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... - przy mamce sztueznej:-Dzleci,limoczkrr- mi ui-oble strouy I kilkorgiem- drzwl;-jiI'C):' uic- uie Pła4~DzleciZawląznjąsobiepod 
IAlychowanie publiczne dzieci bielizna utrzymywan .. jest w bezwzględnej wadzących - jednych do klas, innych - szyję I16rwetkę; nawet najdrobniejsze umie-
" czystości, tak, że wymaganiom hygieny na pod w6rze wewnętrzue, otoczone rzęda- ją jnj; to robi6. Skończywszy obiad szkol-

drobnych we Francyi. s~e się zadoś6. Jedna lnb dwie kobiety mi drzew wysokich, pomiędzy kt.6remi roz- ny, dziecl wyjm1iją ze swych koszyczków 
zajęte s .. otrzymaniem w porządku 12-16 stawiono ławki. Po podwórzu bietra gl'O- przyuiesione z domu przysmaczki, o ile 

Za cZ&8opismern . specyalnem p. t. •• Ru- dzieci przy piersi; pr6eZ tego, pod ich o· mada dzieci od 2 do 7 lat wiekn, licząca które je dostało. Po obiedzie, dzieci siedzą 
Ib ja szhła", przytacza .PrawU. Wiesf,. pieką pozostają dzieci oddziałn drugiego, czasem do 300 i więcej. Dwa razy dzien- d&lej jeszcze za stołem, czekając na ko
aik" interesnjące szczeg6ły o wychowani n w wieku około lat dwóch. Tntaj dzieci nie, w godzinach porannyeh I popołndnio- mendę, aby wsta6. Rozlega się suchy, o
pablicznem drobnycb dzieci we Francyi. cbodzą w miejscu ogrodzonem kratą, trzy- wycb, dzieci swobodnie biegają po podwó- stry głos claquoir'a: dzieci jak jeden czło
powtarzamy zajmujący szkic ten w prze- mając się poręczy, albo siedzą za niziut- rzn, bawią się i kopią w piasku, pod nad- wiek wstają i lIStawlaj ą się w szeregi, aby 
iładzie . , kiemi stolikami; zabawek nie mają żadnych . zorem wycbowawczyni. Tutaj także odby- wyjść Ba . podw6rze bez ścisku i popychau 

powstaUle zakladów wychowawczych dla Daieci karmią dwa razy na dzień znpą wają się najprostsze 6wiczenia gimn&8tycz- we drzwiach. Po upływie 1'/. godziay, 
dalee! drobnych we Francyi odnie~6 nale· mię!!Dą z chlebem; w ciągn dnia kładą je ne, dzieci maszerują w takt dźwięków cia- znów rozlega się komenda, ostawiają się 
ty do początkn bie.żąc&«o stnlecia. Dzi~i do łóżeczek, gdzie ooe, o ile nie śpią. mu- quolr'a (I'odzaj k&8tauiet) i biegają po po- w szeregi i idą do klas przez salę jadal
tulające się i dzieci, których m.atkl chodZI- szą leżeć spokojnie. TYllh dzieCI także by- dwórzu. O godzinie wpół do jedenastej ną. W ostatnie,i zatrzymują się - dzieci 
Iy do roboty, początkowo wzięło pod swą wa do 15 jednocześnie, tak, iż wszystkich dzieci wchodzą przez salę jadalną do klas. myją I'ęce, stają po dziesięcioro dokoła n
opieke duchowieństwo francnskie, które u- jest około 30. Wieczorem matki przycho· których jest d wie ~zy trzy. 'fl'zyata dzieci mywaloi, obok kt.6rych wiszą czyste ręcz
n4dz~lo tak zwane .salles d'asile". Z ble- dzą po dzieci, przyniesione do żłobków dzieli się na trzy gt·upy: dwuletnie, czte- niki; 200 dzieci myje się bez zamięszani" 
(iem c.zasn, instytucye. wychowawcze prze- rano i płacą po 3 sous (6 kop.) za żywie- roletnie i s.ze~cioletnie; każda grllpa ma wpI'awnie i szybko. W klasach odbywają 
wy pod zawiadyw~n.le rządu, a ~rłlz pod· nie. Chociaż opłata ta nie pokrywa Dawet wychowawczynię osobną. Na piel'wszy się gpiewy, gimnastyka, roboty ręczne, aż 
legają zarządowi mlDlsterynm ośwraty, po- dziesiątej części wszystkich rozchodów, ale dźwięk claqnoir'u, maleństwa szyk~ą się do godziny, gdy matki przychodzą po dzie
' adają ~cisły regulamin, bndżet w/lISny, pobieraną jest dlatego, aby nie uwalnia6 w rzędy i stoją spokojnie, co przecież nie ci. Tak upływa dzień dziecka w "ecole 
rrogram i własne budyoki, wzniesione kosz- rodziców calkowicie od troski o swe przeszkadza im rozmawiać i śmla6 się. maternelle", do której uctęszcza codzien
ltIIl pnblicznym. Dzieci, poczynając od wie- dzieci. Wycbowawczyni komenderuje: "kl&8zczcie nie latem i zim'ł. (Dok. nastcun). 

DZIAŁ PRZEMYSŁOWY. 

Łódź, dnia 6/IV 1892 r. 

lu dni 15-tu do lat 7·min, mogą przeby- Szkoły macierzyńskie wchodzą w skład wręcel" - rozlega się natychmiast zgodne 
wać codzień, prócz dni niedzielnych, po za systemn wychowania publicznego. Rząd za- klaskaniA. "Ręce w tyli" - w mgnieniu o
rtdziną , otoczone opieką, otrzymnją po.ży- patrnje się na tę sprawę bardzo poważnie, ka wykonane. "Na głowęl" - słycha6 tyl
fienie i, w czę~ci, odzież w tych pnbhcz- czego dowodzi prawo z dnia 2 sierpnia ko szelest wznoszących się w górę rączek. 
Ijeb zakładacb;"czyli dzieci te wythowujl! 1881 roku. Na mocy tego prawa miejsco- "Idźciel" - idzie 300 par nóg. "Czyż to 
I~ prawie na ./roszt państwa. Dzieci od wość, przeznaczona na nrządzenie szkoły rzeczywiście są dzieci robotników?'·' - za- X W dnin 18 maja r. b. odbędzie się 
dni 15-tn do Jat 2-ch nmieszczone bywają macierzy6skiej, wiuna by6 odległa od punk- pytu]e zwiedzający wychowawczyni? Gład- szóste roczne ogólne zebranie akcyo
lA dzień w żlobkach (Ies cr~ches), a od 2 tów ludnych, niebezpiecznych i niezdro- ko zaczesane głowy, dobl'ze obute nogi, o- naryoszy towarzystwa akcyjnego wyrobów 
ił 4·ch lat w przytułkach dziennych, no- wych, od cmentarzy, najmniej o 100 me- chędożn\! fartuszki, chnsteczki do nosa w bawełnianych Ludwika Gayera. 
ąeych obecnie miano .szkół macierzyń- trów; jeśli grunt jest wilgotny, mnsi by6 kieszeniach, maniery grzeczne. Dziewczyn- X W Widzewie pod Łodzią została pu
iieh' (ecole8 materuelles). oSllUOny za pomocą drenowania; ua każde ki, przechodząc obok goileia, robią dyg, szczon'ł w rach nowa fa.rbiel·nia i 

'I.\.I>1r.i dla dzieci znajdują się w dzielui- d.leeko wyznacza się 8 kw. metrów prze- chłopcy oddają ukłon wojskowy. Zwraca- wykończalnia towarów bawełnianych, weł
elth l'8ryża, zaludnionych przez I'obotni- stl'zenl; przy wzno&zenin budowli, należy jąc się do nich z jakiem pytaniem, zwie- nlanych i z welny czesankowej. Fabryka 
16w i dzielą się na gminne i dobroczynne: brru! pod nwagę odległoś6 od bndynków są- dzający lub zwiedzająca otrzymują odpo- została urządzooą wedlug najnowszego sy
pierwsze utrzymywane są kosztem mi&8ta, slednicb, aby nie pozbawia6 szkoły dostę- wiedź: "oui", albo "nou" mad~me lub mon- stemu. Właścicielem nowej fabryki jest 
dragiemi zawiadują siostry miłosierdzia. pu światła i powietrza; szkola winna się sieur. p. T. Raczyński. 
:!łobki zazwyczaj mieszczą si,ę na piętrach mieści6 na najniższem piętrze; w sali do Po ćwiczeniach, dzieci w szeregach idą X W czasach ostatnich, wskntek silnie 
nilszycb i zajmują wysokI! salę z wielkie· ćwiczeń fizycznych podlogi winny by6 z do sali jadalnej i tutaj w pt'zecbodzie zdej- wzmożonej nadprodukcyi, przędza weł
mi oknami, przegrodzoną baryer, na dwie drzewa twardego, pokrytego &8faltem. mnją z \lółek swe koszyczki Z pol!ród 200 n i a n a., szcze'gólniej zaś czesankowa, spa
polowy; z jednej strony sali znajdnją się Dobroczynne to prawo wykony.wanem prawie jednakowych koszyczków (clęś6 dly znacznie w cenie. Zniżka ta dla przę
niemowlęta przy plersi od dni 15·to, z dru- jest bardzo i!ci~le. Bndynek, w którym się dzieci idzie na ~niadanie do domu), dzie- dzy wełnianej dochodzi do 10% . W celn 
giej - dzieci w wieku około lat 2-ch. W mieści .6cole maternelle" (stanowirłca wraz cko, nie myląc się, znajduje swój. Wśród osunięcia powyższej okoliczności, przemy
oddziale dla niemowląt' stoją rzędy Mże· z dwiema "eooles primaires", jedną dła nmiarkowanego gwaru i śIQiecbll, siadają słowcy łódzcy l'ozpoczęli pertraktacye po
czek z białemi zasłona!Di, zaopatrzone w chłopców, drngą, oddzielną, dla chłopców za niziutkie stoły. Żadne drugiego nie po· między sobą w celu unormowania cen i 
wysokie materace, ceraty, podoszki i cie- i dziewcząt, jedną grupę szkolną "gronp· pycha, niema płaczu, ani skarg. Wycho- usunięcia prócz tego niekorzystnych na
~e koldel·ki. W łóżeczkach leżą niemo- pe scolaire"), zajmnje wielki czworokąt, I wawczyni i dwie posługaczki roznoszą go- stępstw wzajemnej konkurencyi. 
,Ięta ze @zklanemi rótkaml i gumowemi wychodzący nieraz na cztery nlice i po· rące jedzenie - zupę, jarzyny i mięso - w X Z Kalisza donoszą, iż w mieście tem 

OI:zkami IN ustach. Po ~rodku oddziału mieszcza 1,000 dzieci. Podchodząc do 2-u miskach osobnych. Obiad gotnją w szkole w cz&8ach ostatnich objawiać się poczęlo 
tól z zapasami bielizny zakładowej i wan- , piętrowego pięknego gmachn, zdobnego we na koszt publiczuy. Rodzice płacą za nie- wzmożone z a p o t r z e b o w a n i e n a w y
a porcelanowa. Krów przy żłobkach nie 1Iagi, moźna wpaść w powątplewanie- go 2 sous (4 kop.), ale to naturalnie nie roby łódzkie. Z tego powodn założe
/nymają, ale lekarz odwiedza zakład co~ czy to pałac, czy szkola. Przy wejścln do pokrywa trzech potraw i chleba, opłatę' nie firmy reprezentacyjnej w Kaliszu by
l/dzień i bada mielco. Niekiedy matki przy- szkoły, uwagę zwiedzajl)cego ZWlaca pl'ze- zaś pobierają dlatego, aby utrzymanie dzieci łoby bardzo poź'łdanem zarówno dla fa
Ihodzą VI południe karmi6 dzieci piersi'ł, dewszY8tkiem obszerna sala, przeznaczoOA nie było calkiem bupłatne. Dzieci biedniej· brykantów łódzkich , jak i odbiorców ka
~e częściej niemowlęta zostają cały dzień na jadalnię, z wysokiemi, szerokiemi okna- sze, któl'ych w szkole jelit około 60-eiu, liskich. 

5) l że e Metternich wyprowadzał z niego I cbiuię w cbwiligdy groziły jej szalone i I zebram, a p. JuUosz Favre, podając mu 
A. L ARA. cesarzową·.. Za nimi postępowal kawaler krwi chciwe namiętności tłumów; olmiesz- pióro, rzekł: 

Nlgra i pani Lebreton... I nym - składaj\c swój plan kampauii u - Czekaliśmy na pana, aby mieć jego 
Wszyscy ministrowie i prefekt policyi notal'yusza; filntem i chytl'ym - zmnsza' l podpis. 

WSPOMNIENIA 'j byli obecni, nieprawdą więc jest, źe oesa- jąc generała Vinoy d~ podpisania kapitn- - Jaki podpis? 
,zowa była przez nich opnszczoną. Jeżeli lacyi, za którą sam powinien by6 odpowie- - Ten dekret powinien być podpisanym 

" k r k" przy jej osobie pozostała tylko niewielka dziwnym; - człowiek ten jednocześnie 0- przez pana. 
1 W OJ n y p r u s 0- r a n c u s " l eJ. liczba ,łnżby, było to n&8tępstwem obja- kazał nieposzlakowaną pllawo!ć w spełnia- - Co za dekret? 

wlonej przez nil) woli, aby wszyscy, kt6- nin władzy, gdyż, nie będąc kontrolowa- I przebiegłszy okiem papier, a znając 

(Dokończenie - patr:& N. 74). 
T~zećh tylko deputowanych po~ostało na 
Olch miejscach: markiz de Pire, niewido
l, który uczepiwszy się ławki, krzyczał 
calych sił: • Vive I'Fmlpermlrl" , M. Pi
d były minister spraw wewnętrznych, 

łlle~i od panicznego str!,chn, który wszysf,. 
~IDI owład~ i protestujący przeciw 
!,"altom, I wreszcie p. Granler de Cus&
I'ac, z rękoma skrzyżowanemi na piel'
lacb, nrągający ~leplm wykonawcom za
~cbu przygotowanego oddawna ł czeka
",.ego cbwili, w której nieszczę'eie spa-

e na Francy~I... · . 
~zukałem mojego ministra napróżno •. Od 
o~e.go dopiero dowiedziałell\ się, że jest 

l nl!eries i kazał powiedzie6 mi, abym 
~a/ SIę. tam za nim. Po licznych 6wicze
lach guonaetycznych, aby zwa.lczyć różne 
reszkody na mej drodze, udało mi się 
l zedostać do Tnileries do pa wilonn Ze-
Ira". t " 

• SZY!dwacby,straże, woźni, lokaje, wszyst· 
• zniknęłoI 
'Y~'łPilem na wielkie schody i wszedłem 
Je nego z salon6w w chwili, gdy ksi .. -

rycb obecnoś6 nie jest kouieczną, wydalili nym, mógł zbogacić się, a nsnnął się ze przebieg bitwy pod Champigny, zawolał: 
sil} z Paryża. słuźby, nie nnosząc ani sztuki złota, któ- - I pan liczyłeś na to, że spełnię coś 

Baron David, spostrzegłszy mnie, rzekł: raby go splamiła!... tak potwornego? Czy chcesz, aby śmiała 
- Ostrzeżo.no mnie, że będl} ar8l!a~owa- Dominnjącą jego wadą była pycha, pod się z nas cała Ew'op~? . 

nym. Sp~'obUJę ueleka6 ~ oto mOJe. ~u- żegająca wciąż nienasycone ambicye. . R?zdarł. de~·et, . pIóro OrZU.CI~ . zdala od 
cze.1 Umleś6 p~n w bezplec~nem mleJllcn Oto fakt, opowiedziany mi przilz jedne- SIebIe, a. sladaJ.ąc .. uekł. sp kOJnle.. . 
mOJe papiery I kosztowno~cll ~ak tylko go z członków rządu .obrony narodowej": -. Teraz zaJIDlJmy Się powatueml spla-
będę mógł, dam panu zna6 o soblel Wiadomo, że w bitwie pod Champigny, w&mll 

.. .. armie walczyły z sobą dwa dni z przel'wą 
* dwudziestoczterogodzinną· 

... Rewolucya została dokonaną, a w .go- Po pierwszym dniu walki, armia Paryża 
dzlnę póżniej, generał Trochn, harcnjąc na utrzymala się przy swych pozycyach, ale 
konin, otoczony 'ifspaniałą !lwią i ciągn... znnżenie niewyćwiczonej tej armil łatwo 
cy za sobą rozszalr:łe tłumy, ndawal sit} pozwalał~ przewidzie6 "porażkę przy rozpo
do ratusza, "by obj'ł6 władzę prezydenta częciu kroków nieprzyjacielskich. Generał 
rządu... Trochu, . ukrywając przed mieszkaócami 

Wypowiedział tam mówkę, którą z{lkoń- istotIle połotenie rzeczy, kazałJlglosić zwy
czył, wzywając (lp.: Picard, Ferry, Arago, cięztwo i poddał niektórym ze swych to
Rochefort. i Innych członków no"ego rzą- warzyszów myśl przyznania mu nagr~y 
du, iżby przyrzekli mn, te lISzannją l'e1i- narodowej, podnoszl!cej go do godności mar
glę, wlaanoś6 I rodzinę, oraz by go zape- szałka FrancyiI 
wnill, że wszyscy wierz .. w BogAl... Dekret był przygotowanym, podpi8anym 

W jednym dnin zdołał b~ Jndaszem, przez Juliusza Favre i przesłanym dó rą-
Hangin'em i Józefem Pradbommel... duo Potrzebnym był jeszcze podpis gene-

A jedoak rzecz dzlwnal Człowiek ten rała Le Flo, ministra wojny. Gdy generał 
oltuał .10: zdrlJc'ł - opn"cuJtc mOlar- Le FJ/l przybył do raCosu, wszy.cy byli 

.. .. .. 
Dziś generał Trochu usunął się od §wia

ta, . co powinno może p~w8trzymać sąd o 
jego sprawach, ale brał on tak wielki u
dział w wypadkach, kt.6l·ych ofiarą padła 
Francya, postępowaniem swojem wywołał 
tyle potwarzy, dał rozpowszechni6 sil) tylu 
błęduym mniemaniom, że obowil!lkiem jest 
tych, co byli naocznymi IIWiadkami, wpły
nll6' na sprostowanie tych fałszywych opo-
wieści. . 

Poznawszy przemijaj'łce upojenia tłu
mów, generał Trocllu , ści~nął na siebie 
uil\Dawiś6 i pogardę opinii publicuej ... 

Ale, znaj,c antol'Ów st,aroźytDości, może 
poeiesu.ć się słowami OvidynsM: 

- TelHpora n fuerim m"'iła, soli" eris! 
]t O N l E C. 
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X Na tntejszycb targa~b zbo· 
żowych popyt w ostatnich dolach był 
słaby, Na stacyl towarowej od 
plątkn sprzedano: pszenIcy 200 korcy po 
rs. 8,15 - 6,35, żyta 200 korcy 1'01'S, 

"7.10 - 7,35, owsa 1,500 korcy po rs, 3.10 
- 3.40, kartofti 18 wagonów po 1'8, 3,05 
-3,ł5 za 280 fontów, Na Starym Rynku 
sprzedano wezoraj pszenicy 400 kOI'c, po 
I'~, 8.00-8.40, Ceny siana, 8łomy i koni
czyny bez zmiany. 

Drogi ielazne. 
X Do rozplltrzenia mającycb się odbyć 

W Petersllur~u ogólnych zebrań akcyo . 
nal'yuszy kolei tutejszych przedsta
wiollY będzie projekt powierzania obo
w i Ił z k ó w k as y e I' Ó w s t a c yj n y c b, 
nie osobom prywatnym, lecz członkom ar
teli, których działalność by laby gwaran
towana, 

X Zgodnie z postaoowieniem komitetu 
ministrów zatwierdzono Najwyźej przepisy 
o przewozie d r o g a m i żelaznemi b y d ł a 
I' o g II t e g o w parLyacb, składaj'łcycb się 
przynajmniej z 8· miu sztuk, Jeżeli w 
przeznaczonym na to pociągu, z winy wy
syłającego, nie będzie wysłana cała zade, 
klarowana ilość bydła, albo też jeżeli dl'o
ga nie da dla wysylającego bydło oa czas 
nmówiony umówionllj liczby wagonów, to 
w pierwszym wypadku wysylający na 
rzecz zarządu kolejowego, w lirugim zaś 
zarząd na rzecz wysyłającego zapłaci. po 
3 ruble kary za każde 8 sztuk bydla, 
przyczem reszta mniejsza od 8·miu uwa
żana będzie za 8, albo też stl'ona pokrzy
wdzona będ1Je mogła dochodzić swych 
strat lIa drodze s"dowej, Dla dostarcze
nia bydła, przewożonego w pociągacb o 
małej szybkości, ustanowione będą tymcza
sowo na 3 lata następujące tel'miny osta· 
teczne: jedna doba na każde 200 wiorst 
całej dlugo§ci drogi, przyczem niecałe 200 
wIorst uważane będzie za całe; 8 godzin 
dla przeprowadzenia ładunku z jednej 
drogi na drugą i, prócz tego, jedna doba 
dodatkowa, odpowiadająca dobie u8tano
wionej przez przepisy ogólne dla wysłanIa 
bydła, We wszystkiem innem zastosowa
no ogóln~ przepisy o terminaw dostawy 
ładunków drogami żelaznemi, Minister 
komunikacyi, po npływie 3 lat wzmianko-

, :wanyclt, us(anowi nowe normy szybkości 
pl'Zewożenia bydła drogami żelaznemi. 

X Z polecenia pułkownika v, Wendry
cha, zarządy tutejszych kolei wypracowały 
wspólnie n o w ą i n s t I' n k c y ę d la 
s ł u ż b Y P a r o w o z o w e j, wraz z nor
mami kar za przekroczenia jej w czasie 
pelnienia obowiązków służbowycb, Normy 
te ułoźolle zostały na podstawie nadesła· 
nej przez pułkownika v, \V eudl'ycha iu
strukcyi obowiązującej na kolejach pdu
dniowo'zachodnich, lecz ze zmianami, za
stosowanemi do potrzeb miejscowych, Wy
pracowana iustrukcya została przedstawio
ną do zatwierdzenia inspekcyi kolejowej, 
poczem wydrukowana zostanie staraniem 
zarządu kolei wiedeńskiej lIa wspólny koszt 
wszystkich zarządów kolei tutejszych, 

X Dla zabezpieczenia lasów od 
p o ż a I' Ó w, wynikających od iskier paro· 
wozów, służba drogowa kolei nadwi~lań
skiej otl'zyDlala rozporządzenie, aby wszę
dzie, gdzie linia olejowa przechodzi przez 
łasy lub krzaki, rezel'lVowy gruut 'lOS tal 
zorany, aby tym ~posobem, gdy iskra Ila
dnie, wrzos się nie zajął. 

X W zarządzie kolei wRI'szawsko-włe· 
deńskiej projektowane jest ograniczenie 
w wydal\>aniu biletów bezpłatnej j a
z d y osobom postronnym, mianowicie ro
dzinom urzędników : celnych, )locztowycb, 
telegrafu i wogóle 9sol,om, nienałetącym 
do 'składu służby drogi żelunej, W tym 
celu sporządzony będzie szczegółowy wy. 
kaz osób, mających przywilej korzystania 
z biletów wolnej jazdy, 

X Roboty około b u d o w y d I' o g i ż e
laznuj - riazańsko·nl'ałsKle j u· 
kończone będą w rok o przyszłym, 1893, 

)( Zarządy kolei tutejszych otrzymały 
zawiadomienie, że w y w Ó z o w i e c d o 
A n 8 t l' Y i został wzbroniony, 

DZIENNIK ŁÓDZKI. 

"aadel. 
X Ogół ne roczne z e b l' a n i e w a r-

8 z a w 8 k i e g o z g I' o m a d z e " i a g i e I
d o w ego, odbyło się w niedzielę pod 
przewodnictwem p, M, Epsteina. Z obszer. 
nego nader sprawozdania z czynności ko , 

czym przybyło 11, ubyło 6. ~zo tało n. 
rok bieżący 77, 

z MIASTA. 
mltetu, dokonauego w 1'. z" a odczytanego -0-
przez sekretarzll komitetu, a zarazem se- Roboty miejskie, Wokolo Nowego Rfn-
kretaru ogóluego zebrania, ", Józefa ku stanie dl'ugi 8zere~ drzewek, który 
Włoskiewicza, okazuje się, że do ważniej- wl'az z i tniejącym i uż szpalerem tworzyć 
szych prac, przedsiębl'anycb przez komitet, będzie aleję na chodniku, Roboty około 
celem uzyskania możliwych udogodnień dla zasadzenia nowych dl'zewek 'lO tały już 
baodlu i przemysłu tutejszego, zaliczyć rozpoczęte, 
należy: l) uwagi w SIlrawie taryf przewo. Na lato, Zbliżająca się ciepla pora 1'0-
zowycb na różne towary na Kaukaz; ko- ku wywob.ła ożywienie wś 6d przedsię
mitet zwrócił u)l'ag~ depal'tam~ntowi, że bierców ogródkowych w naszem mieście, 
opłata za przewóz z Warszawy do O<lesy Tymrazem jednak więk zą uwagę ZWI'ÓCO' 
tanicb wyrobów tkackich pomiędzy które. no na restauracyjne ogródki pozami~jskieł 
mi znajdują się bardzo ważne dla tutejsze- które według mniemania pl'zed ił)biercOw 
go przemysłu towal'y, jako to: płótno mogą pl'zynie 'ć większe zyski, aniżeli 
miejscowego "'yrobu, wyparla według ta- znajdujące się w Hrodku mia ta, Od kil
ryf lokałnych o 1,37 kop, na pudzie dro- kil dni w dz!;łnic~~h, posiadając!ch "zna
żej, niż na przestrzeni o 434 wiol'st dłuższej c~ne ~apasy §wlezego p~W!e~1 za, trwa 
od Warszawy do Odesy; komitet jest pe_.I l11eustanna I,,' ac~ około OIlijwlezanla pl'zy
wieu, te przy tworzeniu nowych taryf bytk?w, ~v któl ych z wykodą upr~wlać 
bezpośrednich dła związku północno.zacho. będzIe , mozna, kult obu wesołych bozków: 
dnio.rusko.wal'~zl\lVskiego, wspomniany wy- Gamblyuus8 I Bachusa!.;, , 
żej oieprawidłowy stosunek ustanie i w ~asło fałszowa~e, PO,hcya tutejsza SKOU
odpowiedni SI,osób zmleniouy będzie; 2) w fi.k~wała na tal gu kll,ka gar~cy ,ma~ł~, 
sprawie unormowania u nas haudłu drze . kt?I,e ode~łała d,o anahzy tutejszej mIeJ' 
wem, wybraną z08tala specyalna delega- sklej ~tac!1 chemlczn~J, ~a Balutach, Oka
cya, która z odoośuemi desyderatami do 7.ało slłl, ze masło Obclązone było nadmła
komitetu w pomieniouej spu wie wystąpi; rem, WO?y o 50%, P~my~łoweg~ fałszerza 
3) sprawa zmian taryf tutejszych od che- POCI/ł/l'nlęto ~o odpOWIedZIalno ~I: , 
mikalij; 4) zmiana ustawy, oraz pl'zedsię- Z,atrzymame rze~zy" OnegdaJ, słuz~ca 
wzięeie środków, celem usnnięcia pokątne. Mal~anna L" zgod~Iła SIę do ,pp,~, n.1\ ku· 
go meklerstwa, Majątek iostytucyi w, r, ch~1 kę, Gdy c~I~lała odebl a~ I zecz! ~ 
z, powiększył się o rs, 3,807 kop, 46; stan [lau,st~va! ." któll~h ~ot~d słuzy/a, CI 1I1~ 
czynny wynosi 1'8, 95,396 kOlI, 43 , biel'lly j chclel~ .lej u IVolmć , I I zeczy, zatrzy~ah, 
rs, 90,576 kop, 46, t, j" że majątek zgl'o- I Wobec tego, słuząc,\ wystąpIła OlI. Ił! ogł) 
d' d 31 d l' s'ł ~ądolVlł ma zen la w , -szym gru I III ,II> yno I I Kradzl~te, W tych dniach, niewiadomi z10dzieje 

rs, 64,8 ł9 kop, 79, Ogó~ne zebralIle ucze- wył_m.li okno do browaru p, Bauera pod nr, 1095 
stnik6w zatwlerllziło proJ~ktow"ny na 1" 1 przy ul!cy Widzewskiej i wynieśli kociej miedziany 
1892 bu.żet (dochody 1'5, 9,869 kop, 50, wartokI ro, 80, 
rozchody rs, 9822) oraz nil. starszego Z mje.okonia, Saul,a Tenen~a~ma, VI ~omu ~ 

, ", ł I nr, 50D przy uhcy 1'l01l'l<0 .. skiO), skradZIono ró,-
przyslęgł~go meklel'" glel tlowe~? rowo ało nych fleczy wartoki ogółom ro, t50, 
p, Hermana Kl'aushsra, W koncu , lIależy I Sprostowanie, We wuorajs.ej noutce p, t ,Go. 
wspomnlać O tern, że komitet gleldowy kie niedzielni", w wierszu 17·ym, mylnie wydruko, 
stanowczo wnosi, aby spóźniający ~ię na I wano: ,wyw~zi~~ając,si~ .. ":aj ... ~.; powinno 
gieldę płacili kary, W ten Rposób giełda by& ,WywdZI~CZ.Jąc "'~ za goid_ , 

zawsze odby/ahy się 'v swoim czasie, ----
X .Peterb, wiedomosti" donoszą, że 1'11' Z poza Lo' dZI" 

da państwa zatwierdziła przedstawienie • 
ministra skarbu o ustanowienie nowych -0-
przepi'sów, dotyczących zebrań Piotrków. 
g,i e I d o w Y c h, !'la PI'zY8złoś~, ,zebrania Piotrkowskie to war z y s t w o d o b I' 0-
~Iełdo,w,e ~kładać SIę bę~ą z m.'eJ,scowy~~ I czynlloHci w styczniu 1', b, mialo do
l,za1l!IeJękicb kupców IJlerwszeJ I drugIej chodu rs, 385 kop, 90, VI lutym zaś rs, 
gildyl, wnosz,cyc~1 corocznie pewną opłatę 414 kop, 90-razem tedy do dnia 1 marca 
za odwledzame gIełdy , 1', b, rs, 800 kop, 80, Wydatkowano zd 

PJeah~d~e, J k ,redyt. , , w styczniu rs, 622 kop, 64, \V lutym rs, 
X ~~dług don,leslen "Mosko,:!,sklch WIe, 1,007 kop, 26-I'azem teay do dnia I mar

dom08tl, l'ea,llZlIcya b,udzetll 1891 ca 1', b, I'S. 1,629 kop, 90, 
roku pl'zyl11081a defIcyt" w,skutek Pouieważ istniejąca od roku 1884 ta
ogr,omlly~h wyuatków, na w~zywlellle ludu, n i a k n ch l) i a w ostatnich czasaclt upa
zasle":"y I robo ~y pu~hczn,e, I wypadło .wy· dać zaczęła, przynosząc towarzystwu do
~ać , z gotówkI kasy panstwa 76,000,0?0 broczyuuo§ci znaczne straty, za dowóll cze. 
I ubh, Defic~t ~en, bez w~ględu na, kly' go slużyć może okoliczno§ć, że w oiągu 
~yczn . .. p~łozeole ,ekonomIczne, mOleJszy stycznia i 21 dni lutego sprzedano tylko 
Jest, UlZ SIę spodZIewano, 274 całkowitycb obiadów, przyczem na u-

p~zemy.l. ,trzymanie kuchni za tenże czas 'owarzy-
X ~ewlla, spółk~ zydowska z Mlnsk,a stwo zmuszone było dopłacić 1'8, 51 kop, 

g~berOlllluego zamlel'za załozyć w Lu~h- 94 rada postanowiła w urządzeuiu kucbdi 
Ule D~Wy br o,:,al'.' w ~tórylU wYI'abla- zajn'owadzić radykalną zmianę, Uchwałą 
ł~by s.'ę ~pecyalOle pIWO Jasne, na sposab z dnia 20 lutego 1892 roku zawieszono, 
pllznenskl" Przy bl'owa~ze ma być otW8l'- począwszy od dnia 22 lutego, na cza nie
ta rów~l~z fabryka drozdz,Y 11I'asowa~ych , ograniczony, dotychczasową działalnotić ku-

X ~IOIs,tel'yum dóbl' panstwa z~mlel:za cbni, t, j, spl'zedaż obiadów z 3 potraw 
przedsu}wzląć szerel!' śl'odk6w, Zmlel'ZaJ,I}. po 15 kop" allatomiast wprowadzouo co
cytb do, n I e p s ~ e n I,a u p I' a w y, t Y t o III n dzienne wydawanie najuboższym miąszkań
w, Ros)'1 poł~dnloweJ. Będą p,odJęte, wszel- com miasta 5.kolliejkowych obiadów, zło
kl~ uSlłowaula, a~y w całej ~osyl połn- żouyclt z 1/. garnca zupy i '!. funta białe
dllloweJ wpro~adzlć npr~wę, wyzszych ga- go chleba, W ten sposób urządzona tania 
tunków tytonIU amerykanskIego, kuchuia okazała się zupełuie odpowiadają-

RolalC':w~ I przemy8ł , roluy. cą swemu przeznaczeuiu, Po dzieli l mal'-

X Kolej łozowsko-sewastopol
s k a zawiadamia wszystkie koleje tut~jsze, 
że przyjmuje już odpowiedzialność za ter
minową dostawę towarów I ładunkóW, 

X S t a c y a t o wal' o w a k o I e i w i e· 
d e ń s k I e j ma być .wkl'ótce rozszerzo
lUl, dla przeprowadzenia linij bocznych, 
W tym celn wyznaczona została delegacya 
do wyboru przestrzeni sąsiedniclt gl'Ulltów, 
należących do osób pry.watnych, przApro
wadzenia z właścicie.lami pl'zedwstępnej u
mowy i przedstawienia zarządowi kolei 
kosztów kupna i urządzenia nowej części 
stacyi. 

X \V komlsYI, utworzonej z powodu ca, t, j, przez 14 dni, tania kucltnia wy-
8p~dku cen materya!ów spoży~czy~~, obe- dała 1,873 obiady, koszt przygotowauia 
cnle rozpatr~wana Je t euerglczOle ~we . których wynosił 1481's, 40 kop, ( t. j. je
stya ~alożeOla ,specyaln,ych g II b ~ l' ~ I a 1- dnego obiadu 8 kop,); ze sprzedaży osią
nych, IQstytncYJ I' o l,n l c z Y ~ b, ,Jakich o· gnięto 93 rs, 16'/. kop, Cyfra wydawa. 
be~n.'e bl'ak ~ ,Ro~yl. , Obowlą~kl ce.ntl'al- nych codziennie obiad6w od 41 podniosła 
ne~ Instytucyl rolnIcze} w RO~YI pełnIobe. się 'PI'zy końcu lutego do 156, Przewyżkę 
cOle depart~meot ,l'ol~lczy, zaJlI!ujący ,tosa , kosztów nad dochodem pokryto z napły
mo , stallOWISko, ,Jakle zagr':lIIcą zajmuje wającyclt ofiar, Obowiązki dyżurujący~lt 
mlUls~eryum rol,n~ctwa, Co Sili zaś tyczl gospodyń pełniły laska wie panie: Babicka, 
obOWIązków mIejscowych centrów 1'01111- Gerberowa Kańska Libicka Rootalerowa 
czycb, to ,funk,cye leb w ni,ektól'ych, o,krę- Wyżoikiew'iczowa i 'Zaleska.' ' 
gach pełOlą ZIemstwa, w IOnych mlolste
ryach policya, albo towarzystwa rolnicze. 
O~ecuie, jak donoszą "Peterb, wiedomo
sti", postanowiono uLwOl'zyć w każdej gu
berni rady specyalne z osób, będących w 
służbie państwowej i jednocześnie obezna
nycb z gospodarstwem wlejskiem danego 
okręgu, 

" ' arSZ/lwa. 

Stowarzyazeala. 
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zasięgnięciu opinii wllldz gubęrnia~ 
Urzędu'ikom zarządów leśnych i członko, 
tacyi leśnej dozwolone jest bezpłatne pO. 

łowaJl.ie w obrębie powierzonyclt im re.~ 
rów z warunkiem, aby ' stoso~ali się dl 
obowiązującyclt przepisów i jeżeli w dl
nynl rewirze nie odbywają się dworskie 
polowania lub pr~ wo polowania nie je 
wydzierźawion~ osobom prywatnym. Pll
lowaniem wymienieni urzędnicy mogą i~ 
zajmować bez żadnych biletów, w re_i, 
rac h wszakże, które . z polecenia wladz! 
nie są nikomu wydzlel'żawione; os6bolll 
tym nie wolno jest zabijać jeleni, dan ieU 
i 8l1rn, lecz tylko drobną zwierzynę i dra. 
pieżne ptaki i zwierzęta, 

prawa projektowanego w \V al'szawit 
jut orllat dwóch t o wal' z y s t w *' o P i e, 
ki n a d c b o I' y m i w d o m a c h p I' y. 
wat n y c h, posu wa się naprzód, dzięki e, 
nergicznej w ~j mierze agltacyi ze stroo! 
p, Matiasa Bersoya, Aby uuiknąć trudno, 
ści administracyjnych pny prowadzeniu tej 
instytucyi, projektowanem jest oddauie jej 
pod protektorat warszawskiego towal'zy, 
stwa dobroczynności. Z tego też powodl 
slll'a'u powyższa. znajdzie się na porządki 
dziennym jednego z najbliższych posiedzeń 
to \9al'zyst w&. • 

Niedawni goście łódzcy, "lutn iści· war, 
szawscy, zamlel'zają z nastąpieniem sezouI 
zimowego zorganizować o r k i e s t I' ę " 
m a t o I' S k ą, Znana eoel'gia dyrektora 
"Lutui", p, Piotl'a Maszyńskiego, daje pe, 
\Vno~ć, że zamiar dojdzie do skutku, 

Budowa trzeciego mostn' na Wi, 
~ ł e pod Warszaw'ł, jak zaznaezll • War. 
szawskij dniewllik", odlożoua została do 
lIajbliższej przysz!olci. Czasowa 7.włokll w 
budowie mostu wywołaua została pl'zez to 
i ż wskuteli ciężkiego roku .. ekonomiczUI;go: 
który osłabił finansowe sily państwa, wy, 
datek Qkoło czterech milionów rnbli byłby 
zbyt utrudnionym, 

A I ej a R 6 ż, niegdy§ sunowiąea jedną ni.ro" 
dzieln, pos •• y~ ur, 714 i b~dąca dotychczas " po. 
siadaruu prywatoem, włącza została do ulic Dl. 

Waru_wy, Istniejące od lat tu kraty z d"iema 
bram_mi, zamykające wjazd od alei Ujazdowskiej 
z08~ły nsuni~te; wkrótce zd na ulicy tej stanł} ll~ 
tarnt6 gazowe. 

Z a b a '" y I u d o IV e w roku bieżącym odbędt 
się w Warazawie na poJu mokotowilkiem. WYJu&
czono jnż odpowiednie na nie miejsce przy samej 
ffzosie, naprzeciw remizy tramwajow.ej. 

Peter8bur ... 
.Petel'b, wiedomosti" douoszą, że do n· 

dy państwa wniesiono projekt do prawa o 
karach za w y d II W a n i e t a j e m n i c 
p a II s t w o w y c h, 

,Peterb, wiedomosti ': donoszą, że w tych 
dniach w radzie państwa będzie I'OZI'&' 
tl'ywauy projekt zmian w obo wiązujących 
przepisaclt o p l' a w a c b i p I' z Y w i I e· 
j a c h, jak i e II a d a j e IV y k s z t II I. 
c en i e, 

\V ministeryum spraw wewnękznycb 
wypl'acowano i wniesiouo !IQ zatwierdze, 
nia rady państwa projekt ustawy o gu, 
berniałnych i powiatowych k o m 'i s y a C h 
p l' Z e c I w . p o ż a I' o w Y c h, Prócz tego, 
miuisteryum spraw wewnętrzuych pOI'OZU' 
miewa się z ministel'yum skarbu IV k we, 
styi ustanowleuia przepisu, na mocy któ , 
rego każda osoba, któl'a otwiera na wsi 
restauracyę, szynk, albo sklep z trunkami, 
obowiązana będzie wuieść pewną opłatę na 
utl'zymanie straży pożarowej we wsi. 

OdeH8. 
Naczelnik m, Od esy wydał w tych dniach 

następujący rozkaz: "Częste w czasach 
ostatnich w]padki pożaru w Odesie były 
spowodowaue po częśei nieostl'ożnsm ob
chodzjlniem się z ogniem, po części zaś 
podpaleniami umyślnemi, w celu o.trzyma· 
nia premium ubezllieczeniowego, Wobec 
niedoskonałości przyrządów do gaszeuia 
ognia, zmęczenia sit) straźy ogniowej, po' 
,4"oływauej nieustanDle do ratowania palą' 
cych się domów, ' bmkn wody w krauach 
)Jożarowych i zbyt . wielkiego skupienia 
mieszkań, każdy 'pożar zagraża zniszcze· 
uiem majątku wszystkich mieszkańców pa· 
lącego się domu, Zwracając u wagę na 
rzeczone okoliczno§ci, proszę mieszkańców 
Odesy zwracać szczególną uwagę ua 
ostrożność IV obchodzeniu się z ogniem i 
na naj mniejsze nawet oznaki, nasuwające 
podejl'zenie możliwo§ci pożaru, oraz dono
sić policyi o grożące m niebezpieczeństwie 
i śledzić działalność takicb mieszkańcóW 
domu, dla któl'ych zuiszczewe majątku 
przez ogień mogłoby być korzystne ze 
względu na otrzymauie pl'emium ubezpie· 
czeniowego. Ze swojej stl'ony starRm się 
u wladz wyższych o przeuiesienie wyto
czouych j.nż pl'oeesów o podpalenie do s~' 
du wojennego, w którym winni byliby S~' 
dzeni podług praw, obowiązującycb w cU' 
sie wojny". • 

Z CAŁEGO ŚWIATA. 
-0-

X .Nowoje wremia" douosi, że wypra
cowany w miniJlterjum komunikacyj pro· 
jekt ustawy k a s y e m e I' y t a lu e j d I a 
o f i c y a I i s t ó w d I' Ó g Ż e I a z II y c h, 
oddany do l'ozpatl'Zenia wszystkicb to",a J 

rzystw kolejowych, wkrótce' rozpatrywlllly 
będzie ostatecznie IV komisyi specyaluej, 
utworzonej przy kancelaryi mlnisteryum z 
pnedstawicieli ul'zęduików towarzystw ko 
lejowych. 

X Dnia 28 marca r, b, odbyło się og61-
ne doroczne zebranie k a 9 y P o ż Y c z k 0-
wo - w k I a d o w ej ul'zędników izby skar
bowej plockiej, Kllsa liczy 76 uczestnik6w, 
Zebl'Rni lIa posiedzeluu reprezer. to wali 56 
głosów, Obl'adom r,,'zewoduiczył zarządza
jący izbą, p, Korecki, na sekretarza zapl'o
szouo naczelnika wyl).ziału, p Ludwika 
Stokowskiego, W roku 1891, trzynastym 
ud założenia kasy, ol,,'ót dosięgnął cyfl'y 
79,163 rs, Członków z końcem roku 1890 
kaaa liczy/a 72, w okresie sprawozdaw-

Znajdujące si~ w Królestwie Polskiem 
zarządy dóbr pailstwowych: w Wal'szawie 
(na gubernię warszawską, płocką, kaliskI} 
i piotrkowską), w Łomiy (gub, łomtyilska 
i suwalska) i Lublinie (gub. lubelska, sie
dleck:r, radomska i kielecka) otrzymały 
uwiadomieuie z ministeryum dóbr PallStwO
wych, . aby nim wydane zostaną specyallle 
przepisy o polowaniu w Królestwie Pol
skiem, oddawały Vl'awo poło'wauia w 
lasach i na gruntach skal'bowych 
w dziel'1a.wę osobom prywatnym sposobem 
Iicytacyi in plu.s, ua równi z wydzierża
wieniem inuycb źr6deł docltodów z mająt
ków skarbowych, lub też stosownie do 
uznania zarządzającego okręgiem połlj<lZo
nyclt gubel'U~ olIdawała prawo polowania 
na mocy wykupn odpowiedniclt biletów, 
których cenę ustanawia ministeryum po 

* * * O epidemiach influenzy w polsce, 
"G.zeta lekarSKa" zwróciła uwagQ no f.kt, il 
w r, 1849 w ówczesoym "Tygodniku lekarskim" 
ogłoszono ciek.we szczegóły o opidemiach gry' 



DZIENNIK ŁODZKI. 

- -;;'oej Polllce. Maj,. pod ręk, odno§oe Hrycio, za bałamuctwa ukraińskich czar
pl :,. (31 - 34) "Tygodoika" z artylrułem nobrew, skazany jest na tańczenie walca, 
DDID ,,Historya grypy po r. 1837", co, jako mołojcowi, uie bardzo mn się u

podaje nieco więcej .zczegółó" z daje. 
"zmianko"anej choroby o nas, nad- Dlaczego waryacye te otlozymały tytuł 

. iJj,C przylem ze s"ej strony, te bardzo .fantazyi?"-nie wiemy, zwłaszcza, że tej 
lII~~e da.ycb, a " tej liczbie tablica bistorycz: tam trudno odszukać ... 
:~e prsebiego grypy w Europie, niesl.U8.nie ~- R6wnież nie wiemy, dlaczego rzecz tak 

. i~le ..,.Ialy przez aolorÓ" o nas l zagraOl' łatwa potrzebuje aż czteroręcznego ukła
III ID którzy w naszycb czasach tak wiele w tym duo Jeżeli obliczano na młodociane siły po-

, prac oglosili. Onace"iez, mówi,c czątkujący~h, to \faryacya tl-zecia, r.hoćby 
Stefana Batorego podez,. wojoy o tyłko przez decymy, stanowić będzie dla 

powiada, it była to choroba zaratli- nich trudDo§ć niemałą. 
któr, w uaszy<h czasacb gryps nazywano". 8. Krzyszkowski. 

r:' 1729 pojawila się grypa w Szwecyi, sk,d : W nadchodzącą sobotę w teatl'ze Vi-
do Polski, Niemiec i Anglii. W r. 1781 ctoril\ odbędzie się benefisowe przedsta

(która w r. 1842 i 43 prLez I wienie Roman .. Zelnzowskiego. Orlegl'auą 
, aotorów Hoxbam'a i Priog!'a na· będzie • Przeszkoda" Daudet'a. 2e teatl' 

zostala inlloenz~) z Petersborga do Pol- oasz w doiu tym będzie pełny, wątpić nie 
Niemiec i innych krojó .. , zajmoj," nałeży, znakomity bowiem nasz gość za
noś"i (Martyny). Autor w wywo- służył sobie nl\ sympatyę Łodzi. 

historycznycb. glównie opiera siQ nu : Dowiadujemy się, iż zamiel-zone wy-
Glugogo, który otrzymoje, l.e io· stępy gości nne Żelazowskiego na scenie 

.... achodu, a mianowicie z Chin prze· \Varszaw~kiej nie przyjdą tymrazem do 
Europy i Ameryki (przez Ki,chtg do skutku. 
W roku 1800 chorowalo w Warszawie : Z wielkiem powodzeuiem występująca 

10,OQO osób, umieralo 20-30 osób w kOllc~rt.ach warszawskich fortepianistka, 
(współcześnie- panowal" gwolto"n. e- pani Hoclledlinger, przybywa do Łodzi i 

grypy w !łydz ., Pary tu, Berlinie). W W przyszłą lIiltdzielę , dnia 10 kwietnia, da 
Dawiedziło inllunllza WarszawQ w otycz- się słyszeć naszej publicznośoi w sali kon

Jotym Piotrków; dl. dzieci byl. to epi· certowej Vogla. Jako dawniejsza miesz
dość niebezpieczna. Ogólem, wedlog da- kanka naszego grodu, koncertantka zacie· 

prze. K .. okazał. sig grypa w kawi niezawodnie og6ł uaszej publiczności, 
Xl! lOz l , " XIU-I, w Xrv-6 r.,y, zwłaszcza, że, sądząc z pochwał, jakich 
-7 ro.y, w XVI-l4 razy, w XVU- nie szczędzi al·tystce prasa warszawska, 

w XVIII-31 razy. ciekawość .ta będzie sowieie wynagrodzo· 
w New-Yorku. Wc .. szysUticb nlj.. W k ncercie utalentowanej artystki 

handlu new-yorski"t!o, firmy tydow- wezmą odział: znana z występ6w swych 
m.j~ przewagg tok Iiczebn" j.k moj~tko· u nas pauna d'Orio (śpiewaczka) i znlLko· 
"WeMog R~vue Britonnique" , w ban~łu ar- mity nasz fortepianista Michalowski, kt6-

r_nto,yjnemi 514 tirm Iydowskicb w ry z koncertantką wykona kilka sztuk na 
roz(Jorz~dz. kapitołem 58 miliooów cztery ręce i kilka dlletólv na dwa forte

w budlu ubraniami 264 firmy U mi· piany. Będzie to pożądaną dla Łodzi 00-

Tytooiem handluje 125 firm tydow· wością, to też sądzimy, że koncert ów, 
i spirytuBliomi 94 firmy, jabi- mimo sp6źnionej nieco pory, zapełni salę 

163 firmy. Razem" jednym tylko koucel·tową i przekona gości warszawskich, 
"edług ohliczenia M.m Cohem, że i łodziauie umieją cenić sztukę i wybi

Hehrew", fstnieje 2,018 tne talenty. 
z kapitolem 207,388,000 do· : Z KI'akowa donoszą, iż słynna al·tyst· 

jnk " Eoropie tak i w Amery- ka tamtejszego teatl'U, Antonina Hoffma-
ze szczególniejszem upodobaniem od- uowa, zas l ~bła niebezpiecznie na. Il araliż 
b.ukierstwo. W mym New-Yorku nóg. Lekal'ze utrzymują, że nie będzie już 

bankierów tydowskic docbodz, do 200 mogła nigdy występować na scenie. 
dolarów; czwarto cześć przekazów z ____ _ 

PiŚMIENNICTWO. 

jlłc z jego zasobów na powierzchni i w 
głębi istniEliących, a mało dotąd wyzyska
nych. Swietna mapa geologic~na tego 
p13tu ziemi przedstawiająca w 1'6inyeh 
barwa,ch r6żne formacye, składające się 
na dzisiejszy jego ustr6j, zaszczyt przyuo· 
si warszawskiemu zakładowi litograficzne
mu p. Gł6wez,ewskiego. Są VI tym tomie 
jes~cze inne mapki muiejsze w liczbie 7-u, 
11ależące do działu botanicznego. Część 
Lego działu, oddana zoologii, bada życi~ 
w drobuych ustrojach, PI'zyczyniając się 
do zl'ozumieuia organizMyi, z kL61'emi Ol'· 
ł!'aoizm człowieka i wielka tajemnica ży· 
cia w olezaprzeczonym jest związku. 

T E L E G R A MY. 
Petersburg, 3 kwietnia. (Ag. płn.) Na 

posiedzeniach komitetu specyalnego, o~by. 
tych w ciągu ostatnich dw6ch dni, uchwa· 
lono: Asygnować wladzom gubernialnym 
lIa zaknp koni w gub. kurskiej 10,000 rs., 
w gnb. chersoilsklej 60,000 rs., w gub. ko· 
stl'omskiej 4Q,900 I·S., w gnb. sYlObil'skiej 
j sal'atowskiej po 5,000 '·S., wl'eszcle dla 
guu. kazaliskiej .j eszcze 1,000 kOlii. Na po· 
ll'zeby ludn.ości miejscowej wyasygnowano 
IV guIJ. tulskiej 75,000 rs ., IV gubel'Ui tam· 
bowski~j 91,000, w gu!>. sal'alowskiej ł5,000 
1'8., II' gub. ul' ałskiej 10,000 1'8., W gub. 
woronezklej 80,000 rs. Do rozporządzeuia 
nakażuego atamana wojska astrachańskie· 
go asygnowano 15,000 rs., do rozporzą· 
dzenia orenburskiego komitetu Ilomocy dła 
duchowielisLwa 15,000 rs., wreszcie posła· 
no komitelowi gub. woronezkiej 5,000 pu
dów ~boża.-Od 18 (30) mal'ca, do 20 mar· 
'e& (1 kwietuia) wpłyuęło do kasy komite· 
tu og6łem 65,000 I·S.; w tej liczhie mlesz
C14 się ofiary: Katarzyny Semen6wny Ku· 
zniecow 20,000 rs , ze składek urzędnik6w 
ministel'yum skarbu 13,500 rs., od obywa
teli serbskich około 12,000 rs. 

Petersburg, 4 kwietnia. (Ag. p6łn.). Za
rząd dóbl' apanażowych otworzył bezpła. 
tnie jadaln:e IV ~łobodzie Alferuwie IV po
wiecie nOlVochopeoskim i w dw6ch wsiach 
w powiecie ot·łowskim. 

Petersburg, 4-go kwietnia. ('Ag. póło.). 
.Journal de St.·PeLersbourg" donosi, ie 
zdrowie miuistl'a spraw zagl·łtnicznych, se
kl-etarza staun Giersa, o wiele sIę pole
pszyło . 

Petersburg, 4-go kwietnia. (Ag. półn.). 
W dniu wczorajszym, otwarty tn został 

świata przechodzi p .. ez ich rece. 
tydólV oow-yorokich - stano"i~ 

portugniscy. Ogóln. cyfra lodoości l.y. 
IV New-Yorkn dochodzi do 220,000. 

niedawno 

: Do. ostatniego numel'u .Gazety rze· ~azd I'nskieh hodowc6w ptactwa. \V zjeż
mie§lniczej" dołączono rysunek roboczy dzie uuzestniczy czterdzieści os6b. 
kredensu, wykonany przez p. Bioduchow- Ryga, 4 kwietnia. (Ag. p6łu.). Komu
skiego. W tekście zwraca uwagę artyku· I nikacya między portem a pełnem mOI'zem 
lik p. t. .Barwienie drzewa pa.stą alizory- została otwarta. 
nową·. Libawa, 4 k wieloia. (Ag. p6łn.) Okręt 
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Os"-ttnie wiadomości handlowe. 
War.lawat ko kwletnia. Wek.l. kr6l. "na. D.&: 

BerU. (~ d.l 47.f12'/" 90, ~'J., 85, 112'1., 77'/. kop.; 
Loud,u (3 m.) '4.70"., 69 kup~ Par,. (!O d.) 38.85. 
kup.; Wled_ó (8' d.) 82.óO, 40 kop.; łOI, lilt,1ik"icla
"joe ~61 .. twa Poloki_go doie 98.00 ~, -. -. 
kop.; takie. mate 97.80 *,d., --:-.- kup.; 61. maka 
pot,c." wachodnia l1-e) .milyi 102.5u .a., li _mi· 
ayi 102.75 ąd., -.- kup.; 5'f, obligi hnko nI&
ebeckiego -.- kop.; 5'/. rnaka potycska premio,", 
• 111M roku l-.j .misyj _._ kop ; takai s 11166 r. 
II.-ej emisyi --. - kap'i 51 .1a polycua "ewlI~trau.. 18-
ryj I·ej 95.50 źą<L, -.- kop., takai .eryi ID-ej 95.25 
t,d., -.- kup.; 6'1, IiBty uatawna . ielnakle l-ej 
aeryj dlli. 102.10 ł~d., -.- kup.; takiet mało 
- . - ąd., takiei II-ej Baryi -.- ąd. III-ej 
leryi mał. 101.50 iąd., 101.30, 32'/. kop., V .. j ae
ryj. -.- i,d., -.- kop; ;"1. IiBtT .... 1&,.". 
miasta IV,",,,.,,, I .. j a.ryf 102.35 il}d., ll-ej ae
ryj 10't.25 *'Id, -.- kop., lII .. j Beryl 102.00 
*'Id., 101.75 koJ''; IV .. j .eryi 101.tO ą, t .. 100.90 
kliP:i V-ej .ery' 101.20 ~ } 100.90 kop.; 5'" obJ!g.i 
m. 1 ...... "1 dute ą9.76 s", .• 99.40,50 kop; takies 
małe -.- *'Id.; 6Of, mty ..... I&wo. miaata ł.odsi l-ej 
saryi 100.00 i,d., ll-ej leryi 99.75 ~ III .. j li&
ryi - .- "'l'l., - .- . kop., IV-ej leryt 99.50 iłd., 
99.15 kup.; 6'1. liaty _tawno miut4 Ka· 
lia .. -'T iłd, takież miasta Loblina lOł.50 ąd., 
takież m:a.ta Plocka - .- ąd.; 6'1, IiBty zastawne 
wileÓllki. dlngi. -'.- żąd~ 5'1. takiei krótkie 
- - - sąd. U,.kouto: J:łerliu 3"., l,olldyu 3'/., 
Par,. 3'/" Wiedeń 4''10, PeLeraburll 6'/,'/,. War. 
toli6 knllODI1 1: potr'ł-ceniem fie/ft: Illity "alLawue 
.iom.ki. 134.6, WĄ", • • I i II 3.9, Ło,I,i 201.9, Ii
lity JikwiJ&e1.i118 129.8, poiyeu& preldiowa 1 106.9. 
II M.7. 

8orUI, ł-go kwietnia. RaDk.noty raIkle .. r .. , 
2:l9.10, u .. dO'l&w~ 209.25 . ... k.le ,,& Wa,..aw, 
203.66, na Poterlb'''g kro \!OS.5O, u.. P.t ... barg 
tlI. 208.2~, u& Lood,u kr61.. 2O.U, Ul. Lou.I,. M. 
2O.Sł'/., na Wiedoń t 72.00, kup.", celne 3'lł.5O; 
5'/. li •• y _1&".. 66.10, ł'/, [ilŁy likwid"'yJ._ 
63.10, polyc.ka rnlka łOI, , 18IIij r. 92.70, łOI , 
1887 r. 62.25, 6'/, r.ul& dota 103.30, S'/, r. ,I. • l&ł 
r. lOS 00, paiycs"a ".chodni .. U.... 66.00. I li .lIli· 
Iyi 66.20, ó'/, Hity ."1&"00 rn,ki. 100.10, fJ'f, pe
t,c,ka pramio"a.. 1861. roku 163.00, t&kat • IB66 
r. U2.20, akcy. drogi sel. wan.a ... ko-.. i .. leol,ki.j 
217.80, akcy. kredytowe .... tryacki. 167.50. ak.,. 
w&lID.".kiego ba.uku h&bdJO"8fo - .-, dlHkont,.o. 
"ego - .- , d,.kooto n.iemieclu8go hI,uk.u pa.ńJt" 
S'/, prywatn.1'f, '/,. 

Waru.wa, ~o kwietDiL Tar~ ua placu Witko". 
skiego. Pl'I8uied. IlU.; ord. - , pltra. i dobrA. 830-
&40, biata 850-85~ ",boro"a 865-815, oyto 
",boro"e - - --, arednie - - . -, "lI'łłli,, ~ -
-- -,j~zmień 2 i H n.Vd. - - - , oW,eJ 285 -
350, CT,ka - - - , rsepik letui - , siluo"y _ 
- I nepa& r&pi sjw. - - - , groob vatny __ 
- ,cp-kro"l - - - , ''''011. - .- - " kOrlr.8C. 
kuza jagjana -- - - , olej rlepak"", - - _ , 
luiauy - - - sa plld., kartofle - - - ZA ko-
rzec. 

Do"jesjoDo PU&uJel 1500. .,ta -, J"".I .. i801. 
200, O"." 1()O: grocbu Itutuego - bre!. 

Warluwa, ł-go kwietnia. Oko .. iŁa. Hart. Ikład. 
za wiadro 100": 1LC9 brntto z potr..,. 2 '/ .. 10.87 
netta bez poąc.; sa 18": 8.65 brutto z potr. '1.°/., 
89'1' netto bez poąc. Ssynki za wiadro 100': 11.2* 
brntto s potr..,. ZO/" 11.0'~ n.tto bez potr\o.,'. 
78", 7.76' brotto z potr\C. ZOf" 8.69' u.tto b.z potr. 

BerIII, 4, kwietnia. P8Z8UI~" 186 - 212 II" kwlec-. 
maj 186.50, u& ezer". lip. 188.50. Zyto 194 - 204, 
Ul. kw. maj 203.00, Da lipiec liorpi.ń t81.00. 

HanI, ł kwietnia. K."a goo~ r.nrag. SA_to. .a ma) 84.50, na Wfzes. 81.00, na grok 79M. 
SpokoJnie. 

HIW·York, 2-g0 kwietniL Ka"a Rio li 7 Ił. 
Ka"a li 7 low ordiur.rl na maj 12.72, na lipiec 
1232. 

= .Gazeta świąteczna" rozpoczęła druk pólnocuo - amerykański MissOUl'i, wiozący 
pogadanki naukowej .Co to jest rok"? z New-Yorku mąkę dla dotkniętych nieu· 
W tymże numel'ze organn dla włościan rodzajem, przybył do portu tutejszego. 
godny jest zaznaczenia artykuł p. J. Graj- Powitał go uroczyście Ilarowiec .Coocor
nerta p. t . • Jak naj bezpieczniej trzymać dia", na kt61'Bgo pokładz ie znajdowali się 
pieniądze na procencie"? genel'alny konsol Stanów Zjednoczonych, HIW.York, 2-go kwiemiL B .. w.łua &"/ .. , "N. Or-

: "Pamiętnika fizyograficznego" tom Xl Crawford z Petel'sbnrga, br. Bobrińskij w leani. 6'f,· . 

takt6w z komunałów muzyCznych 
wstępu, poprzedza motyw, nie· 

oznaczony puuktami (stac· 
przecież śpiewać: .Nie ... e 

.,bs.r.", .... H.'.V-_v._"_.e;,' i t. d.", co przy 
punkt6w by· 

Po motywie następn
wzorowaue na przeży-

. . utworach Hiinten'a, 
I mnycll, na łokcie . piszących u

fabrykantów. 
wiemy z jakiego powodu) 

.'prC'W8:dz,m."n w 3-ej wal'yacyi rytmu 
widzimy ·ani fantazyi, aui 

bowiem Olllll·te na to
tonacyi G-moll i tych

paraleli :B-dnr), ani nowych 
Brak Ilrzej~ć pomiędzy warya

.'8ZI,.Urim Pl'zynajmniej jakiej li wsp61nej 
przegrywki (ł'efrain), sprawia 

monotonność. W fiuale, bieduy 

wyszedł z druku. Jak każdy z tom6w imieniu komi tetu specyalnego, redaktor ga- _..,..."""""""""""""""""""""""" ........ """ ............... 
poprzednich i ten zajmuje się naszym kra- zet y . Northwestern", Miller Edgar, konsoł 
jem pod wieloma względami, w działach BOl'llholdt z Rygi i reprezeutanci władz 
poświęconych: l) meteOl'ologii z hydl·ogra.. wyższych. Orkiestra wo jskow,l!. odegrala 
fią, 2) geologii z 'chemią, 3) botanice i hymny ruski i amel·ykaliski. Natychmiast 
zoologii. Każdy dział zawiera. ważne dla po przybyciu parowca rozpoczęto wyłado-

TELEGRAMY GIEŁDOWE. 

Giełda Warszawska. 
Zduiał IZdnia5 

znajomości kraju szczegóły, opracowane wywanie trallspol·tn . Zapłacooo 
przez ludzi, po§więcających się naukom Berlin, 4 kwietnia (Ag. płn.). .Nor~- z. WSkIII krótkole,,,".o ... _ 
przyrodniczym. By mówić wyłącznie o to· deutsche Allg. Ztg." powiada, że UpOIOl· ... Berlin <& 100 ,nr. . . . 
mie, kt6ry jest powodem do sł6w niniej- nek, dany pl'zez cesarza WillieIma bl'abie- :: ~';:!~:"1~ Łit.: : : : 
szycb, a nie utolląĆ w mnogości zawartych mu SzuwałolVowi, uspl'awiedliwia się tem, na Wied . .... a 100 4. 
w nim szczegół6w, zWl'acamy uwagę na iż monarcha. obiecał sw6j portret posłowi Ż.d&no • koścem gi.łdy 
dział meteorołogiczny, dający spostrzeżenia jeszcze przed dwoma łaty. Portl'et dostał z. p.pflry pa6.twow. 
całoroczne z 34-cll stacyj (przeważnie przy się w ręce br. Szu wałowa. teraz, ponieważ Liaty likwid""yjoe Kr. Pol. drob . 
cukrowniach), dzień po dnin, a każdego al·tysta §wieżo go wykończył. RUBka polycska. ... chodui& • • 
dnia po kilka. zawsze z uwzględnieuiem Berlin, 4 kwietnia (Ag. pIu.). Dzisiejsza 4'/, poi. wewll. . 
15·stu odmian stanu aury, instrukcyą .Norddeutsche AIlgemeine Ztg.· kategory. Li.ty .... t. ,iem. Seryi I A B . 
wskazanycb. Ile trzeba na to drobiazgo· cZllie zaprzecza pogłoskom o rokowauiacli, L"'; "W" sIll Ar B • II-Y ... t. m. a.... er. . . 
wych notowail, a więc wytężonej czujno- prowadzonych wrzekomo pomiędzy Niem· , " .. V. 
ści, zaparcia się samego siebie, niemal cami i Rosyą IV kwestyach finansowych Listy zasŁ. m. Łod.i Seryi r 
gwałtu zadawanego wymaganiom codzien- lub politycznych. ffl 
nego życia, latwo sobie wyobrazić. . . To Wiedeń, 4. kwietnia. Słychać, iż Laen-
też owoc tej zmudnej Pl'acy tylu osób, derbank przygotowywa z rządem OI'gani- Giełda Berli~.ka. 
wypełnił blizko 200 stronnic wielkiego zacyę lotel'yi klasycznej w Austryi. j.Bawu.oty rnllkie sa ... 
formatu w pQstacl liczb i zuak6w. Jestto Paryż, 4 kwietnia. (Ag. płn.) Sekreta- na dOlta:'§' 
materyał, z ktÓl'ego, gdy go przez liczne ryat uarodowy dla spraw robotuiczych, DYlko,;'to pry';"&tae . . . . 
lata nagromadzimy, będzie można przez zwr6cił się do robotnik6w francuskich z 
zestawienie z innym materyałem, także wezwaniam, aby powstl'zymali się w duiu 

'. 

47·rn. '/, 9.70 
38.85 
8-2.40 

97.80 
IOZ.5O 
95.50 

IOZ.10 
101.50 
l1t235 
10120 
100 -
99.75 
9940 

2!l9.10 
209.-
1'/,'/, 

skrzętuie zbieranym IV obserwatoryach l-ym maja od nadużyć, domagali się ośmlo
astronomicznych, w pracowniach fizyczuych godzinnego dnia pracy i międzynarodowe· 
i t. p., wywieść wnioski o stanie i pl'zy- go pokoju. MONETY i B!NKNOTY 
padłościach atmosferycznych z miesiąca na Paryż, 4 kwietnia. (Ag. płn.) pogroski 
miesiąc, z tygodnia na tydzień, moźe 7. dnia o aresztowaniu anarchisty Matlfieu okaza· 
na dzień, jeżeli już nie z godziny na go- ły się przedwczesnemi. 
dzinę... \V tej nadziei cały świat ucywi· Paryż, 4. kwietnia. (Ag. płn.) Dahomej
lizowany zbiera odpowiednie spostrzeżenia czycy rozpoczęli kroki wojenne przeciw 
i już dzi§ ztąd i owąd dochodzą nas zapo- francuzom, celwn oswobedzenia całego wy-
wiedzi zmian, Pl,zed kt6remi się chronić, brzeża dahomejskiego. 

lIuki nielUieckie 
&u.tryaeki_ b.uJmoty 
Franki 
Kapou" celu 

Nol..~ 

lóG'f, 

LISTA PRZYJEZDNYCH. 

ł786 
9.75 

38.95 
8285 

98.-
lOZ.50 
95 .-

10'l.15 
101.\30 
lOZ.50 
100.25 

*.75 
99.65 

208.75 
20850 
l '/, 'f, 

aieurz. 
ł~- · 
WI, 
39-

albo do korzystauia z nicb gotować się Bern, 4 kwietnia. (Ag. płn.) Na jeziorze 
nałeży. Dział geologiczny w omawianym w Ilobliżu ZUI'ychu zatonął parowiec, z 110' 

tomie "Pa.miętnika fizyograficznego", to wodu przepełnienia pasażerami. Cztery 0-
zn6w niemal tom cały, wypełniouy prawie soby u tonęły, reszta ocaliła się. 

Halit lIIuteu1ro1. 1II0rche. HeHeII8uron, Friedwr.n, 
hr. Nanymski i Miller • WarlZa"y, RikeU. Ber
lina, Kroto ... ki z Szydłowa. 

zupełnie prac,. d·r6w J6zefa Siemil'adzkie-, Stall'ord, 4 kwietnia. (Ag. płn.) Wyrok 
go i E. Dunikowskiego, opowieścią o za' W sprawie ansrchi.tów z Walsałl opiewa: 
pasach ziemi z morzem, o r6żuych tego trzy oRoby skazauo na dziesi.,cioletllie wię· 
stosunku f!\ZlIch i o stanie obecnym opu· zienie w domu popra y, jeduą z powodll 
8zczonego pl'zez morze płatu ziemi, na pl'zyznania si~ do winy tylko na pIęĆ lat, 
którym niezłic7.on I, okolenia Indzi, aż do dwie uwolniono. 
ullszego wlączDi J''ld7iły życie, kOlozysta-

Hotel Vloł.rl •. łL GlowQiBki • Browu, JL Tor
llartirnzow z Tyli ... J . Nutkie";oa s Tomuao" .. , 
T. GodJ ... aki • Lipoa, F. Uw • BoI •• ta ...... 

Hotol Polakl. ilberholu. Waruo..,.. Grndń6-
lki • D~bro"y, Sslkior • sadku, .0Icay6Jlti. 
O.traw.., GryłeWlki • Tk .. esewa, Pat ... r • Kilt. 
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VICTORIA. PĄROWEJ FABRYKI CZEKOLADY 
• We czwartek d. 7 kwietnia 1892r E. WEDEL W Warszawie. C ZŁO iI EK w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej 

O STU GŁOWACH ' na nadchodzące - święta Wielkanocne poleca 
Krqtochwila w 3-ch wielki zapas naj rozmaitszych przedmiotów jako to: 

il~aV1~'gn~e~, ~~~~§~~~JI Jajek, baranków stolików z święconem (z czystego mar-
Osoba młoda, cepaDn i cnkru do jedzenia) w różnycb wlelkośclacb, 
kroju i wora święcone z marcepauu I cu((rn na poJedyucze sztnki, ma· 
.... 'przychodniej w czek j kwiatki cukrowe do ubieraula Illast, torciki mar· 
l&mleukała przy ulicy ;1~~~i.,':""wi~:111 cepanowe i czekoladowe różuel wielkości, wielki wybór 88 "tV praeoWJli sukien ~ 
zmieniła dotychczasowe paryzkieb I krajowycb bombonierek I jajek róinego ro' 
domogć, ni Ś". Andrzeja dz J d •• I I k I I b k I dk I w praoo"ni Bukieu i okryć a u o nap.,.1I all a en ram n IIze o a 301 , mogące 
Waleryi Warner. sIanowić piękny podarek na święta tak dla dorodych 

POTRZEBNE jak I dla dzieci. 
zdolna panny do prasowania 

do pralol Jóseflny. 
Piotrkowska Nt 88. 691-

POTRZEBNI 

larkier do bilardu i chłopcy 
do lat 15. Wiadomość w Odkiel" 
ni T. Grtltzhendlera, Piotrkowska 
1\r. 60. -721 

OENTYSTA~ 
J. HABERFELD . 

ni. PI.łrkowab li! 59, dom 
lI,erg obok W-go Lorenza. Plon.bo .. ,ani.,.~ 
!Jzta=. >,by. Operaoye 
pr!'1 pomocy tlenku azotu "a., 
lal·cI). 

Najdosko,alsza I lajtaasu w świecie 
OrninalJia Amcl'Jtaństa Howa 

Pospieszna. Ka.szy.na. 
do PISANIA 

piJąca wllya!klead )ę.yk~mi i 
piamam. W CI,,,, k.ilkn mmut 
nauay4 dobrze pl .. d. Ce.aa, '!il'pral,tykl>-( 

wani •• Izka ra. 
Wył'iczna sprzedaż na Łódź i 

'licę u 
W-ma IV euf'eld. 

ulica Zachodnia li! 49. . 695-3 

ZGUBIONO 

lsiążcuzkę legity macyjną 
wydan/ł na z gminy Gałkówek, 
imię Emilii Krajewskiej. 
Łaskawy znalazca raczy takową 

złożyć w tntejszym magistracie. 
-7 

Ceny umiarkowane nizkie, jak w składach w Warszawie są 
praktykowane. 

717·3 

Ał -Chag -Hapesach. 
NQWO OTWORZONA 

CUKIEHNI ~ 
T. Griitzhendlera 

w Łodzi, ulica Piotrkowska KI 60, dom W·go Weinberga, 
naprzeciw Wgo Konsztadta 

przygotowała na nadchodzące święta Wielkanocne (Peslu) 
wielki wrb6r cIast w różnych gatonkach: Petltes lou, ber, 
baliiki, makaroIlki, torty, soki, czekolady, prallay, gryijaszkl, 
babki, slIclIarki, biszkopty I t. p. Przyjmnje zamówienia na 
wyroby eokleraleze wszelkiego rodzaju od najzwyczajniej -
szych do naj wykwintniejszych i wykonywa takowe staran, 
nie I punktualnie, z ezem mam zaszczyt się polecić Sza-
nownej Puhliczno§ci m. Łodzi i okolicy. . 

Z głębokim szacunkiem 
T. Grfitzheodler. 

Filii w Łodzi żadnych uie posiadam. 
715-5 

Na nadchodzące święta (Pesach) 
polecam jak zwykle znane z. 8WtU dobroci wyroby 

Z CUKIERNI M. UNiRIi! W Warszawie, 
oru 8t&re wY8Łal. wina wulerakle. takie naturalne krymBkle, .,16d stary, 
koniaki, .Uw.wloę, likiery I .plryt.ty. oraz rUn e towary w zakres koloni
alny w.hod.,o.. Upraszam o laska". wczesne .amOwienie, abym mOgł 

ZGUBIONO ob8talunlń najaknratniej wypełnić, Polecaj~o u8ługi 1II0je poz08taję 

Książeczkę III. ~p;:u: & N 
wydan/ł z gminy 714-3 • w Łodzi. ulica Piotrkowska ]i 89. 

Michała Sznllitk:ow;skiEl2:0. ~~~~1W/łI:~:Oo;;j(X~:OO;OCj(;C;C~OO:;X~= Łaskawy znalazca 
złożyć w tntejszym. mJlt'i.t" · ... r.JA. 

ZGUBIONO Skład WĘDLIN Wa~szawskich 
KsiijŻeczkę · h,mnl.n;n" KIEŁBAS i DELIKATESÓW 

wydan/ł z gminy Wł d ł S h . dt 
Józef y Matuszewskiej. a ys a wa c mI , 
Łaskawy znalazca raczy T"''''"U..... " d I nil PI t k kil N 16 ( ) złoźya w tntejszym magistracie. W ... O Z, przy cy o r OWS eJ r. nowy. 

-721 Poleca prsy nadchodz~cych 'wi,tach Wielk&Docuyoh swOj skład za-
----=:===::-----110 opatrzony w w.zelkiego rodzaju wyrob, masarslde, .. mianowici.: szynki 

ZGUBIONO BuroW., gotowaDeJ .ldełbasy .uro" .. wędzone i go~owane •• aleesony. gło
wizny. galaretki, lri.zki paszteto ... i podg&rdl&De i t . d. leart.... "obytu, Szynki z mojego .akI&du będ~ zaopatrzone znakami i gdyby ktora 

'11:' okawa eit niodob". odmi.niam nawet w 'wi,ta. 
tulAajszego ms,gJsl;ra"u l"~ ~. (leny możliwIe niskie. ~ 

Polecam Bit łaskawym względom S ... nowuej Pnbliczn06ci 

648---3 W. ~chmfdt. 

siążki fabryczn 
do zapisywania KAR, 

zatwierdzone przez inspekcyę 
fabryczną., 

są do nabycia w Administracyi "Dżienni
ka Lódzkiego". 

Kasa Pożyczkowa Przemy
słowców Łódzkich 

w poniedzałek, d. 30 marca (11 kwietnia) r. b. o godz. 7 wieczorel! 

W sali zgromadzenia majstrów tkacldch 

. Zebranie Reprezentantów. 
Porządek dzienny: 

l) Przedlożenie rachunku rocznego za 1891 
. rok i ustanowienie dywidendy . 

2) Wybór dwóch czlonków komitetu. 
694-3 Zał·iJ:ąd. 

II9!War~zaw~ka Sala LicJt~~Jina, 
(koncesyouaryusz Izydor Kaftał) 

Senatorska, dom I z y d o raK a f t a I a 
codziennie do świąt od , godz. H·ej do 3·ej po połndniu 

LICYT ACH PRZHDSWIĄTHCZN A: 
Nowy olbrzymi transport platerów z pierwszorzędnej 

fabryki, 50·/. niżej kosztu. 
Szkło, lampy, obrazy, bronzy i t. p. • 
Sprzedaż z wolnej ręki w magazyuach Sali od S-ej 

rano do S-ej wiel)zorem. 

NB. Licytacya obrazów, sztychów. fotogr~
fij i t. p. 50°10 niżej kosztu tylko do soboty. 

688-2-1 . 

ZAGINĘŁ4 . 

WYd~:':-!::iS~:~1!t~~'J, na ~kł ad W Ę D LI N 
imię Marcina Ratajczyka. Itma.cetro Rassalskiego 
Łaskawy znalazca raczy złożyć Ęo- Ęo , 

takowe w magistracie. 697 w lodzl. 
~-'---'--- - - -- - ulica Kon8tantyn.wska li 12 no .. , . 

ZAGINĘŁA polec .. przy nadehodzącyoh 'wlęl •• h "arta pobytu Wielk&noeny~h swój skład zaopatm-
, ny w wszelItiego rodzajU wyroby ma' 

Z magistratu m. Lodzi, na s&rslde, a mi .. nowicie: 
Graczyk. Szynki z dzika, szynld zwyczajn. i 

znalazca raczy złożyć rr&Dc!",lde, prosi~t., .rolady z prosi~a, 
W magistracie tutejszym. gł~W1zny zwyczajne I faszerowan.,,,": 

690 r~ClDy w~dzone. ozory marynowane I 
___ --=.,..-::-=~:-----'= - wędzone. gal&retld, pasztety piecz.n. 

w foremkach , półgęski wędzone i kieł
b .. y wozellriego rodzaju. 

. . ' Ceof moWnie nizkle. 
z maglSt~'atu m: Ł~dzJ, na Polecam . się względom ' SZ&Downej 

W leczorkieWlCZ. 1 Publiczu",cl .. 
zca raczy tako w J. B888818kl. 

LULe'JSZ~'W Magistracie. 702-6 
69Z--

. 
W aclministl'acyj "Dziennika. Łódzkiego" S'i do 

nabycia 

PRZEPISY O PRA~Y IAtOLBTNi~H ROBOTNIKÓW 

Ksif\żki fabryczne 
do zapisywania małoletnich robotniIi6w, oraz 

KSIĄŻKI 
zapisywalIla dowodów legltYID&cfjllyeb robo· 

tnlków. 

Szematy do zapisywanja 
wypadków w~fabryce, 

oraz wszelkie 'druki słuzą~ 

ala ~ąaów Doknjn i [minnJ~~" 
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