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dzinie -l-ejJli>PołndniuJego Wysokość, spolecznejwdrapał się,- skrępowany 2a r~ ści e tysięcy funtów- Cstworzono niektóre
Numer tla8tęplly wyjdzie .ue wtorek.
zawsze w towarzystwie JE. geuerał-adj.u- ce i nogi, na jej wyższe szczeblel Iune projektowane w książce instytucye, któl·e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tauta Hurko, udał się na dworzec kolej zarzuty należą do kategoryi "klepanych zaczęły działać. Otwarto między iunemi
wiedeńskiej, gdzie już ocr.ekiwali zebrani równie~ komunalówo szkodliwoSci mniema- dwa miejskie
.porty zbawienia", albo
Dnia 19 bm. pociągiem nadzwyczajnym ko- dla pożegnauia Wysokiego Gościa. Al·CY- nej interwencyj panstwa, a zbawienności sy- schroniska, czy też kolonie.
łei tereSllolskiej, o godz. 9 m. 23 przybył z k iąże , pożegnawszy się serdecznie z JE. stemu wolnej konkw·eucyi i swobody zupelnej
Zakłady te, będące według schematu
Moskwy do Warszawy Jego Cesarsko-Kró· Główuym Naczelnikiem kraju, wsiadł do ekonomicznej, do stronników ograniczenia Booth 'a, portalUi zbawienia, piel·wszym
lewska WJsokogć allstryacki następca tro- wagonu i z płatfol·my jeszcze kłaluał się której i Booth się zalicza. Inne wre zcie za- stopniem na jego ratunkowej dl·abinie, słn
ilU arcyksiąże Franciszek-Ferdynand. Dwo- zebranym. Domy i ulice, któremi przejeż- rzuty wytykają autol·owi w~pomuianej książ- żą dła dwn osobnych kategoryj nędzarzy:
rzec Jlrzybrany był kwiatami i roślinami dżał Arcyksiąże, przybrane były ruskiemi ki brak pl·zygotuwania naukowego do roz- w dr.ielnicy Hackney armia otworzyła
egzotycznemi. Przeli przybyciem pociągu i austryackiemi ilagami.
strzygnięcia najdonio:llejszych pl·oblematów gmach dla ludzi pozbawionych dachu i
zebrali się na dwol"Cu wyżsi dygnitarze i
( Warszawskij <Iuiewnik").
współecznych i skorzystania z dokladniej- środków na zaknp artykułów żywnosci,
przedstawiciele wladz, przybył też J E . "
szych, niż przytoczoue w k iążce, mate- w gminie zaś parafii ŚIV. Pankl·acego 0Główny Naczelnik kraju, generał-lIdj ntant
ryałów statystycznych. Na ostatnie zarzu- twarto scbronienie dla uwolnionych świeżo
Hurko. Obecni byli dowódcy korpusów,
W naj' ciemniej' szeJ' Anglii. ty, Booth, jakby je pl·zewidując, odpowia- z więzień przestp,pców, których spl·owadzada jnż lIaprz6d w swej k iąice . Oważa on ją tu wprost od bram więziennych "oficekomendanci twierdzy warszawskiej i m.
WIUSUWY, naczelnicy tlywizyj i oddziałów
VI.
wykonallie swego schematu jedynie za ro- rowie i oficerki" armii. Zaklady te przywojsk, naczelnik warszawskiego okręgu
Taką jest w glównych zal·ysach proje- dzaj klapy bezpieczeilstwa w obecllym bł ~· garnęły jnż około 200 osób na ogólnej zażandarmeryi generał-łejtenant Brok, knra- ktowaua przez Bootil·a reforma społeczna
dnyIII ustroju społecznym, nie rości on so· sad.,;ie: za pracę i posłuszeństwo otrzylflują
tor wal·szawskiego ókręgu nankowego r. t. Nie przypisuje 011 sobie wcale zasłngi wy- bie żadnych pretensyj do rozstl·zygania w icn pensyonarze przytulek dość wygodny,
Apnchtin, gubernator warszawski genel·ał- lIaleziellia jakichś oryginalllych 1I0wych całej pelni obsz6J'lIej kwestyi s9cyaluej; pożywienie, a nawet i rozrywkę i po c iechę
lejtellant br. Medem, prokurator izby s lł- grodków zaradzenia złemu. Oświadcza na- pragnie tylko nregulować przez reformę i na meetiogech, popularnych koncertach i
dowej rz. r. st. Tnrau, naczelnik sztabn wet otwarcie, że <lo programu j~go weszło usystematyzowanie tilantl·opii pewną nie- odczytach. Nie pytaj/} Mię tam o ~rodo
warszawskiego okręgu generał-major Pu- wiele znanych już i praktykowanych u- wielką względnie część tej kwestyi, stano- wość, ani o wyznanie religijne, nie; nakła
zyrewskij, OchmisLrz Dworn L. Górski i p. rządzeń i instytncyj; uważa on zresztą za wiącą najbardziej może bolące miejsce. niają bynajmniej do zaciągnięcia się do
o. ober-policmajstra t1igel-adjutant llDłko- rzecz podrzędnlł rozbieranie, co należy do Zresztą, generał armii zbawienia i jego szeregów armii zbawienia, a postępowauie
wnik Klejgels, anstry"cki generalny kon- niego, a co do innych w caloAci obmyśla. sekta, na wiele słuszllyc!t za lugują. zal·zu- z pensyonarzami ma być pełne pobłażania
8nl br. Vakken, z całym składem biura nego programu. To ugl·npowauie w całość, tów, ale gdyby im tylko w części udało i łagodności. Podobne zaklady maj/} poaustryackiego konsulatu i wielu innych. to stworzenie organizmn z mnóstwa po- się z powodzeniem obmylllallY plan reform wstać w każdej dzielnicy ubogiej LondyNa stacyi stala warta honol·owa z anstl·yac- szczególnych instytucyj, Pl·ób i nsiłowall wprowadzi d w życ:ie, już suma jcb zasług nn, a następnie i w miastach prowincyokiego pułku grenadyerów z muzyką, któl·a stauowi główne i niezaprzeczalne prawo dalaby im prawo do wdzięczności świata nslnych. Po odbyciu Pl·óby w tych zakła
w chwili zbliżania się pociągu zagrała Bootu'a do uważauia planu za swój własny. uqwilizowanego. Samo zWl·óceuie przez dach, pensyonarze ich przejdą do kołonij
hymn austryackl. Arcyksiąże wyszedł z
Książka generała armii zbawienia miała Bootua uwagi ua. kwe8tyę tak ważuą, a wiejskich, a potem do osad zamor~kiell.
wagonn w IlInndurze 26-go bugskiego pnł- powodzenie ogromne. Rozeszło się jej IV tak obojętuie traktowaną przez ogól-- od·
Z powodu planu Bootb'a, wre dotąd
ku 4r~w, Uórego Bzefem mianowany Anglii w cTągu pierwszych trzech miesię- wolanie się do sumienl& publicznego, przed- wciąż zacięta polemika; wywolał on kl-yzostał w Petersbnrgn, powitał J. E. Głów- cy przeszło 2OO,OOU egzemplarzy. Dbndziła ~ia jn począ.tlcowanle godDe ,or,ce,o tykt: namiętną, wszystko to je(lnak uiewienego Naczelnika krajn i oświadCZYł chęć ona zużartą. polemikę, z której jednak jak uznania. Nie zabrakło dowodów tego lI- le przeszkadza do wprowadzenia w czyn
wizytowania JE. Generała-adjntanta Hnl·- dotąu wychodzi dość zwycięzko. Główne znania i sympatyi Booth'owi. Królowa zamiel·zonej reformy. Fnnty się sypią, a
ko. Warta houorowa przedefilowała przy zarznty sformułowatle są przez ekonomi· Wiktorya, uajwyżsi dostojnicy kościolów energia i fanatyzm dla swej idei generała
dźwiękach pieśni .Boch Habsburg" i Ar- stów angielskich w myśl osławionej zasa- anglikańskiego i katoHckiego w Anglii, armii i głównych jego pomocników robią
cyksiąże wraz z JE. Głównym Naczelni- dy, że klasy upośledzone winny same wła- mnóstwo wybitnych przedstawicieli arysto- swoje i nie cofną się przed żadnemi przekiem krajn w otwartym powozie udał się snemi silanu bez pomocy filantropii dobi- bacyi i plutokraeyi, pośpieszyło przesłać szkodami, popelnione zaś błędy potrafią. na·
do zamku, gdzie zjechali się w~zysey Zl\- jać się swego równouprawnienia w spole- mn listy, zachęcając do wytrwania w do· prawić. Do ofial·odawców P lozylączyl się
proszeni ua śniadanie. Malżonka. JE. Głów· czeilstwie. Oklepaua. to piosnka! Od pl·zy- brelll dziele, ol·az datki i ofial·Y. W ciągu niedawno i Staniej'. Autor dzieła "w najnego Naczelnika krajn z powodu słabości bitego nędzą, tracącego resztki sił w strasz· trzech pierwszych miesięcy zebrał Booth ciemniejszej Afryce" ofial·o\vał, jaK dononie mogła powitać Wysokiego Gościa . nej walce o kawałek chleba, nieświadom&- z tych skladek połowę potrzebnego na roz- szą pisma, na rzecz osnszenia żywych baPyszne śniadanie na 24 osób podano IV go, skutkiem ciemnoty, skrzywienia pojęć poczęcie działania kapitalu. Żąda on sto gien .najciemuiejszej Anglii" wszystkie
Błękitnej sali. Do stołu oprócz ~wity Ar- moraluych i sponiewiel·ania w nim god- tysięcy funtów na początek, Ol·az 30 tysię- podaranki. jakie od l·. 1878 otl·zymat od
cyksięcia zaproszeni zostali: generał-adju- ności Indzkiej, ani dróg aui celów, ani cy rocznego dochodu na utrzymanie stwo- różnych monal·chów i książąt.
Wartość
tant Rosenbach i tligel-adjutant pulkownik środków, od takiego człowieka żądają, by a-zonych in tytucyj. Ko zt zaprowadzeuia tych cennych przedmiotów ma wynosić
Paszkow, oraz wyżsi dygitarze wojskowi i sam o własnej sile wydobył się z błota IV całej pełui reformy oblicza on na mi- około 100 tys. fnntów s~rL KapitaŁ ten
cywilni. Po śniadaniu Areyksiąże wraz z nędzy moralnej i fizycznej, lub wogóle, liou fnntów szterlingów. Obecnie zebrano ma być użyty na kupno gruntów P9d osaJE. Głównym Naczelnikiem kraju pojechał jeśli w nie dotąd nie wpadł, poprawił swe już sumę większą, niż uważano za potrze- dy wiejskie, choć już na cel ten otrzymał
do Łazienek, gdzie zwiedzal pałac. O go- położenie obecne i będąc n spodn drabiny bną " na początek, mianowicie sto kilkana- Booth ou kogo innego zniWzuy obsz'lr
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zbiorowe. A1amy tu na lIlyŚti~~t.aij!ie :posiedzenia stowarzyszenia snbjektóil' andlowych. Skąd w ludziach lokcia i miarki
wzięlo się tyle zacieklości i ognia - trndDwa stowarzy••enia. - Spokój 4mieroi i .bytek uo było pojąć neutralnym widzom. ChoBok6w żywotnych. - Montecehi i Capnletti. - Co· dziło podobno o program szerszej natnry,
by było korzystniej •• e dla in.tytueyi. - Modrze- dzielący stowarzyszouych na dwa sW·o njewab i teatr. - Znowu wyehodśtwo.
nictwa. Tymczasem w 'końcu doszlo omal
W dwu naszych małych parlamentach że nie do walki na pięście o co innego
dwu stowarzyszeń: spożywczego i subje- zupełnie. Okazało się, że to walczą Monktów handlowych odbyły się w dniach tecchi i Capułetti o przewagę w zarządzie.
ostatuich wiełce charakterystyczne posle- Ponieważ oba wrogie rody równe prawie
dzenia. Niestrawua jeszcze w Łodzi idea miały za sobą pal·tye, walka nie Pl·ZyniO·
stowarzyszeń, przyprawiła o śmierć repn- sla zmian stanowczych. Z chaosn wybOI··
blikę spożywczą. ()eremonia pogrzebania czego wyłoniło się mniej więcej tosamo, co
odbyła się w tak dziwnych okolicznościach, i było. 'ryje czasu i krwi napsuto dla
w jakich zapewne nie grze!Jano żadnego tak nikłych rezultatów l
podobnego stowarzyszenia. Po wylaniu
Jakkolwiek stowarzyszenie rozwija się
mnóstwa słów, żółci, atramentu, garstka pomyślnie, prosperowaloby ono zapewne
wiel·nych idei złożyła niedawno podwójne jeszcze więcej i wielostronnie rozszerzyło
wkłady dla zasilenia środków materyal- swą. działalność, gdyby zarzncono IV niem
nych instytncyi. Cóż się jeduak okazalo różne antagonizmy i drobne ambicye. Staw następstwie? Czę~ć owych ostatnich ~.ania o dobro stowarzyszonych i rozwój
z Mohikanów cofnęła napowl"ót owe wkla- środków samopomocy, powinny tak zapełdy, wybierając je w markach i położenie niać cns poświęcany przez czlonków dła
finansowe stowarzyszenia zamiast się po- instytucyi, żeby na takie antagonizmy,
prawić, pogorszyło jeszcze do tego stopnia,
alki i agitacye już go nie starczyło . Le ·
że brak sil żywotnych wróży l śmierć z wyiej zawa-zeć pokój i w zgodzie zająd się
cieńczenia. Zebrano się na ostateczne kon- osiągnięciem celów, do jakich iustytncya
sytium, ale zamiast radzić nad środkami' sluży. Rzecz naturalna, że pogląd ten
ratunkn, stowarzyszeni w grobowej ciszy pokojowy tylko ObUlOZy obie strony wal·
plozyjęli wyrok śmierci na pupila swego, czące, taką bowiem bywa zawziętość popostawiony we wniosku o likwidacyi inte- dobnych wrogich obozówl
resów stowarzyszenia.
INa szerszej arenie życia pnblicznego
Gdy śmierć jednej instytucyi samopomo- dwie sprawy nierównej doniosłości zalewacy plozyjmowano z tak przerażającym spo- j, szpalty dzienników i interesują zal·ówno
kojem i wśród takiej rozczulającej zgody Łódź jak i Warszawę. Są to występy 1I0·
lewicy i prawicy parlamentu spożywczego, drzejewskiej i wychodżcŁwo zamorskie.
jednocześnie zbytek soków żywotnyeh zda- 'l'rudno określić, co więcej zajmuje nasz;
wało ai~, że rozsadzi inne podobne ciało ogół. Zd~e się, że występy slynnej ar-
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tystki, zawsze bowiem al·tystyczne wraże- poparcia. Tasama pubHczność----pęazi na
"IIia mają dła nas więcej pociągu, niż spra- występy zaakomit.fch artystów, po iada
wy spoleczne. W Łodzi, lll·zynajmniej obec- więc zamiłowanie do teatl·u, tylko ?apomilIiu, Modrzejewska staje się pomału boha- na, że wykwint4sr rzadko s).ę zdarzająca
tel·ką chwili, co w takim gl·odzie baweł- uczta uie powinna odstręczać od zadawał
nianym stanowi zwycięztwo większe, niż niajl}cego··st.'\le potrzeby organizmu prostnad goniącymi za busiuess'em yankes'ami. szego, ale smacznego i zdrowego posiłkn.
Amel·ykańskie ceny biletów nie odstrt\Sza- A wazak pery~dyezue do'lwiadcr.anie wrają :.wolenników teatru, zwabionych sławą żeń estetycznych i artystycznych stanowi
artystki na dwu półkulach. Dla artystów potrzebę intetigentuiejszycll klas spoleczeń
naszych występy jej będą bez wątpienia stwa./
pelne kOI·zyści i nauki. Szkodaby jeduak
Drugim pl'zedmiotem ogólnego zajęcia
było, gdyby mialy one wplynąć na nor- poza teatrem, tym Benjaminkiem prasy
maina funkcyouowanie teatru po wyjBŻdzie krajowej, stała się ua nowo emigl·acya.
artystki. S, pesymiści, którzy nie bez 1"11- Jest to postęp nie lada, nie tak dawno bocyi przewidnj/}, iż pompka. ssąca impl·esa- wiem krouika wypadków, zabaw publiczria pani Modrzejewskiej sprawi spustosze· nych i teatr stanowiły zaczarowane koto,
nie w wielu kieszeniach i po krótkotnva- z którego tylko częś! czytelnikólv wybielej roskoszy nastąpić musi długotrwały gała wZl·okiem na arenę polityczną.. Obee·
post pod względem wrażeu artystyczuych. nie wiadomość: Dygasińiki powródlł zainJuż w tIniach ost~tnich, poprzedzającyeh tel·esowala !lasz ogół [lI·awie tak siluie jak
zapowiedziane wyst~py, dały się zauważyć w swoim czasie pOWI·Ót 8tanłey'a. z wyobjawy chwilowego stl·o nienia publiczIlości prawy airyka.ń'kiej. C~ 1'1·",wda znany
od teatru. Tymczasem mało jest zapewne nasz beletrysta prqwiózł z "najciellllliejprzedsiębierstw teatralnych, któl·eby pro- szej Brazylii' tylko to, co m}:;ł (lrzywieźć
wadzone były równie racyonałnie, sumien- litemt, to jest utwór literacki; z relacyj
uie IV podobnych materyalnycll warunkach, bowiem jego nie mOLemy wyci /lgnąć, po
jak nasz teatr. Ojliekunowie jednak insty- odtrąceuiu opisów natnry i przygM po·
tucyi żalą się na obojętność pnbliczuości i dróżnych, żadnycłl więcej o emigracyi da.
nie bez sluszności zapytują: czego nal·esz- nych, prócz tych jakie jnż JlI·as \ dot'}d pocie chcecie, szanowni łolizianie? Macie to- dała z innych źródeł w więk,z~j na.wet
wal·zystwo, złożone z sił wyborowych, re- obfitości. Czekajmy jedu k U<\ plwi~ć.
pertuar pełen nowości, wystawę i wykona- I w tej popuL\rnej formie mogą si~ kryć
nie sŁal·anne,- w ogóle teatr, jakiego pro- potyteczne iufol·macye, Iv'kazówki i fakty
wincya uie widziala może jeszcze dotąd, któl·ą. po~lnią Z'\ materyał do S4dów o
wreszcie wzorowy porządek i systematycz- Illrodkach zara. łzenia złemu. Tymcl&selll I
no§ćwteatrlle i na scenie, dbalość o możli- zebl·anyeb dotąd danych wy14oll\ się kowe wygody pnbliczno'ci. Nie dliw, że nieczność przed8ięwzi.lcia dwóch I·Od.Ir.ÓW,
opieirunowie teatl·ll żalą sili nieco na ks- których nie n~lely u WllŻIIĆ za uiedostępn8
prysy publiczno§ci i bru dostatecznego dla p.-ywatl1ej inieyatywy, skoro np. II *1-
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gruutów. w ~kolicy Loudy:uu, ~~zie założo'l bywał ciężkie prze ilenie! Fundusze z kar, l wilnej udaje 'ię niekiedy robotnikom otrzyna będZIe pIerwsza koloDIa wIeJska.
zebrane w takIch fabl'ykach, można POWie., mywać wyoagrodzeuie za poniesione kaProgram zatem Booth'a poczyua wcho- dzieć z pewnością, zuiknęły bez śla du z o· lectwa. Byioby bardzo smutnem, gdyby
dz!ć w życie; do chwiH, w kt6rej zgroma-I blicza ziemi. We<lIug wiadomości o umie uieja ność przeiIi ów Ilogornyła lo nleg.
dzl dość da.n~ch dla.. uformowania ądu o kar, zebranych przez inspektorów fabl'YCz, łych nie zczę' ~in i dlatt>go należy tyczyć,
pl:ak~yczneJ Jego .dou.lO. łośc! , p~c~ekać p?- uych i wiadomo~ci o fabrykach zamknię- Ażeby za pomocą wyjaśnienia rz!}dowego
~IDDI zarówn~ wlelb!C1ele, Jak I wrogowIe tych, urny, klare przepadły LJm spo obem było wykazane rzeczywi.te ich zoaczeni~.
Jego. Inaczej polemika będzie bezpłodn , bez korzy ei dla tych, (li... kt6rych były
Podobna wątpliwość powstać może z po.
a. wszelkie wyroki zbyt stronne.
przeznac:zone, liczyć możllIL na (łziesiątki wodn końca l·go punktn art. 2·go, mówiąty ięey rubli, Ilrzypuściw zy nawet prawdo- cego o wsparciu (lIa robotników, którzy
podobne zmniejszenie chęci do nakładania. na czas jakiś utracili z.loluoŚć do pracy
kl\r, po wydaniu nowego prawa. I cala ta skutkiem choroby. Znowu można rozumieć,
tra~ wynik.ła. jedynie kulklem zwłoki w że wyznaczenie wSI' rcia z fumlllSzu z klLr
uwalrlia samych fahryklllltów od obowią7.Z powodu ogłoszenia. przepisów o prze- wydanin ogło zony ch teraz przepisów.
Ogło zone przepi~y IV treści wojej są ku utrzymywania IV szpitalach choryclt
chowaniu i wydatkowani n funduszu z kar
w fabryka.ch (patrz nr. 17 .Dziennika· z bezpośretlniem uzupełnieniem prawa z roku robotnik·ów. Podobl'e rozumienie al·tyknłn
r. b.), .Russkija wiedomosLi" wypowiadają ł886. Zawarte są w nich wskazówki, n& mogłoby lIie~prawiedliwie Ilogor zyl! (1010jakie cele może być w)'llatkowany fundusz żenie robotników i vowinno być u~uni te,
następnjące uwagi:
W jednym z ostatnich ze zytów .Zbioru z kar, gdzie i jak winien on być III·zeoho· ponieważ ono nie mogło być zllmierzone
praw i rozporządzeli rządowych" ogloszono wywany, jaka odnośnie do uiego I'rowa- I"'zez instytucye, które wypracowaly 11l'Ze·
.przepisy o pl'Zechowyl\'aniu i wyda.tkowa.- dzona być winna J"aehnukowo~ć i jak na- pisy.
Inną słabą stl'o UIł nowych przepisów jest
niu funduszu z kar w fabrykach", ulożone lety postępować z funduszami, które pozo·
przez ministra skarbn, po porozumieniu z stały (lo zamkniętych zakładach przem.l'- to, że ustanawi ają one dhL korzystanil~ z
miuistrem spraw wewnętrznych. Przepi~y słowych. W calości po tanowienia. nowych funduszu z kar zbyt uciążliwe furmaIności.
te są l'ozwinięciem postanowień, 7.awartych pl'zeplsów ą pożyteczne i odpowiadają ce- Wydatkowauie z tego fuudu zu m~L być
IV prawie fabryczuem 7. dnia 3 (15) czerwca lowi, lec7. z jednej stl'ony możul\ wska7.ać dokollywantl przez właściciell\ fabryki nie
1886 roku, wydanie za~ ich spodziawanem w uich niektore wątpliwości, z drugiej zaś inaczej, jak za p07.woleniem nrzędników
tl'ony niektóre (ormlllna~ci ~bytec1.ne. inspekcyi fabl·yczntlj . Nawet dlll. otl"tyma·
było, nie lIa początku rokn bieżącego, lecz
przed czterema pl'zeszło laty. Prawo z r. PI'zeuew zystkiem ważną wątpliwość wzbu- uia funduszu z !<asy oSZCZędllO~c i , guzie
1886 zawiel'alo tylko ogól ue postanowIenie, dza artykuł 2-gi lIowych przepisów, mó · (lowiuien być 011 przechowywany, wymagaprzeznl\czenin fundusz ów z ktu·. ne jest piśmieune pozwolenie inspektol"a.
że kal'y i potrącania z płacy robotników wiący
winny być przeznaczone, nie nn korzy'ć Podług tego Rrtykułu, wydlLtkoll'ulli~ z fun- Gdyby IIILwet in~(lektorzy fabryczni i ich
dll
zu
z
~lLr
dokonywlLlle być wlnnu prze· pomocnicy byli IV Rosyi rloś!! liczni, to i
właścicieli fabryk, lecz na utworzenie specyałnych funduszów, przeznaczonych na za- ważnie \HL następujące cztery l'odzlljA (lo- IV takim wy padku przytoczonI! wymaganie
spokojenie potrzeb samych robotników, trzeb I'obotników: nIL wsparcia dla robotni- prawa mo;::loby niekiedy staĆ ~ię prze zkoszczegóły z,Lll miały być okre~lolle oddziel- k6w, którzy utracili nllzaw ze zdolność do Ilą do użycia we wldciwym cu ie fundll'
nemi pl·zepisami. Wzmianka w p\"a.wie o pracy, łub tez chwilowo nie mogą IlI"ilCO- ~zu na !:el pożyteczny, wskazILny przez
mając em na t.ąph\ wydanin prlepisów, Pl,zed wać skutkiem choruby; na wspal'c ie dla 1"0' prawo. Lecz uależy wzi,!ć Ua uwagę, że
ich ogłoszeniem, pozbawiała, naturalnie, fll- botnic, będących w ostlltnim okresie hrze- liczba urzędników inspekcyi fabl'ycznej
brykantów I inspekcYę fabryczną możności mienno' ci; na wsparciu w wypadku straty jest w Rosyi nader ograniczona: na osobę,
wydatkowa.nia zebranych pieniędzy z knr łub zruszczenia ma.jątku skutkiem pożant należącą do skladu nad7.oru fabrycznego,
zgodnie z ich przeznaczeniem i jednoczelinie lub innego nie zczęścia, wreszcie aa po· przypad(\ często cala gubernia, a w każ
Potrzeby wymit:niune, są natllmlnie dym razie najmniej kilka powiatów. '1'y m
dawała prawo spodziewać Się, że ogłosze grzeb.
nie przepisów wkrótce nastąpi. W rzeczy- bardzo WAżne i niemoźna niepl'zyjąć z n· sposobem 7.najdują się miejscolI'o~cl, które
wistości jednak trzeba by lo pl'zeszło czte· znaniem tego, że Ilrzepisy n:\ nie \\ laśnie II kilka dziesiljtlców, & nawet setek wiorst,
rech lat do PI'Zygotowania tych sześciu zwróciły uwagę. Lecz punkt I·szy art. oiltłalone są od miej~ca zamies7.kania inkrótkich punktów, z których składają si~ 2-go może dać IJOw6l1 do ważnego uiepo· ,pekcyi fabl·ycwp-j. Czyż możliwem jest
rozIImienia. Ponieważ w tym punkcie jest udawać się z t~kiej odleglo~ei tlo inspekto·
niedawllo ogloszone przepi~y .
Niemoźna zaiste nienbolewać z powodu mowa o robotnikach, kt6l"q utl'adli na ra o pozwoleuie wydani'L jakiego Ilzie8iąt
ię ka rubli nl\ )logl'zeb luh na wS(JI\I'cie dla
zwłoki w wypracowaniu przepisów, jakkol- zawsze z(loln ość do pracy, to Ila<uwa
wiek poważIle mogły być przyczyny, które przypuszczenie, że flln ll1l8z z klLl' służy, mię-. poloznicy. Ponieważ administracya fl\lwy.
ją wywolały.
'ie mówiąc jnż o tern, że dzy innernI, dlJ\ mł?ielania wS(Jar~ o obom, czna w więk zości wypallków nie będzie
IV ciągn lat kilku humanitarna \lłyśl pm- które utracily 7.<1olno ć tlo I))'acy skutkiem miala ani czasu, ani chęci (lo odbycil\ klo·
wodawcy: wspomożenia robotników l'ie ni ęd7.  nieszczęśliwego wypadku w fabryce. Jeżeli potliwej podróży do inspektora, pl'zeto ca ·
mi z kar, vobranemi od icb niedbalych takie t1ómaczenie znalazłoby zastosowanie la rzecz z wszelką pewnością skoilczy się
kolegów, pozostawala bez zastosuwania, w pl'aktyce, to prawodawstwo zrobiłoby n ~ tem, że gromadzący się fundu z leżeć bę 
ilet to . um, które mogly być użyte lIa ko- krok olbl'Zymi w tył. Wynagrodzenie do· dzie bez użylkn , a robotnicy po dawnemu
'l'rudno nawet
rzyść robotników, przepadio IV tym czasie tk ni ętych wypadkiem nieszczęśliwym, po· pozostaną bez pomocy.
(\Ing praw obowiązujących, ~k w pai\- orzec, dlaczego właściwie wpl'owadzono
bez llladlll
Wiadomo że fundusz z kal', wobec stwach zagl'anicznycb, jJ\k w Rosyi, jest takie fOI·malności. ,Jeżeli prllwo troszczybraku jakic!.kolwiek przepisów o sposobie powinnodcią sl\mych wll\~cicieil fabryl<, nie lo sIę o zabezpiec7.enie SUIII zebl'snych, to
ich przechowywaniA. znajduwIl.I się w rę zaś robotuik6w, do wspomaga nia których dlo~ osiągnięcia tego celu byloby zupełnie
ku fabrykantów. Należy PI·Zypuszcz.tć, że pr7.eznaczony jest fund nsz z kar. Odniesienie dostatecznie ustan owić sposób I".zechowyIV dobrze prowadzonych fabrykach, które wsparć dla robotników, uległych wypadkom wania i wydatkowania funuuszów z kar,
utrzymaly się do obecuego czasu, snmy nieszczęśli wym w fabrykach ,lo fun llnszu ozuaczyć ka l'ę za jego naruszenie i powiez kar ściągniętyc h z robotuików zachowa z kal', przeniosłoby odpow i tldz i a ln ośĆ z tych rzyć inspekcyi fabrycznej nauzól' nad <Iziane są w całości, chociaż i tutaj może 1'0- o~ób, na które ona slusznie spauać powin· łalnollcią zal'ządu fabryczneg .. w tym przedwłaścicielowi fabl'yki nie
wstać wątpliw ość, czy zllajdnjące 'ię go- na, na Inne, naj7.upełnlej IV tej sprawie nie- miocie, Czy t
towe fundusze Odpowiadają IV I'zeczywisto- winne. Wprawdzie dawno zamiel'ZOlle pra- można powierzyĆ sum niewielkich, staności samie wszystkich dokonanych potrącel\. wo slJecyalne o odpowieuzialno§ci wlalici- wiących fundusz z kal', z prawem wyd at·
Lecz ileż fabryk zamknięto w okresie cza- cifli zakładów przernysiowych znaj(luje si~ kowania icb pod wlasnąjego odpowiedziaIsa, który uplynął od wydauia prawa fa- jeszcze dotychczas w sferze projektów, lecz nośc i ą na cele, wskazane pl"Zez prawo?
brycznego, zwłaszcza, że na początku po· zapewne będz i e ono z cza.sem wydane; do Jestegmy najzupełlliej przekolIani, te taka
mienionego okresn przemysł IV Rosyi prze· tego czasn i IH~ mor,y ogólnej ustawy cy- ostl'OŻllośt nadzwyczajna ma szlachetną

o funduszu z kar w fabrykaCh.
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wpl'o wadzony zostal
tu o stworzenin na miejscu, w punktach, IV których em igrantów
na~zych wysadzają na ląd, 'organów pomocy i opieki lIad wychodźcamI. Agenci
podobnego stolVarozyszenia, ludzie uczci lI'i
i sumieO\li, jednym udzielaliby informacyj
potrzebnych, a uiel'az pomocy doraźnej w
pośreduictwie z wladzalni i pracodawcami
brazylijskimi, innym ułatwialiby powrót
do kraju. Parę tysięcy wychodźców, po
powrocie do haju, l'ozprószonych po wsiach
i miastach wpłynęłoby bez wątpienia swe·
mi opowiadaniami na ostudzenie gorączki
emigl·acyjnej. Nie zdziałają tego namolVy I
perswazye inteligencyi i duchowieństwa, którym uasz wieśniak uie uf.. widocznie, gdy go
powstrzymuj/} od zguby, (( próby zwrócenia
prądu emigracyjnego w inną stronę pmwie
nigdy się nie udawaly. Srodków maLeryalnych na zorganizowanie owej pomocy omz
ludzi zdolnych do przeprowodzenia jej w
praktyce niebrakłoby zapewne nawet w
biedniejszyeh od naszego spoleczeJ"lstwaeh,
w których jednak po ~zucie interesów ogó·
łu i wspólcz ucie dla giuących nie są czcze ·
mi frazesami, przepe łniające mi szpalty prasy krajowej. Wiosna niedaleko, a z nią
przypuszczalne wznowienie epidemii wychodźctwa. Za przykladem .Kuryel·a wllrsza.wskiego· i Dygasiuskiego możnaby wię'
cej wysłać na miejsce podobnych delegatów,
zaopatrzyć ich w jakieś ś r o dki i instrukeYę wspólnego He można działania. HozBiani po koloniach I portach, ntrzymnjąc
ciągły wedle możności związek między sobą i dziallljąc wpływem moralnym i czyn·
oą pomocą zrobiliby oni więcej, liii: IWO'
jektowa.na galicyjska wyprawa naukowa
do Brazylii lub zachęty do przeciwdzialaJlia chorobie na mięjscu.
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również ujawnia IIIzkie popędy, pOO\ż!\iąc się, za.wsze obawiJ\jąc s ię wypę
dzenia. Zarabial sto tysięcy franków r ocznie, a potrzebował dwa I'azy tyle nie
wiadomo na eo. Nie widziano nigdy IL nie·
go kochanek; oddawał się niezawodnie występ kowi, zą który wypędzono go z uui·
wersytetn. Absynt zresztą niszczy I go powoli. Nałóg ten pozostal mu jeszcze z czasów wielkiej nędzy; dawniej lIii w najniż
szego gatunku szynkach, a teraz w wy·
kwintnyclt salonach klubu. Resztka wło
sów pl'zerzedzila mu się je' zcze skutkiem
tego; twarz i łysina. prżybl'ały miedziany
kolor, pozostała mu tylko broda wachlarzowata, jedyna. jego ch lI'i\II\, I'esztki pię
knej powierzcl\ow no§ci.
Gdy Saccanł powtórnie wspolnnial o kieI'II11~Li piSlliIL, zatrzymal go z miną znużo
ną czlowieka, który nie lubi tracić czasu
na lliellżyteczne Iwagnienia i zdecydowal
się pomówić o l'Zeczach poważnych, skol'o
HIII'et tak Mugo kazat czekać na siebie.
Jantrou od pewnego cza.su obmyślał 110wy projekt reklamy. Zamierzal najp\·z6d
napi saĆ broszurę z d lYudziestu uaj więcej
kal·tek, o wielkich vrzeds i ębierstwaclt , I'rojektQwRnych (lrzez bank uuiwel' alny, lecz
IV formitl romansu napisanego kwieci~tyll\,
pięknym stylem. BI'oszurą tą chciał zasypać prowincyę, gd~ie będzie się ją rozda·
wało za darmo, w najl\;Llszych nawet ws ach
i miasteczkach. Następnie prljektowal założenie agencyi, która re<lago\vałaby i all~og!',~fowala ced lll~ gieldową i rozsyl~la ją
JakIeJ setce lepszycli I'I'Q willcyollalnych
d~iellników z~ ąarnl0, !~b za. możliwie naj,
nlżs~ą cem;. W ten sposób zdobędzie po·
tężną broll i silę, z ktQl"emi będą mu ialy
liczyć się wlzystkle rywallznjące iustytucye. Znając Saccard'a, podszelJtywał mu
tylko swoje myśli, a ten przyjmował je,
rozszerza I tak, jakby on hyl istotnym ich
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Tego dnia SRccard zamknął s i ę z redr.ktorem dla pomówienia o interesach pi ma.
W rannym numerze znl\lazł al·tyknl Runlt'a z takiemi pocllWałami o mOwie Rougon'a, którą miał w przeddziel\ IV Izbi e,
że wpadŁ w wściekłość i czekał na \lellutowanego, chc/}c się z nim rozmówić. Cóż
to? Czy~ oni sobip. Rly~lą, i4e jest I)a ~oł
dzie u brata? że płaci mu za to, iż kompromituje kierunek dziennika, pou nos7.ąc
każdy, choćby n!\idrobniejszy czyn ministra? Jantrou, przy wyra?ach "kiernnek
visma", uśmiechnął si~ lekko. ZI'esztą sluchał go najspokoj niej, czyszczi}c sobie pIL'
znogcie, z cbwilą, gdy bUI'za IIIU groziła.
Sam on, ze swoIm cynjzOlen) )'ozc~arówa
uego litel'atn, mial głęboką Ilogardę lila
literatury, dl ... szpalt dziennikal'skich, IIILwet dla tych, gdzie się mitlściły jego artykuły.
WZl"Usza.ly go jedynie ogloszenia.
'l'era7. ubrany byt jak z igly, w elegancki.ej łl:urtce, z różyc7.ką w bn toni erce; ła
tem nosil \)a ręku jasne lekkie palto; 7.imą
chodził otulony w futrze za sto luidorów;
na.dewszystko zaś pielęgl)owl)ł uczesanie
wlosów i lIollil kapelusze bez ząrzutq, jak
szklo § wi eeąCll. Pomimo to, istnialy bl·ąki
w tym szyku i elegancyl, które I'obiły wrażenie, jakby pod ich powierzchni/} kryła.
ię nieczy tość, dawna skorupa. byłego wypędzonego profesora, który z liceum dostał sl~ do Bordeanx, z Bordeaux na gieł
dę paryską - skorulla przesil}knięta i lIa(,Iętnowana. nizkim brndem, w aroganckiej
pewlloścl siebie; wobec zllobytego sta.oowl-

twórcą.

Czas

upływał,

obaj

zdążyli już ułożyć

pobudkę w obronie intere ów robotników
przed najmniej zem naweL pogwalceniem
lecz nie te ty , okazuje się, że ożyte w tyo{
cełu środki są zbyt uciążliwe dla admini·
stracyi fabrycznej, której spraWiają one
kłopot niepotrzebny i (II inspekcyi, która
zarzucają mnóstwem pracy niepotrzebnej [
nlire zcie dla amych robotników.
Jest jeszcze jedu" . trona, ua którą n'Lleży

zwrócić

uwagę.

Niemożna

odmówić

szczerego uzn auia dla tego przeznaczenia,
jakie OlI czasu wydania pl·awa. fabrycznego
otrzymały fUlldlll!ze z kar; niemoźm~ nie
cieszyć lę z faktu, że teraz w każdej flLbryce będzie się znajdo wat jakikołwiek
fundn-z, z któr~go robotnicy będ,. mogli
otrzymywać w pal'cie w razie gwałtownej
potrzeby. Lecz je(lno C'leśnie błędem byloby cieszyć się my§lą, że z utwln'Zeniem tego fulluszu osiągnięto zabezpieczenie 1'0·
botników, nawet od największych objawów
biedy. Fundnsz z kILI', sam przet. si." jest
zbyt nieznaczny, aby z niego można bylo
młzielić jakieglJkolw iek wspal'ci a znaczni~j
szego lIietylko robotnikom, którzy utracili
nazawsze zdolność do pracy, lec.z nawet
takim, któl'zy na cza~ j,\kiś skutkiem choroby pozbawieni są możności zarobkowania. Dlatego byłoby bardzo pożałowa.nia
godnem, gdyby ndzielanie robotni kom uie·
wielkiej poUlocy usun ~ lo lub wstrzymalo
11I'Zeprowatlzenie dawno zamierzonych i po·
żl}danych Pl'aw o odpowiedzialności przedsiębiertów i ubezpieczaniu robotników.

ZDZIEDZINY PRZEMYSŁU i HANDLU.
DROGI WODNE.

X Z Windawy donoszą, że mOI'Ze wokoło miasta i port wolne są od lod6iv. G łę 
bokość wody wynosi przy brzegu 15 stóp.
DROGI ŻELAZNE.
X Droga żelazna fabryczno -łódzka o sią
gnęła

za I'ok ubiegły rs. 887,098 kop. 42
dochodu.
X 1'\a. naprawę i renowacyę !larOWOzów
zarząd ko lei wietleli kiej wyznaczył na rok
bieiący fundusz w wyso kości 307,000 rs.
X Roboty około budowy nowych linij
na st. Sosnowice kolei wie<leliskiej, w celu połączenia obecnej stacyi towarowej
bezpośrednio z liniami glównemi kolei g ~r
no-szl~zkiej i prawego bl'zegu Odry, jak
donOSI .Kuryer wal'szawski," mają być
r07.poczęte ZI\I'az z początkiem wiosny. Na
pierwszym planie stoją znaczne roboty 7.iemue, albowiem nowe lIuie nłożone będ ą na
nasypie blizko wiOl's tę dlugim, a kilka
stóp wysokim .
X N,~ kolajach, przytykających do Petersburga, ustanowione będą "brygady kontrolowe," składające się z konduktorów,
których 7.adaniem lię(lzi e baczenie, aby
żaden pasażer nie jech ał bez biletu. Na
każuej linii d7.ialać będzie jedna taka brygada z 10 lu(lzi. Konduktol', lIa lezący <lo
brygady, będzie mial pod swoim nadzorelll
dwa wagony w pociągu. W razie wykrycia bezpłatnego pasażera, odpowiedzialny
będzie kontroleI' wagonu.
X Budowa drogi żelaznej dżau koj ·teodo
zyjskiej rozpocznie się na wiosnę. Prace
III'Zygotowa wcze, 1'01\ kierownictwem inż.
udżet k"artn uy snm potrzebnychUaOpłacenie obu pl'zedsiewzięć, za.płacenie snb-

wencyj więkMzym dZieunikom, okupieuie
mil~zenia jednego, który należał do rywaIIzllJącego domn bankierskIego, zakupieuie
czwartej stl'onicy jednego z bardziej szanowanych star zyclt pism, które s tronicę
tę sprzedaw ... lo z pnblicznej Iicytacyi. Z tego rozl·zucania. pieniędzmi lIa wszystkie
stt'ony ujawniala się nadewszystko olbrzymia pogarda iuteligentnych ludzi interesu
dla publicznośoi, dla tej ci emnej głupoty,
gotowej uwi el'Zyć IV każdą b aj k ę, tak nierozumiejącej
skomplikowllnych operacyj
gieldowych, że najbezczelll)ejsze ptUllpki
zapalały ludzi i z ypywllły (leSZClI mili ..nów,
Gdy Jordan szukał jeszcze pię~dziesię
ciu wierszy kroniki, aby zapelnić swoje
dwie szpalty, Dejoie "szedł i przywo·
łał go.
- Czy pan Jantrou jest już sam?-spytał Jor!\ah, .
- Nie, proszę palla, jeszcze nie... Zona
(1l1na przyszła i prosi pana.
Jordan, zalliellokojony, wybiegł z (lokoj u. Od kilku miesi ęcy, to jest od czasu jak
Mecuainowa odkryła nareszcie, że pisuje
pod sIVojem nazwiskiem <lo • Nadziei",
Bu. cb ścigał go o owe sze§!! weksli po
pięćdziesiąt franków, wydane niegd vś jakiemti~ kl-awcowl. Sumę tI'zySlu fl"l\nków,
k tórą repl'ezentolYały weksle, byłby mógl
jeszc;e wypłacić; lecz przerażały go olbrzymie pl'ocenty, skutkiem których sum'L UI'osl.1\ do siedmiuset tl'zyu~iest~ ~ranków i
pIętnastu centymólV. Uloz.!'ł SI ę Jednak, że
będ~ie wypłacał po 100 franków miesięcz
nie; a. pOJlieważ nie mógł tego dotrzymać,
bo młode gospodarstwo mial o wiele pilnych po.trzeb do za.spolcojenia, procenty CO
miesiącjeszez. bardziej wU3staly, a 1fs:&Jstkie St4d przykro~cl stawały się po I"'ostu
trudneo;U do zuiealenla,
(D. C. n.)

N.

DZIENNIK ŁÓDZKI.
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Aneżeninowa,

maj,. być prowadzone. PO--I~bolda, ~łużący do sprawdzania ~I:;W koń rozbiegowy, niewiadom o ,10 kogo Daloł""y, pr . .. Wisnowska rio kąpieli, co czyuiła rzadko,
eząwszy od kwietnia, cala zd linia będzie odbicia i załamlInia 'wiatla, llo mierzenia wrócił i...eJi\ę, MoszkowieM, kt6ry QhcW-,o u- otlebrab\ także sama peninar. w którym
trzy"!,6. M. upW!szy na brok, zrani! g!~boko tyj. ją zabito. od kJ'aweowej leatl'alnej. Doktopodobno ukoliczouą w kOlicu roku bieżą· kątów prym l wS)lórczynników 'załamania,
<>tęgo! głowy. Kon Dle pow~tull"IUlY. pobiegł
&ego.
do analny i ynter.r- bi<\łl!{o $wiatla, ol'az dalej I kręeiwuy w oJic9 IltodolniaDł, .oiko,.t w J'Zy, leczący ją za życia, zeznali, że pewien
stopihl I'ozstrojtl nerwowego, na jaki cip.rHANDEL.
do zalla~niczych dti, wiadczeli z analizy polu.
Poślizg_lęcle. Onegdaj ,,'ieczorem, tragarz Bełeb. piała
arty tka, wcale nie wpływał lIa
X Celem obznajmiania intere owaoycb spektraloej~ 2) sCyOl'tyk.ott, służący jako idąc
po trotuaHe ulicy Cegielnianej, pOilIUg1l1!ł oi9
z warnnkami zakładania na pro ,,'i nc,ri żrÓIIlo światła pl'zy popI·7.ednich do ' wiad- i przewr6eil, przyezem 1>"b.. kt6Tł ,ni6ol Da ple- normalny stan jej umysłu. Gen. Palicyn
sklepów miejskich i wiejskich, ma być u· czetJiacll, ol'az jako objektywny mikroskop. cach, przygniotła mu glowę tak silni., tir R. •tra- zeznał, że z jego porady. celem pozbycił\
tworzony przy sekcyi przemysiu rolnego do rzucania lJa ekran powięk zon):cb obra- cil przytomuoU. Udzielono mD pomocy lekarskiej się Barteniewa, oraz kolysanlL marzeQił\mi
odwieziono do domu, gdzie siO okazało, że.R.. .. wi- o szerokiej kllryerze anystycznej, Wisnow ·
oddzialu warszawskiego towarzystwa po- zów malych I))·zyrz'idów. dla do~odnego icbną!
tak,e nOKł.
IIier8nia przemysiu i bandin pecyaJoy od- I ob erwo\fRnia za~hodz'lcych w nicb z;a·
NaJeoha_le. Wczoraj f,lDO, na:G6rDym Rynku, wo· ska udać się miała wkrótce za ~ranicę i
dzial informacyjuy. St.owarzy zenie spo· wisk; 3) helijostat z pl-ql'ządem zegaro- toie& IlIiesokańca PabIanie, p. F., jad4e s.ybko. na przygotowywala się właśnie do podróz.l',
żywcze .Merkury" przyjęło na siebie obo· wym, poruszającym źwierciadło odpowie- jeeha! na ŻOlę robotnike. Steigerta i dyszlem oka-- która miała potrwać rok cały.
GeD. J'.
wiązek zaopat.rywania sklepów wiej kich dnio do pozornego dziennego l'ucbQ słOłica; leuzy! Ją w pfecy. ~agłemu popchnięeiu kobieta ...
t&J'ał się jej wtem dopomódz. Na zapywdzięcza, że llIliknęła dostania się pod konie.
IV produkty spożywcze i domowe drogą 4) elektroskopy najuol\"szych konstl'ukcyj,
świadek
przypuszcza.
aby
tanie
prezesa,
czy
Przy piwie. Onegdai wieczorem, w szynku S.,
zaliczeli. -.Agentnry wszelkich materyałów wraz z wieloma inoemi przytlz/ldami, s!u- pr.y ulicy W61czańsklej, robotnik (abryczny, C., W. chciała nmrzeć samobójczą śmiercią, IV
do użytkw rolnego i go spod ar kiego slnżą- źllcemi do zasadniczych doświadczell z ele- siedząc n stołem puy fiwie, zosta! tknięty ata- tak wstJ'ętuych przylem warunkach, geneapoplektycznym. Nalychmiast podany ratu· rał oświadcza stanowczo, ie to niel'0(lobne
cych dla 10 sklepów wiejskich ua prowin· ktrostatykl; 5) tangens-bnssola i obmometr kiem
nek utrzymaI go p..y tyciu
cyi podj~la ~'ię jedua z warszawskich firm z mostem WltelltstoulI, do mierzenia siły
do prawdy i calkiem nie licowało ż cha·
kupieckich.
prąd ów galwanicznycb i oporów; 6) akurakterem zmarłej, która tylko jJt'zez ko·
X • Ptterb. wiedomosti" douoSZlh że styczny ~tół z syl'enlh monohol'llem, pisz* .Birżewyja wiedolllosti" dono Z'i, że kieteryę mówiła cz~. to o śmierci. Podowkrótce w Petersburgu otwarta będzie czałkami różuych koustrukcyj, kamertona· ustawa z roku 1888 o ochl'onie I 'I$ÓW, bny pogląd wypowiadl\ią wszyscy swiarlagentura, w celu pO§l'edniczenia IV handln mi i innef\li dOltafkowemi JlI,zyr7.ądami do rozciągnięta hędzie ua gubernie: kaluskI}, kowie, kt61'zy bliżej ZDali artystkę.
pomiędzy Rosyą a Wfelką·BI·ytanią.
W zasadniczych d o§ wiadczeń z akustyki; oraz twer~kl" wolYllską i m eskiewską.
Petersburg, .Swiet· dono.i, że <lo !fosyi
1.akres dzialalnośd agen tury wchodzić bę- 7) obrazy I\.Stł'onOllliczne stale i rnchomel
* Według obowiązujących przepisów, po- przybyl; cztery ekspedyeye fl'allcuskie,
lizie hannel zlJożem i Illateryalami suro- ułatwiające wyklad kosmografii. Ponieważ, lo wall i e na zaj'lce, głtlszce, cietl·xewi~. ktÓJ'e zami erzają z\ladać ten kl-aj pod
wami.
oprócz wymienionych przyrządów, gabin.llt jarząbki, kuropatwy i dropie, kąóczy s ię z wzgl ędem ekonomicznym. Ekspedycyom
X \V Y w 6 z C n k I' U I' U s k I e g o do fizyczny posiada i inne zakupione ze spe· dniem 27 b. 10.
prze tVodnicz1 pan Girard.
Azyi przybiera c.oraz więkHze wymiary. o cyalnych funduszó." .gim.nszyalnych (p l'Z~'
Charków. Jeden. eharkowskieh adwokat6w jak
.. W ministeryum mal'ynarki podniesiono
donosi
I'tKijeW'skoje słowo w w korupondeneyi ~ Peczelll można sądZIĆ z cyfry wywozu, która szło za I,UOO rubli) 1 ofiarowane w roku kwestyę Ilokrywau ia pokładów okrętowych
rejesławi&, p ,dj,! slO przepowadze .la sprawy paadosięgła '100 I,y. pud!))". Cukier wysyła- zeszłym przez p. . Barcińskiego, niek~(,re k s 11 o I i t e m, zamiast th·zewem.
k.wej,
wlgł,d&Jłoe.i na historyę "" ,TYli.,.. i jęl
ny jest d·o BatOtnu i Poti, skąd następnie więc dzialy fizyki m ogą być już wyklatlaWarszawa. Ze ~Vt'iLwy o zabójstwo Maryl dn'Ji oocy. Za paD.waoia Cesarza Mikołaja był
wywożą -go do Persyi i posiadloścl ruskich Ile w lpn sposób, że wszystkie podst&wo- Wlsnowskiej pl-qtaczamy następujące Slcze- wZIęty do wojska Ig·letui izraelita R.• • miasteea.
we zjawiska i dotyczące icb prawa, można &,óly. Marya WisnolVska zabitą b)' ła w nocy k~ Jagoci.. w gnb.~ p~,,:.kiej i przez lat 43
w Azy ś rodkowej.
PlENJ4DZE I KREDYT.
at~vi erdzac do§wiadczalnie: Do takich na· na l -szy Iipc/\ l'. z. , wystrzałem z rewolweru WB d~w&ł sn8d o i o.ne rodzime. "Nara.z rozebOOsi
się wieść, ~e p. R. o,,!-arl w Petenbntgu w stopuiu
X ZSllowiedziane zorganizowanie wy- lez4: ol.'tyka, aku$tyka . I ~Iekt!·ostat,yka. duiego kalibru , silui~ bijącego, który spo- geoerała l pozostaWIł 3,600,()()I) rubli dla owych
dzialn Iikwidacyi w war s z a w s k i m k a n- Inne dZlal):. i1otycz~ce z~a~nsk Clepłli, ele· woftował §mierć natychmia t.o wą, jak bo- tnec~ braoL z kt6rJ'eh j"".n jeot drob~ym kopcem,
to r z e b a n k u p a II s t w a, jeszcze na rok ktryczno CI . ga!walllczneJ I elektro-magl!e- wiem wykazała sekcya, kula ugodziwszy O drogt WOtUl~ .trzeci mełamedem, czyli naoe"ycielem, w JagocIOJe. D. opadku nalet'h prócz t~
bieżący wstrzymano.
tyzmu. nalezy Je~zcze dokompletować wle- 2 centymetry poniżej lewej pier~I, lll'zebi- ZDacZ~~
dobr&, poł~ionB w g~be:rni. onarl'1JwstieJ i
X Komitet towarzystwa kredytowego loma !Jrz~rządaml, co, ze. względu 11:\. ogól- ła serce, przeszla pl'zez płuca I u wi ęzła w konkie!: ~atntalnie ~zezę4liwleDl ~ad.kobierey
ziemskiego na "gól nem zebraniu. zgodnie ną ,,:arlosć. tycb;e, da SIę uskUteCZUlĆ za- kręgoslupie. O godziuie 6 rano tegoż dnia pootara I .'V Dlezwłocznle o dowody legitym ••yjoo
z wnioskiem dyrekcyl glównej , poslanowił ledWIe w cIągu ;)- 6 lat następnycb. S. do ro tmistrza lejugwardyi grodzłńskiego l oddali spra.w§ adwokatowi %8 mnówlonem wy.ll&grad.eniem )(1'1. od całej masy.
obniżyć w roku bieżącym oplatę t. zw.
Wydział sądu okręgowego piotrkowskie· pułku huzarów, Lichaczewa, przyszedl ke·
grosza. administraCYjnego z 0,32.0/ 0 na go skończył sądzenie spraw IV dniu one· lega pulkowy, kornet Aleksander BarteTEATR I MUZYKA.
0,12"10. Tym sJlosobl!~ stowarzyszeul pl&- gdajszym i wczoraj rano opu.ścił nasze niew. oskarżając się sam o zamordowanie
WiSDowski'ej, Wkr6tce obzało się, że
: Dzisiejsze [trzed'stawienie w teatrze
eić będą. na opędzellle kosztów zarządu miasto.
towarzystwa, od każdych 1.000 rs. pożyDrugie ogółne zebranie czlollków tute} oskarżenie było prawdą. W wynajętem Vict.oria. jak. już dooosiJi,!my. ma być popiezki 1'8. l kop. 20, zamia 't placonych ob~- szego stow:Hzyszenill spożywczego odbędzie przez Barteniewa i świeżo wykończonem sowem, w tem mianowicie znaczeniu, że
cnie 3 1'8. 20 kop. Reszta kosztów adlm· się dzisiaj~o godzinleA&po lpolu<lniu w sali mieszkaniu przy ulicy Nowogrodzkiej nr. wezmą w niem ndział ' najlepsze siły towanistracyjnych pokrytą będzie :6 procentów tow81'zystwa kre~yt.owego. Że względn na 14, na dużej nizkiej solie, znaleziono zwlo· rqstwa , które z utworów drobnych i wyod funduszu rezerwowego .
ważność mającycb rozstrzygnąć się kwe- ki Wisnowskiej, leżącej w samej tyłko bie- jątków z oper, najlepiej dobranycb, postaX Bakiński dziennik .Kasplj" !louosi, styj, pożądanym jest )aknailiczniejszy n- liźnie. Na zwłokach leżaly ,Iwie karty rają się uwić wiązankę wdzięczną i intewizytowe Barteniewli, a tuż ubok w fał- resującą. Opr6ez wymienionych onegdaj
że firma bakińska "Tumenianc' zamierza dział czlonków w tem zebnlDiu.
otworzyć w ~'aurydzle (Persya) bank. ~anNa czwartkowem posiedzeJJlu majstrów I dacb bielizny trzy wiśnie. Karty były za. komedyjek: • Teatr amatorski" i .LóJ'tinzo
ręką Wisnows"kiej, po polsku: l) i Jessyka", ully8zymy śpie w p. Olszewpisane
d1o,,:y z kapItalem zakładowym. mIliona zgromadzenia piekarzy tntejszych uchwarubli.
lono. do załatwienia kwestyi zamiany czę- 'Do generała Palic,nll: "PI'zyjaelelu mój, skiego w akcie 4-tym z opery .Zydówka",
POCZTY I TELEGRAFY.
ści pJacu IV posesyi cechowej na pJ'&wo dziękuję za szlachetnll pl'zyjaźli kilku lat... panny Calori w aryi z opery • Afrykanka •
X Na stacyi pocztowo-tełegraficznl\i, korzystania 'Ze ~ciany domu sąliedniego posy'lam ostatnie powl'owienie i Ilroszę n i w piosnce .Dziewczę z buzią jak maliSaksagau, guberni j.ekater1uoslawskiej. upoważnić starszego p. Jeziorskiego i pod- wydlLnie wszystki&h pieniędzy, które mi na" i plini Bronikowskiej w śpiewie Siesit) jeszcze należI} z teatru za .Posąg" bla z opel'y .Faust". Przedstawienie u.otwarto przyjmowanie tele ,gramów starszego p. Meiera.
międzynarodowych,
Zmarł wczorai o gotlzinie ' 7-e; rano. dłu- 200 I'Ubli, składki w kasie i pensyę. proszę, kończy .Mazur bialy·, nkładu p. Zaborbłagam."
2) "Czlow,iek ten postąpił spra- skiego.
PRZEMYSł:.
"
X Do węierskiego ministra bandlu zglo- goletni tutejszy obrońca sądowy, ś. p. J ,u- wiedliwie, zabijając mnie... ostatnie poże: Cztery zapowiedziane wys tępy Heleny
silo się z prośbą o popal'ci~ angielskie kon' lian Andrzejewski. Pogrzeb zmarłego od· gnanie kochanej, świętej matce i .Aleksan- MotlJ'zejewskiej na naszej scenie, dadz~
8orcyum. które pragnie zakładać na Wę- będzie się w duiu jntrzej zym.
drowi. :1:al mi życia i to stra... Biedna, nam poznat znakomitąartystk9 kolejno w nagrzecb wielkie browal'y i rozporządza na
Ofiara. Na korzyść ocbl'ooki katolickiej nieszczęśliwa matko, uie proszę o pI'zeba- sŁępującyeh sztukacb: ,Marya Stuart", .Da·
ten cel kapitalem miliona funtów ezter- złożooo w adm inistracyi naszego pisma od czenia. gdyż umieram nie z własnej woli... Iila-. nOdetta" i .Adl·yanua LecouvreUJ·".
Iingów.
pp. R. i A. B. rs. 6, jako naddatki za bi- Matko , zobaczymy się jeszcze tam w gó: \V środę odbędzie się koncert, z któWYSTAWY.
lety na bal na ochroukę i rs. 1 przegrany rze. Czuję to w ostatniej chwili. Nie igra rego dochód przeznaczony jest na zwięk
się z miłościąl" Opowiadarllu oskarżonego, szenie bndowy kościoła katolickiego WuieX "Gratdanin" donosi, że dla przewozu w karty.
okaz6w na wy. ta wę środkowo·azyatycką
Taryfy dla chleba I mięsa. Rząd gu- jakoby zabił Wisnowską na jej żądanie i bo wzięcia N. M. P. i ewangielickiego św.
w MoskwieJ drogi żelazne zapewniły na- bernillIny piotrkowski zatwierdził taryfę ostatnia z zamiarem pozbawienia się życia Trójcy. W koncercie tym, oprócz chóru
stęllująeą ulgę:
Zamiast pobierania za dla chleba IV miegcie w Łodzi. według w ten lub inny sposób przybyła do jego skladającego się z 50 przeszło §piewaków.
przewpz do Moskwy calkowitej Qllłaty i której cena funta chleba pytlowego wyno- mieszkania, przeczą znalezione na miejscu za- wezmą udział śpiewaczki: palli Rzebiczek
bezpłatnego powrotuego odsylania z wy- ai 4 kop. (dawniej 3), razowego 2 '/. kop. bójstwa. i podarte na drob e kawałki kal·tki z Warszawy. pani Bronikowska z ' teatrn
stawy okazów. oplata za przewóz ładun· (dawniej 2). Taryfa ta obowiązuje od z llastępującym tekstem: l) ,,'ren człowiek • Vict.oria." p. Werner z teatru ,Tballa"
k6w w obie ~trony pobieraną będzie!Jlodlug dnia 13 b. m. Ceny mięsa pozostaly nie- groził mi swą glljiercią; przyszl.am. Żywą I p. Einhoro, jako soliści. Część instrumnie nIe wypuścI. 2) 'rak więc, nadeszła ~entalną koncertu wykonają. polllczone 01'taryfy zniżonej o 500'..
zmienione.
Ćwiczenia sygnałowe odd1.iału 4 straży ostatnia moja godzina; ten człowiek nie klesu·y. obu teatl·ów. Tak P!ękny cel. konognidwej ochotniczej odbędą się w ponie- wypnści muie żywą. Botel ni9 opuszczaj ll7rtu , Jak p.rogram b~gaty l urozmaIcony.
Wiadomości
dzialek, doia 29 b. m. o godzinie 7 '/. wie- mnie. Ostatnią moją myślą matka i sztu- ~ D1e pozwalają powątp~ewać. że .sala konka. Śmierć ta nie li: mojej woli; 3) Za- certowa w środę będzlEf przepełnIolI,..
Dwa atyp_endya. Pan iuspektor łódzkiej CZÓl', IV liali Rottmana.
wyższej szkoły rzemieślniczej oglasza o
Kupcy l Cesarstwa. \V dniacb ostat- sadzka! Mu zę umneć. Ten człowiek jest
dwu następujących 8typendyallll wakujących nich baWiło w mieście naszem w celach sprawiedliwością!. Boję się· Drżęl Ostaprzy wymienionym zakładzie naukowym: handlowych kilku większycb kupców z Ce- tnia moja myśl d1a matki i sztuki. Boże!
••• Bruksela, W ostBtnich dniach w ko1) stypendyum imienia Spol'zywnjącego w sarstwa.
~clll mnie, POlJJóż... Wciągnięto mnie ... to
Bogu CeSarza Aleksandl'a II z zapisu J.
On Białegostoku wyjechało z Łodzi w byla zasadzka. \Vi~nowska," Li ty Bar- łBCh belgijskich przemysłowców i robotnikó ...
Heinzla, w kwocie rs. 150 rocznie; z pra- oStatnicb czasach około 14 rodzin robotni- telliewa i zeznauia świadków stwierdzają, (\dbyły siO li",ne .ebrania, na ~1.órych narawa do uzyskania tego stypendyum korzy- czych, w celu wyszukania tam l obie zaję źe tenże często gl'oził swem 8amob6jstweru dzano siO nad urztldzeniem ogólnego bezrobocia
stać mogą dzieci piednych \Dieszkaliców cia.
w razie nieotrzymania od rodziny pozwo- w ruie. jetcli izlly odmówi" rewizyi ,koos~rtn
Łodzi, religii chrzegciańskiej. 2\ StyJłen
Dwu wychodźców łódzkich, powl·acaj,.- lenia na zaślubieuie Wisnowskiej i dręczył eyi. Z narad tych okazało siV, it robptniey
przys~pić do bezrobocia i oa
dyum imienia Jego Cesarskiej Wysokości cych z Brazylii, Kowalskiego i Witezaka, się ciągle zazdl'ościlj, widząc. że pJ'Zypusz- zdecydowani
Następcy Tronn Cesarzewicza Mikołaja widziano IV Poznaniu. Obaj wyszli z pie- czala do swych Ifzględów innych. Okoli- ten cel zebrać odpowiedni fundosz. MiVdzyAleksandrowicza, w kwocie rs. 91' kop. 50 niędzmi, pełni otuchy. a wl'acają zbiedzeni, czno~ci, poprzedzające bezpośrednio udanie narodowy kongres socyalistów m.. zebrać siV
rocznie; stypendyum to jest pl'ZeznaCZOQe obdarci, niema! o żebranym chlebie.
rokseli w d.. 18 .ierlllli.. r. b. i obradosię Wisnowijkie; liR fatalną schadzk~, wy- "
dla dzieci biednych stałych mieszkalIców
Z Bałut. Niedawno donosiliśmy, że na kazują, 7:e artystka nie myalala wcale o wać ~d.ie przez 8 dni. Rad.. genernl ...tronm. Łodzi, poddanych ruskich, bez różnicy zebranIU gminnem w Radogoszczu uch wa- śmierci; przeci)VniB przywil!.z/lua była do nict"a belgijskich robotników o.słosila, it jut
wyznania. odznaczających się dobrem spra- 1000 przeuieść kancelaryę gminną do Ba- życia i I'oiła doniosle dla siebie plany na za kilka doi roześlo zaproszenia w j9l1kach;
Wowaniem i postępem IV nankaclt uczniów lut. Uchwala taka za~adla w celu uni- przysłość. Na zall8tlzie pnwyźszych da- CrtlllCUlJkim, niemieckim i angielskim. So"fali.4cl
8zkoły. Prośby o udziel~nie obu z tych knięcia prodesll z właścicielem J uliauowa, nych, oraz wielu szczeg61ów i okoliczności wszystkich krajów europejskich, jak Tó"niet i
stypendyów powinni wuieść rodzice ncz- p. Heinzle'm, któI'y przyznl\i~ sobie prawo zebranych przez śledztwo pierwiastkowe, SllLnów Zjednoczonych północnej Ameryki maniów na imię p. lnspektol'a szkoły.
wl asno~ci do ziemi, na której st.oi dem pociągnięto oskarionego do odpowiedzial- j" nB kongres ten wysta6 swych delegatów.
Z gimnazyum. W roku zeszłym, p. Ju· gmluuy; ponieważ jednak byla powziętą ności za spelnienie przestępstwa, przewi·
••• Zaludnienie Węgier. Według ostatnie·
liusz Heinzel, li: którego ofiarności korzy- przez mniejszość mieszkailców gminy, nie dziane~o w I cz. 1,455 art. k. k .• czyli za- go spi.n Indności liesy królestwo wWerskio
tato już wiełe instytucyj, złożył rs. 1.500 wpr()wadzono jej w wykonanie i kwestya bójstwa z rozmysłem. W llbiegły czwar· wraz I Kroacn 17,449 miliona głów, .. wioe
a rzecz gabinetu fizycznego przy giOJna- przeniesienia pozostała nierozstrzygniętą. tek, jak wspomnieliśmy. około 11 l rano, o 1,693 miliona ";~j. an!!eli w roku 1880,
yum męzkiem w Łodzi. Ponillwaź dono· W dniu 19 b. m. odbyło &i9 powtól'lJe ze- rozpoczęło się śledztwo sądowe. 2jeznania co przedstawi.. w przeeiQciu przeszło 1~/.
iliśmy w swoim czasie o tym darze dla branie gmiune. na kt6rem uI'adzono pozo· świadków potwierdzajIJ. okoliczllośoi odkry. przyroatn. Z tego przypo.da na W\ll!T1 przeobra kształcącej się młodzieży, uważamy stawić kllneel3ryę we wsi Radogosuzu i cia zbrodni, malo dl\iąe w kazów~k co do suo 15 milionó.... na Kroacyv te lawoDi, ł
iol za stosowne zaznaczyć, że wspomnia- sprawę oddać na drogę sądową.
samego PI,zebiegu wypadku. Kilku świad R.jeq (Finme) przeo.to 2 mlllony. Wełle Da. ~ suma jest jui: wyczel'paną w zupelnoW cyrku p. 'l'hompsona rozpoczęły się ków nie stawiło ię, sąd jednak zeznań rodowości wpisano 8,000,000 madziarów. W
. PrzYI·ządy. sprowadzone za pośl'ednic onegdaj produkcye na wollzie Oskara Du- ich nie oznal za ważne i postanowił spra- komitatach słowackich .pr:r.wohooo ubytek ladlIem firmy LePIJiu & Masche w Berlinie, bowiga i panny Loli.
wy nie odkladać. Wyjmujemy więcej cha- ności, cO tlómaoaone jeR li..lem ...y."...
dZn3Czają się dokładnością i elegancy'l
Trojaczki. IV Pabianicach żona robot· rakterystyczne szczegóły z zeznań świad stwem do Ameryki. Po Bodap~.cie, 1iatCJIB
Ikoliczenla. a nmieszczone w oddzielnej nika, Anna zwal'c, IV tych dniach wyda- ków. Służące Antoniua Orłow ka i Auna przeSJlo pólmiliona osvb. oajqkuelli . . . . .
zkłQnej szafie, stanolTią IJrawdziwlł ozdo- ła na ~wiat trojaczki; tylko jedno dziecko Grubicka zeznają, że ich pau i poleciła mi W~ier s,,: Szegedyu (80.000), Tereeiopol
ę gabinetu. Z IlrzyrzłłdóIV tych zasługu jednak zostaje przy życiu.
przygotować w domu kolacyę i mówiła, że (70,000), DebreeąD i Preszbarg (pO 50.000)
oa uwagę: l) demonstr8c)jny goniometr
rOlbleglly. Ooei.laj, na oliey Zaehodniej, wkr6tce wróci. PI'~ed 8chądzą udala się i J.rarl (411,000).
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DZIENNIK ŁÓDZKI.

----------------------------------------------------.--------------llkuj,ce Wegry, nie ., w dotYchczasowym ,
Paryż , 20 lutego. (Ag. p,) Przybyła tu., ryi liL
~OO.OO itd-, 99.80,
wykazie n~jnow8Zego .piau ludności liczebnie
po d ane.
• •• Krytyka amerykań8kIL Jak Homer,
eb"'lC wyrnzić piOkność Heleny, opisy"al wra·
tenie, Jakie wywarła ona na atarców TroI
'-ka
_.. teryzuJe
.'
... amo • New- York Herald' ch ar...
pierwszy wys~p SIU)' Berohardt w roli Toski
w .Garden-Tbeater· Madisona przedstawioj,c
wratenie, jakie gra znakomitej artyatki: wywada .na niektóre osobistości. Sprawozdonie
cW'k
kall k'
b
.. k
'D j
s lego rz.JOl. Ja . nas ... pn e:
eorll a ~ery
• Wśród WIdzów, którycb najwIęcej wzruszyla
acena ze sztyletem w czwartym akcie, zanwatyliśmy pana Karola A. Dane, który dwukrotnio
wyci.sal cbustko dla otarcia let rze iście
I
h
t
'
I WT
C
wy ewanyc, nas epore genera a
IIama IItbing, który tak byl ... cbwycony, i1 z nadmiernym wysilaniem swycb plnc krzycza! .brawo·
znakomitej artystce; prócz tego marszalka p.
"
k' lk
'd .
d •
Wlld er, k ",-rego
I
razy
Zlaoo

a

Da calem Ciele, w końcu last 1I0t least okolo
tuzioa dam dostojnycb. które w zacbwycie podarly swoje .fis"e i podczas okrzyków i okla·
'
b
.kÓw dOBtawa I1 maIYch napa dó w. b IBteryc~n1c.
Nowy środek , leczący Jakoby Dlewątpliwie Bucboty krtani, wynaleziony przeo pro'esora Oskara Liebreich' a dyrektora berliń. klego Instytntu farmakologicznego był jut z
pomy"nym rezultatem I . .tosowywnny praktra nie na klinice prof. FrAnkla i !doktora
PawIa Heymann'a. Podobnie jak tuberkolina
Kocba I t eo nowy lek bywa zas\rzykiwany pod
skóre, nie wywoluje wszakte gOf'lC%ki i oi.
gro.1 bynajmnIej łyciu cborego. NieznaC%oym
dolegliw04ciom jakie pocil\g& la sob~, mot..
łekan pny 4cisłej obserwacyl l łatwości, zapobledl. flrodek Liebreieb'a nie ma nic wspólDego • toberkalin, Kocba; nie jest to bynajmnIej ładen produkt laseczników. Wedlug
prof. Liebreich'a, dw~ t e leki " .. toBOwnue
lednocleśnie lub w krótkich od.~pach czasn
jeden po drugim, wywoluj, wreC% przeciwne
daialaole.

•*.

WIedeń ,

IS lutego. Niemcy zgromadze
tli na wiec przedwyborczy w Hradcu tyryjskim uchwalili pomiędzy iunemi po tulatarni , ażeby Galicyę wydzielono z krajów
kOI'onnycb Austryi I nadano jej autonomię
na wzór Węgiel' , bo w ten sposób pos lowie polscy uie zasiadaliby w radzie pań
atwa w Wiedniu i braliby tylko udział w
delegacyach.
Berlin, HI lutego. (Ag. p.). W dniu
dlisiejszym II cesarza i cesarlowej odbył
ai ę zwykly obiad poselski.
Pary t , 19 lutego. (Ag. p.). Pani Adam
dawała wnoraj wieczór dla ruskiego oficera, Aazyllowa. Osób urzędowych uie
było.

o
Łódzki.

IIledllelę,

." 0

"o.

Warnawa, 20 lutego. Wekal e krOt. ltmn.. na:
H rliu (~ d.) 42.50 .,01., ł2.07'1" ·d'}.'!, klip.; f."",lyu
(3 on.) 8.60 iłol.; I>aryi (10 d.) 34.45 Ż~\I.; WI.d.6
(8 .d.) 76.~0 łąd.; ~'I, lil'Y lik .. id.oyju. Kro~ 1'01akI.go dn .. 97.25 ląd.; drobne 97.00 "ą ,I.; 5 I. po·
tye,ka .... hooluia I elOlsyi 103.60 Źtd., II eruisyi
103.60 tąd., ID em. 105.00 itd.; 4'1. Ilotyezka w&"",u,na • 1887 roko 1/5.70 t~" .; 5'1. list1 •• sl.a .. n•• i.",.ki. r .eryi lit. A B 101.10 t~,\., lll·e BO'

d. 22 lutego lSg1

_

o~n

powlęk.aeala

tutejssych, obecnie

bn~njijcych się Iościolów,

mv_lcie towarzystwo IpiewakOw, ,e w.półudziałem p. Rze(aopran), p. BronlkowskllJ (sopr8lł), p. Ottona Wernera (leDor)
p. E.na Elnbor •• (bas), pod Ici.rualliem kapelmistrza O. Heyera.
Pocz<ltek o godz. 8 wieczorem.
.IIJao =aJa~jsee rI. 3. n mi.joe. rI. 2, 111 mi.jace r •. 1. Wejki. kop. 60.

Wal~schlosschen.

NA

CińSkl:g~~.... wSkl

straży

· k

Kardynał

p. lIoIareeki
p.Olaz.w.ki
• r.
k \. «
l a ) AA'ya z opery .411'y anAa
Keyerber. b) ..Dziewczę z buzi'ł
mallua" Jau Gall, odśpiewa
CF&!ori. 2) Śpiew Siebla z
tt- auat." Gounod, odśpiewa
Hl'onikowska.
•
•
Zakończy "Mazur bi~y" w 'paTy. układu p. Zaborsklego.
m.aur

J.
Resłauracya Bendo.---.a.

~

K--rt poranny __
,..NU

a7

ogniowej ochotniczej.

Wejście
UCZEN""'ICA

"B L
t·'
amper I ego
• .,

o..

siA
'

Dr,

25 kop. I 15

~::!lin~l)~vifiieh~ kobiet

'polit

przyjmuje wyhłcznle z chorobami
226-""15 v

2a7 86
t35.75

23780
217.75

2'1,'" , 2'1" 1•

~ .. t.

..

l1i"enn.

42'1,
75'/.

34'/,
137'/,

1, a miaJlowicie: •

LISTA P-RZYJEZDNYCH.

A.

I

Zatonanc
Towarzystwo Cyklistów Łó~zkich 1I~~::i::;:~~.
Dziś

w

niedzielę, duia 22 lutego

')'4 lWIO l
lUr

.LU

Y

Pasaż Meyera gdzie fotografia

B. WilJl'I)szewskiego.

236-5

D"'~~;ad:lec.

88--4-1

Werk.liihrer,
koncert naśll'zgawce .echanlk
(abryki z kilkolelDi
Wejśele

praktyką

prowad%~ni.

warsztatów m:1auieznyeb
375 l po..nkUJe posady. Oferty adresować pro_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~:..-......:. os ę. J. llzwarłz w 6oworowle SI. CzerwiD,
mb. Łomiydska.
320-3_

25 kop.

Władysław Sudra
Przy~ięgły

Adwok&t
zamle8zkal w m. Łodzi, przy ulicy
Nowy-Rynek}6 10. Prowadzi 8prawy we wazystltich in8tytueyach 81łdowyeb.
1011-5-1

bez famiW, praktycznie 000.
ZDany w swoim ' fachu, poszukuje
miejsca. Adresował; poste restan~ S. W. Pilica, gub. Kielecka.
366-1
ZGUBIONO

•

L
t iP.
",ar
"'"

..,.O

bytu

,

. . S zmu Ia O pas.
liDIę

Łaskawy znalazca raczy złożyć

takow'ł w tutejszym magistracie.

373-1

wszelkiego rod1&ju wykonywa
PRACOW"IA
" .1

370-"1fi

9870
lIS.50

' 8.

wydaną z tutejszego magistt-atu na

J k U bHInw~
. . POZ"OT~.'IC'"IL'
a
~
W
'
l
k
ski' et J,Snh~ nbert
M
11),
' loszew

w Nowym Rynku
241 (nowy
pnyjml\ie cborych (cboroby wew~trzoe , dzieFI) od 9 do
10 - . i od li' do 6 wieczorem.,

99.15
99.25

9925
9850
98.30

Starozakonni: d, ieci do la.t Hi-tu ztD "rł o 2, vr uj
litlbi. elllopo6w I. d,iowcąt l , dorosłyeh 2, "
l .j liczbie ml)ż 'z!!.n - kobiet 'l, a mianowicie:
lI:a:rjem • O. l<owo6", Himi .., lat 38, Ma!jem z Ka·
narkó .. Wi.rnik, lat

~~t-1 żonaty,

Dr, Jak'b
o Kohn
R A

11~.25

hydropatyozny otwartym zostani.
r. b W układzie uprowa·
liol tan 'ł najnowsze uleps.zenia. łlie~·
on bodsi. obecni. 84 pokoi. Ceny do
Cler" ea zniKone o 20 procent.
Na .,dani. wy.yła się pro.pekty.
Włdeiciel i kierownik

kobleł I dzIecI. Piotrkowska róg
J'eszcze paru wolne- Zielonei, dom S. Wiślickiego ~, 4".

moz' eudzl'ela<lek
A
~
~ Y"
ewo. Wiadomość u Reieuta
•
-go Kamockiego, Nowy Rynek
239/9.
369-3

97.25

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI.
Z.orll .. d.1O 19-20 lntego:
lat.lloy: do łf\t 15 tu &ma.rło 1\, " tej lk.zbie
c~opeó w 2, Itr.ia "c~ąt 2, dorosłych 3,
w tej
he,bie I" ~ie.,.n 2, kohiet I, 1\ mianowicie:
T.re•• ~w ,~toolawlk ... lat 55, Augu.t D"lL!eJ, 1&1
ł5, JOle! Janioki, lat 66.
Ewaugelloy: ,jo łot 15·tll zm.rIo 6, w tej liczbi.
e.błopcO "
2, lIsi.",e. ,t 4, ,Ioroslyeh I, w lej

.

POTRZEBNY jest

FeZEK , . .

do handlu, z pensyą, lat 14 do 16,
katolik. Pierwszeństwo 7. prowincyi.
Oferty w Admluistracyi "Dzien·
nika".
326-3

06'L8uneo(e,

WYKWALIFIKOWANY

Ży d owa
Opera w i aktach Halevego. (Akt

103.10
96.75
10085
100.10
100.-

Kopony eeJo.. . . . . .

Koncert na Iodzle' OGRODNIK

Hallla
poo .. Trapuo
Dpektor lIimn..ynm p. Popław.ki
Rzecz dzieje się w Warszawie.

lo

KORZYŚĆ

odbędzie

1:&1\10";.., jello ojeieep. Barto.. ewlki

IitalD1tymcń tDnrertOJJ
Dziś, w niedzielę,

l!Iił8za).

D%iś w niedzielę, dnia 22 lutego

Komedya w 1 akcie Lucyaua K

WeJtlc:ie be&płatnie.

N

E

łódzkie

Lorenzo i Jessyka

07.25
103.05.70
10110
100.100.-

{V'~f6 ~abl .. · 0'.\1: .,; .t~.i.

raada su _adow),

(ln8ek

42.50
8.60
aU5
75_40

•• nlty I banknoty : Not. "rJ,~d
Imporyały i półimperIały I
ar.
Kmi.,i 17 grudnia IMII5 rok.)
PGtimp.ry.I, , tAro
•
•
Fauty l terli • . w bauk.ol&<h
lI:.rki n.mieckie
A1lSu,acki. baukno',. .

KONCERT

cel

4.2.50
8.60
3U5
76.40

Halel PII.kl. KrUger z Ła.ko, H. Woj.wód.ki,
1 . GrolgIU.k. F.inkint!, a Stelo i M. Nusbaom •
lipiec - - - - , na lipiec aierpie(l 6" ... nabywcy.
na sierpień wuesień - - - - -, na wcs6lień ~~&r:P~{~k~!~,YńBlci • Woli-llilkowskiej, R.gopaads. - - - - -.
6rud Hotol. R. FI_laU • l'łocp, K. S.brem., •
New- York, 18-go lutelO Ił~"ełu .. 9, '" ~O" O,· Nie.. awy. S. lf_ugubi I Od...y, W. Gabunla •
lelloUie Sił/ił'
H_ud.y. H. KorngoTd • lVar.zawy./
.Hotel Vi ołorll •. B.erk~,,!ie . Ii Wi ni, Nowiń!!ki z
Hew·York,18-ro lutero. Ko". (Fair- ru.) 19.25.
Kawa F.ir·m. JIo 7 lo .. ordln.r, u. IUl1 17. 0~, NI6s. awy, Dtut.m&.k16wlc, I WAeławowa., Ka.jmacb
I Eii . .... tgradu.
ua kwi... 1657.

s z

o

Ł

G

z tIui. 20 Z dnia 21

Giełda BerlJ iaka.
fl auknet, m.kil n r.. . .
k
,, ' . 'to'l... .
D
" oot. pry .. atoa . . . .

od~ •• iV

Krotochwila w 2 aktacb przez
M. Baluckiego.
OSOBY:
Trtboli6Jki, bnrmlatu p. Winkler
Arata, jego łona
p-ni Buton.wlb
Doreia, ieh o6rka
p·na Traps.o
emetOleka
p-n. rrawd%i.
B,doDia, j~ eórb
p-ni A. Trapsso
eędsia
p. IL Trapn o
Kancetis~
p. Staooew.ki
Adoll Hubie.ek, Wyni..
P. Daniel.....ki
Rzec. dIIeje się w ID. powlatowem.

.

.
k06eom r i• ld ,
Za wok.lo krótklt" .. I.owl
•• U..Ii. . . 100 rur.
.a f... d,u sa 1 Ł ..
n. Poryl sa 100 (r.
na Wiode6 .. 100 4.
Za paplory pahlwlwo .
I,i"y likwid ..cyjlle lIr. Pol..
[tu,k" I,olyc.k .....boduiĄ .
,. ('/, po' . " ' ''u•. r. t887 .
IJ, t, out. • iem. Seryi ( .
.,
~
,.
V.
f,i . ly .ul. ru. lVar... Ser. [ .
.,
II
,.
II
V.
-['i, t, .It. m. Loolli Seryi ( .
II
II .
II
1([ .

WIE LKI WOKALNO-INSTRUMENTALNY

Teatr Amatorski

et..

Giełda Warazawlka.

~.'I&D'" •

We Srodę, d, 25 Lutego r, b, w sali Koncertowej

VICTORIA.
W

TELEGU!lIY GIEtDOWIi.
-----------.,------

Ii", ..

.&

T E L E G R A MY.

Teatr

U'j

B
M tu'p4 5' /. Iiol,
taj cesarzowa niemiecka wdowa 'Viktorya Ol&"",e. Dll&Sta \yar.u", I oeryl.100.80 ~~ [I
k
.
.
.
kUł
t
I
kl
'
10075
••
<1., nr"'J 99.70.~ IV...,! 99.~ ."'. V
Z SlęzOlCZ ą ma gorza ą, ce em ua oOle- 99 ~ iłrt 98.80. 99 00 tup' 5'1 Iioty ... ta"••' ni.
uia arty tów fraucu kich do udzialu W ~i l ..~ 99.25 ~ U ;"ryf 98.60 itcl, l i ....
tegorocznej
wystawie międzynarodowej ryj 98.30 .td, IV .eryi 97.75 iI~o. D,akolllO:
sztuk pięknych w Berliuie. Malarze Bou- H.rlin a'/.. Lond,. 3·!.. P&I',i a'l.. Wi~.1i " /..
.
D
<
. I"I zająć się or- li.,y
Pete,.burg
5'/~ W.rIOU knponll • pOuł".... m ~'~:
guereau I "tal'11 e pl,zyl'zek
... l& ....
. ie,•• kie 76.6 .. ar... I i U 183 ł
gauizacyą c:lddziału francu kiego na wy- ŁoJ'; 143.8, Ii.'y lik ...iJac1io~ 83 4, pol,cska pre~
stawie.
,.io". I ł8.8, [[ 207.1.
•
Paryż , 20 lutego. (Ag. półn.) . CesarzoP.t~rob .. g, 2().go lutego. W.k.le ua. Louqyu 86.10,
wa Fryderykowa zwiedziła dziś zl'ana pa- n .pO'ye:k& ",.c~".. ll1.'. 103'/.. nI po,., •• k. ..... 10.G
' ,
ł
T '11
. dni. 11WI. , ł 1. 1.
.n.. "n. kredyt. ""olk ,.
nO~'amę
ervals ego w pa aCll
Ul erYJ- 140'1., .kcJe bauku ",skiego dl. bau,Uu ..gr,,"ioo.
sklm, oraz wystawę obrazów kółka al'ty- 0.1\"0 292.50, petersburo iego banku ,I"koulO ... go
stów. Onegdaj cesarzow a była w ogro- 611.-, banku 1Di~,ynarodo .. ego 621.00, ...n ....·
dz!e Zoologicznym i lasku Buloliskim. Jeź- ok,ego banku dy.kouto"ego -'- ' .
dzila w otwartym powozie w towal-qstBo'Uo, 2a-go lutego. R.ukuo.y ""k,e •• r..:
.
k
któ
.
'I d
'
237.85, u. do.l& "~ ~.60, ... kolo u. lV.r... ,,~
wIe orsza D,
ry zaJmowa
wa IOne po- 237.ł~ o. Peteuhnrg kro 237.00 u. Petersbnr'
wozy. Końmi pierwszego pojazdu kiero- dl. 236.40, Da LOD,IYR kr~t. 2O.M'I;. u. Lon,tln oli.
wała księżniczka Małgorzata.
~.24.! u. Wie,leń 17T.~5. ~łlPO!'y co!o • . :IU.70;
Rzym, 20 lutego (Ag. półu .) . Ambasa- 51. I"ly ~ .. l&"u. 73.7o~ 4 t, I...y hk""I~!Jne
d
k' b
d 'lJ k II G II b dt . ż 71.80, po"e.ka rn.ka ł /, • 188') r. 99.10, ł 1,_ '
or ru~ I aron
x u - y en an Clę' 1887 r. 70.25, 6'1, r.nu . łota 107.90, 6'/, r. • t. • tllbl
ko zalllemógl.
r. 107 00, potyczka ... . Lod ui. II e,n. 76.60. If[ ... łP etersb urg, 20 lutego. (Ag. p.) Naczel- I,i 77.60. 5'.1.
~ta"a. rn.ki. 111.00. 5'1, P?
nikowi eskadry oceanu Spokojnego wice· iH,ka premlo .. a • lęuł rokłll77 .00 tab.• ".11l?t!
d' ł . N "
'
.. k
'
. r. 167.50, oke,e oIrogl . el. warou,!, ko-" ,e,lolIsk,eJ
a mIra OWI aZlmowowl, 10Z azalio p~WI- 235.40, .ke,e kred, lo .. e anltry""k,. 174.75. akc, .
tać Jego Cesarską Wyso kość Cesarzewicza w......... iego bankIl Lau,lIo"eio - .- , ,Iy,kunto·
Następcę '1'ronu w Singapoorze i to warzy- wego 94.50, d,lkoo,u niOl.ieekoe,," boukn p,ń, t ...
szyć do Władywostoku.
S'I, pry ...'ne 2'1, '1,·
B~lg~a.d! 20 lute~o. (Ag. ~.). Wszys~y II l:::.".Y;,oi,~ I~~'f.r k:~,~~~a :1~·~e~.:i.IS:N~~
wybltOleJsl mężowIe stl'onlllctWl\ OgÓl0l6 Zimno i mo-'::~. , .
i
•
nal'odowego s ą wielee oburze ui s po ~ goWanuwa,20iro lutego. Tarll ua plo"n Witko" .
W Illl lł agitacyą organu p os tępow có w • Vi- Iki""o. P ... ni.a Im .•,,1 . - , pi U. i Jobra - delo" , przeciwko regen tom i mini trom, - , bi.t. MO- 566. ..,boro... 5TtJ -600,
oraz wrogiemi ella R osyi wycieczkami vod " yboro ... 450-47tJ, orodni. - - - , .. aJIi " - -,joc&mi oń ~ i ł o r&O tl. - - - , o" icI ZłV 
pozorem obrony sprawy kt-ólowej Natalii. 270, gryk& - - - , ".pik I.,,,i - . • io.o ", _
Nie zadawalaj!)c się prasą, Gam zauin -, .. epa. -" P' . iw. - - - , ir.. b poln, - za( tal skupczynę co do wiadomei'o ukla- -, cukro"y - - -, r.lula - - -- .. ko" ..
dl\< r e encyi z Milauem, pragnąc, zdl\uie m k .... j_trlaua - - - , ol.j ".pa~o .. , - - - :
lniany - - lot. PUtl.
kó z'ldowyc b, zasiać niezgodę pomiędzy
Oo"ie.iouo p... nicy 100, .,l& 160, joe... ieui,
regency'ł i ministeryuID, tudzież pl'zewie· - , o" ,a 300, gr ..!.u polnego - koro,.
k ać bieg spraw państwa.
Waruowa. 2i).go lutego. Oko" ilA. Hart.•klAd.
Petersburg,20 lutego. (Ag . Ilóln,). W 7. ,\- z.. wiadro 1()()O: 11.05-11 .07; •• 78': 8.6'2 - 8.83'.
miau pl'Zepisów czasowych z dnia 19-9o Szynki za .. iodro 1000: 11.20 -11.22; S& W: 8.14 lutego (3·go marca) 1890 roku o zgroma- 8.75'.
dzelliacb żołniel'zy po politego ruszenia
B.rU., 20 lutego. P, • • ui". 186 - 200 ua k... maj
197.50, n. . .er,.. lip. 199.00. t." " 166 - 11V,
piel' wszego (lowołauia Da ćwiczenia woj·
Inty -. -, n. Cler"i.c lipiec 16~.2;;. Pochmurno.
skowe, rozkazano pomiędzy innemi pozwoLo.dyn, 19 lutego. Cuki.r J.". !6'/, Ipokojni..
lIć na odbywanie ćwiczeil w czasowem Cnkier borakowyl3'I, spokojnie.
miej CD zamie zkania należących do pospoHnre, 20·go lutego. Ka .. a '00.1 .. era~e ..
litego ruszenia, tudzież ullolVażniono ko- nA marzec 103.75, na maj 101.00, ua ...... i.6 117.00.
misye wojskowe do wyznaczania ćwiczeń Spokojnie.
nietylko w J'esit\Oi i zimie, lecI. także (atem
liverpool, 19-9o Intero. 8a.. eln&. Spr."oKlI.n i.
końco w e. Obrót. 10,000 bel, .. teKO n ... pelrnlaćl~ i
i na wiosnę.
..y ..ó. 1500 b.1. Spokojni.. .l{idtlling amer,k.ń
lilka: nD. luty marzec 41 }" nabywcy. na marsee
kwiecieli - - - - -, ua.lew. maj vel., Dabywcy.
Ostatnie wiadomości handlowe,
na maj czerwiec 411/~t DlLbywcy t na cloerW'iec

Ii." ...

r.ącym
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ar

t ę po 6 y t ł~

CYAe150blll RpUCT3S1, C,,1l3Aa Ma·
poShlX b CYAelt 3 ro ll eTpoKoBCKuro
O~pyru HroRTill 3eR~RoB" CyUIKH'
CKII, IKHTęUOToylOU\lli U" rop . .lIo·
J,BII II" ,"ollll N 1~37, 0(j1<8B~f1et'1.,
'1TO l!l <I>eBpuR • cero 1891 ro.l!~
61< 10 '1R6. YTpa B1< rop. JIoAslI
110 BBJ\sescKol! f.lul\lI B1< )l.ołlfl
lliTnpKll 00.... 1< N 1437 (BoBhlli ~
36) 6y)l.e
oe
T1< npOA8Sa1'bCK
)(BIIIKHIl
lI1lyU\ecTBO
npUOR.I\Jl6;UII\ee
Muxa·
B.ly lliBeHTOBH'lY B8KnIOIlliIDll\6eC&
B'L Ile6cJIK H OKOJlO ~Ił nyJlOB1o
CT8J1bROII Oll"pallll TORKHX1< 00.10010
u on.lIH~ouoe 115.py6. RR YAosneTBopeBle npeTeUilll A~bTepa po
a
seHoHpaon.
nllCb II. on.1mKy UpO)l.aBaeILIoI~1>
e
op .l\>leTOB1< MOIKOO paacllaT pH"'-~Tb
Y CYAe6uaro llpHCT:lS3 II B10 .Il.eo &

wydan'ł z tutejszego magistratu na npo.ll.alllll
imię GUli Łai Bawelnik.
. Łaskawy znalazca raczy zło-

zyć

tako", w magl.atracie. a71-

liS >l1l0Tll OBoli.
lIusapa 26 )l.RK 1891 r.
CYAe6ubllI llpIlOTR01< CylllBucsifi.
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Obwieszczenie.
Dyrekcya Towarzystwa Kredytowego miasta Łodzi podaje do
publicznej wi.domo~ci, że zwyczajne zeb'raoie ogólue Człon ków Towarzystwa odbędzie się w doiu 7 (19) marca 1891 rolru, o godzinie
3 po południu, w sali zebrań ogóloych, w domu Towllrzystwa, przy
ulicy Srwniej pod M 427 w ID. Łodzi położonym i Oli zebranie to
wszystkich stowarzyszonych zaprasza,
•
Porządek dzienny posiedzenia zebrania ogólnego jest nlLstępujący:
1 Sprawozdanie Dyrekcyi za rok finansowy 1889f90.
2 wniosek, co do udzielania ulgi w opłacie raty majowej 1891 1'.
Z przewyżki kapitału zasobowego.
3 projekt do etatu na rok fiullusowy 1890/91.
4 projekt zmiany § L warunków licytacyjnych co do sprzedaży
nierucbomości za dług Towarzystwa,
fi Wniosek, w przedmiocie udzielania urzędnikom Towarzystwa
jednorazowego wynagrodzenia za długoletnią słuźbę.
{) Wybór jednego Dyrektora.
7 Wybór jednego zastępcy Dyrektora.
8 Wyból' trzech Członków . Komitetu Nadzorczego.

OB~.HBJlEHIE.
YupaBJIeoie .!IoAaIłDOKoii.([Ia6pllqoo!i ;Ee.1'11aooll .!topom JlOBO)l;BT1> AO oce061l\aro cS'II.lI'IIoia, 'lTO HlIlKeuoBK.,.
ROBBUSLle oeHoCTpe60naUOLle oO.lYQaTeJJH"" 110 4 (16) ([Iespa.1l1 .!tBIł 1891 rOAB TOBapLl, OT. c.tyqafl
BeBBKU B.lIIA1I.'I>1\esT. OHbUT. 8 'L TeQeRiu cpoKa, yK3sauoaro 81> cTaTL'II 20 B I~ Co 'I a ił we yTBeplKJJ;eHRaro
0611\aro YC'raBD pOcciOCKUXT. ;Ee-ltaHhlXT. .i\OpOl"b, 6y Ayn upoJ\auhI CT. lIy6.1lH'Ioaro Topra ua c1'&Bl\i.
.
.1l0ASb, uo uOTe'lcoiu co AIIK HaCl'OHl1\ell ny6.11 u"a1\ill Tpexlo KlIClll\eBT,.
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103015
103021

103043
103434
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72 U tawy TowlIl'zystwa prze pi anych, l~~

Stosownie do zasad, w §
do sa\] obrad "ebrania og§łnego, bez biletu wejścia nikt wpuszczoDym by~ nie może.
Bilety wejgcia doręczone zostaną tym stowarzyszonym, któl'zy
są wyłaczuymi właścicielami nieruchomości i którzy złożyli Dyt'ekcyi
dowody pl'zepisania tytułów własuości nabytych, po ostatniem zebrabraniu ogólne)!I , .od puprzednicb stowarzyszonych, nieruchomości.
Stowarzyszeni, posiadający nieruchomo '~ wspólnie, obowiązani są zlo7.y~ w błurze Dyrekcyi piśmienne upoważnienia w celu pozyskania
dla jednego z pośród siebie biletu wejścia. Stowarzyszeni, nieżyczący sobie uczestniczy~ na zebraniu ogólnem mogą u(łzieli~ upoWllżnlenie do zastąpien ill ich , ale tylko jednemu ze stowarzyszonych. Po złożenin w biurze Dyrekcyi upoważnienia i zwróceniu doręczonego bi~~~~ó~~jŚCia, upoważniony otrzyma lIowy bilet z prawem do dwóch
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wykfalifikowany z dobremi świa- w New.Yorku I londynie nie pozo.talo HoCneETOpT. JIOASHBClUlfO BLlCllIlIro
dectwaRli i rekomendacyą potrze- be. kut~u i dl. kontynentn europejskie- pelleC.Jea08rO yqu.1IIIma,·culoIT. \tecTL
bnJ' na prowincyę. Ulica Królew. go zmusiłojedną.zlabryk wyrobów srebr- 8ll'lleT'lt 06108I1U1'I> A.IIR Bce0611\1l1'O
. ' 4 od 2:-4 za
nychzwrotem
do sprzed.ma
.apo,u
towaru CB1IAt.oi8 'ITO B'lt TeKy~eKT., 1890/1
ska XI :I3! mleszkarua
jed.miecalego
kosztów
robocizny.
yqeGoo ..T. rOA)' OT. y'lKlIJIm1l CBOpo pOłlldlllu.
336--a Jestem upowatmony do pueprowadzenia 60Aoa CTHoea,J.ia BKeHU EN HKtej .przedaży.
UBPATOPCKArO BE.lB'IECTBA BT. Beat
OÓ'b8ulenłe.
Sprzedaj, zatem katdemu. błd:! ZImo· nOQ8BlUarO rOC:rAAPR LUEPATOPA
C • .. II
.
C ' . u
tnemu b~dź ubogiemu, poniż~ "yueze- AJlERCABAPA ll-ro no saUIICH 10.
YAeulll.u pUOTaOT. 1. haAl\ lUH gOluioue przedmioty za nadesIaniem tylpoBhlXT. Cy Aell 3-ro lle'rpoKoBcHaro ko rs. 7:
'
rellB-I\e... Ba 160 py6.1eił B'b rOAT..
OKpyra B, C, ~Yi\3BHC"m, lKIITe.lll>· 6 ,zt, wyborowyeh noiy .tolowyeh z prawllpaBOKT. .ua uO.llj'łeHie CTHueu CTByIOl1\iH B'lt rop. ;10)\311 Hl. )l.Ololt dziwie augielaką. klingą"
.J.iH eouacoo lIoJlozeoiIo o oell, KOXI f33!1 06T.HBJlBeTT. q\'o 22 ([Ie- 6 sz~. nm~ryk. p~tent. ",deley .rebrnych ryT'[, nO.lbSOBI}"I>Clł A1ITH JlBI\T.
OpUH cero 1891 ~. CT. 10 qae. 6 ~t.cd:~e:;~~k~atent. łyiek tołowych xPł'CTiaBcuro
BtipollcuoBflAalrill
yTpa, BT. r op. JIoAa.1 !lO ITeTpoKoB- srebrnyeh
liST. (11){BtItWIIXT. lElfTeJlell rop.
CROR y.llllxt. XI 41 0YilCTlo upo)la· 12 o.t.•me~yk. patent. lyieczek do kawy .!IOJJ;3H •
BaTLeH )l.UUlKHMOe IIMYl1\eCTBO IIplI- srebrnycb,
o aasHa'leoiH CTllueo·
aaAJlemaU\ee .lIa:Gt raCKeJll> u~ 2 ~Iy l szt. ameryk. patent. rebrna czerpaesb Aillllpomeni8
nOJl.&lOTCH op0.ll.lłTelUIWU y'leoH '
•
do 808U,
GpaRy D;lJlOiep.!ltllllo, aaKJlIO'lRlOmee- l szt. ameryk. patent. Irebrna ezerpaezka KOBT. ua nUll ililocneKTOpa Y'lHJlKII\a.
CH O'b .. e6eJlH II TOSapaXT. II o1\'bdo mleka.
.
376-1
HeURoe 187 py6, - Kon" lIa y.~o- 6 szt. ameryk, pod,~awek ViCtOriR,
2
BJleTBopeBie upeTeaaiii ĄaBuAa Bu. .zt. efektownych lIehtarzy 8tołow!ch,
Gmmailnu.
~ :::. !i~~ g~ ~~~ty,
. BOCTPU~· &JIleuu&1'O oocaoai.., .l,a
OD1lCI, II outRKy upoilaOaeMIUT. 42 ,ztuki razem.
'
IlPAJtTU• • B"- PYCCEOX'Io sewIt, aURen.
Ilpe)l.MeTOIl'L MO&:1I0 pa9cMaTplloa~'L \\'8z)'Bt\de wymienione wY'ej puedmio- oo..-yqaTI. OT,lłs.lJ.Bym JEo)('a&1'Y H CYO....
Y CY)l.e6RU"0 IIpllcTRua II B'L AcnL kOlZtowaly dawniej łO rs, i obecnie po ... axeIlUl8... llpI.laQ80lt"5 pyOC&OK'IIo
npoJJ;alKU Ba IoItCTt OBOH.
minimalnej eenie rubli 7 są do odst~pie- ce.eICT.~.· llpe,J..IOIelliK npOCJlTI. uepeni.. AmerykańaDe srebro patentowi.e .lIn ~ PeA~im BanoIlUc.ł rueTLI
([IeBpaJla 8 )1,8>1 189 l r.
iest mas,w".,_ białego metalu, zaebown· nOA" GyxGo., 6.
S68-a-l
Cy;l.e60blli lIpUC1'aOT. Ąy;l.3UIICKiii. aeego bralość IWą w pr.eeiągu lat 25,
296-1 00 jest gwar.ntow&nem, Jo.ko dow6d, że
OH'blIBJlEHIE.
oglouenie to nv> jest blagą, oś..W1czam
- - - - - - ,- - - - - - - - publicznie. ie kaidemu, kto z towaru nie
Cy)l.eGHLlIł llpBCTaBT. C'Lfl3JJ;& 1(1f·
OB:bflBJIEHIE,
b,dzie z,naowolony, obowiązuję Big z..tO· pollblX'lt OYAeii 3-ro lIeTpoKo_a.
CYAeGablił ITpllc'ru uT. C'Lt3JJ;ll Mu· ele! pIeD!ądz•.
,'0 011 pyra I. B, IJe1'pymyaaC'b, ZIf '
poSblX'b Cy)l.eii 3 lle'rpOl<ODC.KaI'O Wy.ylh towaru na t,puje zaraz po od- Te.lbCTBytOmill: Dl> rop. .'IoAS. BT.
OKpyra B, C, ~rna ftBCI;iil , lKlITe.lb· bione pieni,dzy.
AO"'II N. 1437, o(jT.UBJlHen, 'ITO cf>e·
opaJllł 21 ABB cero 1891 rO)l.a C'b 10
CTuytOmiił BT. rop. JIO.l\3I1, B'L J\0K1i AO'entul'Ze
XI 1339, 06'LHBJlUeTT. QTO 19 (be- l:)
~
.
'Iac. yTpa DO rop. SreplKt ua C ra.
BpUH cero 1891 ro.a C'b 10 qac. lje4aoezooyeh rabrylI. wyroIłIi", ze po.!lT. Baaap. GYAen. npo.u.BIlTbCB
yTpa, BT. r. JIOJlSU IlO 3elleuI)Il yn. srebra. pa~eotolfaoego amerykańSkiego )l.BII1<8)(Oe HK)'ll\eCTBo npaua.!tJleEa~t OT. I\UpKt XyKa 6YAcn opoila WłEDE~, Ił Re.bru.tslrasse, 33. mee ::JpoecTy SaieepTy 9U.llIlUIO·
BaTLClł JlBH;Euy:oe u..-yl1\eC'rBIl, "PH' __ ~z ..e óiniej pol.... .ię nalełącf do Il\eec.ll B1. TKaI\K8XT. CTaUaXT., TpUDyrektor Biura: A. B Olif l cki.
BaAlIelKal1\ee AAO.l.b.y XyKy 38- tego kompF.tn proszek do czy.zczema l BO H n.laTI>fI l( Ol~floeBRoe 110 py6.
_________________________3_52_-_3_ KlIIO'I81OmeeCH BJ. )l.peccupOBaOOhlltT. pudełko łąezuie z opisem użyei.. 16 kop. Kon., oa Y.B:oueTBopeHie npeTelr.lin
Do wiadomo'ei J.W,P, fabrykantOw m DpaBlleHie OłlI\eCTBa uOTpellHTe. JlOlUa)l.SX'lt II o1\'lJoeoooc 1094 PY~, Porto i e!o wyno.. ~, tylko 2 rub!e, ktO- HapaHJla .!IuTayepa.
Łodzi i okolie uprzejmie pod.j9, że
'eli B Op "O~
py6. -., Kon ., oa ~ )l,OBne1'oop6l11e re oplaca !l~ przy odbIorze posyłk"
OnIfCI> u ol\tosy npoJJ;aoaeKNXT.
t
'
Ol
'h r . d ,,3K.
npeTeHa/ił M!t'rB'lJu ])eKe','oB3
59-16- Upe)l.Y:eTOBT. .!lOZOO pa3CKaTpH"TL
19a
,l(OBO)l.BT1> AO CBt)l,CHiR rr. t.!JleHOBT., OIllICL u o tBK U
.
X
y Cy)l.e608ro IJpucTaBa H 8T. AeOb
moja, Jako tei; i tab rykę pudelek, ka1.hk '{TO 10 (22) cero ~OOaJIB B'L 5 \tac.
,
1\
Y pO;l.aBlleKbI lo
npOAIl3!H aa .!l1;CTf; 0000 .
do prob, kśl,tek b.ch.!teryJ.yc~ i t, p, Be\tepa BT. 38'11; saot.!t80iu ropo)l.- npeCJllole'l'OD'L MOllmo pa3CM8TpllBaTb
mięsa.
• aopatrzylem we wszelk,e nowo!e, weho- aro Kpe)l.HT a o 00
oa IY YAeGoaro IIpllCT8 BU u UT. )l.eOb
r . .!IO;l.ib, ([leopau 7 18\11 r.
dz,ee w .akres mej d.i&łaluoki. Łaoka- UK
o r
.11\eCTBa
- Upo,ll.3lKII 11& loItcTt oHoii.
.
.
wie mi powie..one .lecenia wypełniam 30aqeOO 0611\ee coOpaolC. BT. BB.B:Y
ŻYCZ/łcy sobIe dostarcza~ mięsa do K. A. C:YA. ITpHCTaB'lt IIeTpywyB.C ....
p~o, akuratnie i po. niebywa/reb ni.· aa.OOC'f..H BOnpocoB'ltllpa]UeRie llpO. rop. .!IoA3L, ([IeBp8~H 7 1891 r.. stacyi Radziwitlów trzy rllzy na
348kićh ~en&eh, P?leeam srę,ł&a;bwym w.glę- cyn I!pHn8TL y'lacTie BT. \I'rololT.
CY;l.e6. IIpuCT3B1. ~Y~3UHCliiU. tydzieil po sto i więcei funtów na
dom , pozo,taJę • powazaDlem
~
.
297 l
.."
.
OB'bHBJIEHIE.
, ... (Jb .... Juoa:rodzkJ
coupaulH.
,
raz, zech cą SIę zgłOSIĆ Oli n1i cę KróUlU, uliea Zawad~a JII ~7, dom M, Zarząd Stowarzyszenia Spożyw
OB"'HBJIEHIE.
iewsklł ]U 33, ~ieszkaoia 4 od 2 CYĄeGBLliI llpHCTaB'lt CT.tsJJ;a I(u·
BaJbuaa. _
,
D
do 4 po południU.
336 -5 poBLlX1. CYAeii 3 lleTposoBcBaro
'!-"""_ _ _ _"""'_ _.2.~
_-.liri2iiiirril~1
. eze.go w ,~odz
i.
CYAe6nblll llpHcTaBlo lIeTpoKoo, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ OKpyr9. Hra a'ri lł 3eBOUODO Cywu .
... ~ ..O'
PodaJe do wIadomośCI W.W .. ~anów cnro OKpyra B. C. ĄYA8uuCKi1i
T e JI n a
CHili lKllTe.IbCToymili UT. rop, Jl(r.
......... •
Członków towarzyszema " I~ IV d. 3U1TCJlbCToy lO mili Blo rop. .!IO.B:3H
ASU BT. .B:OKt; , 1437, 06T.IIB.'OeTlo
Całkowity kurs kroju wszelkich 10 (22) lutego r •. b. ~ godz~D1e 5 po 8T. .!tO.!lb N 1449 06T.UB.I8en 'ITO R8)1l1 1l0AUHU8U BOllT:lU1\io Pocaill. 'ITO 18 ([IeBpuB 1891 1'. Clo 10 .ac.
konfekcyi damskich w specyaloej poł~dnlU odbędZie Się w ~owa~'zy- 22 ([IeBpaJllł 1891 r . 8'[, 10 'la c, yTpa CKaro 06wecTo3 CTpaxoo80io · II yTpa Blo rop JIOJl911 no BUJl;leBCJroU
~ stwle KredytowJi'm zebralIle ogol!1e B'lt r. J1oJJ;all no D;ereuHHHoll y.l8' Tp:lUCIIOpTHpoU3Hill "~8)1,eil on 20 YllB1\lI B'lt )1.0 ..11 lIITapKa Cif,Jl8T1o
___
złonkó w teg,oz ~tow~rzyszeDl~ ąh na rOpo)lcBoii cl'au1\iH lEeJlta Allp'llJllł 1890 r. sa K 3,421,492, npoA3BaTIoCa .!tOUlElI.!lOe ""YIll8C1'BO,
Z powodu wazno§cl mllJących SIę Boli Aoporu 6YAeTlo )l.BlIlKUlloe Hlly- BblAaRnaJl .JIoAąUUC~OIO 1{0uTOPOJO npllBa.ll.JeZawce 10raay llJ,euauy
ć kwestYI, Zar~ąd up1'a- mecTBa,
roztrzygnlł
IIpuoa.l\.116lKa~ee M~eKy TOro 06I1\ec1'8:1 Ha OTOpaBJleHbllI saUlO'IalOl1\Ceco Ulo Ke6e .. u, wRiI.
Gabryeli Żukowskiej
lll'ZY ulicy Dzielnej Nr. 26, dom ~za ,WW. 'p.anó~, Członko\~ o mo- repmy ĄelolOUHcKoMy S8KJiIO'laI011\6' lIalolU OT. KieoT. aa UIIlI npe.B:T.OBIl- Hoił Kamllot H TKal\KHX'Io C'l'II.II1III:X'lo
zebUle n8Jliczme~szy ud~.'al Icb eCII BT. KyCK8XT. 1'pHKO H o~tHeu- 1'6.110, ouoli KBII1'AOl\ili OA!'JIT. HmHK:L u o~tHeBooe 128 py6. Ba 1Ao...e·
Frenkla.
Boe 111 pyli. na Y.B:OBJleTBOpeoie Tooapa 9ac1'paxoBlluOblXT. B'lt 250 TBopenie npeTeosilł MuoHIDLIiJIBa
Wykladam .~IO\l'sq .eto4ę wtakowem zebraruu.
3.:.
53: .-.:2:..--.:I_l BpeTe03in 1II0eJllł fopoHqUBa.
py6. 'RaE08YlO KBUT801\ilO UpOCDKT. Iby60BII'I3.
•
Wle.Isk, i podejmuję się wy- _____ ____.:.
uczy~ każdą. osobę w ilrzeel~.
raCllWllia SUKIEN I oirJć damsticIJ OnuC!. u OI\'lJOKY npO)laBaeKblXO C'łHTlLTI> ,neJJ;'IIIiC'rBll1'eJlbUOJO 11 AU OIlHClo, H ol\~Y opoAanemulo
przy uliey Wólcuhkiej róg! Bene. npe.B: .. eTOBT. 1oI0;EUO paaCKaTpllBIlTb ynollHayTaro 0611\ccTBa oeoGua- upeAKeTe.. Ko.HO pa8e113Tp.aIT~
ałeealego IIlesl,u lI.o.pleIDe~o
dykta ltr 31, drugie pi~tro. Wyko- y CYAe6aBl'0 lIpucT8Ba II B'L ACIIL T8JlLOOIO.
krojl ,
Y Cy,ll.e6aaro IIp.CTaBa ........
~ywa "Bzelkie .~ówr.nia akuratoie OpOA8lKU Ha loItCTt OHoii.
.I1oA9lo, 8 (20) (beBpuo l 9 1 r.
Przyjmuję równie:iJ lekcye na
opo.la"B na llkTt. 0.01.
mic.§cie.
rop . .!IOA3b 7 ([IeBpail;u 1891 1'.
"-lIioaep • .., 04l1lecno MIHY..I<TTP"
r po cell&Ch Zm:.~on~~?'ti~~
IIlIoapll 30 AHII 1891 r.
Gabryell t all.olvsll.a naucz. kroj u.
CYJ\e(inwl OpllOTaft ey....iI.
C. ZAWADZKA. CYAe6BLlA ITplICT'IB'lt ;'Y.l3IlHClliD.
r~~.
•
308-3
271-,3
370- 1
;\,,0-3-1
3la-J

Wszystkie wzmiankowane wyżej 1I\loważnlauill, w myśl przepisów ustawy stemplowej, winny by~, zaopatrzone markami stemplowemi, wartości 80 ko\,iejek.
mi
. .. d IV óCh g ł os óIV Źli d en s t owarzyszony, . na zeuraUlU
"
.
u ęceJ IIIZ
ogólnem mie~ nie może.
Za małoletnich i IVogóle pod opiek~ zostających członków Towarzy8twa, pl'8WO do głosu Da zebraniu ogólnem służy opiekunom i
Kurat,orom, którzy, po złożeniu IV biurze Dyrekc"i dowodów sprawoJ
•
wanll\ opieki łub kw'ateli, mogił otrzyma~ bilety wejścia do sali zebran
ogóluych. Za stolVarzy'szone zamężn e, mężowie tychże uczestniczyć
mogą na zebraniu bez pełnomocni ct wa i im też bilety wej~ci:l doręczone zostaną·
Nieruchomości instytutowe, obciążone pożyczkami 'l'owarzystwa,
reprezen.tow'lDe być mogą na zebraniu ogólnem przez osobę do tego
upowlIŹnioną ze strony instytucyi. Formularze drukowaoe na upoważnienia i pełnomocnictwa. rozdawane będą bezpłatnie zgłaszającym
się w biw'ze Dyrekcyi.
Bilety wej cia na zebranie ogólne dla stowarzyszonych, na zasadzie upowlIŻnień , pełnomocnictw i dowodów sprawowania opieki,
wydawane hędą w biurze Dyrekcyl od dnia 22 lutego (6 mal'ca) do
dnia ~ (HI) malca 1'. b. Składanie dowodów, po tym tel'minie uwzględnianem nie będzie.
Dmkowalle egzemplarze sprawozdanill Dyrekcyi za rok 1889/90
doręczone zostawą stowarzyszonym, w terminie § 65 ustawy 1'owarzystwa przepisanym, łącznie z biletami wejścia do sali zebrali ogól·
nych i imieunemi listami stowarzuszouycb.
J
W myśl § 76 nstawy Towarzystwa wnioski stowarzyszonych,
opatrzone przynajmniej dwudziestoma podpisami i zlożone Komi teto·
wi Nadzorczemu nlepóźniei J'ak na dni pi-tnaście przed tel'minem
•
~
zebrania ogólnego wniesione zostaną na posiedzenie te~oż zebl'&uia,
O ile wogóle będą do tego przez Komitet Nadzol'czy zakwali fik~wane.
Gdyby w dniu wyżej oznaczonym nie przybyła na zebl'anie og61ne u stawą przepisana liczba stowarzyszonycb, wyznaczonym zostanie,
na zasadzie § '74 ustawy 'l'owarzystwa, nowy termin do odbycia rzeczonego zebrania, którego uchwały będą waźne, bez względu na Iiczbę przybyłych na zebranie stowllrzyszonych, odnośnie do przedmiotów, zapisanycb na porządku dziennym.
Łód.:i, dnia 7 (19) ltlugo 1891 t'oku,
Prezes : E . H er b 8t.
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DZIENNIK ŁóDZKL
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MAGASIN de MOSCOU
składu

Oddziat detaliczny

BKA.. _ ....A,.AII'IiłA'~I

o

I.

...

poleea

l:

~

.
t
Julian Andrzejewski

i

hw'towego

TA

Świeżo otrzymane towary wełniane zagrani czne. Nonvautes, ~
Materyaly wełniane czarne w wielkim wyborze.
Krepa angielska na żałobne welony.
Bogato zaopatrzony

OBROŃCA ~ĄDOWY.
Po długich i ciężkieh eierpieniach, opatrzony Śś, Sakramentami, zmarł w dniu 21 lntego 1891 roku o godzinie 7 rano,
przeżywszy lat 39,
Stroskana rodzina zaprasza krewnych, przyjaciół i kolegów zmal'łego na pogrzeh, mający io:. odbyć wpoilniedziałek,
dnia 23 b, m, o godzinie 4 }lO południu, z llomu pana Fin tra
przy ulicy Kamiennej ,

w plótna.jarosławskie i materyly bawełniane z pierwszorzędnych fabl'yk krajowych i zagraniczno
Sprzedaż podług

9'"

99-25-1
k ołdry

C e n y

cennika.

• t a l e.

~

slawuckje. pluszou' e. ""litowane i 1,ll\idy

-

podróżne.

u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,.

r~:z:z:z:s:;;~z::::"~~Ż:~~~~J1

~

Ru~~l[~w~~~holz
białe gładkie,

rH

Emaiiow3I1e
staro niemieckie, w jednym i \\' hilku
kolorach, majolikowe piece i kominki także z wypalauemi

~

H~

kład

prawdziwemi

złoceniami.

~~'t

H,
iI
H

ZfL

~

372-1

Podziękowanie.

okazane wzgłędy, sroskliwą opiekę i dowody serde-

cznego współczucia podcza

choroby, jak i po śmierci

, l

iii

S,

.-

p,

Leonii Devaux,

H
H'

H~

f' odzina.

H'

zaopatrzony jest bogato w najnowsze i naj w 'panialsze wzory ni- iMI
klowych, galwanizowanych i bronzowanych ekraników, przyhurów do ognia., ~
posllmeot6w do Iyeh prtyborólV, skrz)'n ek na w~giel, I,ostumentów do parasoli
I wle~'Z"er
~
..
przedaż odbywa się w sklepie pana J\.doUa Ilo8enthala, Piotrkowska 269, filia vis,a,vi~ Grand-Hotelu, gdzie znajdują się także modele ~
pleców I skład wzorów kaDI oiajollkowyeb,
rH~

~

P.

zmarłej

rodaczki

składają

niniejszem całei

Rodzinie

•

W-nych Ginsbergów serdeczne podziękowallic,

::=:::::::::::::::::::=

112-15~1
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Podziękowanie.

23.

Herzenberg i Israelsohn, Łódź

Wszystkim

wybór

p-

23.

BARDZO

nowości francusk ich, angielskich, saskich i ruskich

materyałów
WJELKI ZAPAS

na suknie.

""Q

PIERWSZORZĘDNYCH

plócien, bielizny stolowej, ręczników, towaru białego, dywanów, chodniJ(ó\v, materyaIów na po]uycill mebli, firanek, stor,
koIder etc.
Do konale zllopatrzony

skład

tatoią

Ś,

t

P,

Józefie Ulankiewicz
składam

niniejszem serdeczne podziękowanie, prosząc zarazem
o przybycie na nabożeństwo żałobne za dnszę zmarłej, które odbędzie się we wtorek, dnia 24 b, m, o godzinie
9 rano IV kościele Ś-go Józefa.

........~................BIa ....

FABRYKA POŃCZOCH

dla zakupów

CALYCH WYPRAW
Na. na.dchodz~cy sezon wiosenny codziennie na.pływaj~ świeże nowości.
Usługa rzetelna.

i znajomym którzy oddali o
mojej

przyslugę żonie

PIOrrRKOWSKA

N aju' iększy

przyjaciołom

Ceny jak llujniż ze, lecz absolutnie stale.
148-10-1

Jeziorski

iSozański

w lodzi, ulica Konstantynowska :Ni 24, dom Asta, I
poleca

piętro

zanownej Publiczności WIELKI WYBÓR

pończoch i skarpetek
sprzedaż

hortowa i detaUc7.oa.

Poleca

również

towary wysortowane

Niema doskonalszych papierosów nad

"MonopoP 10 szt. 6 lrop., 5 szt. 3 lwp,
Prosimy popróbować i przelwllać się, że to nie
pnsta reldama lecz prawda rzeczywista.
Ręcz) za to

Dom Handlowy Braci

SZAPSZAŁ

w Sto PErrERSBURGU,
mr

istniej'lcy od roku 18'3 . .,..
344-5

•

PA PIEROSY

NORIł,·"

Brac PelaKiewicz
I

10 sztuk lO kop.
znakomicie ulepszone i wyrobione z tytoniu tw'eckiego, pochod7.ącego ze zbioru 1889 1'" ktMy jak wiadomo, pod względem
dobroci nałeży do naj pomyślniejszych w ostatniem dziesięcioleciu.
N.B. Uprllsza się o łaskawe zwrócenie nwagi, przy nabywaniu naszych wyrobów. na firmę i etykiety nasze, które
obecnie podra.biaue są przez rozmaite fa.bryki, głównie zaś
przez jeduę z fabryk petel'sbnrskich,
205-10

