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DZIAŁ PRZEMYSŁOWY. I często "/. do- 2 ch kiJogr. Ta niejednO-' nicę -wzorową, w celu "dokonania niezbP,-1 kłady francnskill I mgranlczne. Wyata

miel'llo§ć worków wywoluje bar~zo wiele duych pr6b i ooserwacyj . wioną też zostanie blstorya rozwoju Pl'ze. 

I 
sporów i jak ię wy!'llża ,,'l'he Refine,l ł X W dzienuikach ruskich pojawiły się , myslu gOI'zelnlćzego t 'fabl'ykacyi napojów 
Sugar Msocia lon," jeżeli w celu ujedqo- wiadomogci · o ntworzeniu się wielkicb to- alkoholicznych od czasów lIajstarożytuiej
stajuienia opakowania nie zostanI} 1'1' zed- warzystw dla organizacyi II p r a w y b a- szych do naszej epoki, w post~i maszyn ŁódŹ, dtiia i6jIV 1892 r. 

X Dnia 29 maja r. b. w m. Łodzi od· sięw~ięte żadue ~rodki, sprzedat cukrn we I n . ~· i, prze~ys~u baw~,łąi.anego w Tu!" uż~wanyob dawni~j i obec~ie. Instytuc}'e 
będzie się j e d e D a s t e 0,6 I u e z e hl' a- . rD.~klego w .l'0/ączonych . ~róle~tlVach An· kest"~I~ I krajU Zak~()lJskll!l' .N(I~oJe pan~tIVowe rozmal~ycb h"'J6w, int~resuJ!ł
ai e akcyouarynszów towal'zystwa akcyj· glu stanie .Sl~ nadzwyczaj t'· udną.. ",remilL' raz zapewnIa, ze WiadomOŚC I te ce Się z tego lab lUnego punktu · wldz60la 
Jlfgo wyrob6w bawełnianych Karola Schei· X O b II C z e n I e z a p as Ó IV z b o ż a były falsz}' we. rzeczy rozwojem przemysiu gOI'zelniczego, 
blers, w całem państwie, postanowiono odłożyć W)'.taw)'. figurować będ'ł n& W1st&wie ze s warni do, 

Dro". iel .... e. na później. X W ciągu miesiąca maja otwartą zo- knmentami i instrumentamI, uiywanemi 
X ZarZljd kolei nadwiślańskiej wyzna- P .... em)'... stanie w Paryżu , pod pl'otektol'atem mini- przy pobler&niu &kcyzy. - Wogólę wysta-

czył delegacyę, mającl} ocenić szkody, wy- X \Tf warszawskiej "Gazecie policyjnej" stra roluictwa, m i ę d ,y n a r o d o wa w y- wa zapowiada się oader iotel'esujtco i za. 
l'Z4dzooe przez ostatnie pożary la- czytamy co następuje: .,Depal·tament me- stawa okowity i uapojów s )lirytu. pewne nie pozostanie bez kOI'zy ci dla wy· 
só w. Delegacya ma Jlorozumleć się z wła- dyczny ministery~m Sllraw wewnętrznych, s o w y c h, produkLów z których SI} one stawc6w. 
ścieielami lasów o wynagrodzenie, aby reskryptem z d. 20 marc" I'. b. za nr. wyrabiaue i maszyn niezbęduych do fabry. 
BDikn~ć spraw slldowycu i powiększenia 2707, zawiadomił urząd lekarski m. Wal" kacyi. Działy wiuotlocznictwa, dystylowa
wydatków. :W delegacyi weźmie też udział suwy, iż rada lekaraka postanowiła : za- nla, piwowal'stlu i t. I>" pl·zedsta.wione 
i radca prawny kolei. mieszkałemu pod nr. at przy ulicy Króle- majll być W}1CZel'llUjąCO,. Prócz Fraocyi, 

X Komitet ministrów pozwolił inżynie- wsklej, inżynierowi-tecunologowi, Gustawo· kLóra figurować będzie ua wystawie 7.e 
rowi komunikacyjnemu, Mickiewiczowi, lIa wi Ritterowi, zabronić wY"abiania i sprze- swemi wódkami, piwem, cukrem, pl'oduk
Dt~' orzenle t o war z y s ~ w a a k c y j D e- daty dozwolonego poprzednio przez tęż tarni rolne mi i maszynalDi, ullzial swój 
10 dla budowy i eksploatacyi drogi do- radę środk a kosmetycznego do PI'zSI'zekły uastępujące jlaństwa: Belgia, 
judowej pomiędzy miastami: Żytomierzem czyszczenia zębów, zwanego "D e n t o I',· Holandya, Anglia, Rosya, Hiszjlania, POI" 
a Berdyczowem. gdyż środek ten zawiera szkodliwy dla tugałia, Włocuy, Stauy Zjednoczoue, Au· 
, X "Peterb. wiedomosti" douoszą, te w zębów kWlls salicylowy i nie jest przyrzą- stro.WęgrY i inne. Część mechaniczlla zaj· 
miDisterynm komuuikacyj wypracowano dzauy wedlug recepty, pierwotnie przed- mować będzie najważniejsze miejsce. Spe· 
projekt Dbszerny ogólnej ugody r,O do b e z- stawionej przez Riltera przy prośbie. cyalnie urządzona gorzelnia da publiczDo
p o Ś I' e d n i ej k o m u n fk a c y i p a s a· Wskutek tego, polecam komisarzowi cyr~ ~ci pojęcie o 11I'ocedurze pędze nia okowity. 
żer s k i ej pomiędzy wszystkiemi droga· kuł u jerozolimskiego odebrać od Rittera Urządzonym równiel będzie bl'owal', w 
Dli żelaznemi w Rosyi, na wz6r takiejże deklaraCJę, Iż odtąd płynu, zwanego "Den. kt6rym publiczność zat>oZIIa wać się będzie 
ngody co do komnulkacyi towarowej, 1st· tor", wyrabiać nie będzie, posiadany zaś z fabryk aCYl} piwa, Dział win pl'zedsta
niejącej od roku 1887.go. Nowa ugoda ma pl'zez niego obecnie zapas rzeczouego spe. ' wiony ma być z możliwą dokladnościl}, 
wt.,pić wlzy8tkie istnlejlłce w tym przed· cyfiku skonftskować i przesłać urzędowi po.czynając ad sadzou~k.lUll"lfł·OUO-IU-yeh a 
.. ii>tI% konwencye pl'ywatue pomiędzy od· lekarskiemu III. Warszawy; uadto komisa- kończąc na przyrządach tlo rozlewaula 
dlieJnemi grupami dróg żelaznych w Rosyi. rze· wszystkich cyrku/ów policyjnych, płyn wina w but,elki. NOWI! i )vielce oryginal. 

lJaadeł. zwany "Dentol'" , wyłączą ze spl'zenaży w ną stl'Olll} wystawy będzie dział elektl'ycz-
X D I a c u kro w D i k ów watnl} bardzo magazynach aptecznycb, I'erfumeryach i uości w zastosowauiu jej do fabl'ykacyi 

być może wiadomość, dotycząca opakowa- innycu zakładach". napojów alkoholicznych. Kwestya zasto· 
nia mljczki ua wywóz przeznaczonej. An· X Minlsteryum dóbl' I'ailstwa zatwier- sowania elektl'yczuo§ci przy oczyszczaniu 
gielaki zwilj,Zek rafinerów zwrócił uwagę dziło ustawę t o war z y s t w a f a b I' y' l spirytusu, zamiauie mlodych win i piw 
lyDdykalu na niedogodność, wynikajl}cl} z k a n t ó w w j. n a w powiecie aleksandl'ow- na stal'e, wielce oslatuiemi czasy zajmuje 
DiejedDomieruoici worków, w których na skim, gubel'ni stawropolskiej, oraz w okt'ę- specyalistów. Wszystkie te nowe sposo
rynek londyński pl'zychodzi cnkier, ""ywo- gu piatigorskim, obwodn terskiego. 'l'owa- by zostaną zgromadzone na wystawie i 
iODy z Cesarstwa i Królestwa. Po wię· rzystwo ma na celu popierauie prawidlo· przed~tawiooe publiczności. Pl'Zy wysta
kuej części mączka, przysłana na rynek wego rozwoju upnwy knewu winnego i wie, prócz innych komisyj i komitetów, 
loodyński z ionycu mi,ej8cowości koutynen- fabl 'ykacyi wiua, 11 w tym celu urZl)dzi zorgaDizowany zostRoie komitet naukowy 
In, pakuje się w worki, zawierajłce 2 piwnice i prowadzić będzie IV uich gospo- pod prezydencYI} Pasteura, który zajmie 
kw" czyli 101'/. kilogr., t. j. 6 pudów i 8 darstwo racyoualne. Do piwnic tych przyj- się specyalnie .naukOWI} stroną w dziale 
fontów uetto. Worki, w których przycho· mowane będzie, oraz przechowywane w fabrykacyi spirytusu. W liczbie ek ,"o
liJi cukier z Ce88l'8twa i Królestwa, by· nicu i spJ'Zedawane. tylko czyste wiuo na- I nent6w figurowllć będą także szkoly te
• aj. bardzo rÓŻne i różnica wagi wynosi turalne. Towarzystwo orądzi także WIU- chlliczne, specyalne labol'atorya i inne za-

z MI·ASTA. 
-0-

Nabożeństwa Wielkotygodniowe. Pr6cz 
wysztzególnlonych w numerze wczorajszym 
"Dziennika" ~piew6w religijnych, będl} wy
konane podczas nabożeństwa dzisiejszego: 

W Kościele Wniebowzięcia N. M. P. o go
dzinie 5-ej następ uj ące ut wory: duet " Kru
cyfiks" Faure'a (odśpiewają. pani M, W. i 
p. W. Bier); "Łaski o Bożel" Stradelli 
(sopran); . ,,0 władco świata" (baryton); 
"Pieśń pokutna" MonIuszki (sopl'an); 
"IV ciężkiej niedoli" Moninszki (barytou). 

W Kościele św. Józefa. o gorlzinie g-ej 
po południu chór kościein, pod .Iyrekcyą 
p. F. Kl'zyżanowskiego, odśpiewa: a) Sta
la Matka" z preludyum Szopen~, UłoźOllt
go na ChÓl' męski przez p. F. KI'zyźauo· 
wskiego, b) "O bone Jesu" Palestriuy, c) 
"Ojcze nasz" ltfouinszki" i d) .M6dlmy się" 
Dębińskiego. Al·ty§ci teatru polskiego, 
vani Bronikowska i p, Jamiii ki, tudzież 
p, Reiss witz, odśpiewają nadto kilka ntwo
r6w solowych. 

Święcenie potraw wielkanocnych rozpo
cznie się od godziuy lO-tej rano w dniu 
dzisiejszym; życzący sobie jeduak odpra
wienia tej ceremonii winui zaprosić osobi
ścio delegowanego w tym celu Ila miasto 
księdza. 

Zmiany w duchowieństwie. Wikaryusza 
parafii Zgierz, ks. J aua Rybińskiego, mia
nowano kapelanem szpitala Dzieciątka Je
zus IV Warszawie . 

Z koncertu, urządzonego w d. 3 kwiet-

55) 

Carmen Sy1va. I 
wyrazy, które Gliilys stanowczym, ecz I tVinnie-zpraczem rzuciła IDU się dO--I Wszystko widzieć mogli dokładnie, co 
przerywanym przez Ikanie glosem powta· nóg i objęła je, się działo IV pokoju, jasuo oświetlouym 
ualll.. - Ty nie moźesz umierać ... NieJ.. NieJ.. wielkiemi -gromnicami.. . 

Po ukoilczonej króciutkiej a koniecznej My nie możemy żyć bez ciebie ł... Byla to pierwsza uoc poślubna Martyua 
przemowIe, starzec drtącl} dłonią wssyst- Gwynue dał znak MOl'gauowl, aby ją i Gladys, a rzuciła on .. święty swój cień. DEFIC·YT. kich do siebIe przywoła" aby udzielić ko- podniósł i podał mn. ua całe ich później ze życie. 
mnnli. - Odwagi moje dziecię, bądź silua i Martyu olldawua uanczył nal'zeczoul} 

Morgau podtrzymywać mnsiał dloń ojca, odważna, córeczko przybraual u'waiać śmierć za przyjaciela przenoszące-
(Dal3zy ciąg - patrz Nr, 84). 

XXII. 

tl'zymającą kielich. Potem nkląkł przed Słońce już zapadalo. Starzec pouniósl go winue, lępszEl' światy, a konanie ojca 
ojcem, ohiema dlobmi ch"Ycił kielicb, a się o własnej sile z krzesła i rzekł : mogło ją tylko utwierdzić . 1'1' lem przeko-
Gwynne, połotywszy dłoń ua glowie syna, - Żegnaj mi, dl'ogie słolice, dzięki ci naniu. 
szepuął: .. za twe dobroczynne promieniel... W c~asie śpiewa, maleńka. biała, bosa 

U wrót nieba. _ Bożel przyjmij mojego syna i uczyń I upadłszy synowi IV objęcIa, wydal postać wsunę/a si~ cichutko do pokoju i 
- Lłewally» jestl- krzyknął Freddy- go twoim wiernym sługą I ostatnie tcunienie. ukryła się między kwiatami ... 

łłraz już wszystko mot~ si~ zacZljćl Llewellyn stał we drzwiach, małą Win· Morgau, Izy tłumiąc i ułożywszy uko· Missy poznała Odl·a.zU małą Wiouie i 
,Zlociste słońce letnie opromieniało cały nie trzymajlIC za rękę. chanego ojca., głośno rozpoczl}ł modlltw~, chciała jł oupl'owadzić do /óźka, lecz 

.lkal'yat I dQlne pokoje, gdzie zgl'omauzo- - A teraz, mój synu, weź ty kielicu i adokola zapauowała grobowa cisza ... LlewellJn przywoła/ n, wziąl ua koł!l.Ull, 
Ił była cała rodzina, a u otwartych wrót mów słowa komunii, abyś pamiętał, że Zapalono świece, polotono ojca pod ol· okrył płaszczem i tak trzymał uoc calą, 
ogrodu lud wiejskI. • ojciec twój był pierwszym, któremu jej tuzem kwiecistym i calI} noc nikt nie zcicha z nią' rozmawiając, lub tet slacha· 
. Zwolna we8zła Gladys, w sakui oblu- udzielałeś I Opuij.zczal łoża zmarłego. jl}c z uil} razem CbÓl aJ.uego śpie~u. 

blitlicy. Biały welon jak mgła przejrzysta Ręka Morgana slluie drtała, a paui Gradys, z głOWI} opĄ)'tl} na ramieniu Czarowne promienie wschodzącego sloii ' 
PGkrywał jlł od st6p do głowy. Błyszczą- Gwedollna twarz łzami zalan'ł nhyła na Martyna, zcicba płakała. Paul Gwendoli- ca oblały zwłoki takim oźywczym bla
ce oczy pełne łez były, a uśmiechnięte ramieDlu drugiego syna. Lecz były to łzy na klęczała przy łóżku. Morgan modlił skiem, że przez chwilę zdawało się wszy-
1Iłt& drżały pod wpływem powstl'lymaue· szczęścia i dzIękczynienia za to, że ~st się zcicha, lub cqytał piękniejsze ustępy stkim, iż stary Gwynue powstanie i, żyć 
go Ikania. ionł takiego człowieka i matką uratowa- z bibliL Młodsi bracia zajęci byli matką, będzie. 

Teru lll'zyniesiooy został w fotela praez nego synal przynosili jej orzeźwiające uapoje, popra· Missy zmusiła 11anil} Gwendolinę do spo-
SYDÓW. umierający o.iciee, kt6ry po raz Najstarsi ludzie w wiosce opowiadali wiali poduszki, na ktÓl'ych się opierala i czynku, tożsamo uczyuit i Martyu ze 
?'tatDl włotył ornat, aby dać ślub dziecku potem wnnkom swoim o ślubie bladys, o przysuwali fotel tak blisko, że mogla cil}' swoją młodą zoną. Bracia z Llewellynem 
J ~ wszystkiemi przystl}pić do komuuil tej altanie z prawdziwych kwilltó'v, IV ja - gle jeszcze zimnlł i zesztywnialI} rękę ojca z08tali pl'Zy ojcn, lecz stary i icb wkrótce 
Wlętej, ką rodzelistwo zamieniło jej pokój, o tem, trzymać IV swoje~ dloni. odelilał, aby módz po raz ostatni spędzić 
Llewellyn odwr6cił się, nie mogąc I>a- jak pięknie panna młoda wyglądala... Gdy Missy zabierała młodsze dzieci, aby chwilę am na sam z przyjacielem ukocha-

trzeć Da zmienlon'ł twarz przyjaciela. Niekt6rzy Rojedyóczo jeszcze klękali i je polotyć, Morgan Ulrió ł każde z osobna. oym. 
A gd~ dzwony ozwaly się pomięazane prosili o komunię z rllk starego Gwyunea. aby mogły ojca ujrzeć i pocałować po raz Na czwal'ly dzieil odbył się 110gl'zeb, 

z Prz~hczuym chórem ani jedna źrenica Morgan pro wadził dłoń ojca, lecz widz4c, ostatni.' tak wspaniały, tak uroczysty, jak gdyby 
sucb, oie pozostała, ~ wyjątkiem trenic te ta coraz bardziej słabnie, skiu,ł, aby BalsamiczD>L wlni letniej, pięknej nocy z niehios spadło ukojenie, aby łzy o uszy~ 
IIŹD1.t, które zrozumieć nie mogly czemu się więcej jut nikt nie przybliżał... Pozo- wpadała przez otwal·te drzwi ogrodu. i cierpienia ukoić.. . ~więty człowiek l'" 
~ W8Zyscy płakJlli kiedy Gładys taka stali jednak wszyscy i ciągłe chórem śpie· Przed d1'zwiami, siedział Liewellyu, zlekka ~mierci jeS7.cze roz~iewał spokój i poeie
adD~...' wall. Gwynne siedział ciągle w ornaeie stl'Uny przebierajl}c, a łzy jedua za dngą cbę, jakkolwiek usta jego umilkły ua za-
~lj oikt ufe usłyszał z Ult ulubionego w ukwieconym fotalu i ośmlechałsię błogo. spływaly zcicba po policzkach stsrca. wazef ... 
i._L odziei pi~knej, potoczyitej mowy. Od· ~ Walka nie jeat ciętkł - szeptał - Po północy ozwał eię nagle śpiew prze-
....:n jqo krótki był i clęikl . Ale oczy I wcale nie eiętką. Tam jest Una i olimie- 'liczny. 
" to promieDiały nleziemaklm blukieml cha alę do mnie, a dokoła słyszę eh6r W cienłu drzow ludzie z wioski ubrali 
r41 m6wll do da1eclta zwykl. prz,)' 'Iubie anloł6". Wcale ole clętko umierać!.. się, aby od'ple1łać iałobne bymoy ... (D. c. a). 

.. 



2 DZIENNIK ŁÓDZKI. 

nia na korzyść budowy kościoła Wnieoo- I We wsi Tnszyuek-Ma}oracki, gminy Że- Lnblln. 
wzięcia N. M. P. na Starem Mieście, osią· romin powiaŁu 16dzkiego, wynikł poźar Jedeu z komisarzólv wlogciaóskich w 
gnięto docbód następujący: ze sprzedaży w o adzie włośclaóskiej Jakrlba Pyczy. gubel'fli lubelskiej odniósł się z zapytan iem 
bilet6w rs. 1400 kop. 30, z naddatk6w rs. 1 ~łaby ratunek przy gas7.eniu ognia pozwo· do władzy wyższej. czy żydzi, zallis ni ja-
253, ze sprzedaży programów rs. 10 I k. 44, łIl plomieniom w bardzo kr6tkim czasie ko posiadacze. ziemi wło~cialiskiej w tabe· 
ogółem rs. 1754 kop. 74. Ponieważ kosz- zająć wszystkie budynki, które też "ieba- lach likwidacyjnycb. lub icb potomkowie, 
ta wyniosły sumę r8. 286, pozostało tedy wem zgor7.ał]. Spalony dom mieszkalny mogą nabywać osady i grunta włodciań
czystego docbodu rs. 1468 kop. 74. Pro- ubezpieczony był na TS. 100 obora zaś na skie, 01'1101. czy żydzi obowiązani są w cill' 
boszc? parafii ksiądz Szmidel oraz komitet rs. 20; straty wszakże posz'odowallY obli- gu roko sprzedawać o ady wlościańskie, 
budowy kościoła , za naszem pośrednictwem, cza nil sumę przeszło 1'8. 400. PI'zyczynę jeżeli posia'lają je uie Da mocy te tamen
składa najserdeczniejsze podziękowanie pożaru przypisują ui~o8trożllemu obchodze- tu lub "" .. owizny, lecz z mocy prawa n· 
tym wszystkim, którzy przyczynili się do niu się z ogniem. kcesyjnego . Władza gubernialna zakomu· 
osiągnięcia tyle pomyślnego rezultatu, blo- - ---- oikowala w odpowiedzi na to, it wszyscy 
rąc udział w koncercie i składając nad- bez wyjljtku ż y d z i s ą p o z b II IV i e u i 
Ill\tki. Z poza Łodzi. p ra wall a by wall i a zie m, bjętych 

Osobiste. Bawi w II&Szem mieście d· r tabelami Iikwidacyjuemi. W I'azle przej-
Dymoicki, lekarz zdl'ojowy w Busku. -0- ścia tego rod7.aju gruntów z rąk posiada-

Zawieszenie robót w fabrykach. Z po· 1 Piotrt,ó",. czy żydów. mlljących do tego prawo, IV 

wodn llwiąt wielkanocnych, roboty w fa- Władysław hr. Potocki kupił W tych ręce współwyznawców "rog~ dal'owizny, 
bl'ykacb tutejszych zawieszone zostaly w dniach d o b r a P a rzy m i e c b y, w guber- spadk. lub sukcesyi, ci ostal ni obowiązani 
dniu wczorajszym; przel'wa ta w pracy w ni piotl'koIV8kiej, obejmujące 190 wl6k za są IV ~illgn roku sprzedać ziemię iunym o· 
mieście naszem tl'wać b~dzie do wtorku rs. 290.000. Dobl'a te w r. 1864 p. Wa· solJom. Postanowienie to wszakże doszlo 
wieczorem. lewski sPl,zedał niejakiemu von Klitl'ingQ . do wiadomości wydzialu ziemskiego w mi-

-
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zmoi.ej .. ylo ei~. W roka 1867 .. pi~~ 
mi""tach Francyi zjedzono 36,000 sztak k •. 
i 4.000 sztok muló .. i o lów. Z cyfry tej " 
jed deparbment ~it"Lej S. kw.nr przyp' d~ 
l6,U6 .. tok. Od roko wylej wymienion. o 
kOMumcya miQS& knńikiego wzrasta rok roe:: 
nit. I tak, " roku 18 7 liuzba ... bitych kotj 
na rzel! wynosiła b ... lzo powatn, liczh~ 73 Ol)<) 
sztok, w roku zaś ubiegłym do,i~gl. ~1frr 
100,000 .. tuk. Mivsll tego JlII,jwiveoj 'polnt. 
bow.je Pnrył. dla którego ubogiej IOdoo!Q 
jest ono prawu';", opatnnośd" z POw", 
s\YI'j taniości w poró"naniu z mi~sem "010 .... 
FUIJ' tego oshtoie~o ko.ztoju w Parylo li r, ' 
korl.kie .oJ w najlepszyOl gatonko motoa z 4: 
two§ci, nabyć w cenie dw6ch frBn ,6w za lafll, 
Podobnie jak we Froncyi i w innych parlstWIQ 
zwrócono owagę na mivso korlskie. jako .. 
zurowy i taui ortykul tywnoś~i. W B.rlini .... 
przykład w roku pn •• złym zjedzono okol. 
5.000 sztnk ko),i, w Monachium w r. 188i 
zabito ioh na mięso 1,50.0 sztuk. w Brok,.ti 
w 1888 r. prz1prowadl0qo n. targi koui P .... 
znoczonych n& r<et i sprzedany oh 1.300 !!tlił, 
a IV Amstordamie w r. nf .. t~pnym 2.107 &lIot 

Powiększenie mlaata. W numel'ze 30·tym wi, a ten nRsŁępnle C. H. 1duthowi, ktÓl'y nisteryum, który wyjl\ślliI, iż przymu~ow8 
.Dziennika" z r. b., podaliśmy wiadomość, je ~nis7.c7.ył. W.)'sLRrczy ptzytoczy~. źe sprzedat IIia dotyc7.y w prostej linii su
że mo~kiew8ki kupiec I·ej gildyi, p. Wio· lasy, tl'zebion6 w tycb dobl'ach zawzięcie kcesorów, lecz tylko os6b. którymby osa
uzimiel z Stolarow, stara się o przyłllcze· przez lat siedem, Pl'awie zniknęly. da włollciańska dostała si~ z tytuln dal'o, 
nie do terytol'yum m. Łodzi swojej osady ~ " rar8Z/lWa. wizllY lub spadku te8tameltowpgo. a t() TEATR I MUZYKA. 
fabrycznej, położonej we wsi Dąbrowa, Bawi IV Wars7.awie p. S t e fa n Kos. zgodnie z brzmieniem al· tykułn :; .go pl'ze- : W teatrze Victoria w niedzielę, czyli 
gmiuy Chojny i że sprawa ta przeszła pod su t h, prezydujllcy w radzie zarządzającej pisów 7. dnia lI·go C7.eI'lVCR rokn 1891-go. w I)ien"szy dzieli świąt Wielkiej N~r 
rozpatrzenie zebrania gminnego powyższej kolei nadwiślańskiej. AI·tykuł 14 tychże przepis6w dozwala na ukaże się operetka Lecoq'a "Kapelusz ba", 
gminy. Dowiadujemy się obecnie, że miesz- • WIlI'szawskij duiewnik" podaje za ga. przej~cie prawa własuości ua sukcesol'ów dyty", w poniedziałek zaś operetka lIiJ. 
klllicy gmiuy CbQjny nie zgodzili się na zetami poznailskiemi szczególy z R m a c h u w prostej linii, chociażby te, zgodnie z SI'- lockel'a "Biedny Jonathan." 
odgraniczenie własuości p. Stolarowl\ od u a ks. P o n i il8 k i e go pod lnowI'oc la- tykulami 9 i 5, nie mialy prawa oabywa- -: Dyrekcya tenków warszawskich otnr 
wsi Dąbrowa, Tlotywując odmowę SI",. na- wiem. Dalsze doniesienia prasy nieólier.kiej nia osad włościańskich i osad mieszczan· mała od komitetn wystawy ll\'tystyczn~ 
stępujljcemi okolicznościami. Skutkiem za- brzmią Jak następuje: Ostatecznie stiviel'- rolników, objętych uk azem z dnia 19 - go muzycznej, mającej si~ odbyć w r. b., 
łożeoia na terytoryum gmiuy Chojny fa- dzono nazwiska zloczyńc6w, zowią się oni: I'oku 1864 i 28· go października. 1866 r. Wiedniu, zaproszenie ,lo wspóludzialu. !i. 
bryk i r6żnych zakładów przemysłowycb, Wllachowski , Grzeskiewicz, Oskar DI'agel' 'Pylku więc w braku sukcesQrólV w 1'1'0- mocy prz8tłstawleuia prezesa teatrów, ge· 
zuacznie wzrosla klasa ludzi bezrolnycb. I Żukowski. Dwaj piel' ,i są z zawodu stej linii uastąpl przymusowa sprzedaż IV IIerała·major Palicy na, J . E. Glówny Xl. 
co wy wolało powiększenie sip, wydatków garncllrzami, Żukowski snycerzem, prze7. ciągu I'oku osady wlościańskiej. czelnik kraj" udzielił Ilrtystom pierw!Zł-
n" utrzymanie uI'zędu gminnego i na lone trzy lata bawił w Paryżu, p(,UOI'a roku 'ViIno. rz~dnym pozwolenia ua ndanie si~ tlo Wie. 
powinności gmiuy. ddzlelenie osady fa· B I" " , te . b r d I L' b b ' I d W'I . dUI.. w m. wl·zeguiu. celem urządzeail 
bl'ycznej p. Stolarowa od tel'ytoryulD gm 1- w el' 100e. \T szyscy cz re,l y l o ,awoa ICZ • przy yW&J'Icyc l o I 111\ zy- czt6ł'ech widowisk. 
uy, zOllcznie obniżyłoby dochody. narusza- znani policyi b!lrliilskiej, która bacznie za dów, wydalonycb z rótnycb miejscuwolici I - __ ~_ 
jąc J' eduocześnie granice wsi D .. broVł'&. Pau nimi śledzila I dopiero na trzy dni przed Rosyi, wzrasta szybko. W ciągu miesiąca 

~ zamachem stracila ich z oczu. Obecnie marca przybyło tu przeszło 100 r o II z i n PiŚMIENNICTWO. 
S., będąc wlaścicielem fabl·,ki pod Łodzi~, aresztowano takte żOlię i córkę Żukow- ż y d o IV S k ic b. Rzecz natuI'a lua, iż miej-
korzysta pod względem ekonomicznym, k 
handlowym, przemysłowym i administra. skiego. WellIng dotychczasowego wyui u scowi ich wspólwyzullwcy nie są by o Ilj 
cyjnym z takicbsamych praw, jak każdy śledztl'a, pokazuje się, iż ci sami cztel'ej mniej zadowoleni z tych przybyszów, za
z fabrykantów łódzkicb ; w pl'zylączeulu anarcblścl pop.rzedniego dnia 5 kwietńia) gl'ażającycb im poważnem wspólzl\wo(lni. 
więc osady jego do miasta Łodzi upatry- mieli wldoc2ny zamiar urządzenia lIapado ctwem. 

A • d' dl - b' oa ks. proboszcza Krawczyilsklego w Łu- . Peter8bllr .... 
wa~ można Je yDle lę an oso IStą wygo- P ... 
dę, ŹŁ', wI'azie nadania osadzie Pl'aw miej- bowle. Tl\ksamo, jak nazajotrz do ks. 0- Z powodu powolania na stolicę metro · 
skiell, będzie ją mógł sprzudać wraz z fa- nhiskiego , zglosiło się do niego dwóch z politllln" ko~ciołów w CesarsLwie ks. hi
bryką komu innemu, . czego olJecnie bez interesem. Na 8zczę§cie jednak ks. KI'aw- skopa Szymona Kozłowskiego, kapl tuly: 
trudu Ilokooać nie może, z tego Ilowotlu, czyński powziąl odl'azll podejrzenie co do łucka i żytomierska, jak ,lonosi .Kraj". 
że fabryka położona jest na gruntach wło. owycb nieznanych mu interesantów i po- wybrały lIa administratol'a tej dyecezyi 
ściańskicb. Gmina ucbwaJila nadto ullra- prosi wszy, aby zaczekali, bo ma jeszcze księdza C y l' Y I a L u b o w i c k i e g o, bi· 
szaĆ wlaściwe wladze o pozostawienie ze czynno~cl na wsi, poszedł do sołtysa i za- skupa <lnlmeilskiego in parłibus infulelium, 
swej strony pI'ośby pana S. bez skutku. wiadomi! go 0- swych obawach, żądając pl'ałata-t1zie~ana kapitnly łnckiej i żyto-

Pan prezydent m. Łodzi ogłasza, że Iisla interwencyi włę.dzy. Soltys zabmł z sobą mierskiej, dotychczasowego sufragaua tejże 
popisowych, urodzonych w rokn 1871, kt6. kilku ludzi i udał się na plebanię, z zamia- dyecezyi. 
rzy mają stalląć do poboru w roku bieżą- rem żądania od przybysz6w legitymacyi. Na przyszlą w y s t a w ę b Y g i e n i c z
cym, jest już ulożona. Interesowani mogą Gdy jednak ukazał się Uli. progu, owi je- n ą w Petersbm'gu, kilku czlonków towa
IV ciągu dwóch tygodni pI'zejrzeć Jist~ i gomo§cle, spojrzawszy po sobie, o§wiad· I'aystwa oclu'ony zdrowia Indu PI'zygoto-
3prostować zauważoue IV niej omyłki. czyli, iż mają pilny interes gdzieindziej i wuje tablice poglądowe, wykazujące fał-

Ruski teatr amatorskI. Od dOlVódzcy wrócą za chwilę· Gdy za§ wyszli, za wsią szowauie materyałów spożywczych I napo-
37.go piechotuego jekaterynbul'skiego pnl- przyłączyło się do nich dwóch drugich i jów, ze wskazaniem naj prostszycb sposo
ku konsyslojącego w Łodzi, otrzymujemy wszyscy czterej zuiknęli bez wieści. Co do bów rozpoznawania róimycb rouzajów fal
IlSstęl'UjąCy list, z prośbą o zamieszczenie: szczególów pościgu zbrodnial'zy w Kośclel- sylikacyi. 
• W dniu 12 (24) lutego r. b., żołuiel'ze cu, pokazuje się obecuie, że ów stelmach Ziemstwa poludniowej Rosyi starają się 
37.go piecbotnego jekaterynborskiego Iluł. dłngo \~ahal się ze strzelaniem i dopiero u władz odnośuycb o założenie w jllkuaj
ku dali w tell trze .Tbalia. przedstawie- dal o&:lIIa na roz~az p. Rubacha, rzą.dcy!. krótszym czasie śl'edllich 8 z k 61 z a w o· 
njp., " , t .: .Bóg obrońcą prawego·. 'rak zali mIędzy włOŚCianami, kt6rzy śCIgał! d o w y c b żeliskich typu agronomicznego. 
tre§ć samej sztuki, jak i wykonanie bez zbrodniarzy, dlatego bylo, mimo .,ęstycb ----
zarzutu rół poszczególnycb, obudziło ogól- strzałów rtlwolwerowycb, tak mało rau- Z CAŁEGO S-WIATA. 
ne ~ainteresowauie się i zadowolenie pu- nycb, a oblegając zbrodniarzy lIa wzgÓl'- . 
bliczDości, która przyjaznemi oklaskami na- ku pod figur!}, kryli się za grnbemi drze- -0-

gradzala artystów-amatorów i wyrazi la wami, nader zręcznie przeskakując od je- • *. Teatr im. Fredry. Pan Lucyan Kwie-
życzenie powtórzenia wspomnianego ~pek. duego drzewa do dl·ugiego. Do jakiego zaś ciński, artysta dramatyczny sceny lwowskiej, z 
taklu. Wskutek tego, zawiadamia się sza- stopnia posuniętem było zuchwalstwo na- dniem lO-tym kwietnia r. b., objlł dyrekcyo 

.1I0Wllą pnbliczność m. Łodzi, iż w sobotę, pastników, świadczy fakt, że w chwili, teatru imienia Aleksandra hr. Fredry w Sta
d. 11 (23) kwietnia, w teatrze .Tballa" gdy przestępowali próg pokoju księdza, lIislawowie. na ~""stawie notaryalnej umowy, 
dsne będzi!!, ua źądanie publiczuości, przed- w przedsionku plebanii zuajdowała Jlię zawartej z towarzystwem mnzyeznem imienia 
stawienie z celem dobroczynnym, w któ- jakaś kobieta z 14·letnim wyrostkiem. Ow SI. Moniuszki w Stanisławowie (którego gmach 
rem wezmą udzial ciż sami żolnierze 37 -go wyrostek pIerwszy nslyszał głos ks. 'po- teatralny tam?e jest wla!lao'ci,), na lat sześć. 
piecbotuego jekaterynborskiego połku. 0- nińskiego, wołającego o pomo~, wybiegł na podłng której, ~\)Owi~zauy jest p .... ez cztery 
degl'aną będzie tasama sztuka: .Bóg o~ dziedziniec i dopomógł księdzn do wysko- mi.sillc. kaMego roko uawać przedstawienia w 
broilcą prawego·, w antraktach zaś chór czenia oknem. Stan zdrowia ks. pralata Stanisławowie . przez OŚlO zaś pozostalych mie
śpiewaków odśpiewa kilka pieśoi rnskicb pomyślny, choć l'any są gl'oźoiejsze, aniteli si~cy objetd1ać bodzie ze swojem towarzystwem 
i małoruskich . Ceny miejsc zwyczajne. Po- się zl'azu zdawało. dramatyczoem inne miasta w Galicyi. 
czątek O godzinie 8.ej wieczorem. Nadto, Rozpoczęte w 1'. z. sposobem próby, ba- .** Klvska głodowa w Galicyj . Na eZ\:
projektuje się wystawienie sztuki p. t .: dania powietrza w Warszawie w c iągu 'ciowo przynajmniej złagodzenie kIoski glodo
• Co ma się stać, ijJ nie minie", lub .Nie r. b., z naSl-auiem ciepla, stale prowadzo· wej "kilkunastu powiatach' w Galicyi, sejm 
dla takiego nosa tabaka", które to sztnkl n6 by~ mają w różnych dzielnicacb War- przeznaczyi z fun~us7.ÓW I,rojowych 100.000 
odegrane będą przez tycbsamych żołnie. 8zawy. Studya dokonywane będą przez złr., rz~~ centraloy .. ś wy.s;gnował 1. fuudu
rzy tegoż pul ku, o czem w swoim cZl\sie stacyę cbemiczno·bygieoiczną miejską, "od .,ów parlstwowych zlIle!lwo 50,000 zlr. Obecna 
nastąpi zawiadomienie." kierunkiem jednego z tamtejszych lekarzy- kl~slca uio przybrała tych rozmiKrólV, jak .. r. 

Zmiana właściciela . Posesyę spadkouier- baktel'yologów, przy użyciu przyrządów 1889, bo uie jest tal, pow8zechn~ i ni" obj~1a 
ców Landa przy ulicy Średniej, w której wynalazku Hessa, a rezultaty wykazywa- calego kraju; jednBkte w okulil!llch. !'I których 
si~ .mietici restauracya . i ogl'ódek letni p. ne być mają peryodycznie sposobem gra- 8 ił 8r02y. jest uiezmiernie dotkliw~ i mu w8zel
Beoodorfa, nabył w tycb doiach ua licy· licznym. Ide znamiona katastrofy glodowej. W toku o· 
tacyi przedsiębierca budowlany, p. Ste1ma- Do magistratu m. Wal'szawy n",plywają brBd nad t, spraWił. w sejmie podniesiono ko-
cbowski. ciągle oferty zagrauicznycb (lrzedsiębier· niec.uośĆ stalej organizBcyi śr6dk6w zaradczycb. 

Wypadek OnegdaJ' "ie o l' ców, urządzającycb o ś w I e t I e n i e e- mog-cych hyć na .awolaoie "/ katdeJ' niemal 
. . cz rem, na u ICy I e k t l' Y c Z Ił e. W tych dniach zglosi! s iA .. 

Długiej, spadla z wozu fracbtowego paka y miejscowo'.;' Srodkiem takim mBj" być glównie 
towaru, która przygniotła woźnicę J asiń- do magistratu z odnośną propozycyą peł- sl,ichrze. zaopatrywano właan~ zapobiegliwości, 
skiego tak silnie, że rozcborował się cięt- nomocnik Edlssona, który urządza o~wie- laduo~ci. 
k tlenie elektJ'yczne w kilku ruskicb miastach. *'''. Końskie mięso . Mi~so kurlskio w ZB-

O. Pewne grono osOb dobroczynnych i z.możnych E 
Pożary. \V lesie majątku Puczuiew, powzi~lo umiar nrzłmnia w Waranwi •• t al e. chudniej uropiu coraz szeroz. zyskuje ZiUJtoso· 

powiatu lódzkiego, własno§ci II. Emilii g ° p r z y t n ł k u dla dz(eoi~ciu dug w .. ozow- wBniu w tyciu codzieunem. jako l)okarm nbot
Werner, spłonął b2rak, w którym miellc ił .ltich, po.bawionych n. otaroić wozelkiej opieki i Izoj 'WIBSZCZ. ludności. Pau Morot, weturypBf< 

8iA zakla,l dla wyrobu dranic. Ogielj wy- niemoneych jd pracować. Wrazi. zebrania po- wolnoprakLykuhcy w Troyes, wu Francyi, w 
• Lnebnogo na ton eel fondn .. o "Iaznego który 

nikł z nieostrożJlości jednego z dekarzy, obU.oono na t5,OOO rB., pra)tałek b§d.i. łunkcyo. dziełku sworu "Le chev.!", wapieraj,. si~ Da 
który, cbcąc sobie ugotować obiad. roz- nawal pod egid. warsnw.ltiego towarzystwa do- danych urz~dowycb, twierdLi, 1e pierwsza r7.e
nieci/ ogień w baraku. Prócz IJndJ'nku, broezyuo4ci. toia kooi otwart, zostala w Parytn w r. 1859. 
spaliło ~ie, sl'oro drzeWIl sosnowego, przy- wialt • Krakowa do Gdańska pu§eił aię oa ma- Pocz,tkowo fraucozi nieebotnem okiem p.t.rzyli 

lej IOdc. baron J e ra y W a 1,\ b e i 10. Turyota 
gotowanego do obróbki. SlI'aty wszakże bawił w 'rod~ w War ..... i •• a 'więt. opędzi w na wprowadzenie do swej l<Dcbni mi\)Sa kofl
sł bardzo oieznlCZll8. Ploch. .kiego, lecz z czasem upr.euzooie do takowego 

• 

: P . Boleslaw Lutomski, mIody ale pe. 
len talentu publicysta, odniedawoa wybor. 
ny kroIlikarz "Atbneum". zamieści! , 
czwal·tkowym numerze "Wieku" cięty .r· 
tykuł, dotyczący spraw prowincyi, 1'. l. 
"Swiecenie nieobecnością." 

. Przyt!lozamy tu kilka ustępÓIiV z lego 
artykułn, tchn" bowiem one I'rawd,) i po
rusznją pI'awdziwie zatrważający objaw 
obojętności naszej w sprawach sllolm· 
nycb. 

"Kto pI'zegląda ~oresllondellcye prowio· 
cyonalne do pism warszawskich - pis~e p 
Lntomski - lub bywa w uaszych miastu.i 
gubemialnycb, ten systematycznie czy t! i 
słyszy narzekania na zaniedbywalli~ PI'Zel 
członków towarzystw dobroczynuości swo· 
ich dobrowolnych a honorowycb obowip 
ków. Ilekroć zachodzi mowa o tyc~ lo· 
warzystwaoh, powtarza s ię ~tereotypowy 
frazes: "Po spełzlym dla braku dostate 
cznej liczby obecnych członków pierw8zym 
terminie tego lub owego towarzystwa do 
bl'oczynności, odbyło się w dniu takim, 
takim ogólne roczne, walue, czy zwycuh 
ne zebl'anie, na którem jednak znó\v znl' 
czna czę~ć czlonków §wiecila nieobecuo· 
ścią" i t. d. 

To "świecenie lIiaobecllością" jest ił 
kapitalnym faktem w naszych iustyn 
cyach społecznych, ~e pozostanie zapewI 
najwybltlllejsz" icu cechą dla przyszłege 
historyka. Swiecić nieobecnością?1 Czlo 
wiekowi logicznie widzącemu neczy, zda 
waćby się mogło, źe świecić można roz~ 
mem, czynem, cnotą, przykładem - i • 
czynną, a nie bierną, obecoośoią tyeh u· 
let. Otóż nieprawda, świeeić można i nie· 
obecnościąl 

Czy panowiei członkowie "od nieobe~' 
ności" spostrzegają IIrzyuajmniej cał4 iro· 
nię tych dw6cb slów, tak charakterysly 
cznych? Czy nieobecność, wedlug ni~. 
oznacza jaki~ byt? Według pI'ostej logiki 
rzeczy, o nieobecl\ych 8i~ nie mó wj •. aD 
się z nimi nie lićzy . S!I\utny przYlVilej.~ 
llieobecno~ć dawniej IJOsladllła IlrZeWftZD • 
arystokl'Hcya, za kŁór,. lIie 8zc'.ędzouo Je 
ironii. Teraz widzimy, że "uleobecllolt' 
»tała Ri~ demokratyczną, rozsiadla się! polil 

roko we wszystkich inHtylllcyaclJ. A ... 
niewat możua nAwet ,. ieci6 uieubeeu• 
'śdą", więc mo~e ZWOI (llniey t.ugo dZI WO" 
go zjawiska uważaj" ~ię tJm H,o&oheJ 
7.11 zaszczyconych, UIIl·zywilejowl\lll'.,h. ,~ 
i dlaczegóżby uiel Ponieważ ~"jl!'·'u .. 
mamoną, szykiem, flirtem, blagą, fra""~~ 
suknią, kokardą, II nawet... tut'oiur4, je! 
tak powszecbne, więc nieZll wodni~ i ,,~ I!I! 
cenie nieobecnością" nałeioy d zyk~ u· 

wyróżnienia się, a o tli ni zezęśliwe wy 
r6żnienie tak trudno w tycu smul4Yc 
czasach." . 

U wagi p. LutolDski~go ł shrsUl6--- nik 
temu zapl-zeczyć nie moiII. . 

Czy wszakże tylko proll'in .Yl z~~ł ngu; 
pod tym względem na zgromienie? c1Y 
o warszawskich instytu~y"ch spolec< n~~ 
nie czytamy często, iż U_llowRni" ~ar ,l"i 
spełzły na uiezelD, wobec .świecen.I. 010 

ob~cno~cią" pozostałej a l)rZell tne} h<1.b 

członków danęgo 8l0warzY80euia'". 
U-II. . 



DZIENNIK ŁODZKI. 3 

TUEIN1CE s.tO~CA, ty lo aię do ziemi na odległo~. IV jakiej I cio milionów na pokrycie. Mimo to mówią poS1"ua .... hodnia U-ej emioyi 102.50 ąd •• Ul eUli· 
7,Dlljdoje się księżyc. planeta nasza ulo- o emisyi 50 milionów. Węl\'iel'ski ministel' .yi 103.t5 i~d .• -.- lcuJl.; 5'/, obligi buka .dacll.. 

łoóce to ognisko światła, płonące co- tnllaby sio) w jfltłnej clIwili. finan ów. Wekel'le. przybędzie tu w pOI'ze -.- i~,1., -.- lcup.; 5'/, l1l8ka po'. pre:niowa 
• fi • I d D I d Ch l' < • I' .. R' 186i roku l-ej ....uyi -. - kap ; .. kalo • 1>!1'>6 r. dziennie na naszym rmamenCI8 b~ ące o IV a czenia p. Le ate ler odnoszą sWlątec7.nej dla u ozellla .Ię z grllllą ot- l1 ... i emioyi . __ kap' 5' pOiyezka ....... 1" •••••. 

· ódlero wszelkiego życia na zamieszkiwa- ię uietylko do temperatury slouca. lecz i schildów o . finansowllnie pożyczki. ryi I ... j -.-żt.t. _.2.. k~p .• takai .eryi Ul-ej 9;;.35 
ST. przez nas planecie, dlugi czas ll,zYllla'l do wiaUa. jakieml promieniejp. Wobec Praga czeaka. 13 kwiatnia. Ogloszony iąd.\ -.- kop.; 5". liny za uwae .i.,,!,~,. r-ej 
nej 'Zoo Darni w tajemnicy ustrój swój tł- J10tęgi tego światla uajsilniejszy luk ele- tu zostal mauife t Ilosel ki tło ludu nie-IBerYJ ~u.I;e 10'2.~5. iąd .• . _.- .kup.; takle. m&l~ ° pl ,. ..' . . C I lOk . . -. - zll'l, taki., U"'J B.ry' -.- itd.. ur-e, .czuy. ..tryczny jest luczem. ml6cklego \V zec lac I. s arzll on C7.e- ""ryi małe 102.35 t~d. 10190 102.00 10 lcup. v ... j 
l Pradziadowie nasi mieli o nieDł bardzo Chcąc mie~ wyobrażeuie o sile tego chów o złam!nip. wial·~. wzywa do wy- •• ryi -.- żll'l. - . ....: k';p;' 5'1. li~ty O&8I'"""e 

.ieWyrune lub dziwuie n~iwue. J1ojęci~. gwiatla. weźmy jaką jednostkę porówllaw-/ trwania oa I'I\Z obranej drodze. nie zapo- lUiuta War .. a"" I ... j ""ry.,102.75 i:ąd.. -.- kop .• 
'V starożytności pr.zeds.tawl&llo Je sobIe cZą. nI'. stearynową świacę. Podlug wiada wszakże wyraźnej akcyi opozy- n-ej •• ryi IO'l.60 ż~ .• -.- kop .• Irr ... j 88ryi 102.25 
" b d' . j .,d.. -.- lcup.; IV..,j Boryi 101.50 ą I .• -.-ko bożka. prze lega.lllce!;'o co zleome wyraehowania uczonych, aby za tąpić ey n~j. lcuP:i v ... j 118ryi 101.55 żąd. 101.25 lrnp.; 5-' •• bligi 

1.~lepienle .niebieski~ na woz.le! ciągoi~nym światlo slonec1.ne potrzebaby świec: Petersburg. 14 kwietnia. (dl\'. pól n.). m. \YarBlawy duże - .- !:'Id .. _._ kup; takiei 
fi "('1ez chyze rumakI. a zanuzaJącego SIę ua 1.575.000.000, 000,000.000. 000.000.000. 'tan zdrowia ministra finansów szyuko ~ię m_ł. 100.35 iąd; 5Of, Ust Y .... ta ..... m. t.o<bi r-ej 
~'OC " oceanie. aby po wypoczynku rozpo- czyli, tysiąc pięćset siedemdziesiąt I'ię~ bi- polepsza. Wydawania buletyuów 7.aprze- •• ryi 101.00 .,d.. II-ej •• rli 100.2; i~ m ... j •• -
I'" k' b' \V I' I U I . . dl . . ryi 100J.Z5 ż~d.. - .-' kup. rv-ej oeryj 100.00 ill'l. ~t n3zajutl? nowy UI'S ro me .Ie. e: lonów bi iou6w. stano. I' op minIstra a pO(lrawlelllll 99.75 lcup.; 6"10 listy z .. tawu. mi .. ta 1(&. 

~le pojęć mektórych, sionce mlalo swóJ Cyfl'R ta je ~ tak olul·1.,l·lDią. że 1lI11}'$1' zdl·owia. jak mówią. nie Ilotrw/\ dłuż~j. lisza -.- ż~d.. twei miasta Lablill& 105.00 iąd., 
.. liC na wschodJie. za Kolchidą. w któ- nasz nie jest w stanie pochwycić jej i po- jak miesiąc. takież ""'Bt. Płocka - .- żłd.; 6'/, list, ... t.", •• 
,'- 'ywalo slodvcz" oOpoczynkn wziąć O niei w"obrażenia,.. , Petersburg. 14 kwietnia. (Ag. pólII.). 1rileńsk.ie dłngie --.- iąd.; 5'/, taki •• krótki. rP' uz . 'J " , J I _ _ ill'l 111_.011111: \lodiu 3 't\. [.0. IlU 2'/, '1.. 

Xie wiedziano nic o jego l'uchlt, o sto- Jeżeli porównamy zwyczajny plomieli I Pnłkownik pulku pl'eobl·ażeilskiego. br. Ro- I'a". a'I" Wi.d.ń ł'l.. P.t ... hur;.: 5",'1 •. \~~,_ 
unku do zi~llIi i systemu plauetal'llego. gazowy. to. wedlug Woli a ton·a. potrzeba zen. został mianowany agentem wojsko- lość kllpODł! " potrąceui.m ;'1,. li"l '~i"WU. 
ie wiedziano nic o sItladzie jego fizycz- .w0 biliollÓIV bilionów tych plomieni. aby wym w Szwajr.nryi. a oberoficel' do ,i.",.kie IU.8 "~,, •. I i J( 17.1. f.o.:.1 2\5.1 . Ii-

~e~o!).cheD1iCZllym. Bylo 000 bożkiem (Sol. ZIlS~j~t~ ~~:.tł~~!~;:~~~~e;lie witlziai 1'07.- !~:t:,:~h~o~~~u~~:'u~~~I\'I~~'~~c~~rb~ege~:!~ i;1 ~Ó~s"i lacYII'· 14M. I""YCZKA I'" .. lu''''' ( l~Q.O. 
jll' • • k . V I. O",.Uu, 14-go kwietnia.. H&ukuOl1 rllołkl t' ZtLrn&: 

Ozięki olul'zyl1llemu POStępO\V1 nau ' a- palonego w hucie 'I. laza?.. . wO,lskowym we \ toszecu. 2.J~.15, U& d.lla"" 2Ofi.M. oo:ok.l. n. IV'''LI\ 'Y'; 
trolloroicznych. wiemy dzi.l. że siolice nie Otóż oglepiający lJlllsk tego lU~talu w Petersburg. 14 kwietnia. (Ag. I'óln.). ~05.15. UĄ l'.ter8burg kro ~O.O~ . nĄ l'.w" '''Ir~ 

lt0rns1.& się nil okfJło ziemi, lecz Pl,zeciwnie stanie plyllllym jest o 5.300 I'azy sla\J~zym Dyrektol' z"'ządu al'tyleryi francuskiego tli. 29'05, "al.o",lyn kr." . 2M2. n~ 1,<,n'ly" .. ', . 
ak ziemia. jak wszy$tki~ inne ciała lIiu- od blllsku slollcal . ministeryulll wojny. genel'al Matbien. ob- ~.3a. D. lV,ed.u '71 ~O. ~nl,u:tY ' . 1:10 .. rttGlJ. 

k ł I . ,. I no ,.. 'ł ś . I ł któ I I k ' d . A 51. lIoty zastawn. 65,2" 41. 1"11 h" • •. L~·.'I "· ieskie. krążą o o o ollca. Ja.:o l! anety .J.a"'lł J8 , SI ~ WUll a S onecznego. . - I al'z~ny zoala ozna aml Ol' eru sw. IIl1y 62.40. poil •• ka rll_k. 4'/. '. 18"'1 r. 9'l.80. \-1., .. 
~ajwiększej. a więc pl'zyciągającej ciala l'elllU kula ziemska zawdzięcza wzrost. I ·szeJ klasy. 1887 r. -.-. 6·J. r.u' .... I"'" 1Ii3.50. 5 . r. _I. 7. I "~ ' 
iJtniejsze silą atrakcyi. Obok tego zdoby- zdl'owie i żyeie istot ją zamieszkujących, Petersburg. 14-go kwietni" (Ag. Pln.)., r.101.łO , pot,,·.~a .... boduia II OlU. M.OO II ! ",u'-
[0 .... 1' jui wladomo t;j o oddaleniu tegot P. d~ Cb!tteliel' zajmuje się r(,wnież Oglo zony zostal okólnik dep"rta0l6ntu le- .,,640.60, r,,1. h " s"'!, ........ "~,k,. 100 10 ·.1, V.: 
lońca o lIa~zeJ p anety. Jego jlrzyro zle. zb,\ alllem (O loczynuego wp ywu, JlI I na .nego o I liCu uJlo legawczyu.1 plze- r. H1.5u akcl. drogi •• 1. ""'/k.,..k'H", ... I-... I""J 
~. d . I . d . . d ' l b' . I' k' j r. Ś 'odk '. . b' .,1. t1~J.kfL p reIlUIO~& z USt,\ roku 1:1l.10 lak.u L I !lo ~ J 

.Iasnościacb, materyi z której się skłaua. planetę naszą wywiel'a cielflik • .za l'0D10Cą ciwko pożarom w lasaeh kal·bowycb. 1216.30. ~<Y. kroWy",,,. au.trl""ld. _._ Akc" 
cieplik I! i świetle. Iltóre z siebie wydaje. promieni przez .Iońce nam zasyłany. Petersburg. 14 kwietnia (Ag. pln.). Na .. ar .. nBldego bank .. ~&lIdl?"."o - .-. . lr 1~" " :"· 
Wi~domości te. jeżeli nie są (Iosllonaleroi. HpJ·schel. chcąc da~ nam pojęcie o ilo- życie znanego antyk waryusza lIetel'sbur- ",ego - .- . d{"!~n", u,elUle,'k,O>(" 10",' ,1 v''''.'. · 
sa przynajmniej IlI'awie pewllemL Meżua ści tego cieplika. użyl porówoania. że wy- I skiego. LiniewiczlI. Zl'obil zamach jego 28- 3 's' prlll"A"I:'k1/~ 't"· p 183 "1- " . • 
pOwiedZie". ze Zll! as l'onomoWle l zycy S arczy a y na sLoplellle o owej s orupy. e I syn. u a I'IJZ I a o -o I U IVI a w 0- maj 189,W nk czer ... lip. 18ii.0iI 1.)"l" 19U - :lt13 • • A • d" t . . Ii t ł b . . I d . k II tu' K I b'l k . tk '1 or ot. • ""e D.l" •••• , -- ,) u , ,'','''. 

mają wiauomp§ci pewniejsze co 110 lliekt6- lokl'Y'l'ającej calą ziemię a grullej na 98 kolil'y skroni. Stan zdrowia L., po szczę- lIa kw. maJ 203.00. DO lipiee si.rpi •• 177.t5. 
rycb kwestyj do~yczących ustroju 810necz- do 100 stóp. śliwem wydubyciu kuli. nie uudzi obaw. Llverpool,13-go kwietnia. 1Ia, ... lu •. Spr"".,,,JlLUi. 
BegO. auiżeli wiadomośei O lIiekt6rycll czę- Wedlug teraźniejszego olslicl,SlIill. pr;lyj. Zbrocluiarz ares:-.towany oświadczy I, że 110- k.ń.o ..... ObrO. 8,000 .b~l ••. \aIfO l1a voknl&;'1ę l 
Seiach globusu ziemi. przez uas zamiesz- Illując za jednostkę iloŚĆ cieplika polrze- budki zbrodni wyja$ui przed sąuem. wy ... 6~ 1~1J!l b.L SpokoJru •. llid,UiJJg ",.~ry~." •. ': 

b I . k'l d P t b Ił I" . (A I) K n& kWieCI •• maJ 3('/ .. sprzedawcy. Da maj c,erlrlee lanej. ną (O zagotowania I ogram u wo Y. pro- e ~rs urg. . ,~letn1tl. g. p U. .c II 3'/.Bprzeda ... el. nIL "" .... i •• lipiec ~JlI .. sprzedawcy, 
W najuowszycb czasach zwrócono głów- mienie sloneczne jednego metm kwadrl\- ostatl!lem P?<le,lz.enlll sp_~CJ'alnegu koulIts- Da lipiec .ierpler. 3"/" 9przedawey. na tlierpieli wr<.

uie I1wag~ nil tempera~UI'ę o1bl'zymiej gwia- towego powierzchni slollca, w ciągn jednej tu, IUlęllzy III Ile 111 I a..yg-Ilowllno: pel nom 0- aier. 3',. Il&bywey, ~ ~I~i.ń patdzi.rllilr 3"/ •• 
~Y. która nas oświecił.. a badania i do· milluty. dlldzą miliolI ~akiclJ jednostek. cniko\1'i gubel'lli k\1r~kiej jeszcze 25.000 rs.. uabr:"'cy. u .. patdzl.rnik listopad 3"/ •• naby .... y. 
I .. iadczeni>l, IV tym celtl przedsiębrane.! Biorąc na uwagę. źe powierzcunia siolica do dyspozycyi ministeryum wyzfl ozouo lIa listopad grudzIeń 4 ~a. . 
'Ibogaciły w o tatnich dniacb naukę cieka- jest 12.000 r>lzy większą 0,1 powierzchni 12000 I·S. dla zaopatrywania IV żywność Hlw-Y.~k.13-go ~",etnia K~,!. It,., )fi 7 ~3~/,. 
remi odkryciami. ziemi. będziemy mieli wyobrażenie o (lgl'o _ (!zi'eci w szkolacb początkowych 110 iatów: ft~~ Ił • I vr ur,I", .. " u ..... J 12.37. WIo hpl'. 

Oddawlla starano się zbadać temperatu: mie ilości cieplika, dobywl\jącego się z po- szadrYIlskiego i kllmyszlowskiego .IV gu- Nlw-V.rk. 13-g0 k .. ietnia Ba".I".7'1' • 'I. Ur. 
rę powierzchni slonecznej. Jellui bbliczah wierzcbni slonecznej. berni permskiej i pl·7.yjęto do lVi:1UOmll~ci leani. 6"/" . 
i~ ua 2,000 stollUi stugradusowych. iuni Ziemh, zużytkowuje tylko '/".Jooo,.". czą- 1'0zJlorządz~uie Najllostojuiejszego Prezy- ---,....-""''''''''''''''''''''''''-_----~-
na 4.000"; Secchi. znakomity wioski asko- stkę tego cieplika. a jednak cZIł tka ta dującego o skierowaniu ~boźa, lIny iezio- TELEGRAMY GIEŁDOWE • . 1 
Dom. na 5.000·. inui uakouiee 1111 6 lnb rowu" się mecbanicznej 1)I'acy 2:!8,OOO mi- Hego prze7. amerykaliski parowiec .Mis· 
~,OOO·! Tak wielkie różnice musialy kwa- ]jonów maszyn parowych. a wedlug Ran- sonri". do tl'zyna~tn g-uberujj, dla rozda-
1tyę tę uczy11i~ wątpliWI!. \lo wątpliwo~ci ke'go ·eplikowi. (ltrzymanemu ze spalenia nia luduości za pośl'ednictlVem osób. zna· 

---~--------~--------

~. dzi~ dopiero usuuąć się dają. ;, biliouow cent11ar6w węgla kamiennego. 11ycb ze swej dobroczynnej dzialalności. Do 
Wedlug dziela jlo. Le Ch9.telier. inżynie- Oto kilka sekretów. któl'e mllllo -się u- kasy komitetu specyaluegll niewiadoma 0-

rl-gó1'lIika. · temper&tul·a powierzcllni 0- ezollym wy.kl·a~ć sloilcu... soba wniosla 50.000 I·S., a lIadtu od duia 
w.'U\ej wynosi 7.600·. 'l'emperatum we A była to trlluna sprawa. gdyż. jak m6- 28·go do 31-go Dlllrca wlllynfllo Pl'awie 
wnęlrzu kuli slonecznej jest o ,wiei wy t- \Vi Secchi. tajemnic owych słolic~ nie cho- 61 '/. tysięcy rul,>li. 

sZlo co do niej wsz .. kże p. Le Cbatelier walo IV ciemnościacll. lecz owszem ukl'y- Berlin, 14 kwietnia (Ag. pln.). Asystent 
nie robił jeszcze obliczeń szczegółowych. walo)e otaczając oglepiającym blaskiem/... starszego lekarza szpitala miejskiego. (l i'. 
Podlug rachunków Secchi'ego, Zolluel"a i' (~) Kanou, odkryl baccilIusa oury. 
innych. temperatnra ta pl'zechodzi 10.000°, Rzym. 13 kwietnia. (Ag. pln.) Z powo-
I Klein utrzymuje. że wysokoś~ jej nie da. T E L E G R A MY, du nieporozumienia w sprawie pl'ojek~u fi-
ocenić się cyframi. nausów. mllrkiz ue Rudini wl'p'czyl królo· 

Wiemy. że promieuie sloneczne. skoocen- Wiedeń. 12 kwietnia. Projeklowallem jest wi prośbę calego gabinetu o dymisyę. Król 
Irowaue za pomocą soczewki o średnicy dla obu polów mouarcbii zaciągnięcie po- polecil tle Ruuiniemll przeksztalcenie ga
lednometrowej. wystarczają ua obl'óceuie życzki lIa regulaCJę walnty IV stosunku binetu. Przesileuie gabinetowe .kOllczy się 
~ stan plynny lub lotny wszystkicu zna- kwot. płacouych na wspólne wydatki mo- bez kłopotów. 
Iych ciał i metalówl lIal'chii bab ·burskiej. Wspólzawodnictwa 

El>ner za pomocą olbrzymiej soctewki tytulów pożyczki obawiać się uie uależy, 
otrzym .. ł temperaturę 2.500 i ~.OOO sto- poniewl\Ź grupa emisyjna jest tasama. Je
~Di. Z doświadczeu tycb pl'zekonano się. żeli ogólna suma potrzebna będzie wyoo
Ie. przy odpowiedniej wielkości soczewekl sila 300 milionów •. wówczas na Anstryę 
możnaby otrzymać temperaturę, IV której przypadnie 2l0. na Węgry 90 milionów. 
iemia nasza. zamieniłaby się w gazy. Węgry mają wszakże odpowiednie zapasy. 
~bracbowano także. że. gdyby slouce zbli· tak. że będą potrzebowaly tylko dziasię-

o O' G-= Ł 
L -- E ~ ........ - - i 

s 

Ostatnie wia<!olłloślll handlowl!_ 

War811lwft.l.ł-gokwietnia \V"k ·d krt·1 ' ''' ' '1. nIL: 
B.rli. \ 2 .1.) 48.40. 42",.41'/,.50.55,60.65.67'/. kap., 
/'ou,lyu (3 III.) - kup.; rarj' (II) d.) 39.U'},'. ł5. 50 
kop.; Wle<lefi (8 d.) 83.00 kup.; 4'1. li.lf IIk .. idA
cyjue Królestwa POhłkil!l!o tfnże 98.50 ż~d t -._ 

kup.; taldei 1U&łe 98.2C1 żąd., - . - kup.; ó I .. rU8ka 

z ·E N 1 

Giełda Wllrszawska. 
Zal'taeono 

Za wek,le krótkol.ralloow. 
oa. H"nUn za. 100 lUr. 
ua Loudyu za l b. . 
ua P.ryz .~ lolO fr .. 
u& Wiad.(, •• 100 H. 

:2:ąd.uo z końc.", ",ieldy 
Za papIery paĄst ... aw. 

Listy lik .. idac,jne Kr. Pul. drub. 
Ru.sk.a pożyczka W3cbOtluia. . . 

ł'l, poż ...... n. 
l..isŁy ... t. zieUl. Seryi I A B . 

t " ,. lU A. B. 
List.y lut. lU. \Vusz. ~er. I. 

" tt ,. V. 
Liliy lut. lU. Łodzi 'eryi I 

h ,_ łt II 
" tt " lU 
Giełda Berlińska. 

BaukuoLy ruskie z&r&.J, . . 
n "na dOłlta,,~ 

Dyakouto prl .. atue . . • . 

A. 

4840 _.-
39.ł2·'. 
8.160 

98.60 
102_50 
9;.35 

102.95 
102.3:; 
10'275 
101.55 
101.-' 
100.25 
100.25 

205.25 
20550 
1'/," . 

,~ 

--

Potrzebny korepetytor ! Pokól ~meblo~.any Dowód za X2 51)48 OB'JlIIBJIEHIE. . - 06'bIB!JeHle, 
io ucznia j(lasy 2-ei $zkoly rze-' o.obn":", w.Jśmem, przr: fawili ,"Ole byt Filii ł:ódzkiej warsz "kc 06'bI1S1/SeTCH, QTO 14 AUp:tllH CYAe6ublii IIplłCTllnl, C'L1I9,1\a Mil. 
· .. " z całodzleUllem utrzym&nlem Jut DO WY- . • . • 1892 rOAa C'b 10 qac yTp'l B'b 1'0 - Cy I' 

lleślmczeJ za obiady. Oferty pod NAJĘCIA. Wialiomość. ulica K.nstanty- 'I.'owarzystwa. Pozycz',O· " . , p. poBblXb Ae 1.31'0 neTpOKOSQK3rO 
it. E. A. W Administracyi Dzieu- oow8ka 1iJ 327. dom W-go Kamió.kiego. welr0 na zastaw rnchomości przy JIOASIiI ~'Oi\'" ~i 329 110 Cpe .... lleil yJl. OKpyra IłruaTl1I 3~UODOB'b CyurllR' 
pua". '781-3 S-cie pi~tro. 763-ą ulicy Zachodniej 55/31 zaginął. 6YAe~'& upoA3SaT&CIł "II;BUlIUIAlOe UIIY' cKifi lKBTe.!Jo()TBYJJutilł B'L rop . .110-

PRACA Zastrzeżenie zrobione. 788- meCTno UllIllHl.II.JlelEamee .lJ;asK .... y A911 B'bAowll N 1437. 06'bBS~He1"', 
POTRZEBNAjest'do dwqjga dzieci •• A6paMcoRy COCTOuu~ee IiIS" Ale(ien 'łTO ;8 Anpfuo cero 1892 rO,lll C'L 

Mężczyz .. w 'redai .. wIeku pos.ukuje Bo wyJłtJ..JęCłtJ: B UOCpl>l olllloeouoc I\KR TOprOB'L 10 'lac. yTpa BL rop . .!Io,lau DO BO N A Z_jęci .. j .. k~ pomocnik w kantorz., m°r.ą· Trzy Jlokuje z kuchnią może b Ć i Dl. 163 py~. . ilOKIIIIHocKon mocce n'L AO"1I _. 
Wi.d '6 I' p. k _'o ". '3 cYkPr~ .. ad&i.6k·kor"polnk~enc~ę '!' ~-chk·Ję· z pokOjem balkon.wym , y CYAe6ol>lH lIpllcTaBL Oo·rposCKIIł . 675 6Yl\eT'/i npo .... aB81'&Ca ABBEHMoe 

omOa, UiCa. lotr 0'f3A1o -,.; 1 ..... zy"ae':l: rus Im, pO.8 Im l mequeC"lW, D k ,I k h' fi' 973 B 
lam Wodzis/.w.ki.go, 2-1e piętro . racbImstr.a. magazyru.ra lllb dozorcy. Ła- ~a!.~ o~ e z liC Olą , w o cylUe. BMymecTBo Up~8a,il,~elllau~ce ll.'lb-

783-3 skawo oferty pod sig. "Praca." UU.. ,uUCa zl.lna li 1111. "bok Ag.tera, . reA&vy n 1O.lI8.Ro:ll oyop. MyT'b ------------==-=- Długa. dom W-g~ ~-ra Plichty 2-gie pię- wladnmooid n SP'ÓZIL. 786-3 .06'bOSJleHle. SaIU:IO'ł3IOmeeCB B'b we6e.!u. "y9I1H'ł-
Do szkoły religijnej i.r ... lakiej tro n p. Mlcb&lsk.i8J. -760 Drogll. Żelazna Fabryczno _ CYJl;e6nbl.ii lIpHcTaa'b CLllS,lI.a MIł- DHU ooapa .. ax,! 01l1lueouoe 141 p. 

"Ohel-Tol'll" MIoda panl'enka "'d k pOBblX'L Cy .... eti .'I:~o IIeTpoKoucKa lIa y,l;OUeTSOpeme npeTeRaiii AJleR-
. . '... . . "'.0 z ~ . 1'0 OR~!r8 IłrRaTIU SeBOOOU'b Cy- caO,llpa Pbluna. 

~ A M
· n l po!l.daJąca P.U"towrue Jęzrk lUelDl •• kI z po,,:odu oŚWladcZj!Dla wysyłaJąceg •• mUOCllUl lKlITe,n,CTsyJOmili B'L 1'0 o 

li . In ~ a 
po.zukaje wejaca Sony znsjac .. kra· RossYJ8ki~go T.warzys\łva. o zagubieniu JIOJ!.SII B~ I\OM1I N 1437 o(i P UUCL U olllloly UpOA&lI:UlllhU'b 
wieczyznę i rob.ty ręczne. - dupUkatn listu frachww.go Łódt-Szepie- • 'b1l81/8< opeAwe'rOB'L KOEJlO paSCll3TpuaaTL 

Oterty pro .. ~ zlożyć w RedlLkcyi ni- W .. k_ z_ li 879~7 z dnia 5 listopad .. e'l"]" '1''0 8 AnpflJlII cero 1892 r. c. y CYAe60aro lIpucTtBIl U B'L ./teBb 
niejśzego Dzieunika pod lit. J. M. 1891,. .• Dro~ .. :2:e1azn ... F.brye~t>;Ł6dzka 10 'lac. yTpa B'b ropoA1I JloAiu uo 0poAalEK O M1ICT1l ono li 

ulica Piotrkowska Nr 28 753-3-l po:daJe,~o Wladomośe!. ze pom;ewony du· Bu,It;se8cRoll YUl\'II 1ł'b .... 01111 lIOA'b .... - 2 .".-
PrzY)' '.. .'. L· pUkat ustu frachtowego uznaje z_ me-:Ni 1437 N 82 (BOBQli) 6v,cT'b ..-eBpa;aa -1)1,. J_u9,_2_r_. =_ 

"UJe .. ~ 0""'" do I MaJa. SUID.len- ~ClnIG pr y wat n a "my. 777 -~ J" npo- Cy II -c·,- 'A' . pa n,u~a .. religii. językach i inuych a' JtaS8TLCH ,IlBUIIlBAllłe ullymOO1'811 ..... pllCT:\B'b ymun~K1fi. 
PlIed"lOŁ8rh. ~763 w lodzl. róg Ceglel- OB'JlHB.lIEHIE. upHoa .... J1eacamee AOp3Ky JIeftOy 800 

•. .Iaoej IWlobodnleJ. OO'bHBJlDeTclI. q'co :0 AUp'llilH HOTapiymy, SaRJlIO'IRromeecn B'. OB'JlffB.1IEHLE. 
PrzyjllolVule elJoryeb codziennie we 1892 ro,lJ,a C'b 10 qac. yTpll R'b I·Op. "e6cn H TOBupau u OLt:llueoRoe OlluBueT08 To 10 A 11 
wszelkicb specyalnościach. 110 30 JIO,l3B UO,l\1.:Ni 232 no HORo'lelicRoli 1?8 pyO. - .. Kon., ua. y,lOBJJeTSOpe- 1892 1'0)1,:1 C'L ]'0 q 'T a B .. "ProJlR 

kop. za poradę. y.1B1l1l. 6y,l,eT'L npol\3BaTbOll ,1;8"' Rle npeTeosliI Poal\.llU Hreuu. .iIO .... Sll UOA .' Ul UO) ~o80wefieR:1i 
Szc~eplenle us,Y(od 5-61101IOlud.) lKltWO'O llwymecTSo. Up8l1a,ll~elEąmee OOllCb .. OLt1loKY upo .... asaelolblX'L .lBllll 6 ,leTlo II AaUaT&CB 8R-

krOWIanką l'rzez lekarzy. po 50 kop. Mop .... KlI .!IIOKC6nOypl·Y. COCTOAlI\ee npe,l\MCTOU'b 1I03;HO pa3olol:wpllB.1Tb ~,.oe u!ym,em8IJpo . A 
.. Łodzi. No ... y Rynek Nr. 7. Plombowanie zębów, po I 1'17. US'L lle6en. oroeyllollll:\l'o HUluKa y CYAeGuaro flpue'l'aa:\ H 8 ...... COb ill.'lllllll repml1re' ~:,~-:~::a,::~ 

Dla .ReI!gii, jęz1kó .. i inu,oh nauk Zęby sztuule. 1'0 l I'S. 30 kop. D 6?"aru. OLt1l8eulloe ,It;~1I TOprOS'b upoAallill lIa wtcT1l ODOn. 11M .... OAUAM ••• u o"".e •• ne 
P"YJlD'II~ IICllU w ... go biei:~cego I tlili B'L i28 pyli. <l>espau 25 .... HR 1892 1'. .lU TOpro1l'h n 200 '6 

• ____ .m.i .... i •••••. __ 7.~.-_6-.... 1 niem. a stile z 7.npe-łneDlll'?8·z4ym811- Cy,J,e6Rblli ITpHCTIIB'b OoTpoBcKili. CYAe6u:bIii [(pHCTIBlo C)'WD8Cllia. Cl',J,e6Byj IIp.CT88:l~POBCl<il 
( - 792 802 19ł • 

J, Kremera. 

ZNANA 

Izraelicka Szkoła 
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Poleca na nadchodzące święta: wina odstałe: węgierskie, franouskie, reńskie, hiszpańskie, szam
pańskie, rumy, koniaki, araki, likiery krajowe i zagraniczne, oraz towary kolonialne: rodzynki suł
tańskie, eleme, migdały. cykatę, wanilię, oliwę prawdziwą Nicejską, musztardy francuskie i krajo
we, octy fl'flUcuskie; czekoladę,. mączkę cukrową zwaI1ą puder z cukru oryszewskiego rzniętego 
na maszynie tu na miejscu, oraz wszelIde inne towary w zakres kolonialny' delikatesów wchodiące. 
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Ser rawdziwy Szwajcarski (Ementhaler). 

rZ_ZD;~;yik:];;:;}:~~rC=Zl 
" Stare WINA Tokaie i Maślacze z roku 1839, 1827, 18.18 i 1811. J 
• Oryginalny COGNAC firmy E. F. Martell i C!!!! oraz MIOn z pa- .~ 
" sield Wł. Otto w Warszawie, analizowany przez Dr. L. Nenc- J 

kiego, Jloleca SKLAD SPIRITUALII i WIN ~ 

,: Ł. Mokiejewskiego W Łodzi. ~ 
~ 1~j~ 
~z:z~z-=z=z:z~z~~~:-ż-:z:z~ 

GLÓWNY SKLAD WYROBOW _1 ___ " 
Warszawskiej DYSTYLARNI PAROWEJ 

Ł. MOKI JEWSKIEGO 
oraz 

HANDEL WIN --w Łodzi, ulica Plotl"kowska, dom K10SS& lWr. '63. 
poleca NA NADCHODZ4CE ŚWIĘTA , 

Trunki w zakres dystylarni wchodzące, w dobroci nieDstępujące zagra niczuym, jak alembiki, 
CTOlOBoe O'lBlIleUUOe BIBO, likiery, eremy w ozdobnych flakonach, spirytusy: (lo picia winny, do 
politury i do palenia, jako też okowlt~ smaczną i mocną. WIN'" natUl'alue odstałe z najcel
uipj szych piwnic : węgierSkie, fraDcDskle, szalIpańskIe, reńskie, hiszpańSkie. portugalskie. Araki, ko· 
Dlakl krajowe i zagraniczne (kuracyj ne). 1I1ody stare, porter angielski w l , '/ •• 'I. butelkach. 
Oety fraDcuskle, oraz WISA: Ilesarabskle, kr)lIIskle I kaukazkle od 30 kop. za butelkę. 742-6 

Obwieszczeni e. OB'bllBJIEHIE. 

, MAGAZYN JAROSŁAWSKI DyrekCJa Towarzystwa KredytoweR:O 
miasta todzi. 

CYJl.e6uLliI lIpBCTaBlo Clolla)l.a MB· 
poBLlXlo Cy,l;eA III·ro lIeTpoKoBCKa
ro Oxpy1'a HruaTiIl SeOOROM> Cy· 

W zastosowaniu się do § 22 muBcxill, llulTeJlbcTsylOm,iA Slo rop. 
• w ŁODZI Ustawy, podaje dopow8zeehnej wia- JlO,l;SB Slo )l.OK1I N. 1437, O(!1.SBJlII· 
p ' trk k 17 P' trk . k dom ości, iż zażądaue zostały po· eTlo, QTO 8 Aop1l1lB cero 1892 rO,l\a 

10 ows a 10 ows a, życzki na nieruchomości: Clo 10 Q8C. yTpa O'L rop. JIO,l\SO no 
poleca w bogatym wyborze : l) pod N, 525a przy ulicy Pl"Ze- BO,l;SeBC)[olł ylluqf; Blo ,l;OK1I IDTap-

• • jazd, przez Ludwiga Hirszberg, KB 00,1\10 16 1437 (RoBwA 16 36) 
MęzkIe ko~zule dZIenne pożyczki ple,'wotnej' RI!' 15,000. 6y,l;en OpO,l\aBaTIoClI ,l\BlIlKOKoe 

2) pod 16 783a przy ulicy Zachod- HKYlI\e,CTBO OpBHa,l;.1elKalI(ee loouey 
" koszule nocne niej {Promenada) przez Ludwi. O Maplo cyupyran PlKeae~Kolllo, 

k l . ka F'rydlender i ArtUl'a Tine· s&JllIJOQaJOmeecs B'L ~Oma,l\8X'L Clo 

O filerZe man pożyczki pierwotnej Es. 1'op8lEelO, 6pouł H J"Hp,l;epo61l o 

t 45 000 i oqllaeaBoe 179 py6. - 1100. B8 mansze y 3) po'd 1IiI il20 przy ulicy Konstan. y,l\oBJleTBopeBie opeTeusiA eupKW 
krawaty tynowskiej, przez Fryderyka "R. illJleccep'L". , 

' . Sellina, pożyczka odnowiona z Ooacr. B oq1laKY opO,l\uaełllolu 
skarpetkI konwersacyą Rs. 14,000, npe)l.lleTOB'" KOZUO paSCllaTpOBaTr. 

h tk ' d Wszelkie zarzuty przeciwko ndzie- Y Cy,l\e6aaro lIpBOTRsa H Blo ,l\eUb 
" C UB l o nosa. lenin zażądanych pożyczek Stowa- Opo)\HlEH oa 1l1l0TlI OHO!ł. 

U S ł u g a r z e t e I n'a rz.yszeni m~n prz,:dstawić Dyrek. MapTa l ,l\UII 1892 r. 
• cyl w prz~C1ągu ~ru 14 od d~ty wy- Cy,l;e6aLllł IlpOCTaB'L C1'wHacKilł. 

CENY STALE. ~:.kowanla nhlieJszego ob wIeszcze· 801 

" 
" 
" 
" 

"Gaz~ta RZCDli~ślnicza~' 
Tygodnik poświęcony sprawom rzemieślniczym. 

Arlykuły specyalnl! są w tregci Gazety objaśniane rysunkami ; a n 
to z d. 1 kwietnia r. b. dołączane są oddzielne tablice z r)" 
"uDkami l"oboczyml (szczegóły wzorów na skalę), 

Przedpłata wynosi: 
w Warszawie : n& Prowincyi: 

Roca.i. . . . ' n . ł,- Roconie l a. 
Kwartalni. , , . , r.. 1.- K utaln ' 
Za odno.zenie dopl..... ai~ mieei,cowe ... '8 , . I ' . n . I 

kop, 6. wru z prs .. , ką poeBtoll'ł-

Adres : BedaktJt I U.IIlslraeyl : Warszawa, Krakowsllle·Pnedmleśtle 
Nr. 66. 745-3 

BILANS 
Ka.ssy Pożyczkowej Przemysłowców Łódzkich 

po dzień 31 Sl'ndniu. 1891 rokn. 

AKTYWA. 
Gotowizna w kasie 
Weksle w portfelu • . 
Inkasowe weksle w portfelu 
Koszta urządzenia . . . . 
Nieruchomo§ć, za koszta budowy domu 
Listy zastawne należące do kapitału 

rezerwoweg~ . . . . rs. 28,248.33 
z ' nich odchodzą deponowane w Towa-

rzystwie "redytowem m. Łodzi . rs. 18,288.
Rachunek z Bankiem Handlowym w Warszawie 
ltachunek z Łódzkim Oddziałem Banku Państwa . 
Deponowane listy zastawne w Towarzystwie Kredy-

Rnb. i k~~ 

26,154/6 
1,353,1964 

7,30H 
1,6197 

19,9116 

9,960 
293,868 

58,441 

towem m. Łodzi . 45,288 
R6żni debitorowie . . . . ., 19,438

1 
• 

Fandosź rezerwowy za list zastawny w portfelu 489 
Suma i--......;,.-~ 1~ii35,67 2 

Rub.i kop. 
PASSYWA. 

Wkłady obowiązkowe 529 członków stowa-
rzyszonych po rs. 50 . . 

Wkłady ruchome tychże ezłonków 
Procenty bieżące 6% . ~ 
Wkłady czaaowe . , . 
Wzięte z Łódzkiego 'l'owarzystwa Kredy-

towego za depozytellI . . . . 
Różni kredytorowie za weksle inkaaowe . 
Rachunek zysków i strat: zyski z dyskon· 

ta od weksli i za prowizyę inkasową et.e. 
Z nlcll odchodzą: 

6'/0 dla członków stowarzy-
szonych , . . • rs. 52,249.49 

Koszta administracyjne, jako 
to: na pensye, książki kaso
we, najem lokal n, opal I 
oświetlenie, gwiadectwo gil
dyjne, podatek skąl'bowy 
3% etc. . . . .' rs. 13,651.90 

na odpisanie należności wąt-
pliwych . . . • 1"8. ' 370:-

26,450 -
934,72045 
52,24\1491,013,419 

723,581 I 

83,18080 

66,271 :._ 

40,000 
10,83 I 

MAGAZYN JAROSŁAWSKI 
Ł6d~, dnia 3 (15) hietwa 1892 r, OB'bllBJIEHIE. Pozostaje czystego zysku , 
za PDrez6Ska DYBI'~ktol' AR. 'RIDS!erk'l 06108BueTclI, 'lTO.1O Aop1lu 

yre tOI' IW'a: . GIIC • 1892 rO,l\a C'L 10 '1ac. YTpa 100)\10 
799- 16 770 00 lI8TpOKOSCKOlł y~fI, 

w ŁODZI -Z--b-l--P-A-S-ZP-'-O::...cn-T- Slo JIO.ląa 6y,l\en 0poJlaBaTIoCS ,l\BB-

17 gu ono lK8)(Oe BK}'JlIeOl'BO, opuUa,l;JlelKalI(ee 
Piotrkowska Piotrkowska. . .opKł "MYWKU'lo o KOOlo" eoCTO-

takowe rozdzielone jak naatępoje : 

1'/.% dla człouków DA dywideDdę " 
Na gratyfikacyę dla nrzędników kasy 
Na odpisanie z wartości' ntensyliów 5% 
Na zwiększenie kapitał n I'ezerwowego 

. wydllJly z gmmy Staw pow. Bl&ee B810 mepeTBBolł K8Tilpill KOH. 
W~dCJciel • kaliakiego, Da imię Józefa ug OW -/1'0P.1I0 H oroeyoopa8ro JlII(HSJ oq1l- Kapitał rezerwowy 

LOUIS Meyerowltz. Bkiego, ' B8BUoe ,l;lIR TOprOB'L n 261 p. 3 B. 

J!!!!!I""'~II!!I! ... ",~7~87.-~~Ł~aa~k~aW~y~Z~na~laz~ca~l'~ac~z~y~takOWY Cy ,l;e6ę~1t IIp.cTan OCTpoBoKill. złożyć w tntej8zym magistracie. . 791 
yda""n 8br .. Ie.tlatll. - aktor a.l"łew Knl .... wleekl ./tGIlIlO .... " UeH3YJ1OID 4 Aapłu 18112 r . Wdrukarol "DzIIIDllk 

--~.r-----------------~------~-


	Dziennik Lodzki 1892 nr 85 s1
	Dziennik Lodzki 1892 nr 85 s2
	Dziennik Lodzki 1892 nr 85 s3
	Dziennik Lodzki 1892 nr 85 s4

