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pozwolono na pl"ZyWóz z Persy i towarów,
(art. 9 ust. tow. kro m. Łodzi). 'l'ym spo(Jła_
sobem wszystkie części składowe danej
X \V tych dniach odbyło się posledze. z wyjątkiem szmat, stal'ej odzieży i poniel'uchomości, obciążonej pożyczką towa- nie komlsyi, rozpatrujllc~j kwestyę kon- ścieli.
rzystwa, stanowią niejako jego zastaw i wencyi celnej z Niemcami. Odpowiedź
Plewl\d&e I kredyt.
dziś i przed 20-(0 laty.
bezpieczeństwo, bez względu na to, czy Rosyl, jak zapewniają .Moskowskija wleX W myśl rozporządzenia ministeryum
doch6d z jakiej części nieruchomości był domosti", będzie stanowczo zredagowana skarbu, zdawkowa moneta srebrna uszkodzona, a gł6wnie podzinl'awiona, przyjmobrany za zasadę przy oznaczanin wysoko- na posiedzeniu nutępnem.
I.
ści udzielonej pożyczki, czy też nie-i żaX Zamierzono podnieść opłaty od piwa waną jest obecnie w kasacb rZl}dowych
Z dniem 29 października r. D. minęło dne ścieśnienia własności na byt pożyczki i pl'odukt6w naftowych, oraz cło od wszy- po potl'ąceniu ze. każdą brakującą dolę
lat 20 od owej chwili, kiedy założyciele towarzystwa wpływu mieć nie mogą-sko- stkich 8.l·tykuł6w zbytku, chmielu zagra- srebra po 'I. kop. Przyjmowanie to jednak trwa tylko do dnia 12 stycznia 1893
towarzystwa kredytowego m. Łodzi I) zwo- ro muszą jej ustępować pierwszeństwa hy- nicznego i nawoz6w sztuczuych.
rokn włącznie, a po upływie wymienionełali stowarzyszonycb na pierwsze ogólne potecznego.
Dro&1 wodne.
Pamiętać należy, że duszą naszego praX W ministel'yum komnnikacyj pono w- go terminu całkowicie ustanie.
zebranie, które tegoż dnia odbyło się i dopelnilo wyborów członków do wladz towa- wa hyp,)tecznego jest dobra toiara i ja· nie po mszono kwestyę usunięcia pl'og6 w ,
PodatkI.
X J ako Mrmę podatku tl'ansportowego
nystwa. W duiu zaś 3l paździe rnika 1872 umoić hypotec.zoo- Żtl tylko to obowiązuje ntrudniających żeglugę na Dniefrze.
DroKI żelaaue.
dla gubernij Królestwa Polskiego, oznaczorokn władze towarzystwa, t. j. dyrekcya trzeciego, co w wykazie hypotecznym daX Departament dróg żelaznych opl'aco- no w r. b. po 20 kOp. z każdego dymu
i komitet nadzorczy, zorganizowały się i nej nieruchomości jest njawnione,-że niema n nas tajnych hypot.ek. Otóż, pl'zy ta- wywa. nowe przepisy o prywatnych bocz- wiejskiego i miejskiego. Dochód stąd 08h.pn:ystąpiły niezwłocznie do czynności.
Pierwszy &kład dyrekcyi stanowili: ś. p. kich tylko zasadach wszelkie bezpieczeń- nicach kolejowych. Wydawanie koncesyj gnięty idzie na koszty transportu włóczę
Karol Scheibler, prezes, Józef P~szkiewicz stwo pożyczki ostać się może. Nadto, lIad na tego rodzaju koleje ma być znacznIe g6w i więźniów po drogach nieetapowych,
i lIal·tin Łaski, dyrektorzy. Na zastępców wszelklemi czynnościami hypotecznemi po-/ ulatwlone.
oraz na koszta powrotu policyantów z konX Biuro odbytego w lecie roku zeszłe· tyngensn warszawskiego do miejsc rodzindyrel.-tora wybrano: ś. p. Ludwika 6rohma- cząwsly od chwili przystąpieuia do pożyDa, Jana Jal' zębowskiego i Hermana Kon- czki towarzystwa, aż do jej ubezpiecze. go zjazdu dystylaLorów i gorzelników w nych.
stad ta; a do komitetu nadzorczego: Ś. p. nia hypotecznego, Ilastępuie nad spełnie- Moskwie stal'a się obecnie w mlnisterynm
Przemy.ł.
Ferdynanda Schiimma jako prezesa, Otto- niem formalnOllci przepisauych w przedmio- skarbu o uregulowanie taryf kolejowych
X Utworzona przy ministeryum skarou
Da Szwetysza, Tomasza Sudrę, Izraela Po- cie sprzedaży zalegającej nieruchomości- dla przewozu spirytusll z uwzględnieniem pod przewodnictwem r. t. Jermolowa, kolnańs kiego, Stauisława Rejmaua, Wilhel- a sprzedaż odbywa się bez wyroku sądo· intel'esów tak wytwórców, j"lk spożywców misya do spraw gorzelnictwa ma zbadać
ma Kerna, Karola Strenge'go, Reinholda wego - czuwa zwierzchność wydziału hy- o ustanowienie bezpośredniej komnnikacyi wszechstronuie kwestyę wzajemnego stoFinstra i Józefa Gampe.
potecznego. Jest tu więc wszelka gwaran- zakaukasko -czarnomorskiej dla taniego sunku wytw6rstwa, spożycia i wywozu
Ze składu tego nie żyją wszyscy człou cya legalności-i pewności, że przy szyb · przewozu spirytusu i o obniżenie tal'yfy spirytnsu w różnych miej scowościach, w
kowie pierwllzej dyrekcyi, dwaj pierwsi kiej i skróconej pl'ocedurze wywłaszcze- kolejowej dla przewozu kartoIIi.
związku z potrzebami rolniczerni tych
zastępcy dyrektorów i ze składu komitetu: nia, żadna samowoia dopuszczona być nie
X Wobec częstych kradzieży, spełnia miejscowości, tndzież zbadać sposoby p ~.
Sehlimm i Szwetysz.
może. Ustawa towarzystwa kredytowego nych na drogach telaznych, do rozpatrze- dzenia spil'ytusu z różnycb mało uży w01.Z powodu 20·1ecia istnienia instytucyi, m. Łodzi ciągle się jeszcze uzupełnia, bądź nia ministeryum komunikacyj będzie wkrót- nych produktów, kt6re mogły"Y za ,,"__,,'1''''~_~
zastanowimy się pokrótce nad główniej to instrukcyami, wypracowanemi przez ce wniesiony projekt organizacyi t. zw. zboże.
x lliniBteryum d6br ~.ń.twa ..
..łoi}
szemi fazami j.,j dzialałności tak przy za- władze towarzystwa, bądź dodatkowemi arteli wolnycb, dla pilnowania bagaty pa·
w Besarabii, tudzie. w guberniaeh nadwolioaJiakicb,
wiązku, jak i podczas później s zego I'OZ-' przepisami, wyjednanemi w drodze prawo- sażerskich Da liniach kolejowych.
wzorOW8
serownie,
dla
PUlgoto"Jwania
,.pekawoju.
dawczej-i jako prawo ściśle z praktyką
X Ogłoszono o otwarciu prawidłowego rino ll •
Przed6wszystkiem nalety zaznaczyć, że związane, już od chwili wprowadzenia go ruchu pasaiel'skiego i towarowego na dyKaemlo.la I przemysł drobny.
ustawa towarzystwa kredy towego m. Ło w życie uległo niejednokrotnym zmianom, stansle złotoustowsko- czelabińsklm kolei
X Na sesyi zgromadzenia rękawiczni
dzi opartlj. jest na doskonalem naszem pra- wywolanym potl'zebą ch wili, jak i wpro- samarsko-złotoustowskiej.
k6w wal'sza wskich obrano starszym cechu
X Z dniem 13 b. m., na wszystkich p. Feli ksa Schlagera, a podstarszym p.
wie hypotecznem z r . 18i8, według kt6re- wadzeniem refol'my sądowej do Króledrogach żelaznych skarbowych wprowa· Władysława Jnrczykowskiego .
go pożyczka towarzystwa zabezpieczoną stwa.
być winna hypotecznie na calej nierucho ·
Bernard B irencweig.
dzoną będzie nowa taryfa ulgowa z obniż
1Jbezpleozenla.
mości, mającej uregulowaną księgę wieczyką 50% dla nauczycieli szk"ł miejskich
X Wybitniejsi gorzelnicy gubernij : moi uczniów wyższycb i średnich zakładów skiewskiej, knrskiej i orłowskiej starają
sl4 i to w pierwszem miejscu Działu IV
naukowych, z której korzystać mogą nan- się o załotenie popieranego przez zarząd
wykazu hYJlotecznego i przed wpisami zamieszczonemi w Dziale
tegoż wykazu
czyciele raz na rok w czasie f.ryj letnicb akcyzowy towarzystwa wzajemnych ubez·
DZIAŁ PRZEMYSŁOWY.
i uczniowie w czasie fl!ryj letnich i świą pieczeń od ognia gorzelni, dystylarń, bro') Założyci.lami towau'8t"a kred,to"ego m.
tecznycb, wyłącznie tylko jadący w wago- warów i miodosytni.
Akcyza.
Łod.i byli: Karol S_heibl.r, Traugott, Grohman,
nach tl'zeciej klasy.
Wystawy.
JOzel P.szki ... i.. , J ak6b Peters, Perdynand
X .Nowosti" donoszą, że spodziewanem
X Z pozwoleuia Naj wyższego zniesiono
X Towarzystwo wyścigów konnych po8chlimm, Maksymiliau Lem,eber, Henr,k Schl ....
IIM', Karol Gehlig, Herman KODstAdt, Martin Ła jest pod wyższellie akcyzy od tytoniu do kordon i otwal'to granicę kraju Zakaspij- stanowiło nadal zaniecbać ul'ządzania wydwóch ru bli od puda.
oi, Wilh.lm GinBberg, Rafał /lach •.
skiego z Afganistanem i Pel'syą, tudzież staw rolniczo - przemysłowych w Warsza-
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Nadmienię przy tej sposobności,

że podatki u Wril·ya są bardzo duże, nikt
Wszakże nie narzeka na nie, nważając pła
eenie takowych za rzecz niezbęduą dla
rozwoju plemienia. Koszta oświetlenia tak
~ielkiej przestrzeni, urządzania nowych
SIedzib dla emigrantów, utrzymywania publicznych instytucyj, zajmujących się wykształceniem obywateli począwszy od szkółek dla dzieci. skończywszy ua Kolegium
UCzonych, gdzie bezustannie odbywają się
próby nowycb wynalazków mecba.nicznycb:
lo wszystko wymaga wielkich funduszów
państwowych. Dodać tu muszę zrobione
Ipostrzeżenie, które zdziwiło muie bardzo.
~V8pominałem, że wszelka praca, idąca. na
~~zYŚ~ [laństwa, spelniana jest przez
leci do wieku wstąpienia w ślnby maltańskie. Za tę pracę państwo placi znaczUJ.e drożej, niż to ma miejsce w Stanach
Zjednoczonych. Utrzymnją bowiem, źe ka·
~e dziecko, bez ró~uicy płci, po dojściu
? pełnołetności, czyli 110 wieku zawieraUJa małżeństwa, a więc i końca peryodu
pracy, wiuno mieć zasób, stal'czący na 1"e!il~ ż y cia. Bez względ u lIa niel'ó wność
:lJątku rodziców, wszystkie daieci jedna. owo odbywają służbę i jeduakowo bywa·
J~ platue zależnie od wieku i rodzaju pratl. Gdy rodzice lub kr~wni chcą zatrzy-

mać dzieckODa własne usługi:pracićmU:-władajaku nunogami, pl' óżue-wSZakżeoą, lecz wada uieuleczalua: brak sily woli.
funduszu taką sumę, byly moje wysiłki.
Wiedz bowiem, iż ła.cznoś~ między wolą
jaką rząd wyznacza dla dzieci, a suma ta
Skrzydła, jak wspominalem, dosięgały a siłą wrila nie dała -Się zaraz unormowaĆ
po skończonym terminie oddawana bywa do kolan I w stanie spoczynku tworzyły w piel'wszym pokoleniu. Po wyualezieniu
dziecku. Służba taka ma na celu z!lSzcze- bardzo ładny płaszczyk. Zrobione były jej, dziedziczona z ojca nil syna, zamieniła
pienie wśród og61n pojęcia równości; choć z piór olbl·tymich ptaków, licznie zamle- Bi~ w iustynkt, " dziecko naszej I'asy tak
więc można powiedzieć, że dzieci tworzą szkujących skały sąsiednie, koloru białego intuicyjnie wlada skrzydłami, jak chodzi
demokracyę, dorośli są arystokratami. Wy- czasami z czel'wonemi prążkamI. Skrzy· i mówi. Nie zastanowiłam się nad tem
tworne obejście i grzeczność IVrii-ya, szla- dła przymocowane są do ramion czlowie- dostatecznie zacbęcając cię do próbowania
chetność ich nczuć, brak rywalizacyi i 8er- ka moenemi cboć lekkiemi metalowemi pragnęłabym bowiem znaleźć w tobie to~
deczny stosunek rodzinuy, wszystko nada- sprężynkami; gdy są rozciągnięte, ramiona wal·zysza. Nie Zl"obig tego po raz drugi;
Je im cecby pl'awdziwego szlachectwa, o przechodzą przez otwory tworząc jakby zbyt drogie mi twoje życie. - Przy tych
J~k~m mal'zyć mogli. twól'cy rzeczypospo- dwie krzepkie p6dstawy. Za wzniesieniem słowach głos i Hpojrzeuie młodej Gy
ilteJ arystokratyczne).
ramion worek, umieszczony koło zwierzch- zmiękło i złagodniało, a ja uczulem się
niego ubrania, napełnia się powietrzem więcej przestl'aszouy, niż w chwili upadku.
ROZDZIAŁ XX.
i sluży do podtrzymywania Cli lego dala; Ponieważ już mowa o skrzydłacb, muszę
skrzydła i wOI'kowaty przyrząd silnie są wspomnieć o panującym w~l'ód Gy-ei zwyOd doia wspólnej wyr.ieczki z Tali'm mie- naładowane wl'i1em, a ciało pcbane pl'zez czajn, bal'dzo ładnym i dobl'ze mówiącym
wałem często jego wizyty. Chłopiec polu- uie zdaje się tracić lIa wadze. Budzo o uczucia.ch kobiet. Gy dOfJóki jest panbit muie bal'dzo, a ja mu piacilem wzaje- łatwo przyszlo mi wznie~ć się nad ziemię, Dl} nzywa skl'zydeł, towal'zyszy mężczy
mnością. W sIlmej rzeczy ponieważ chlo· a raczej trudno było przy rozwiniętycil znom w powietrznych wycieczkach, poszpiec nie miał jeszc~e lat d wunastu i nie skrzydłach, utrzymać się na ziemi, lecz po- cza się na ryzykowne wyprawy do stron
rozpoczął poważnycb studyów, któreOli tu tem zjawiały aię tl"Udności i niebezpieczeń- nieznanych: w siłe wzlotu i wdzięku m.
kończą wiek dziecinny, umysł mój pl'zeto stwo. Poprostu nie umiałem ruszyć skrzy- ch6w pl'zewyższa płeć brzydką . Od dnia
był doń więcej zbliżony, uiżeli do stal" dIarni, cbociaż uważany jestem w rodziu- ślubu wszak te nie używa ich wcale, doszych członków tej rasy, szczególniej Gs-ei, nym haju za bardzo zręcznego gimuasty- browolnie zawiesza nad łoźem małżeńskim,
a przedewszystkiem do Zee. Dzieci u Wrii-yu kil i plywam doskonale. 'l'n jednak byłem gdzie pozostają do chwili, aż węzeł mał
z całym ciężarem obowiązków nał o żonych niewolnikiem swych skrzydeł, nie ja niemi, żeński zostaje zerwany rozwodem lub
na nie, mniej są wesołe uiż Ilasze; lecz Ta!! lecz one milą kierowaly; a gdy po wysił- tlmierci4.
posiadał dziwnie wesoły humol', będący ku mię~ni zwiuąłem skrzydła, a balon wyGdy Zee łagodny wzrok spoczął Da moim
nieraz cechą charaktem liczonych Indzi pnścił zawarte w uim powietrze, spadłem obliczu, a ja zmieszałem się i wystraszyw starszym wieku. Tali znajdował w moim gwałtownie i byłbym sobie głowę roz- łem, obecny przy;tem Tali, ŻIlrtujący sobie
towarzystwie pl'zyjemno~ć, jakiej doznają stl'zaskal, gdyby nie obecność nczonej Zee, z mojego przerażenia, uwołał ze śmie
n nas dzieci w salonie z psem lub osłem. {na której to rozkaz przedsięwziąłem tę chem:
Pouczał mnie o zwyczajach swojej rasy pl'óbęl, ona bowiem podsun~ła mi 8woje
- Jeieli Tish nie może się nauczyć
jak dziecko uczy pieska służenia na dw6ch skrzydła, na które upadlem poprzestajllc władlll\ia Bkrzrdłam~ to ty Zee motesz
łapach. Chętnie poddawałem się tym pr6· na silnem stłuczeniu.
jednak dotrzymać mu towarzystwa &a"ie •
- Widzę, że dal'emne są twoje wysil ki- 8zaj,c s"oje.
bom, ale nie miałem pojętności pndla. Narazie zajmowala mnie wielce nliuka uży- za wyrokowała Zee - nie budowa. skrzydeł,
wauia sknydeł, któr6mi Lu każde dziecko . ani fizyczna organizacya są tego przyczy(D. c_ n.).
szą do publicznego

DZIENNIK

ŁODZKI.

ków wspólnej biesiady powstala myśl n- przyjęliby na siebie te obowilłZld bezpła- Osznstwo. Jeden zdrobniejs;;;
rzlłdzenla
zaimprowizowanych tańców _ tnie_
przemysłowców tntejszych od łat kilku
Myśl tę w mgnlenin loka prawie wprowaW końcn nadmienić musimy o bicin by- kupował węgle w składzie p- X. W odzono w wykonanIe, usunięto przy po- dla, zapadłym na księgososu,z, Inb innI) st.atnicb czasach zBuwatył, że węgla za wie_
mocy młodzleiy .toły biesiadne i puszczo- chorobę zakaźnl)_ Według przyjętego w po- le n niego wychwzl. Zaczął badat! przy_
DO się w tany_ Ochocza zabawa trwała wiecie zwyczaj n, bydlo takie zabijane by- czynę I okazało się, że w składzie mniej
parę godzin.
wa na mlejscn wypadku, przu umy'lnie odważano dlań węgla, niż wykazywano W
- Oloblate_ Onegdaj, na koncercie "Lu- wynajętych parobków; czynooścl Iwoich racbnnkach. Przemysłowiec tedy zwróci!
tni", w teatrze "Thalia" widzieliśmy trzech dokonyw~ją oni pod okiem specyalnego się do policyi, w obecności której zwatył
Jij_tl,..
.prawozdawców muzycznych pism war- komitetu, na czele którego stoi weterynarz, węgiel dostarczoDy mn ze składu i, gdy
X Niektórzy pszczelllrze gnbel'Dij połn szaw8klcb, pp_ K1eczyńskiego, Ciecbomskie- delegowany przez naczeloika powlatn na się przekonano, że I tym razem brakowa._
doiowych starajlł się o pozwolenie na zwo- go I PolióskiegoCzai trwania pomoru_ Wydatki na pokry- ło kilknset funtów węgla, sporządzouo odłanie podczas przyszłej zimy drnglego zja- Drzewo. Kilkn tntejszych właścl- cie kosztów zabijania chorego bydła, oraz powledni protok6ł i pocil)gnięlo pomysło
zdn pszczelarzy rusklcb.
cieli składów drzewa wy.lało w tych na . zwrot wartości jego wlaśclclelom, czer- wego składnika do odpowiedzialoogci 1&
dniach swoich agentów do guberni łom- pane Sił ze specyalnego fuuduszu, ntworzo- oszostwo.
łyósklej, celem poczynienia znaczniejszY'~h nego z opIat obowiąkowego ubezpieczania
- W sprawie kontrabandy. Czytamy w
zakupów drzewa opalowego_
bydła (po 1 kop_ od sztuki rocznie).
.Koryerze wal'szawskim": ~ \V norze 30i
urzędowe_
- Rzet bydła w powiecie. Od kllkn
tUr.
.Knryera" pomieściliśmy wlt\domość zŁomiesięcy sfery rządowe zajęte Sił kwestyą
- P. policmajster m_ Łodzi ogłasza, że dzl, It dnia 29 z_ m. strat pogl'auiezna
* Mlnisterynm spraw wewnętrznycb, zgo- uregulowanIa
I'zezi bydla, zarówno pod w biurze jego zlożono sola-weksel na sn- wykryla w fdbryce tamtejszej Edwarda
dnie z prośbIł m-~o zjazdn przedstawI- względem technicznym, jak i sanitarnym. mę rs. 300, wydany in blanco przez F. Heimana I skoufiskowała pl'zeszlo 71 pucielI roskich uliJu6w poprawclJell w roku Obecnie zblel'ane są matel'yały do wyja- Lenartowera; wla.4ciciel tego wekslu może dów zagl'anlcznych towarów jedwabnych!
1890, wniosło do rady państwa przedsta- gnienla sposobów bicia. zwierząt, opinia go odebl'ać w biurze p_ ,policmajstra, po weluianych przemycauych. Rzecz się miawienie co do niektórych ograniczeń wła władz mlejscowycb w tej kwestyl, oraz przedstawieniu odpowiednlegó świadectwa. la jak następuje: W rzeczywisto~ci, w8kndzy I'odzicielsklej w zastosowanIn do nie- szczegółowe sprawozdania ze stanu wszj'- Z aądu. Wydział drugi karny sądu tek fałszywej dennncyacyi, duia 29 wrzeletnicb, oddanych do osad poprawczych. stkicb bydłobójnl w paóstwie.
okręgowego piotrkowskiego podczas ka- śnia dokonano rewizyi w składzie p. H. i
Zamierzono wydać następujl)ce przepisy:
Mamy pl'zed sobą dane, dotyczące po- deucyi ostatniej w Łodzi, osądzll także zatrzymano 71 pudów tkaniuy bawełnia
1) zakłady poprawcze majl) prawo pomie- wiatu łódzkiego, z których dowiadujemy 8prawy, wynikłe z zaburzeń majowych. nej .Kembl'ik·, oieopatrzonej stemplem faszczać powierzonych im mocą wyroku są się, że w powiecie tutejszym znajduje się Podajemy poniżej wzmlauki sprawozdaw- brycznY lII , dla zbadania, skąd ta tkanina
dowego nleletnicb, stosownie do swego n- tylko jedna byilloliójnia, mianowicie w Zgie- cze o niektórych ze spraw tycb, wybitnlej- pochodzi. Duia zaś 31 z. m., z polecenia
znania, na czas do dojścia do pełnoletno rzu, zbudowana jeszcze w roku 1827 ko- szych.
towarzysza ministra skal'bu z dnia 14 (26)
ści u majstrów, w zakładach przemyslo- sztem 900 I·S. Urządzenie jej nie odpowiaNepo/llucen O,.iewalski, Wladysław Bn- I z. m., tkanina ta została panu H_ w całO"
wych, lub n rołuików, dla zajęć lub dla da obecnym wymaganiom ani tecbnicznym, kowiecki i Franciszek Michel oskarżeni ści zwrócona, ,.jako uznana za wyrób f4nauki, przy zwalnianiu małoletuicb, którzy ani zdrowotnym, wskutek czego zaproje- byli z art. 269 1 k_ k_ o gwałty nad ty- bryki roskiej, co 8twierdziły przedstawiadoszli do 18 lat wieku, przytnłkl mogą w ktowano bndowę nowej bydłob6jni, na któ- dami, o rozbicie wraz z tłumem szynku ne przez p. H . doknmenty i korespondeuimieniu I za zgodą takich wychowańców I'ą przeznaczono z funduszów miej kich 1'8. Rubiusteioa i 8ąsiednich, oraz ndział w ra- cya handlowa"_
zawierać z majstrami, gospodarzami łub 13,384 kop. 80. Budowę oddano przedsię- bun ku szynku Rubinsteina. Śledztwo są- Wizyta pijanego_ Onegdaj pijany X.,
zakladami pl-zemyslowemi umowy co do bierey prywatnemu, która rozpocznie się dowe stwiel'dzilo ndział w tych przestęp- zamieszkały w jednym z dom6w przy ulioddawania wycbowańców na naukI} na w roku przj'8zIYJII. Dochód z bicia zwie- stwach oskarżonych, ale nie w równej cy Dlugiej, zamiast do swego mieszkania
czas do dojścia do pelnoletności.
rząt w bydlobójni zgierskiej oddawany miene; podczas gdy OsiewIlIski i Buko- trafi I do sąsiadów_ Gdy służąca, otwiera* "SWillt" donosi, że minister ~praw jest w dzlel'żawę z Iicyta~yi na przeciąg wiecki pr~elVodniczyli tłumowi, który mię- jąca drzwi, pozuala go i uie chciala wpowewnętl'Znych wuiósł do rady pań stwa Jat trzech, 1\ obecnie dzierżawa ta przy- dzy iunemi calkowicie zniszczył uynk ścić, X. odtr'lcił służącą, wsztdł do mieprzedstawienie, dotyczące ograDlueola 11- nosi kasie miejskiej okolo 2,800 rs. rocz- i mieszkanie Itubinsteina, porozbijawszy tam sZkania, udał się do dl'ugiego pokoju i Z4e.wy na wsiacb_ W przedslawieniu tern nie. WedIng danych w'zędowych, w bydło- I rozgrabiwszy wszystko do tego stopnia, czął się rozbierać_ W mieszkaniu była,
zapl'ojektowane są kal'-y surowe na osoby, b(ljni tej zabij ano rocznie około 700 sztuk te poszkodowany obliczai straty na klika prócz slużącej, sama paui domu, która, nie
ntrzymnjące szynki I jednocześnie przyj- wołów, 900 krów, 1,800 cieląt, 2,400 0- tysięcy rubli, oskarż o ny Michel, nieletni, doczekawszy się męŻll, unala się byl& już
mujące zastawy, oraz wydające pożyczki wiec i blizko 4,000 sztuk trzody; od zabi- będąc przytem pijanym, należał tylko, jak na spoczyuek_ Usłyszawszy kogoś obcego
na zastaw przedmiotów osobom nIetrzeź cia jednej sztuki rogatego bydla dziel'ża- stwierdzili świadkowie, do tłumu burzycieli, zaczęla kl'zyczeć, a slużąca usiłowała pijawym, małoletnim i będącym pod opieką.
wca rzeźni pobiera po 75 kop., od wie- ale ndzial jego ograniczył sil) rozbiciem nego wyprowadzit!. Ten jeduak w żaden
. • Bez w.gJ~du, e.y epid... ia choJeryc.u w kra- prza 30 kop., od cielęcia 15 kop. ! od ow o w szynku okna. Sąd okręgowy wyni6s1 sposób wyjść nie cbciał, lecz poiożył się
JU na••y.. .opelnie "yguni. Jnb ni.. " roko cy 10 kop. Specyalnego nadzoru wetery- wyrok, skazojąq Osiewaiskiego i Buko- n.a kanapie, zagroziwszy slużącej, że jeśli
puyulym, przes caly .... tr".nl .. 11&"lgaeyi u naryjnego bydlobójnia nie posiada; bydlo wiec kiego, każdego na 1 rok do rot are- ' mu będzie przeszkadzala, to ją wyrzuci_
rzekach opla woyeh Kr6Je.twa Polakiego, utuymane ~d, oa WiJI .. Bogo i Narwi .I.cye ••• II.roo, przezuaczone na rzeź, poddawane jest 0- sztanckich z pozbawieniem praw, a Miche- Slużąca pobiegła po żonę X., któl'a dOlliez odpowiednio Ul'Zl}daODemi izb&mi, or•• poateruo· ględzinom lekarza miejskiego, który za la na 4 miesiące więzienia_
ro pl'zy pomocy swej siostry i stróża Śpi4ki Dadzorcze i ochrona e, t\ to wa".tko w cela, czynność tę nie pobier .. żadnego wynagroFranciszek Krajewski oskarżonJ' byl cego już męża przeuiosla do wb.snego
o1>y ulogi trato" i .tatU", lk1ad'j,e••i9 • lu · dzenia. Zarząd bydłobójui spoczywa cał- z art. 1358' k_ k. o to, że w przeddzień mieszkania.
dnoki ob"i, Pl1l1bywoj •••• miej.cowo'oi podej- M iłe stosunki. Dwie rodziny %alBie.
nau1rh
do Itanu &drow ~ ki, nie &awJok.ły kowicie w rękach dzierżawcy, żadoycb też zapl'zestauia robót w fabryce I. K. PoeplJ ... Ie. . W . ~ylll e.lu ."'"_ , nitarue lekarokie koszt6w kasa miejska uie ponosi z tego zuańskiego, podbul'Zał I'obotników do bez- szkale w jednym z domów przy ulicy Wól'lI ta o&""0l"'tę
• \f . , tlueh miaOlach I osodaeh powodu. Naprawa rzeźni dokonywaną by- robo cia_ Śledztwo sądowe zgodnie z oko- czańskiej, od dłuższego już czasu wio·
nad"" AJ.T' o,.. " miej.",wokiaeh. pololooych
w ~,ollku r",mj~d •• ..,od&IDi, lo b miaatami nadb ..e· wa w mia~ę potrzeby; o tatula reparacya • Iiczooaciaml, oplsaneml w akcie oskal'że- dą między sobą ciągle kł6tnie. Reszta
• ., 1111, j . ell od_e&.o.,l j ..t .byt "ielk., wres ..i. wypalIla w roku zeszłym I kosztowała 0- nia wykazało, że KI'ajewski aresztowany lokatorów, uiemal codzieunie zmuszouą jest
Ił PUUkLooh, kt,;r.....j
iDlejSle .o.... ni. dla kolo 760 rs.
zos'tal podczas roboty w fabryce z rozka- przypatl'ywać się scenom kłótni i bójek
teglugl, o .zew .adec ' OJo .... \d okr~gowy koWe wsilich, oddalonycb nieco od miast, zu p_ komisal'za polic, Stanisławskiego, swarliwych tych ludzi, którzy bez ceremomonika.yi. Na .tacyaeh "Diwoycb, U..,dI&Dych posiadającycb bydłobójllle, rzeź bydła do- któremu doniósł o podżeganiu robotników IIli, czy to w nocy, czy w dzień alarmują
... wynajętlch po.. i...... uiauh, 1111> ,w braku ich,
w barakach, specyalnio .budowaDycb, ma "najdo - kooywauą jest w spodób pierwotny. Wsze- przez Krajewskiego dyrektor Dobrzyński, dom caly. Ouegdaj o godzinie 10 wieczować oi9 Jekarz, tel.... I dw6eb olui,.yeb; w POD- lako włościanie l dwol'y rzadko biją gr ub- temu zaś zakomunikował tl)
wiadomość rem miłe te rodziny, uzbrojone w kije.
ktach .d .anitarDych D.dzorezy.b do .I10....y de- sze sztuki bydła w domu, Bprowa.dzając nadmajster Rothert, który się znowu o tem warzychwie i garnki, wystąpiły do walki
legowan.mo ofioyalikie u ..,du ko ..ooikaoyi ule- po większej czę~ci mięso wołowe z mia- dowiedział od jednego z majstrów. Podże- na kOI'ytarzu domu_ Ha.łl\s, kl'zyk i jęki
.y dodawać po jedny.. oolty.i. i d.. óch atr6ió",
ganie zasadzalo się na tem, że Krajewski spl'owadziły gromadę obcych, nawet z poa w potrzebie delegować .uuolk. sie.. okiego. sta_
Za... d pooternnk6" nadzorc.ych ..ajt obej .. ować
W TU$zyole I Konstantynowie, mlastecz- wszedlszy na jaden z warsztatów, pooie- bliskich dom6w. Bójka trwała blisko go.ołty.~ puy J!Omocy kilku mi ...kańców okoli•• - kacb, które stanowią poniekąd gł6wne pnn- waż z powodn nadmiernego halaso wowym dzinę i uśmierzono ją zaledwie, gdy ktoś
nleh. Urz,dzew. ataoyJ aanitarnyeh, w pomie....e.
wa.h wyoaj~t)ch Inb specyalny.h, dokonane bę<Wo kty haudlowe dla dośd rozległych okolic, olldzillle fabryki nie mógł byt! słyszanym, z dowcipnych, pl'zyniósł sikawkę do pole11:& koszt ministeryum komunikacyj, "'JIl&graua- biciem bydła trudnią się rzeźnicy, których zwracal uwagę robotnik6w na siebie jakie- wania nlic l zaczlłł z niej puszczać strunie zag lekarzy, felczeró"t służby, leczenie i ży w TIlszyule np. jest dziesięciu. Posiada- miś znakami, podskakiwaniem i pokazywa- mienie wody na bijącą się gromadę.
wienie chorych, zaopatrywanie ich w potrzebne ją oni dla rzezi szopy i pobierają od za- : oiem, że będzie gwizdał. Postępowanie to
.- o guzik. We.zoraj.raoo ba~iło aię w guziki
utensylia - dokona Bi~ na koazt a= gobtniaJ- biela sztuki rogatego byd!a po 30 kop Kl'aiewskiego miało mieć na celu podżega- k!l~u obłopców w JedneJ z pos.m przy nlicy D~nych.
••
.
o.
o'. 'J
•
gleJ. Jeden z uczestników zaba.wy za.brał guzik.
a od sztuki OlerogaCIzny, Cieląt I baranów Ole do zmowy_ Sąd wY0l6sł wyrok, ska- Koled> .....ema i zaezłl oeiekać. Po..kodow.ny
po 20 kop. Według danych, zebranych zujęcy Krajewskiego na 3 tygodnie are- wraz z resztl! towarzy8zy gry, puytrzymal oie..:
pl'Zez urzędy gminne, w 'I'uszynie zabijają szto.
mienoego partnera Ilowali".'y go ~a .ie.. i~, zarocznie okolo 1000 sztuk rogatego bydła
Gustaw MaJ'eranc wrn z 17 to warzy- dd, "u w gl,oW'~ doj g ł9 bo ą ran~ zelaznYM p~ł !
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ciklem. Zramony zemdlaŁ. co zobaczywszy chłopcy
1,300 sztuk OWIec, blisko 300 sztuk Cieląt szaml oskarżony hył z art. 269 k. k. rozpierzchli 8i~, oie zawiadomiwszy o wypadku ni. Lutnia" łódzka występows!a po raz I tylet trzody; w Konstantynowie zali do o rozbicie i zl'abowanie szynku Kopelowl- kogo_ Z rany ehło~ca obficie broczyła kre"., w hpierws7.y Pl'zed lIa~zą publicznością we 800 sztuk rogatęgo bydia, przeszlo 300 cza i innych pl'zy ulicy Gl6wnej. Do spra- lnzy ~tórej zna.le~ooo go dopiero w kilka gotlzin
ś . dkó
z który h po b6Jco. 1'rzeDle81Ono go po domu. gdzie z trodem
l 000 sZ.
tuk ow 'Ie C wy t ej.. wezw~no 24
'rodę na ealI'adzie koncertowej. Sal II te- sz t I~ k Cie lą t , od 900 - ,
. wla. W.
c kr .... za"'.. owano, mimo to wszakto poranionemu
atru ,,'fhalia" zapełnioną była słuchaczami I blISko 1,000 sztuk trzody. OględzlO grnb- tylko Jejen SU} nie stawIł. Śiedztwo są- ehłopen zagraża poważne oiebezpieezeń8two.
od dolu do góry. Parę lóż zajęli gośc ie szego bydla, przeznaczonego na rzeź, w'l'u- dowe, zgoduie z aktem oskarżenia, wj'kaza- . - Ogle~. ',!,czoraj, '! mie.. kania ,p, L, .przy 0warszawscy, członkowie ,,Lutni" warsza w- szynie dokonywa lekarz miejscowy bezpla- ło, że oskarżeni wraz z tłumem okolo 100 h~y Wld.ewlkleJ, .apahły 81~ firaokl. OgIeń 8tłnski~j, przybyli w ilości około 10 osób z tnie; tl:zoda ws.zak.ż~, cielęta i ba:any idą I IUd~i, .wliród kt~ryc~ zoajd.o~aly się k?bie- lIII~op~~~~aO~:"'PIJanego. Onegdaj wieczore.. , oa
prezesem towarzystwa, znanym Iitel'atem na rzell bez naJmDlPJszego zbadama przez ty I OIedorcstkl, zmszczyli I zrabowali do- barye..e około atawo przy fabryee p. Oeyera usiadł
1. A. Święcickim i dyrektorem Maszyó- lekarza, d w Konstantynowie oawet grub- szczętllie szyuk Kopelowicza i parę sąsie- jakid pijany człowiek i, straciwszy: równow~gę,
.kim na czele. Ocenę artystyczną kon- sze bydło nie jest poddawane ogiędzinom dnicb, udział przecież oskarżonych w prze- wpadl.do wody. '~yp&dek Bpoatrzegh natychlDla,t
powraoaJący z fabryk do domów I plJacertu znajdą czytelnicy we włdciwej ru- lekal'skim Z tego powodu w obu tych st"pstwie'był nierównomieroy kobiety np_ t robotDley,
nego "yJostah bez 8zwaukn.
bryce.
mieJscowOŚCiach, łatwo Jest o nabaWienIe korzystaląc ze sposobnOŚCI, tylko rab owa- Wypadek. Onegdaj wieczorem, p. J., zami ...·
Po koncercie lutnigci łódzcy z goś~mi się choroby, pochodzącej z mięsa uiezdro- ly. Usiłowania niektórych, by dowieść kały przy . ~li.y .Nawrot, CZy8ZCZ,~O ubronie .benzywarszawskimi, czlonkami towarzystwa łó wego bydlęcia. Następnie stan sanital'Dy swego alibi za pomocą. świadków nie do- o~, przy.bl"ył Sl~ zaoadto ~o .wl.ey, której pl.... . I
k
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.. l mień oan ł .. u rękaw Z&DI .. J . zdolał ogień alłudzkiego i zarJl'oszonemi osobami zebl'ali się ObU tyc h ID ias te cze k, clel(ll
wie ce ws u- plowa 7.1 y o pomy. uego a Ole lezu - mić r~k&w spalił Bi~ i poparzył mu dotkliwie rana skromną biesiadę w sali Grand-hotelu, tek odpa,lków z ubitego bydla, poroZl'zuca- tatu. Udział W przestępstwie dwu oskar- mi9:
.- NaJeChanie. , Wezoraj" na O~rnym-Ryoku, niepodczas której wzuoszono toasty za po- nycb w kilkn puotkacb. Nie trzeba tak- żOllyeh, Stanisława i Tomasza Stl'obiny,
myślność inaugurujl)cej swą działalność te zapominać że domorośli rzezacy uie po- nie został zeznaniami świadków stwier- Wiadomego oaowlska wozolea o.aJ~h.1 przechodzą'
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cego
~rz.z plae Józefa Garczynsklego, kt6ry do ~Lulni" łódzkiej i cieszącej się pięknym Sla aJą am wie tI wp' awy, ani nmleJę nozony.
ą
wym s WylO, s azuJlłcy Btał BI9 pod kooie i uleKł do'ć silny.. obrażenio..
rozwojem warszaWSkiej, wreszcie ua czdć ści w zabijaniu bydla-męcząje więc okl'o- oskarżonych Gustawa Majel'anca, Staui- głowy i pleców, oadto koło bryczki zgniotło mu
, .
'
kierowników "Lutni" warszawskiej i łódz pnie i dlugo. To też, władze gminne, slawa. Szymańskiego i J6zefa Łyka każde- lew, rękę,
- W .tudnl. Podezas naprawy s,t~dDl w Je~eJ
kiej oraz inicyatorów założenia ostatniej_ uzuając niedogodności z braku bydlobójnl, go na 2 i pół roku, Edwllrda Kołodziej.
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POB"YJ
przy
ulioy
PIOtrkowskieJ,
znaleZIono
Między przem6wieniami pl'zy tej okazyi mają ~l'ze sta"! ć
onleczoo., u o~y IC I s lego I . aZlmlel'za zczeclOs lego .IIZ. e- wczoraj garnek, w którym znajdow&ło Bi~ kilka
wyróżniały się prezesa. "Lutni" warszaw- ZebralI10m gmlDuym.
W fuszyllle za- go na ł I pół roku, a Bolesla wa RaJskle- robli mi edzianą monetl! 3 i 5·kopi.jkow~.
.
budowę
bydłob6jni z fuudu- go, Ignacego Kruszyńskiego, Zygmunta
- ~plollenl. ąnegd.j wiec"ore.m, dwaj !ze~imle '
I)rojektowano
skiej, który serdeczuie i gorąco zachęcal
lutnistów naszych do pracy i wytrwaloaci szów miasteczka' w Konstantynowie zd DI'ewoowicza Wojciecha. Kubiaka FI'Yde-, BzkoWI. od~rwah klódk~ n drZWI, d.stoll "9 .0&
· b f d ó
.'
k P l' k' - ŁkS l ' t k J(ór~ od blebzny w d. mo parterowym przy ull.Y
a przedstawicieli miejscowego społeczeń z powo d u bra k n'taklc
on usz IV,. z~mle- ry. II
et ICZ ę I
U lIsza.
y wes rza a W.cboduiej i zacz~li IV niej pl~drolVaó. OospoJarstwa do otoczeuia sympatyą, opieką i po- I'zono wyszukać prywatnego pl'zedslęblel'cę, kazdego na 1 rok-wszystkich do rot are- k9 niepros,onych gogci spo.trzegł jedeu z lok.toktó,'y podjąlby się wybudowania rzeźni 8ztanckich, z pozbawieniem praw s~czeg~i- ró.'v, który, ,.wol.'Yszy kilkn lu~~, do pomocy, za:
pierania młodego stowarzyszenia.
W mi1~j pogawędce zbiegło szybko pa- wlasuym kosztem, zaco otl'zymalby przy- uych. Pozostalych: Walent~go GWlaźdzlń- lIIIerzyl z1.od~l" nJąć. W Ch~I?, gdy, wezwaDl
'1' b"
.
. .
k"
St . ł
J " ki
8'
zgromadzili .,~ na obław~, ..eww.suowle WIdz,!",
rę godzin i nastąpiła chwila odjazdu go· WI ej po lel'aOla,. ~ Clą~U umowlonego cza- S. lego I
aUls aw~ .aslDs ~go ua
mle- że ich spostrzeżooo, wyd.sllli oi~ przez dymnik oa.
ści warszawskich, któny specyalnym po- sn, dochodu z biCIa zWierząt. Oba te pro · slp'cy bez pozbawIeOl" praw., ?traryllnnę d...,h, z którego zeskoczyli na sąsiedni bodynek,
ciągiem udali się do Koluszek na spotka- jekty przedstawiono do nznaia wladzom KruszyńskI} i Petronelę Maj na 8 miesię- Bk,d przedo~tail się,. skacz,!", .na co,"z ~ ..e ':'~
nie l'ociągu koryerskiego drogi wiedeń w)ższym. Co do nadzoru uad bydlobój- cy z pozbawieniem praw szczególnych, bo~owaUla I. ,dołah okryć .I~ IV Jedn'J z sąSle
skiej, aby rano powrócić do swych obo - niami i rzezią, to wladze gminne mają nll- a Maryaonę Szafirowicz na 4 miesiące wię- dOlch pose·YJ·
dzieję, że lekarze, pl'aktykujący IV obu zienia bez pozbawienia praw szczególuych.
wiązkowych zajęć.
W lonie pozostałych w sali uczestni- miasteczkach, w imię dobl'a powszecbnego , Obu Strobinów s'ld uniewinnił_
wie, npowatniając muzeum przemysłn l rolnietwa do korzystania w przyszłości z koucesyi udzielonej towarzystwn wyścigowe
mu. Mnzeum zaś przemysłu I rololctwa
ma zamiar korzystania z tej konce8yl, leca
dopiero w roku 1894, w którym projektnje urządzić wystawę ., obszerniejszym zakresie i 8zczególniej dla dzlalu przemysło
wego_
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DZIENNIK LODZKI.

- '''arazawa.

Towarzystwo o grod 11 i c li e rozesłało do swych członków odeZ Wił z prośbIł o zjednywanie nowych czlonków dla nmożl1wienia wzrostu i rozwojn
instytncyi. Towarzystwo pragnie urzeczywistnić w najbllt8zych czasach dwa projekty: ntworzyć mnzeum ogrodnicze I urą
dzić własny ogród.
Podniesiono projekt przedłutenia linii tramwajowej w Warszawie z placu
maranowskiego do cytadeli.
Muzeum etnograficzne w Warszawie otwarte będzie jnt z dniem 15 b.
m. Z pięcin 1&1, mieszczących wystawę,
trzy 81ł jnt zupełnie nrz,dzone.

Z CAŁEGO ŚWIATA.
",•• Nawrócenie. Do nzymu doniesioDo I
Peuli, te patrlarcba nestoryaóski i wielka
li .. ba nestorlanó" pnuzła n.. lono Ko'oiol.
htolickiego. Z_po"iedllane jest nawróceDie dal·
lIych kilknn ... tn tyBi~cI nestoryanów, prawdopodobnie "ioc wkrót,'e ta sekta, jedna z Daj• Iarszych, Iniknie .. pel nie.
••• Or. Grant, zDany astronom angielski,
profeBor uniwcrsyteta w Glasgowie, nmarl"
swoJem mid"i. rod,ionem, Granto"n-on Spey.
Urodzony w r. 18li·ym, aezo"c,a! na uniwerI)'tet w Londynie i w Parytn, a po ukończe
nin aladyó" napisal historyO astronomii fizycznej. Dzielo tu uka.alo aio w r. 1852, wzbadzilo powozachn, a".g~ i upewnilo antorowi
odraza pier"szorzodoe miejsce w świecie naakowym. Nastopnie wydał wespół zadmiralem
Smith lIómaczonie .A.tronomii popalarnej· Jakóba Araga, na którego wyklady "obserwBtoryDm pary.ldem uczQuo,aI, mianowany byl
członkiem
królewskiego towa"'yst"a astronomieznsgo i " r. 1859-ym otrzymał katedr~ astronomii w uniwersytecie w GI ...go .. ie. W r.
1883·cim "ydal katalog 6,415 gwiazd, l1iywany slale pnez astronomów. Liczne artyknly
dora Graota drnko"nne byly w angielskicb,
francuskich i niemieckich Bpecynlnycb pismach
astronomicznych.
Wynalazek . Dr. Sl SZDman • Monachinm, rodak nasi, wynalad nowy aparat. tak
Dazwany "uniwersalny commutaŁor" dla uprosI·
czenia elektroterapii. Koła lekarskie wró!~ no "emu wynalnko"i 'wieto, przyszłość.
Muz)kalna maszyna do 8zycla. We
Francyi "yoalezlono jakoby mas zyll~ do szycia
w pol,czeniQ z rortepianem. KnQ9ztowny "ielce
mecbanizm amieszczooy jest pod nim i w ten
sposób. grahc .on.t~ lub menaeta, motuB jednocześnie szyć bielizno czy lukule. Wynalazca
tego cudowoego lort.planu obliczyI. te wykononie jedncj opery Wagoera wyBtarczy do D•• ycia lukui damskiej. "alc z .FauBta" szyje
kaftonik flanelowy, intefmezzo z .Covallerii ruBtic .. ny· koftau na .. acie i t. d.
* Opera Mascagnl'ego. We Florencyi
odbyla .i~ próba generalna .Braci n . nI7.&u·
MascAgoi'ego. Olbrzymie powodzenie. Nowe
dtieło mistrza prze"yi8za zoaczoie .Cavalleri~·.

•*.

.*.
*.

TEATR I MUZYKA.
: W środę salę teatru • Thalia· przepelnili sluchacze, szczerze zainteresowani
pierwszym pnblicznym występem młodej,
łódzkiej .Lutni·. Wcale pokażny, bo okolo 9? członków lic zący zastęp śpiewaków,
w pierwszym zaraz numerze .Pieśń zgodyn Mozart'a i1owiódł, że niezbędna w muzyce zgoda i harmonia, pomimo niedawno
rozpoczętych studyów, nie jest. mu obcą·
A rzecz to niełat"a zwlas1.cza dła amatorów, z których bodaj czy l,olowie znane
są nuty, znaki i choćby elementarne tylko
zasady muzyk i, owej .mowy bogów·, któ ra jednak przy Dajmniejszem nieporozu
mieniu wykollawców w pie kieluy chaos
przejść może. W następnych nnmel'ach program u, zwłaszcza w .KUIIl i kuma" Moniuszki, .Jaw ol· ·, melodyi ludowej układu
Kuby ośmieleni i s~ rd ecz lle m zach ęceni
przyjęciem, dowiedli nam młodzi .lutniści ",
że nieobcą jest im sztuka cieniowania i,
co niełatwa, dobrze wymawiają wyrazy.
Nie możemy mieć surowych wymag.ail ~~
chóru, który pierwszy raz w tak Wielkiej
liczbie członków atak niedawno ześpiewojących się z 'sobą, występuje, z tego
Wszakże cośmy słyszeli ,

śmiało. możemy

wróżyć lódzki ~j .Lutni" coraz Większe ne.

polu muzyczoem powodzenie, ne. które dobre chęci czionków i 8umieunl\ praca ich
muzyczuego kierown ika, p. Niedzielskiego ,
w zupeiności zasługują.
.
W środowym koncercie wzię~a . udzlal
panua Marya Wąsowska, znana JUZ z poprzed nich swych występów IV Łodzi f~rtepianistka. Dwa lata temu zaznaczyliśmy
joż w szpaltach .Dziennika" wszy~lkie dodatnie str ony talentn artystki, dZiś dodajemy ty lko, że talent ten dojrze.l i zmężuial. W paunie W. powitaliśmy fortepianistkę pierwszej wody nietylko pod względem zupeluie skończonej techniki, ale zrozomienia uczocie. i prawdziwie 8l'tyslycznego te~peramentn. .Tuautella" Mo~zkowskiego i ,,Kołysanka"
zopenl\. W Interpretacy i panny W. były perłami śl'odowego koncertu. W polonezie Szopena Asdur, wolel iby:lmy mniej siły w części "ier\'( -

szej, nadnżycle jej bowiem nawet na pewno§6 uderzenia wpłynęlo ujemnie, za to
w "Trio" oktawy lewej ręki, tak pod
względe m czystości, jak zuakomitego cieniowania, wYBzły po mistrzowsku.
Solo"",, część wokaln.. reprezentowała
panna Aleksandra Dąbl'ow ska, artystka opery warszawskiej. W bardzo ubogim (Jod
względem artystycznym programie, panna
D. przedstawiła nam ;glos slluy wprawdzie,
ale niebardzo sympatycznem odznaczający
się brzmieniem. Co ważniejsza, jest to matery&! zupełnie jeszcze Buro wy, a bodaj
czy błędy, które wkradly się przy niefortnnnie widać odbywanych stndyach, dadzą
się kiedykolwiek poprawió. Dziwimy . i'l,
jak moie artystka warszawskiej opery nie
wiedzieć, że rozpoczętego trylu (jeżeli to
trylem nazwać było możua) nie wolno prze·
rywat dle. wzięcia oddechu, jak to panna
D. zrobiła dwe. razy w szopenowskim mazurku .Kochaj mnie". Równie elemeotarne
zasady dpiewu zabraniaj I} otywe.nle. dwóch
po sobie nBstępującycb portamentów, co
pannie D. kilkakrotnie zdal'zyło się w "S lowiczku" Moniuszki i w lIad program zagplewauej piosence "Marzę" 'fosli'ego . Nakoniec czujemy sili w obowiązku zaznaczyc!, że publiczność lódzke. jest wymagaj~C'ł i ma prl\wo. do tego, nietylko więc
al·tystce, ale nawet amatorkom uie radzimy pl'óbować zadowolić ją choćby dobrze
wykonanemi piosenkami, które tylko z powinszowaniem imienin cioci lub babci śpiewać motna.
8. Krz.
: Dziś w teatrze "Victoria" po cenach
zniżonych "Ptasznik z TYI'olu, operetka,
ciesząca się n nas najwi ~kszem powodzeuiem.
Jntro, je.k to już zapowi adaliśmy, po
raz piel' wszy odegranI} będzie nader inle·
resująca sztuka Augier'a, p. t. "Ubogie lwice". Sztuka ta nie schodzi dot~d z repertuaru sceny warszawskiej.
W niedziel ę wzuowionl} będzie znaua już
operetka MilIiickera, p. t." Wice-Admirai".

ność jest niezbędna.

Zapowiedziano kilk,\
projektów podatkowych, szczególnie obszernte wyłuszczono kwestyę reformy podatków, todziet reformll wyborczlł. O położeuiu zewoętl"Zoem nie wspomniano.
8 er II n, 9 I ·Istopa d a . • N ordd • Ał g. Zł~"
-.; .
zapowiada ustąpienie generała Schweinitza
ze stanowiska posła w Petersborgu w koń cn bieżAcego lub w pocz-tkn przyszlego ro..
.
.
..
.
ku. Następca Jegll Jeszcze Ule wyznaczony.
Berlin, 8 listopada. AgltMyl\ w poludniowych Niemczech przeciw reformie wojk"
S owej w.zmaga .Slę·
..
.
Olomunlec! 8 listopada. pZls.l&) odbyl SIę
wybór arcybiskupa olomuDlecklego. W dmgiem głosowaniu wybrany ks. Teodor Kohn,
kanclerz kapituły Wybór ten wy wolał powszech Ile zdumie~le.
Paryż , 9 listopada. (Ag. póło.). Skutkiem
wybuchu bomby w komisal'yaci e ~policyjnym nl\ roe de Bons e nfants zginAły czte. d
.
~ l ' QI ~
ry oso by, Je 011 r&IJIOlla .01 er"" Dle.
Paryż, 9 Iisto~ada. (Ag. półu.). W izbie
deputowanych wszczęto dyskusyę oad wybuchem. Obwiniano powszechuie rząd o
słoboŚć.
Prfze3 gabinetn Loubet odwladczyi, iż rząd okarze Ilielitościwie winowajców, którzy tak barbal'zyńskich dopuszczajlł się występków, i npraszał wszystkich
11I'awych obywateli k raju, aby przeciw-

I .

działali

występnym prądom. Ferrouł 0świadcza, że soqali~ci nie mają nic wspól-

nego

Z

anarchistami.

Izba ogromną wię-

kszością uchwaliła rezolncyę,

wyrażająCIł I

3

L I C YT

A C Y E.
Z.n~ dObr p'd,tw. gub. In .. alskiej i łomiyńskiej "ilu..., li; w niiej o.n....onych mi.jlCow,,"
'ciach l termin...h QIlbf"a6 li§ będ~ lic~cle no.
~p~e~a~ dne!,a s !e~Dlct".. gub. lu"alskiej Iłom·
syn.kiej, a mlADO"ICle:
dnia 17 listopad. r. b. w nrzłui. dObr pdIt". " Suwałkach, z lełDictwa .uwalBkiego, od
IDmJ: u,oU? rs.;
.
.
dnia 17 li.topad~ r. b., w ~&glItraete m. ~r.n,
pow. maryampolakiego, z le4Dletwa BzlADow.kiego,
od mmy 19,:110 rB.;
dnia 21 li.topada r. b., w DrZ§dsie gminnym !"
OB.d,i. Poniomonie, po". maryampollokiego, .1e4nlet"a ulauomki.go, od Bumy 3,832 n.
Dnia lł liatopada r. b, w aiedloekiej rr.llsie gu_
beroialnej dobroc.ynności public,uej, odbęd&ie .i~
lieyt,ol" na dOBtawę w roku 1893 ZOp ..IO" .,w~oki i rOiDy.eb prz~iotów ~a ueito.li: )lloryj.k!sg!' w m. S!edleach, zydO"B~~? l ochrony dla
~~óe~~. Wl lnADla rzymsko - kawh. ·legO. Wadyum
Dnia U liltop. da r. b_, w utabie twierdzl lwugrOd, ~dbOd.i. Bi~ lieTŁa•.ya n•. dosta .. ę. w ~oku
1893 ml§8a dla wOj~k I mlea.kaneOw W Ilo'.1 do
12,000 pudOw rocZDla, od e.ny 3 rs. 20 kop. za pud.
Wadynm 4000 li.
""",.,;,.........' """'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''...
TELEGRAMY GIEŁDOWE.
Gieł da Warszawska •
Zapłacono

Z. wlklle krótkoter.l.owe
... Berlio .a 100 <nr. . . .
.... Londrn sa l Ł. . . . .
ua P":"l' sa 100 fr.. . . .
na WIedeń ., 100 li. .
Ż~ano z k06com g'ełdy
. z~ p•.pler~ pds"".w.
Listy lik'!ldaoYjn. Kr. P~L dro~.
Ruska po.yeaka w.cbodU1~ . .
łO/o poi. wewn.
.. . .
Liltl ... t. siem. Serli , dllŹe .
."
.,
n. lil małe.
LiBty .ut. m. War••. Ser. l. .
Lia'l ~t. m."Łow lieryi

49.80
10.11
400.55

4.990

SG.IO

84.95

9.0g

łO.42'/.

I

oburzenie z powodu wypadku i zanfanie w.
energiA i surowość rz-du.
99.10
S8.75
~.."
1 :3.103.Paryz, 9 listopada. (Ag. pól n.). Kolu'
95.26
95.mila pulkowoika Doddsa zdobyla Kanę po
10250 10'2.60
nporczywej obronie ze strony niepr1lyja100HO
102 16
ciela.
102.102.101.30 101.50
Londyn, 7 listopada. Totejsi robolnicy
101.budowlani w liczbie 100,000 postanowili
fi
10030
od dzisiaj pracowl\ć tylko 8 godzin dziennie."
Ul
lOO. ~O
Bruksela, 9 listopada. (Ag. p6In.). Wiele
Giełda Berlińska.
grnp robotniczych, w liczbie których byli
. .
200.50
także robotuicy prowincyonalni, przeciągalo Bankno~y mlkie &ar..
"
"na dO!łtawę· . 200.75
200.50
wczoraj ulicami miasta, §plewając marsy· Dynonw
prl"atu. . . . . • 2'/,°/,
2'/.'/.
liankIl i wolajlłc: .Niech żyje glosowanie
powszechnel" Na drodze, którą przejeż
dżał król na otwarcie pal'iamentu, i wokos
licy gmachu staly masy łudu. Gwardya
MONBTY i BANKNOTY
obywatelska u trzymy wała porządek.
Not. ulZ§d.
nieun.
Rzym, 8 listopada. Z ministl'ó w wybra- KOPODY eeLae
Ateny, 9 listopada. (Ag. półll. ). Jego
163'/.
161'/,
Harki
nieUlieelde
Cesarsk a Wysokość Cesar'zewicz Następca ni: Giolltti, Brin, gen. Pelloux, Booacci,
Austryackie banlwoty
FinocWaro
Apl'iłe,
Genala.
Wybrani
da'l'ronu udał się dziś do Koryntu w towaFranki
lej: Cl'ispi, Zauardelll, Rndioi, Cołombo;
rzystwie księcia Jerzego greckiego.
Włedeń, 8 listopada. (Ag. półu . ). Wedlug ten ostatni w Medyolanie. Przepadli: przeOZIEKNA STATYSTYKA LUDNO$CI.
informacyi z ministeryum spraw zagranicz- wódca radykalistów Cavallotti I Canzio,
Z.. arll w dniu 8 li.topada:
nycb, przy pl'zejeździe pl'zez Wiedeń WI'''- zi~6 Garibaldiego. W Rzymie wybl'aoy
Katolloy:
D.ieci do lat 16·la lllliiuło'. .. tou
c ającego z Aten Jego Cesarskiej Wysoko- Barzilali wbrew agitacyi skrajnych żywio
Ii~.bi~ eblopcó'! l, dzieWCltt - , doroałYeD ł. '"
ści Cesarzewicza Następcy 'fronu, zam ie- łów, które chciały oball~ g o za zbliżenie tej liczbIe mezezlan 2, toluet 2, a mianowicie:
rzonem jest urządzenie szeregu uroczysto- się do stronnictwa rządowego.
Harein Gibki, lat 32, HarY'Dll& Klnsb, lat 27
New-York, 9 listopada. (Ag. półn.). Przy Antonin. Szymańska, lat 37, Wawnynieo Woźniak:
ści na d worze tutejszym. Progl'am tych
lat 57.
uroczystości olożony będzia jednak dopiero wybol'ach ua prezydenta Onil Cleveland
Ew.nglelloy: Dzieci do lat 15-tu &marlo 6 w tej
wtedy, gdy stanie się wiadomem, który zwyciężył w stanie newyorskim I w wielu
liolb!" . cb~opeó,! 3, dziewcz,t 3, dorosłych 2,
dzień Jego Cesal'ska Wysokość Cesarzewicz innych stal1ach.
w tej liczbie męzczyzu 2, kobiet - , a mianowicie:
Następca Trono obierze na przyjazd do
Ferdynand D..ler, łat 48, JulillM; Tefoil, lat 68.
Starozako •• ł. Dzieci do łat 15-t" smarlo l, " tej
Wiednia.
liczbie
ohłopcó" 1, W ..... złt l. (oroBlych l,
O
statnie
wiadomości
handlowe.
Wiedeń, 9 listopada. (Ag. półn .). Jego
w tej licxbie mpcsyzu - , kobiet - , a mianowicie:
Cesarska Wysokoś6 Cesarzewicz Następca
Wanz.wa, 9-go listopM&. Wek.l ~ k rllt. terlo. Da:
...Uehlwa zawarte .. dnin 7 listopad •.
'l'ro nu, podczas pobytu swego w Wiedniu, Borlin (~d.) 49.80,82'/.,85, 87'(" 90, 95:kup.; LoDEW"ulelic}: Antoni Kuczewaki • Annt Piet rak.
jako goŚĆ cesarzl\ Franciszka Józefa, be,- dyn (3 m.) - - - kup.; Pary. (10 d.) - - IVled.6 (8 d.) - - - kup.; ł'(. listy lidzie zamieszkiwał w Bnr~u. Na cześć Je- knp.;
LISTA PRZYJEZDNYCH.
k"idacyjne KrOleBt"a Pollkie"o dnie 99.10 i~ ,
go Cesarskiej Wysokości Cesarzewicza Na· -.- kup.; tal<ioi małe 98.85 i,d., -. - kup.;
Graad Hotel. W. SchrMer Z Bremy, J. Woronow
%
stępcy TI'ollu dany będzie w nie!iziel ę wial- 5
rneka poiyozk. wBchodni. U-ej emiayi 103.00 z lloskwy, G. Werner z Toma.szowa., Snrowicz,
ki obiad galowy. Do przejazdu pr~e z Au- iąd., -.- .kup., m·ej emisyi 105.00 ąd., .Rauch, Eisenberg, Jelenkiewiu z Wu... wy.
Hotel lIante.lI'al. Rappaport. Gorb,.. wiez, Dł
.kup.; 5'/0 obligi b..nlm ul...h.ekiego -~
s~ryę c~s~rz oddał d? rozporząd.zeDl!\ Jego
itd., - .-k.; 5'/0 moka pożywa premiowa • IBM r. browska li Charkowa.. Hitke oz Warszawy, Hlawacz
,Cesal'skl~J Wy~okoścl Ces~rzewlcza ~astEf l-ej emisyi - .- i'!<l, -.- kup.; WM ~ 1866 r. • Ledacn, Lublin z Berlina, UllZyńBka • Petersburpcy Tro~u pOCIąg. ~worskl, który WYJedZie II~j 8m. - . - Żqd.., - .- kup.; 6"1. poi, wewn vtrzua ga, Seman li Somowc&.
Hotel VictorIa. J. Stołtgiewiez, M. Jeleokiewiez,
Beryi l-ej -. '- iłJ., -.- kup~ tika. seryi ID-ej
ku graOlcy włoskieJ.
ląd., - . - kup.; 5°'. liaty zastawu e s ielllskle J. Klecz16ski, DtbrowBka z War.....y. F. Ki~te1Pete~sburg, 9" li.stoj1a~a. (Ag. P?ł~.). 95.25
/·ej dm 102.50 itd., - .- kup.; takie. mai. man Z Wardan, Lange z Wlyuia.
"Ru sklJ I~w aUd PIK ze, ze tlo.wódca I cla- - .- .,d., -.- knp., takiei lI"j .eryi - . - 'ąd.,
Hotel Polski. Ł~kawBki z I'abi.nie, Wierzbowski,
ło oficer~kle pułku kekshol.msklego proszą m·ej l8lyi male 102.10 iąd., 101.90, 95 kup., KośmińBki z W.rsza",., Zgl.ezewski • Z..~by,
Maslo
z Sieradza, Fijillowsk. z R&domi., Selde·
V
..
j
seryi
-.żą<I.,
.
kap.;
;%
listy
..
stawne
wszystkich, którzy.sluzyl! od 1'. 1878 go
m,nu z Częstochowy, Pauer z Ki k, J ablkow.ki z
IV p~łku, o pl'zyb'ycle na obrzęd śl ubn y miasta Wan ..... l-aj seryi 102.00 tłd., -.- kup .•
U-ej seryi 102 00 ł~d . - .- kup., III-ej •• ryj 10200 Pms'yuo"ic, Ruske se Zduńskiej Woli.
córki ~u!ku Maryl Konstantyn6.w.ny K~k s iąd., -.- kup.: IV-ej seryi 101.6v itd.; V-ei
holmsklej ~ kometem pulku ~zlumskl ego •eryi 101.30 żąd, 101.10,15 kup, VI-ej seryi 101.30
Rozkład jazdy pociągów •
dl'ago~ów Szlemel·~D.' d. 4-go lrs~op~~a w iąd., -.- kup.; 50' 0 obligi miasta Wo.n ....y
PRZYCHODZł
cerkWI warszawskiej aleksandrYjskieJ cy- dużo -.- i~ .. -0 . - kup; takioi mai. -._
ląd., -.- kup.; 5 t Ii.ty .astawne mi... ta Łodzi
Ł ó D Ź - - Godzloy I .Iaaty
tad~!i.
.
I aeryi -.- 1,d., h-ej seryi -.- i'l'i., lil-ej seWIed eń, 8 hstopada.
(Ag. pó.łn.). Am- ryi -.- iąd. , -.- knp., IV-ej seryi -.- łąd.,
1/011 8112191421 4/461 8 1 ~81 101"6
basadoI' ruski przy .d worze t~teJszy~ hl'. -.- kup.; 6u/ o IiBly saatawoe mi .. t. K.·
IiBza
.żąd~ tnkież miasta Lnblina -.- ąd.,
Łoban~w - RoSt.II":S~1 powl'ócll tu~aJ .po taki.ż mi•• t. Płooka - .- 'td.; 6'10 liaty .aBta"08
ODCHODZł
uplywle trzymies i ęcznego urlopu I miał wileńBki. -.- ląd.; 5% takież - . - *ąd. , - .- k.
Godziny 1.1lIty
Ł Ó D Ź
dlugą kon ferencyę z br. Kalno kym .
J)Yf:lkouto: Berliu 4 Q;," {,ollll ,U 3"'1)' P,uli 21/, ·t~.
/ 5/ł31 7/151 1/201 610:11 9/50
WIedeń , 8 listopada. W~zol'aj hl'. Sze.- Wiedeń 4,°/., Petenańrg 4 1/, '1/.. WarŁo'd kU,Jonll I
PRZYCHODZ4
p~ry zloiył ces.ar~owi dymisJę. cał~go ga- potrąceniem ~ o/.. : Unr.y Z&lJł,Ą,W06 .ielulJkie 180. 8
w.."". I i li 50.1, f.od.1 10.5. Ii.., likwidacYine
blUetu. P I,zewlduJI} powszec.bnle, ze .osta- 166.8. poty ••• , p.. mi o ... l 153.1. fi 73.9
Kolnszki . .
teczna decyzya monarsza Dle nastąpi tak
6 48/8 18/2 32/7i7/ tJO'l
War",wI, 9·go liawp.ds. '1'arg Da placu Witko
Skierni.wi...
8 05
4 38 8 (2 427
prędko.
.
.
.kiego. P8ZeW~łI 810 ... {d. - - - , patra i dobrA Warsz&wa •
10 10
650 iD 30 600
PelIt, 9 .lIstopada .. (Ag: póln.). I?ym lsya. - - - , bi .. t. 630-54'} "yboro ... - - - . tyt, Al.ksaodrów.
128
9
iO
128
"yboro". 460-490, 'tedui. - - - .•udli ... -całego gablU~tu węgierskiego. ~1·~YJęta.
- -, j~~Jim ie6 "l I ~t) nt;cl. - - - , OWiÓ8270- PiotrkOw.
930 351
IUO
. Pesz!, 9 .lrstupad~. N!1 dZlslelszem p~ 315, gryka. - - - . rzepik letni - . siltlow.) _ Graniea •
215 9 U
"3'
SiedzeniU sejmu węgierskiego prezes gabl- - I rzepa.k raps s {m. - - - . grMb polut - SOSBowice..
3 00 9 ~1I
450
netu, hr. Szapal'y, ośwla~czyl: Rząd przy- - • cukrow, - - (Mola. - - I.tl kOU6.!
Tomuzów
1038
HB
gotowy wal zaprowadzenie ogólnych me- .kina jaglau& - - - . olej r.ev.Jww, - lnia ny - - 1.8. po.J., k&rtJfte - - - Soli. ko: Bzin. • •
225
11 110
tr~k cy~ilnych , recepcyę wyznania ży dow r_.
IwangrOd t l wan.
557
1021
skiego I ogólną swob odę wyzna? Koro.na
Dowieziollo pl'!7;'-uiol' 200, t,rt... 800, jeC:&lUIp.UJ.
Dąbrowa. (D~b.
8 ~.
116
od!Dówiia zgody . na powszechnie obo\~II} - , 0..,8& 600, "roch,. p 'll neg '.) '2) kur~y
Pe
....
burg
Wiru 1101. 9-go listopada. Oko .. iŁ&. Hurt .•kl,,1.
znJące śluby cywrIne, dlatego cały gablUet
11
03
Moskwa
podał się do dy.misyi, k.tóra IT d. 6-y.m b. za wiadro 100': 1l.v3 bmtto z pot~. . 2'/.. 10.81
netto be. potrąc.; Z~ 78": 8.60' brutw • potr. 20,., Wied.ń .
705
4,33
m. zostale. p",zYJęt~. Sejm odroczyi SU} az 8.43'
Delto bez potrą.. .yuki za "iadro 100': KrakOw .
7 10
do utworzenIa gabrnetu.
11.18 brutto z potrąc. 2'/0' lłJ.9O netto b•• Wrocław .
7
10
1
9 t9
Ber!in, ~ listopada .. Dzisiaj nastąpiło 0- potrąc., •• 78": 8.72 bmtto z potr~. 2'/0, 8.5\'
Berlin
.
.
625
650
6125
uetw
bez
potr.
twa!'cle seJ',Du p.rusklego. Mo.wa tr~nowa
1
stWierdza, ze l:'blegly ~'ok skon czy! SIE) d~.
UWAGA. C7fr1 oll8acsoue grubuym drnki. .
ficytem w sumie 42 mIli onów. Połepszeula
"1rloi'lit ..... od cod.zin1 6-ej wi ....rem do
rychlego oczeki wa 6 niepodobna. OszczędtWnl 6~ raDO.
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DZIENNIK LÓDZKI.

o
Teatr
piątek,

z

E

N

I

A.

Łódzki. I~:~~~~~~~~'I~~~~~~~~~~~I Pracownia Chemiczna

VICTORI A.
W

s

o

Ł

G

li 252.

D~ ~

Glów ny Skla d

Zakładów Żyrardowskich

dnia 11 listopada

Ptasznik zTyrol

(Der VogeJbandler).
Opera komiczna w 3 aktach. 1iłO,WAI~
Westa i Helda, muzyka Karola.
Millockera.
Przekład C. Danielew~kiego.
(Grana 150 razy w Wiedniu
w teatrze "An der Wien").

w

Ło d zi.

ulica P iot rko,wSk B IW r. 249 (6 n owy) . dom
POLECA

L.

EUGEBAUERA

~ I{Spee;,.ale,ołł, bada.nie i ocqBsezanie w6d.

własny

przemIałowych

i higionielUl,eh).
Wykoeywa'
a.allzy I ."wladeze.la ... kowe.
2297-6-1

.

Wyr oby płócienne, pończosznicze, damską
i męzką bieliznę. W ielki wybór materyałów
meblowych, pl uszów, :firanek. Kołdry w atowe, jedwabne, wełniane i bawełniane.
BARCHANY.

UNDA

znalazca raczy go 110w tutejszym magistracie.
2298

_ _ NA. ,Ź~D;\NIE SZCZEGÓ.łJOWE CENNIKI. _ _

elegancko ' w,ehowany z
pOlZnlrojo
do cbło~c.,kOw.
"Walenty" do adm. DZlennika. 'VaRn. ki do
2308- 1~~JEJEXX)()()()()(K:)()()(.c.clClOlOlOlOoo~1
dacyą, realista,
nądnym domu

umo"".

~~i~~~~I:!lcr~!n:~:

]{-::E::!:w!~~a~:o~n~~:~;

ł. leewrie koul. i psy i ńclsie1a pO"'LdJlmacl onl~v
w katdym ez&lli•• ha"idłowe i

bm.

ko~ uLl~:!~~~:~:·I'Wtk1.
BUWIA

.'~::J0i' i.:!!~~l } ~~~~;:"o'rg~
- Kalosze gumowe
Petersb urskie po cenich fabrycznych,
poleca
FILIA warsZlwl kleJ fab ry ki OBUWIA

N. LEISERMlN,

ang=

i pri-

opery w Moskwie

panny Olgi Ber ghi
ze wsp~łu~ziałem wirtuoza skrzypka

W. L U B L I N A .
J.

W

Hlavać Z

OPp. c. ISiY~~~~~~!. &149-~ Oł
A.. _

_______ ____________ _ _

Droga Żelazna Fabryczno-

tódzka.

Orukarnia"Oziennika Łódzkiego"

otwartą będzie

obrachunkowe dla robotników
( p uc~eTHbI.

IH •• ")

podług

naJ nowlle,o wzor", zatwierdzonego przez P i otrkowsk ą Kom l·
d• • praw fab ryoznyoh, z prz epl.. ml porząd ki w e wn ę trznego n.r·
.alne.1 (zatwi.rdz ..... 1 przez Inlpekt. r a Fabryczaego) lub włas n eai fa bryki i wykonywa takowe szybko I po cenlo umlar kowane/.

In

w dniu 1 lutego 1893 r. w Warszawie

Krakowskie

Przed m leś.cie

G. Pecanowski.

23JO-

Dowody za Nr. Nr. 5570, 12113
I1IUI J:ódzkiej wat:s z. akc.
towarzyJJtwa pozycz,kovego na zastaw ruchomości , przy
ulicy Zacb odniej Nr. 55/31, zagi nął.
Zastrzeżenie zrobione.
U 11-3

Skradziono paszport,
wydauy z gminy Bidoszewice, powiatu rawskiego, na im ię Szajnl\li
Lowlńskiej.
2309- - ZGUBIONO

kartę

pobytu,

"Dziennika Łódzkiego"
, w
Pasaż

Ł ODZI,

JIIeyera Nr. 9 (no wy),

przyjmnje wszelkie roboty drukarskie, a mianowici e:
ksllltkowe l tlbelaryt zae, oraz blllłklety, eyrkullrze,
raeblalll, .e.oru.a, za,roszellla, adresy, bilety Wizyto·
we, alsze i t. p., kt6rll wykonywa starannie, na czas
oznaczony i po mo żliwie umiarkowanej cenie.
P osiada na sk ładzie: przepisy o praey lI&loletlleb,
kslllikl rabryezle (zatwierdzone przez Insp. Fabrycz.
n ą):
u,lsywu II .oroslytb I .&loletlleb robot.IU",
I do zlpl fwula kar, szellity do u plSYWIDla wypadU" w rallryee, ksllltkl I dflkl, slliąee dła sądów pokoJI I s_lollyell, UÓlll t Zellla do weksli i t. p.

.0

Nr. 66.

Bliższych !Szczeg6ł6w

udziela kancela rya Muzeum.
Zamiejscowi wystawcy mogą okazy swe wysyłać pod
adresem Komitetu Wystawy, który zajmie się ustawieniem,
i odesłaniem po skończeni n wystawy.
2239-3

Tabela
w pierwszym dniu

wygra""y~lł

ciągnienia

IV klasy 159 loteryi
Dnia 9 listopada 1892 1'.

klasyczn~j.

""grane: Bs. 10,000 " 11645, II. !,ooo ,. 3164. li. 1,600 " 10312, po r s
600 no lili 21ł.80 22761, po n. 300 Da li" 1738 6432 7129 9637 119'24 13990
1~186 16428 18830 22852, po n. 90 na lili 338 U34 2886 3364 3580 373~ ł013
4,298 4502 6091 5530 5893 5898 64577532 8696 ~9 9795 1116ł 11878 11912 13032
131117 13605 13680 137~0 UI48 16764 17207 17911 21951 22575 22960.
GłOwue

Po rs. 75

DJtU!tlRKIl

~.

WGmachuM
uzeumPrzemysłu i Bolnictwa

w ladzl, Pasat Meyera Nr. 9 (n.wy) ,
przyJ. uJe o bl ł a lu nkl na

książeczki

_

Wystawa skór i wyroDów Z~ skóry

Petersbul'

ul. Piotrkowlka li 45, ceny umj~~\~~'2\1~:~=-~=-J
De, etale.
•

~.-..-......-..-..-..-..-.

~~~~~~~~~~

wygrały

1IiXt.

11115« 336'2
8837 6439 9680 11"913080 1481~ 163" 178i7 19597121512 23239
189 59 MOI
58 75 980'2
58
90
31
47
9819725 21616 23306
250 92 69 M07 Gi021 86
401151313146
91
9917907
39
n 29
631610
13 36 8515
5111603
96
9616U8
1819\14021745
58
68 1812 3510 79 42 75
83
2313'lOł lł96216551
32
65
75
67
73 38 136514 6815 92 9921
36
5
72 16600
93 202ł22J803
78
30719i2 89 ~O 648634
7811779
1016093
218084
70
723422
401 873638 47 31 40 l000ł
90
1115115
7118177
79
8
16 U47 62 55660ł 42
811831
62
J6 1678918201 20301
98
65 90 76 61 2 8736
23
59
71
23 168~8 18308
7821957
772203 83 947056 4J
74
91
74
Yl
79
J8
86 22000
578 8\3768 95 71 55101081193216380 1520116900
87
89
16
64124,27 68 6660 7122 6ł 10"...37
~6
89
50
6
9120412
73
4ti 89 705748 '6 8628
~8
47 lM38 15301
9 ~8M5 20500 22H6
53 98 9~ 87 53 3810322
72
40
9
59
uÓ
47
M
66 251 3860 5879 75 52
73
76
50
15 17074
81
68 88
68 2039015922 86 88
87
81
64
46
8618686
6H2207
706 25
5 .172748963 IOł27 12045
91 15UO 1713818773
97
51
5S 404069 767367 7 10548
5613502
1817203
792066 2-2327
5
62 756009 31 97 10602 12130
42
19
15 18805
74
62
67 77 86 11 4A 9OłO
45123"
70
46
20
192073222402
806 26"l5 4108 Ił 7609 43
66
58
93 15558
57
"O 20806
13
26 61 76 62 359112
72 1211 7 13778 1561tl 173U
98
37
i6
28 71 4250 88 i5 1310750
40
87
63
33 18942
3822511
61 2706 ł364lil07 55 20
72
62 13818
82
3919003
66
29
9O'l
7 HU 50 71 7210818
70
24 15703
74
3620961
68
10 374712 8776019218
63 12517
M
55
96
ł5 21029
94
łł 78 23 S2U
89 ł7
79
31
50
9217420 19164
3422676
103621!67 33 łO 7766 930ł
9ł 12716 1393915906
46
52111822734
1I0i 2922 45 7~ 85 171109712837
91
5517517
24
30
43
18 i2 4820 6341 7872 21 1 120ł
38 14003 160 20
26
ł3
36
52
1
1207 51 28 6107 7i 9%00
78
40
99
7117604
7~912 1 'l 22856
72301
65 2ł 8'l 22 U337
51 14157 16109
73 19246
92 22911
13403122 75 297934 47
ł1
99 a301
31
58 1931 21348
67
89 4U9:
88 ~O 511
83 12915
15
3il 93 19i29
99 23067
1436 3215 58 90 8008 22
9-\
3ł 1"14
~6
99
SI !ł'l0 23107
38 48 63 6528;8297 85 llU2
6714588
8717726
~5
63
li
93 495119 88 8313 9619
M 13012 1463 16272
38
63
77
51

J,"".l. ~ ". ". ",,""1,.... ,~""." •

