl 
u \Viedni 
" Krakowa 
" \Vroeł wi 
" Berlin 

655 
806 

lO 05 
I 35 

1058 

5.l8 

9 52 
2 35 
250 

LO 15 
201 
6-

1

21 

530 
- z:-. ;; I' 
6113 

2 30 7:1

1

05 10-t6 
! 3S 829 
6 -t5 10,20 
9-
3 53 1030 t2,JZ 
915 " 45 
9-15 00 

103;1 

7 52 

1 10 
ł.l8 
95 
l 02 

03 
~ 33 
1 50 

1016 
l) 35 

UWAGA. Cyfry oznacltoB& grubuy.. drukiem 
W'S'rai:.\j\ u& oJ gOJSllly 6-ej wiees.orelll du go~ 
dziDy S-ej rau •. 

, 

. 
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o G Ł o s ·z E N I A. 
Teatr Łódzki. 1~IC-C,.c;;~oĘK;)-E3<;:)1:3'.C,E3,.C)_E~:>4l13o.~E3_0€3~c~€:,.aiłLJgnbiono lmrtę pobytu 

VICTORIl. 
\V sobotę d. 2 kwietnia 1892 

WY TĘP 

Rom ana ŻHL ! ZO WSK IEG 
Artysty Teatru Krakowskiego. 

Nar~yz Ralll~an 
Dr.lmat w 5 aktach, napisał A. C. 
Brli.cbvogel, tlómaczył J. S. Jasińki. 
Margrabina de BouOe-

ms, dama dworu pani Sikorska 
Margrabina de Pompa-

donr p. Ills:,en··Jallowj'kall'll' 
Kaiąże de Choisenł, 

pierwszy minister p. Sosnowski 
Margrabia (l'Epiaay p-ns.' HeUin 
de St. Lambert, kapi-

tan gws.rdyi p. Rom&n 
Doria Qdinault, art. te-

atru, lektorka kr6lo-
wej p-ni Różańska 

Narcyz Rameau p. żELA.ZOW KI. 
de Terray, minister p. Ceremuuyóski 
Marl!1'abia ilhonet p Moro,owicz. 
Mauprea. kanclerz p. ~owicki 
Hrabia du Bani, szam-

belan p. W~grz1D 
Baron deI Holbach encyklope- p. 8t zkowski 
Grimm dy'ci p. nanielewaki 
Diderc·t p. Głoger 
Xawaler Salv.ncli p. Wisłocki 
Bariac. kAmerdyner 

Holbacba p Bartoszewski 
Col et te. pokojowa Qui-

nault p-na Gerard 
Kamerdyner królowe; p. Łago.,sld 
Paziowie_ Żoln;erze . Panowie. Da
my. Rzecz dzieje się w Paryżu. 

Restauracya FRANKFURT!. 
Dził i codziennie 

KONCERT 
ZDAnego tercetu wiedeńskiego Brau .. , 

Ąnna I Fuchs. 
Popisy Da melodjonie, cytrze i xyloCouie. 
Wejście bezpłatne. 686 

DOM KONCERTOWY 
W NIEDZiELĘ dnia 22 Marca (3 Kwietnia) 1892 r. odbędzie się 

KONOERT 
wokalno-.itl6trłłUłeJłtalł,y 

na korzyść bndowy Kościoła pod wezwaniem N. M. Panny na Starem Mieście, 
w którym przyjmie udzial chór wurszawskiej •• lutni" zIo.żony 
z 80-ciu osób. jakoteż znau)' solista skl'zypel\ pan Barcewicz, 
śpiewaczka panua Wojno (sopran) j ceniony w War zawie b' -

l'ytouista pan Grąbczewski , orllz pan Melcer pianista, 
Ceny biletów następujące: Loże Ilal'ter owe lIa -t-y osoby 110 Rs. 12. Loże 1 go piętra z balko
nami po Rs. 10. Loże nil balkonie 4-1'0 osobol;'e 1'0 Rs. 8. Loże nil balkon ie 8-0 osobowe po 
Rs. 16. Krzesła w I, 2 i 3 rzędzie po Rs. 3j IV 4, 5 i 6 po Rs. 2.50j IV 7, 8 i 9 po Rs. 2j 
IV lO, II, 12. 13. 14 i 15 1'0 Rs. 1.50j 16, 17, 18, 19 i 20 pors. 1. Krzesło na b&lkouie 
wprost estrady Rs. 1,50. Krzesła na balkonie z boku po Rs . 1,20. Wejście na parter kop. 60. 
Wejilcie DI\ balkon kop. 50. Uczniowie na balkon i parter kop. 20 . . 

Szczególy IV programach przy wejściu 
Biletów dostać można IV k.ięgarni p. Fischera, a w dzień koncertu od 10 rano do 8 

wieczorem w kasie domu koncertowego. 
Fortepian ze skła du pp. Gebethnerll i Wolffa IV Łodzi . 669-2-1 

• Z tntejszego magistratl 
Ernestyny KozłOWSkiej. 
wy znalazca raczy zlonl 

.... ,_ ••.. _- w magistracie tutejszy .. 

--------------------~ 
OB'hIlBJIEBIE. 

Komitet Synagogi 
przy ulicy Pl'omenarlowej 

Zakład FROEBLOWSKI · 
w Łodzi 

bonor zawiadomić, ze zyczący sobie uczęszczać do 
agogi w nadchodzące święta Paschy i nie mający sta

ch miej 'c w Synagodze, "inni zglosić się o kartę 

Z OGRÓDKIEM POŻYTECZNYCH ZAJĘĆ 

Celiny Bronowskiej. 
Przyjmuje dzieci od lat 3. 

w Łodzi , ulic a Z a wad z k a Nr. I Q. 

. ścia do kancelaryi ~ynagogi, która otll arta codzien-ltAX~IOOIo(X~IOOIOE:X~IOOIo(XKJlOo(~ 
(z wyjątkiem soboty) od godziny 'lO-ej do 12-ej z ra-

I 
___________________ _ 

dla nniknięcia bowiem zbytecznego pry,epe.ł'nienia, 

zamieszkał na rogu ście do Synagogi dozwolonem będzie tylko osobom 
ku i Zgierskiej ulicy, to l>rawo mającym. 668-2 

Pierwszy Rewelski 
10 zrana i od 4 do 7 po I'U1UUlllll.I ___________ -.::... ___________ _ 

Biedoych leczy bezpłatnie. 
601-10 

Dr. J. Perlis 
przyjmuje od 3 - 6 po I polndniu 
Ulica Poludnio 'va !Ii 5. -I!-14-12 

POSZUKUJE się 

BONrpOLR~ 
znającej się lin. kra 
Zgłosić się, ulica Wschodllill 
do Halperua. 674-2 

w średnim wieku poszukuje miejsca 
.podyni. Piotrkowska Nr. 197 drnga 
na prawo. bi5-1 

Z powod~ przeniesienia 

PENSYI 
na nlicę Piotrkowską, od 1 lipca 

jest kilka 

MIESZKAŃ 

siążki fabryczne 
do zapisywania KA R, 

zatwierdzone przez inspel'\ cyę 
fabryczną, 

są do nabycia w Administracyi .. Dzienni
ka Lódzkiego", 

do wynajęcia. Ul. Zawadzka Xł 'łO'l.JIlCl.·l:~ 
Teofila 8 cJlmidt . 

W administl'acyi "Dziennika Łódzkiego" SI) cl0 

nabycir. 
i62-

Droga Źelazna Fabryczno
łJódzka 

z powodu oświadczenia wysyłaj,cych, 
Fa1zmann i Rabinowiez, o zagubiewu du-

PRZBPISY O PRACY MAŁOLETNICH ROBOTNIKÓW 

Ksi~żki fabryczne 
plikatu liatu frachtowego Ł6di· Wargza- do zapisywania illll-lo letnich robotn ikó w. wa za li 6i20 z dnia 19 lutego J , 

Droga żelazna V~,~~C.<IH\~ Ż 
do wiadomości, K S I Ą K I 
otu frachtowego 

PUCTWA DOJIO WEGO 
En~enlnsza JnlJanowicza mota 

." REWLU 
polec&: 

jajka do wylęgania 
' ws.zelkiel!o ptactwa rn.sowego i zamie· 
nia. bezpłatnie wszystkie jajka nim· 
t ężone na świeże. Proszę żąda~ nie· 
zwłocznie ~:\ta1og HnstrowanyHl któ
ry wysyła 8ię be1.płabtie i Craneo. 
który zamie$zo7.1\ bliższe szez6~~~''2 

"ROCZNIK DZKI" 
KALENDARZ 

Fabryczny, Handlowy, Kolejowy, Literacki, Infor
macyjny i Adresowy 

ILUSTROWANY 

na rok 1893 . 
wyjdzie w listopadzie r. b., w najwykwintniejszem wydaniu, 
ubarwiony widokami fabryk i portretami, pod redakcn 

]'edaktora "Kalendarza Polskiegv", 1Jrs yna, 
Ogłoszenia 'Przyjmują \:!ię w Administracyi "Rocznika" 

uUea Piotrkowska Nr. 53, dom iOllstadta, 

do zapisywania dowodów legltynH\C)'jllych I'ubo-
lulków. r.&il-'ii .L6 Skład WĘDLIN . Warszawskich 

Szematy do zapisywania KIEŁBAS i DELIKATESÓW podaje do wiadomollci, że w dniu 
ta (6 kwietnia) b. r. o godzinie 
no na atacyi towarowej Łódt, sDr:,edl,waćl!l:J.·L~ 
się będzie przez publiczną 
beczka masła wagi pud6w ~ 
była ze stacyi Kłomnice dnia (15; 
ca r. b. za listem frachtowym li 9łO 
llasłońokiego dla okazieiela. 685 

. Władysława Schmidt, 
wypadkó~ W fabryce, w łJ od z l , przy ulicy Piotrkowskiej Nr. 76 (nowy). 

Poleca przy nadchodz~cye..h '"iętach WieLkanoODy_h swój skład za: 

or'/l 'I. \vszell{l'e druk,' słuz' ące' opatrzonJ w w~zelkiego rodzaju wyroby masarskie, a mianowicie : szynki 
IJ ~ surowe, gotowane, kiełbasy surowe. w!Jclzone i gotowane, 8alcesony, glo--

ZGUBIONO DWIE wizny. galaretki, ki.zii pasztetowe i podgardlane i t lI. 

lila ~auo' w DokoJ'UI' ~. ~I' llnYGn .. T=--:' ,", Szynki z mojego z_kładu, będ~ zaopatrzone znaklmi i g!lyby która ksillJleuzki legitymacy.J·ne oka.ała się niedobrą, odmieniam nawet., 'wiOta. 
'VI ~ Cen y możliwie nlz k le. '"E:!I 

wydane przez magistrat m. Ł'odzi, Polecam siO łaskawym wzgl~om Szanownej Publiozności 
na imię J6zefy i Micbała CyrUer. Wi.iiśP,",~. W. Schmidt. 
Łaskawy znalazca raczy złożyć 

takowe w 687 
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