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Ostatni zeszyt. Wiestnika finansowo pornie zeza tymczasowe sprawozdania o wpły
wach i wydatkach kasy państwa za rok
1890, opatrując komentarzami przytoczone
dane.
Z tablicy, w jaką ujęto cyfry, opal·te na
tymczasowych danych, jakich dostarczają
raporty kas, widać, że w 1890 r. wplynęło:
dochodów zwyczajnych 941,696 milionów
rubli i nadzwyczajnych 35,862 mi!., razem
977,558 mil. rubli ; oprócz tego otrzymallo
z realizacyi 4'/, % wewllętrznej konsolidowanej pożyczki kolejowej 67,500 mil. rub.
Potyczka ta, na mocy ukazu Naj wyższego
z duia 9 marca 1890 I'. o wypuszczeniu tej
pożyczki, posiada specyalne przeznaczenie.
Fundusze stąd plynące pójść mają wyłącznie na rozwój i ulepszenie sieci dr6g
żelazllych i ua uregulowanie rachunków
towarzystw kolejowych z rządem za wydane im w celu wzmiankowanym zaliczki.
W porównaniu z dochodami roku poprzedniego, w dochodach zwyczajnych w
1890 r. okazała się przewyżka o 14,661
mil. l·Ulr. skutkiem powiększenia się wpły
W'lw w 111 pozycyach budżetu o 40,9i7
mil. mb. przy jednoczesnem zmniejsz eniu
~ i~ IV 10 pozycyach o snmę 26,313 mil. rub.
" aj"iększą przewyżkę tego rodzajn przed~tawia pozycya dochOdów dróg żelaznych
skarbowych (15.912,000), a zmniejszenIeobowiązkowe
wypłaty towarzystw dróg
żelaznych (11,419,000). Dwie te pozycye
znajdują się w zależnogci od siebie I zmiana ich wzajemnego stosunku jest następstwem powiększenia się sieci skarbowej na niekol'zygtlllt'óg prywatnych. Zmniejszeuie o 10,816 mil. rub. wpływów z podatków i opłat wykupowych oraz z akcyzy od trunków objaśnić należy słabym UI'Odzajem w niektórych okolicach Rosyi.
Dochody celne w 1890 r. IV porównaniu
z 1889 l'. powiększyły się o 3,882 mil. rub.,
skutkiem wzrostu IV ko f1cll roku ubiegłego
przywozu towarów zagranicznych,
Do innych pozycyj, wykazUjących po-

Z TYGODNIA.
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ki na koncertach i w teatl'ze, pustki zre·
sztą wszędzie w tej przejściowej porze od
zimy do lata, gdy ua zebrania na otwartem powietrzu jeszcze zachłodno, a w zamkniętej przestrzeni już niedogodnie i zadrogo na kieszenie nieco wyczerpane artystycznemi uniesieniami i wydatkami świącznemi. Tak tłómaczą Łódź jedni, dmdzy przecież wzruszają ramionami, twierdząc, że stosuje się to tylko do garstki
średniozamożnej, która bez pomocy sfer
aj bogl>tszycb uie jest IV stanie zapełniać
bezustannie sal teatralnych i koncertowycb.
A sfery najbogat&ze gotują się do corocznej wycieczki letniej, zamykają więc kieski i uszy na przynęty miejscowe.
Szkoda tylko, że zamykają swe kieszenie i uszy tak radykalnie, że nie przeniImją do nicll nawet wezwania do zadosyć
uczynienia potrzebom I interesom ogółu.
Dwie up. nasze instytucye publiczne ogólnego pożytku: towarzystwo dobroczynności
i straż ogniowa, próżno kołacą o środki
potrzebne. Towarzystwo, w obawie uledoboru, wystosowało odezwę do członków
o powiększenie składek. Dzieje się to w jednem z naj bogatszych miast przemysło
wych, gdzie tyle szybko wzbogaconych ludzi nie poczuwa się (lo wdzięczności za to
ella miasta, IV którem zrobiło majątek i nIe
pOSiada poczucia obowiązku, ciążącego na
bogatych wobec nędzy i biedy reszty
współobywateli. Zdawałoby się, że IV mie:leie, mieszczllcem takie kapitały i bogactwa, iustytucya dobroczyuności pnbliGZnej
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większeoie wpływów, -należą: dochód zak:
cyzy od cokm, nafty, zyski od kapitalów
skarbowych i z olleracyj handlowych banku
państwa, zasiłki ze źródeł pobocznych i t. p.
W sumie 35,86'2 mil. )·ub. nadzwyczajnych
dochodów znajdujemy pozycyę 15,651 mil.
rob., jakie wpłynęły od dróg żelazuych,
stanowiąc zwrot pożyczek skarbowych.
Wydatkowano na rachnnek budżetn 1890
r. i poprzedzających 912,975 mił. rub, z pożyczki 4'/.% kolejowej 67,Il00 mil. rub.,
ogół rozchodów dosięgnął zalem cyfl'y
980,475 mi!. rub.
Wskazane wyżej dochody wraz z kredytami lat poprzedzających, niezależnie od
wolnej gotowizny kasy paóstwa, stanowią
sumę 981,865 mil, rub., co w zupełności i
z przewyżką pokrywa rozchody, Z porównauia bowiem dochodów i rozchodów widać, że pierwsze wynosily wogóle, wraz z
wpływami nadzwyczajuemi i zrealizowaną
4'/.% wewnętrzną konsolidowaną pożyczką
kolejową 1,045,058 mil. rub. (w 1889 r.
wedle danych kontroli państwa 989,93ł),
a rozchody 980,476 mil. rubli (w 1888-

934,227).

Najeży

jednak zauważyć, że ogólne cyfJ'y
co do 1890 r . oparte są na raportacb kas,
przedstawiają zatem matel'yał do wniosków,
potrzebujący sprawdzenia przez zaloząd konkoli państwa.
Korzystny stan finansów państwa pozwolił na pokl'ycie części długu państwowegD
w sumie 27,319 mil. robli.
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DROGI WODNE.
X Od dnia 15-go b. m. administracya
żeglugi parowej Fajausa z a p I' o wad z a
ę o s o b o w ą statkami kuryerskiemi
pomiędzy Płockiem a Warszawą.

j a zd

X Ministeryum komunikacyi zamierza dokonać

'DROGI ~LAZNE.
X Do ministerynm komunikacyj wniesiouo projekt utworzenia z pel'sonelu kolejowego specyalnej al·teli, od llowiedzialnej za
ładunki skradzi one lub zamienIon e podozas pl'zewozu drogą żelazną. AI·tele zajmować się będą naladowaniem i wyładowaniem przewożonych
pl'zedmiotów,
nadzorem nad ich całością, a w razie zaginięcia lub zamiany ładunkn, na nie spada<! będzie <:iężar odszkodowania interesan ta. W ohec tego, że kradzieże i zamiany ładunków w wagonach zamkniętych dokonywają się prawdopodobnie na stacyach
wewn ętrznych przy wyładowanin towarów
przybyłych <lo tych ostatnich, projektowanem jest urządzenie specyalnych wagonów
podzielonych na kilka przedziałów; w każ
dym z tych przed;tiałów pomie zczanym bę
dzie la(lunek idący tylko do jednej stacyi,
skutkiem czego przy wyładowani n tylko
jeden przedział wagonu będzie otwierany.

HANDEL
żródła dowiadujemy się,
rozgłoszona w Łodzi i zanotowana w
naszem piśmie wiadomo§<!, jakoby kupiec w
Petersburgu S. E. J egoro w zawiesił wypIaty, jest nieprawdziwą. W każdym razie
wiadomść ta nie może dotyczeć wielkiej i

X Z dobrego

że

solidnej lil'my petersburskiej E. S. Jegorow,
jak to niektórzy bezpodstawnie głoszą.
X :&a posiedzeniu sekcyi handlowej oddzialu warszawskiego towal'Zj'stwa przemysłu l han(llu w ubiegły piątek p. Bronisław Wel'ller m6wił o monetyzacyi srebrnej VI Stanacb Zjednoczonych Amel'yki
północnej. Z kolei p. J. Grzegorzewski mówił o handln ze wschodem, którego
rozwój niedostateczuy wyjaśnił brakiem
kapitałów i pow8Żnego charaktern dalekich tych stosunków handlowych. Złemu
zaradzić można, zdaniem mówcy, jedynie
przez przygotowauie zastępu facnowo uzdoł
uionych i obeznanych z językami wscbodniemi agentów handlowych, przez wytworzenie stałej reprezentacyi na Wschodzie,
pl'zez UI'ządzenie ruchomych wystaw w
glówniejszych punktach haudlowych, jak

w roku bieżącym szeregu robót dla
p o g ł ę b i e n i a kor y t a D n i e s t r II
i nsunięcia przeszkód, tamującycb regularną
żeglugę na tej rzece. Na roboty powyższe
wyasygnowano sumę 200,000 rubli.

II

należe
o najzasoblllejszyc pośród stowarzyszeli podobnych. Ale szanownej Łodzi, gdy chodzi o cywilizacyjuą lub
humanitaruą działalność, nie możua mierzyć miarą powszednią, jesteśmy bowiem

kamy s)~ utworzeDla sta ej straży ognIowej miejskiej i zabezpieczenia dla tej instytucyi stałych, a dostatecznych środków
utrzymauia, towarzystwa asekul'acyjne we
własnym interesie powinuyby
obdarzy<!
straż ogniową naszego ubogiego miasteczka cboclaż potrzebną sikawką parowł z
końmi, jeżeli jnż żądanie stalych zasiłków
dla kasy straży uważają za wygórowane_
Zlitujcie się więc nad uaszem ubogiem, lubiącem pożary i premia lLSekuracyjne miasteczkiem, panowie przedstawicielI! towarzystw ubezpieczeń, i postawcie, gdzie należy, wniosek sprawieuia dla miasta owej
sikawki z kilku końmi I Wszak i w waszym
interesie leży ulatwienie ratunku od ognia.
A moieby tak do współki z miejscowymi
kapitalistami ob myśleć jakiś fundusik ua
cel tak chwalebny? Bo przedstawienie
teatralne, to, doprawdy, jak dla Łodzi, ŚI'O
dek nieco zbyt małomiasteczkowy. Teatl'
nie obiltuje IV kapitały i prace swego personelu powinien obracać na powiększenie
zasobów własnych, ale nie na filantropijne
cele, a przynajmniej w ostateczności tylko
współdZiałać
we wspieraniu instytucyj,
które mają zupełne prawo do ott-zymywania zasiłków na innej drodze.
Kapitaliści nasi żalą się, co prawda, na
ciągłe ciężary, jakie ponoszą, rozdając zasiłki na różne strony. Gdyby jednak zapozuali się z budżetami miast inuych l z
rubrykami w nich na cele użyteczności pu·
blicznej i dobroczynne, przekonaliby się,
jak wało na tosamo poświęcają w Łodzi,
zważywszy zwłaszcza piękne, rzadko gdzie
spotykane odsetki, jakle w mieście naszelo
daje pl'zemysł, handel i... kamienicznictwo.
A moteby obw'zeni na mnie obrońcy słyn
nego wniosku 41 stowarzyszouych towarzystwa kJ-edytowego miejskiego kupili
dla straży ogniowej sikawkę i kilka koni?
Coby to za piękna była rehabilitacYA wo·
bec niesłusznych zarzut6w i podejrzeli o
egoi:r.m beawzględoy, jakicb lltali lIię prled-

Nagl\llllA oboj ętnoŚć. - Kupcio nam oikawkęl - Sta·
ry projekt.-Poi'l'lao& rehabilitacya i złożeni. bro- bardzo ekscentryczni w tym kierunku.
Ili przed aikawką.-Pod Całszywym adrOlle1l1. - Kto Budujemy .:zasem szpital o i świątynie,
Zamknęliśmy kieski i uszy, próżno nas
wabią różnokolorowe afisze Irekłamy. Pust-
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WTOREK .

wspieramy niekiedy artystów miejscowego
pocbodzenia, jadących się kształcić za granicę, rzucamy nieraz piękne sumki do kalet różnych znakomitości i gwiazd al·tystyczuycb, stwarzamy i utrzymujemy teatry.
Ale jednocześnie, o wstydzie! nasze towarzystwo dobroczyuności żali się na brak
funduszów, a straż ogniowa uie ma środo
ków na kupno niezbędnej oddawna sikawki parowej i kilku koni I Aby zehrać niewielki względnie fundusz, czyż potrzeba aż
urządza<! przedstawienie teatralne w mie·
ście Iiczącem tylu kapitalistów i bogaczyi
Zupełnie jak w jakim ubogim Garwoliuie
łnb Pacano wie. Dziwna obojętność na in·
teres ogółu, związany z własnym przecie.
Bo wspierać ubogich miasta, usuwać o ile
można nędzę w mieście fabrycznem, pełnem
ludności robocz~, lub też pomuażać środki
instytucyi, broniącej na zego mienia, leży,
każdy to przyzna, w dohrze zrozumianym
interesie klas bogatych. Co pl'awda, bogaci i przezorui asekurują swe mienie, a
że tam przy tej okazyi i mienie biednych
się spali, uie wiele dba się o to. Podnosiłem w swoim czasie myśl, aby operujące
w Łodzi towarzystwa asekuracyjne, za
przykładem wielu amerykańskich i zagranicznych, brały udział IV utrzymywanin
straży ogniowej. Słuszuości zasady cbyba
nikt zaprzeczy<! nie może, ani skuteczności
tego środka. Od czasn, jak krakowskie towarzystwo wzajemnych ubezpieczeli poczę
ło rozdawać i sprzedawa<! na wypłatę ubogim miasteczkom galicyjskim narzędzia
ogniowe, ilość pożarów zmniejszyła się tam
znacznie, co się korzystnie, naturalnie, odhilo na flual1sach iUlltytucyl. Zanim docze-

wTeneranie-;-Ispahauie CBilCbarze, a przedewszystkiem przez zorganizowanie jednego wielkiego domn komisowego, z całem
przejęciem się oddanego sprawie. W przedmiocie tym zabierali głos pp.: Rosenblum,
Peretz, KiAlański i inni; wszyscy zgadzali
się z wywodami p. Grzegorzewskiego i uznali potrzebę założenia wspomnianego biura komisowego.
PIENL\DZE I KREDYT.
X .Peterb. wiedomosti" słyszały, że ministerynm spraw wewnękznych dozwoliło
niektórym ziemstwom gnbel'Olj południo
wych zakładać b a n k i w i ej s k i e na
następujących zasadach: jako jednostka
przy otwieraniu banków brana będzie gmina; dla ntworzenia fundnszn bankn ziemstwa wydatknją do 3,000 rubli na jeden
bank. Pożyczki, wydane przez ziemstwo,
są bezprocentowe i zwracaue z dochodów
bankn, przyczem gmina odpowiada za zwrot.
Od pożyczek, wydawanych włoScianom, należy pobiera<! najwyżej ('/0'
X W sobotę, w 2 dniu cl,.gnienia S-ej
klasy 156 loteryj kłasycznej, glówniejsze
wygrane padły na następujące numery:
Nr. 703 rs. 10,000 n kolektorki Zawiało
wej (w to warz. Czerw. krzyża) w Warszawie-Nl·. 11647 rs. 2,000 u kolektorki ideckiej (n GoJińskiej) w Warszawie - Nr.
19a27 rs. 1,500 u kolektora Jakowlewa
(u Zienkiewicza) w Warszawie-Nr. 2Mli
rs_ 1,000 u kołektorki K1eynowej w Warszawie-Nr. 909 rs. 500 u kołektora Rutkowakiego (11 PniewIkiego) w War zawleNr. 2214 rs. 500 o kołektorki Krupiósklej
w Brzezinach. Następnjące numery wygrały po 1'8. 200: 1788, 5405, 852i, 11204,
14589, 20035, 22815, 22954_
POCZTY I TELEGRAFY.
X Liczba wysyłanych listów i depesz w
Rosyi wzrasta z każdym rokiem. j&k wykaznją cyel'y następnj'łce: wysłano VI styczniu 1889 roku listów 1,4.05,063, depesz
128,000, w styczniu 1890 r. listów 1,965,000
I depesz 146,000, a w tymże miesi,cu roku
bieżącego Hstów 2,240,000, depesz 200,000.
PRZEMYSł;.

X W roko zeszłym zwinięto w Zgierzu

mIotem C- Wytoczcie, pa.nowie, przeciw o
mnie ową sikawkę, a zło tę bl'ou przed
wami natychmiast IV imię interesówogółu,
na które tak bezskutecznie pawołujecie się
ciągłe w waszej niefortunuej obronie ł 0.)pokąd jednak tego nie uczynicie, pozwólcia
mi powątpiewać w dalszym ciągu o pobudkacb, jakie wywołały postawienie waszego
wniosku i pozosta<! przy zdaniu, jakie wyraziłem.

Jak

iaskawym czytelnikom wiadomo,
wniosek owycb 41 - upadł z
kretesem. W dyskusy i publicznej na ogól·
Ilem zebraniu jeden z mówców ze strony
olbl'1:ymiej większo~ci, która ów wuiosek
odrzuciła, twiel'dzit, że "wniosek jest nieuczciwy, jako na egoistycznych pobudkach
oparty i nielogiczny j brak mu przytem
szerszego poglądu na dob,o towarzystwa:
żądał dalej, aby nie dopnścić na "et pod
glosowanie wuioskn .nieliczącego się z
opinią innych towarzystw kredytowych,
PI'as'ł, giełd,.... i t. d.' Drngi m6wca
większości równiet bez ogródki potępiał
wuiosek, zarzucając, że woiobkodl\wcy
pragnęli .zmniejszyć konkurencyę i dochód
obecny dość korzystny, uadał utrzymać.
Podobny motyw egoisty~ny nietylko jest
niesprawiedliwy, ale i nieMoraltły.· Tent,
mówca wyrazU się dalej. że plozyjmujlłc
ów wniosek stowal'zYSEeni posŁąpilihy .fIie
po obywatelsku.' (Patrz, al·t. ]t ~3 i 65
r. b. • Oz. Łódz.·
Oto w jaki sposób mówcy owi chalute.
ryzowali znauy wniosek pny ogólnej aprobacie ogl'omnej większo3ci obradują
cych.
Zdawałoby się. że uie mote by<! "&dnej
Wlłtpliwości, co do tego, pod jakim we·
sem powinuiby Iklero"a<! .", obronę
wnioskodawcy. 'fymezasem odmia 11 pośród nicb, w imieDin wluaem i re.ty
(czy pozostali I'is&t uie aaiej, 1), uda·
j,c. źe tylko moje letieLonl w .J)zleuQIIt:.clly~, ("ielce 1& to "yrUal,.I, j.u.
sławetny
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cztery fabryki kortu, li mianowicie: 1'. lar- jest zmOleJszenie premiów ubezpieczenio- Oprócz warnnków najmu ksi~żeczki te za- rz!\ ludzie ci Ilrz8Szli do saloniku, gdzie
wipmją wszystkie prz"pisy prawn i regu- zaczęli zapalać światlo. Usłyszawszy szmer,
kusa M;u'guliesa o 14 warsztatach, p. Den- wych.
, - ZTAl: mE PRZE1ITSŁOWE.
lalllinn fabrycznego, sto o ni do
142 wl 'ciciel mie.z -nllia śpiący w sąsiednim
jamin:. Baa~a o 4 warsztatach, 1'. Mendla R:mfmunl\ o li warsztatach i p. Gllśt~X ~'o arz ·t\\"o 7./lchęLy I'l'IIcy ręko - ustawy przemysIu fabrycznego.
l>okoju, zbUlILi! 8i~ i domyślając się, że
wn Ze~'lldta o 20 warsz~ t.&~h. ~ ~.tJ1lą llzielniczej kobiet w Petersburgu orga ni:~u Rząd gubernialny (liotrkowAi I'ozesłał zlotll.ieje wtar~lI'lli, przebudził żouQ i Z:Lzałllk.lll~to z powodn Smlel:C! wla8clcl~ll\: \je kur'y dla I.rzygo owani" nan czyc ie- okólnik 110 wszy5tkkh naczelników powia. IltUił §wiecę. LelIwie to jednak u~lynił, do
W tymże rokll nowefubrykl kortu zalo:l:yll lek rękodzieł i rzemi osł. Projekt tu i prezyden Lów m. Łodzi i Piotl'kowa, .ytJiallli wkroczylo pięcin ludzi, z których
pp.: E~\\"al'll Bir.h (o 5 wllrsztatach ,G~- (ll'ogl'amu kul' (, •• J1ol'Zą.tzony przez ill - oraz policmaj trów tychże miast, którym trzech pochwyciło go za ręce, pozostali
~t:lW Gulscbe (o 4 war zlntach),
,gpsla sJlektom szklił I·U. ki go ",.Irzystw'l te h- polecił. aby zobowiązali I,i~miennie IV zys.· z;' przy' koczyli do lóżkI< pIlili B. i przyHall,em (o 3 W~I' ztatach), . Mo zek Ejger niczn go, Jl. W. II'. Michajlowa. jlrzyjęto kicb fabrykantów do wprowatlzenin w wy- '1 .tając rewolwer 110 skroui. zabl".1nili j~j
(o 'i warszta~ch)~ Otto. ?iajer (o 30 war- bardzo rzychylllie I linb eryum oś.viaty konanie rozp ol'7.ądzenia powyż zego IV ci/ł- wołać o pomoc. \V szamotaniu się z 01'1'.1's~tatacll), EmIl. Zobel (o 7 w"rsztntac~. i w krótJ..lm cZlu;ie SI)o,l7.iewan~m jest jego gil dwu miesięcy. Książeczkf są przygo- szkami, p. B. ob·t.ymal glęb kI} ran~ no!\ową (ll'zętlzałmę Jl."ro\\ą. o 1,500 wr~eclO' zatwiertlzellie. Organizatorzy kursuw mają towywuue IV rlrllkarni rządu gubemiallle- żem w dlotl lewe' ręki i IV plecy. POll
nacI! założrt II. 'b.'nllł Ernsl. . Fabryk: wy('t'lu U noięcie cJotkliwego braku nan- go, do kt61'ej ItI\idn f.. bl·yka powinll'.\ na- groźb~ rewolwel'l\ i noży zmuszono p. B.
,(jt~w ~ wełny e1.esankow~J zalozyl~ 1'1':: cz}·c\er.Jk I'zcmio~l, elo~l'ze III·zygotolVlInych. des łać swiJj regulamIn.
110 otwlll'ch\ ka y ogniotrwałej, skąd ZllEmil \\ ałman (o. l7 war,ztatach), ~tUIII- IV materYllll\ch z~branych lIa pierwszy
Dwa pożary. W sobotp, wieez~rem przed bl'l\no ko<ztowno~ci za sum~ około 2.000
sl~\\' Dlugosze\\"kl (o ł war<ztatach), A~olr :.:jazd I'l'I\cownikólV I'U kich Ha (lolu wy- godziml 6smą, z niewiadomej przyczyny rubli i kilkadziesią~ rubli gotówki. Pani B.
LIbrach (o 12 wal'sz~ata~h), Otto Pfelter ksztnlcenia technit:zllego, liezue zal(hdy wybnchł ogieó w wykoilczalni W posesyi nsilowała także wydost;\1l się z rąk opry(o 7 wl\rsz~ata~h). FarbIernie pl\ro~e 1'0- naukowe orzekly, i~ n:\wet za wysokiem fllbl'yczllej (lllll E,lwt\rua Hentschla, pomię. szków, lecz pilunjący chwycili jl~ Illocno,
"stnły dWIe; JednI) zalożyl I'. Rel!lhold wYllng"odzeniem niemożni\ dostać lIauczy- dzy ulicami
Zachodnią a Wólczall$ką. grożąc, tli rozprawią si~ z nią. po swojemu,
!l~nks, drugą p. lcek OrbR.~h. IV) koncz~l- cielki rękollziel, zn,\jąc~j fach i mogącej Ogieil z całą siłl} wydo tał się U,\ wierT.ch; jeżeli będzie kl'zyczala. Słysząc jakiś b11Jllę parowI. zalozył p. WIlhelm Orlamm- prowadzić zakła.dy . 'l'ożsalllo towarl.y~two silny wiatr, ja.ki dął 1\' kierunkn ulicy WOI- las c6rka pp. B., Spiącl\ w slvojej sy~i l\lni
de,'.
zaklada muzeum z kolekcyami WZIJ"ÓW wy- czai,"kie.j, przeuiósŁ I/Iomieuie liR gm cl~ obok, są.dziła, że przyjecbali goście, ktolX Towarzystwo w~l!lo-ekon omlcr:lle '! robów al·tystycznych z rói.llych gałęzi pr>l.- mieszczą cy tkalnię m ec u aniczuą i r<jcz'lą rych spodziewała się w tych dniaci!. Lec7.
P~ tel'3bu!'s:n zaM~ul\ bIUro dla z.blcrsllIa cy kobiecej zawodowej, przyczem zamierza \\'yl'oMw wełniauych. Straż ogniowa ocho- zaledwie weszl .. do sypialIIi rodziców, cofwladomo.cl o z a p o t 1':1: e b o ~y t\ n I u .1' I}k nadać kolekcyom charAkter historycz ny.
tllicZIL JlI,zybyła na miejsce wypadku IV nęłil się IlrZel'aiolla. Chcąc jednak ratoI' o b o czy.ch. \~ l'ózn~cb mleJs~owoścl.ach.
WYSTAWY
cuwili, kiedy już 1I0żar objJ}L cnią. fabrykę. wać icb, skierowała się ku balkouowi. ZaX W jes:e!1\ 1'. b. Jak (\onO~1 .Grazda.
.
O ratuuku jej nie mogło być mowy, gdyż trzyma.1i ją rabu.ie, chwjtajl}c Z:1 gard lo i
ni)l " ma być zalotom. w Peter$burgu
X IV tych liniach, jak Ilonoszą .No- Il lo lll iellie I)od niecane wiatrem z cnią szyb. niepozwolid wolać. Ppnieważ świeca hyla
1,1ennza szkoła lila zegl\l'mi~trzów wo ti" odbylo .i~ IV Petersburg n pierwsze kości /) ogjruiaty inlle cZp'ści f,\bryki. PI'O- zal>alon". mogła witlzieć, CO się działo.
oraz fabryka przy nl ąj, zamierzająca wspól- (losiedzenie komitetu zl.mierzonej lIrzez ru- ruienie wytlostawldy się przez okua 111\ uli- Zlodziei bylo okolo 9. ZbuJzony następnie
zawolllliczy ć z \\yrobami zagl·anicznemi.
skie to,."al'r.ystwo techniczne II o IV ej w y- cę IVólctaitską i zagrażaly pry.eeiwległym synek kilkunastoletni (lp. B., wybiegł z po
X W Akermanie z;lwiązoje się t o \Y a- II t a w y e I e k t l' Yc z n e j. Wystawie tej posesyom. Naj wi 'lksz6 nieuezpiecŁeilstwo koju siosLI'y; uder~uno go IIrętem żelaznym
r z y s t w o w łaś c I (l i e I i 'f( I n n i c ma- \UII być natll\lly większy zakres w 1'01'ÓW- zagrażalu IJOSesyi mieszGZllcej f,\bl'ykę gu- pl'zez lltecy I zmuszouo tilkże do milczenia.
jąl'tl 11/\ ~elo ulelIszunie ujlrAwy wina i 01'- naniu ~ poprzednią·
zików firmy BI'e~chel i sJl., ora" po"esyi Sp!.)drowalVszy mi~zkl\nie. wszyscy rabllganizt1cyę jego zby'tll.
X 'l'ow8rZ)"two popiel'ania pl'zemy słu p_ Krtpłanll. IV tej o~tl\Lniej posesyi za- sie uciekli. Wówczas dopiel'() pp. B. zaRZEMIOSl:A l PRZEm t. DROBNY.
niemieckicgo nch waliło, a~y IV y S t a IV II palii się j uż park n. Straż oguiowa caly ezęli wałać pomocy, a pani D. wybiegla
berIiiIska IV 1'.18:12 byla powszecbną, ratunek s k'.e~ow;lla na obronę zagrożouych na kory l .II·Z krzyczl)o. O"uU dZI'1"I Sl<l s,)sle.
X Do rozpatrzeni.\ wladzy wniesiony nie ZM tylko ulemieck·.
I
I' Ieez pOUllmo
.
t h . t'
.
będzie wkl'ótce pl'ojekt ustl\\yY nowej ar.,
posesYJ.. I s kTy wie lk' ieml" patarui
spu d a Iy (Zl,
iii' yc mlas owej pogonI
na dachy i moglyby latwo wzniedJl I'oża.. zlodziei uie schwytano. Śledztwo w tol"l.
teli Iwbiecej \V Petersburgu dla wyrobu
Wiadomości
nowy. 'f tumy ciekawycb, zebrane na obu
Napad , W niedzielę, o godzinie 10 wiebielizny męzkiej i sukien tlamskich.
STOWARZYSZENIA.
ulicach, Zacho(loicj i Wólczllóskiej, ut.ru- czór. kiłkunas~u ludzi otoczyło fabrykę
Książeczki dla robotników. J. E. guber- ,Inialy poni ekąd uQlVożeuie wody, kL6rą farb p. J6zefa Rosenblata i Sp., mieszcząX ,towal'zyszenie spoi:ywcze \T nl\Lor piotrkowski, mając na uwadze, że musiallo sPI'owadzać i z są iednich Ilosesyj, eą się w t. zw. S~liuówcc, pod lasem konRadomill IV roku zeszlymJiozylo j6~ człon- wielu fabrykl\ntów nie stosuje s i ę do prze- I, onieważ ~traż (loustllwian,\ byla IV 1'0- stantyuo\\'skim. Zaczęli oni rZ[lcać kamieków. W sklepie stowtlrzyszonia ~pl'zellano pi6ÓW praw" fdbtycznego -w celu uniknię- żuych punktach okolo plonącej f<\b l·yki. Iliami na stróżów, jeduocześnie usiłowali
towarów za ogólną sllmę 14,025 1'8. 33'/. cia wdawania $iQ wladz l\llminisLl'acyjnych Wcelu nłatwieui ,\ d\lstę~u 110 plonącego się l\l'zellostać l'l'zez parkan na podwórze.
kop. j os i ągnU;Lo zy~ktl c7.ystego r~. 304 i policyjnycu w sprawy pomiędzy robotni- bndynku zrujuowan,) parkany IV póeesyach Natychmiast "rzez f.elefon zaw iadom iouo
kop. 25'/.. Kapitał rezerwowy sto warzy- kiem l\ fl\llryk'IIlLem, - wydal uastępujące sąsicdnich. Posesya Kapłana u,:ierl'ial>l. pana. policmajstm, który przysial wkrótce
szenia wynosi 979 rs. 75 kop., udziały ' i rozporzł)(L~t!ni~: l) aby wszyscy robotnicy najwięcej. Zagroż e ni ruieszb6cy pOWyllo- I, atrol z kiłk\lIlastu lndzi. Widząc nadbiedrobue lokacye człouków !·s. l,l1l9 kop.
IV guberui piol.rkowskiej byli zaopatrzeni sili wszystkie sprzęty Ilomowe do ogl"odn; gl\jijCI} olIsiecz, zlodzieje umknęli <lo lasu,
Z zyskI! c~yslego wypłaeono dywidendę IV \Y iUlienn~ książeczki r.arobkowe, IV kt6- tam jednakże o calośJ wyniesiouycu r7.eczy gdzie policya za nimi pogolliła. Żadnego
stosuuku 2'/,% 0,1 zakupionych towarów. rycb bylyby oznaczone waruuki naj mn i właściciele nie mogli być spokojui, gtlyż .ie~nak schwytać nie zdołano; w szopie tylD" zarządu powolauo III'·: l Jlleyanll Pobla, ~ailisyw,,"e zarobki j kary ; 2) aby zarzą- iskry sllulhLly 1Ia. nie gęsto: de 7.CZ nien- ko, którą p04czas lata zajmuje lIiejaki A.
Włady<ława .l\iepokojczyckiego, Henryka lIzający fabrykami lub knutol'y fabryczne, staunie padl\jący ocuranial je od zatleni... na szynk, odkryto, że :lwieżo OIJryszki od~ocl;ackieg'l, J"zef;i. GoldSLema, WiktorA 1)0 wydaleni u robutnika. z fabryki nie za- Do godziny li . ej Inua ogl'omlla oświetlala byli tam Ii~acye. Znaleziono 30 butelek
trzYll1ywalijego<lolV0116w pouytowychiświa- prawie pól miasta Po przybyciu traży kwartowycll po wódce dopieroco wypitej
Czarllowskiego j I\'itold l\ aruowiezll.
X rOlllllg wiadomo~ci ~ebl'l\llych lIrzez dectw; 3) aby wllr'lIIków najmu I'obotni- oguiowej fabryki p. Poznańskiego z sikaw- i resztki zakąsek, szynki I kielbasy.
Kr~d z iaż ..W nocy z soboty n ,~ niedziel~,
ministerj'um dóbr I,ailstwa, IV Hosyi 7.D>\j ka nie zmieniano bez z:Lwiad(lIllienia n,\ ką parową, ogień uył już o tyle opanolVaduj,~ !li~ j 53 t o IV a I' x y s t "I~. l' o LII i- II Wł\ tygodnie (lrźedtem; 4) abr we wszyst- lIy, że nie gl'ozil przedostauiem ~ię na inne do m:eszkam.a p. Akel'mtlna, ,~r~J:Sty teuc z e i k o In i t e t y, Ż których 102 są. kich f~brykach wywieszoue byly IH·1.tlpisy; posesye. Należy się tu pochwała straży tru lIlelll.ecklego. wszedt ztodzl eJ I podczas
5) a~y IV fabryklluh wyklJllj'",allo vostano- ogniowej uchotniczej miejskiej, która p"zy- I snu p.. A., skmdl. rnu purtl1lon~tk~ z 200
czysto wiejskiemi.
UDEZPTEGZEliIA.
wieuia §li 92, 100, 102- 107, lQ9-11l ust. byla wprawdzie IV malym komplecie, lecz rublamI gotówką. I zlo ty zegi\l'eK .
nmiejętlli~ i energic1.llie prowadząc akcyę
• Poterb. wiedomosli" dOIlO~Z'ł, że w Pa- przemysiu fabryczuego.
tel'shuJ'gll powstani) wkrótce Ilwa nowe
Z I'ozllorzątlzellia. J. E. gnbernatora l'atllnkową, pożar umiejs co wiła. Strali fa.... Diei\" donosi, że clo rozpatl'zeni:L miuit u wal' z y s t. IV a u b e z p i e ez e ń: .Mo- piotrkolI' kiego ułożono wiór taldch ksią- bryczna ppd komendą p. M. Poznailskiego, stery um sktlrbu wn ip,siollo pl'oj ekt pierwriak" i ,Ru' kij oglliegllsit.eł." Z poja,vie- że czek, k~ól'e llIajl} być rozuawane robot- mając sik,awkę pal'OWą, prędko stłumila bn" szej ruski ej k a s y p e n s y j ci o Ż y w o tu.~ie_o_I~S_ię,,-I_lo~•. .;\'y~c_I~1_L_o_w_Il_I·...;zJ~·s_t_w..;•....;.sp_o..;d.;.z_ie_w_~~ne_~u_ik_·o_m_1_\·_e_I_\'_s1..:.y_.,_t_k_ic_h....;..fa_I_'r,.;;y_k.;.a.;,c..
h_b..;e.;.z~r_
ł"..t_"i~ ch'ljące plomieuie iskuLecznie pomagala n i c h. Zgodnie z tym projektem kasa ma
• obt>wi~zally), tylJ(O m ~Ił ,vzmi8I1k~ czuli kturaDli uiby k"yja "ię za.ja-lta (I) obrona czynnościom stmży ogniowej miejskiej. otworzyć swą dzialalność, kiedy dekIamsię !lot kllię-~i i na moie joduego wylali 8we wniosku. "Dł;\ttgu tlicpJjrtą je,;t rzeczą,. Zgorzala f>l.bryka mieściŁa IV pi ~t l'owy m cye wkładów ut worzl} 8Um\} 100,000 rubli.
ob\\tZ!>nie. 'fylllczlIsElm ja, koziol ofiamy, dlaczego felietonista "Dtien'lIka" pozwolił budynku ocl ulicy Zacbodniej \YykoiJ~zalni ę Do liczby ctlonków I'I'zyjmo,yane będą 0 aui na jotę czynionych. im 7.6 stl'ony kom - obie l: krytyld Jlrzej~ć do twU;;ającego o ~O różyc h maszrna.cb, Iv.trzypiętrowym soby pici obojga, przyczem 01\ j ednego
l? talltJlej urzut6w nieo IlOl\jększyleOl, spel- rlllu:ania się na osobistości wIlioskodalI" za. budynku . tkalmę mecbamczlllł o 82 . cu członka b~dzie mógł l'I·ZYp. d,\ć najllIniej l
I\>Ój dziennika rski obowi!}- ców" - kończ!} ci o tatni.
wal'sztatach I ręczną o 140 wlII'sztatacb. udział a Ilajwil'cej 200. Każdy UlIział
ntajlt Je~yni
zek et) do ?;azn\icz~llia i otlpowiMuie!{o
Przedewszystkiem dziwi mnie, lIlaczego Zatrudoiała ogól~1II HO rob~tnik~w. Stl·a· wuosz~uy w ciągu lat lO, ~)O 25 kOl). c~
skOlllelltowuni.\ f" ktu. Napodstawie rel:\- to dla nich jest rzeez~ "niepojętą" , skoro ty, wedłng tymcz>lsol'f6!\'o obliczenIa, wyno- I miesiąc, <Iii po uplywie tegu terminu (lracyj z p osie dzeń, przecil.ko prawdziwości jak t wie rdzą, mogą. "uchylać różne zasło- S1.'I ~koło 160,000 r ubh. qała fabryka u- wo na roczIII} I,eusyę w sumie 10 rubli.
kt41·.l'ch inkrym inowani lliczern nio prute· ny" czyli wiellzą ~dlaczego." Nie ujrzą. bezple~zona by.la IV moskle~sk~em towa- Skutkiem tego każdy, kto sir, zapisał ::J,\ 100
st\ij'h mrałem [lrzecipż prl\\YO zarzncić 0- po f.enli zMłDnami, uie ·t.ety, z pewno - \'zystw~e ubezpIeczelI od ognia I w t?wa· udziałó w i płacH co miesiąc 25 rubli, po
wpi pallom .niewysól9c ją tyńJrty i popę- ~cilJ., stowarzyszonego; mimo bowiem go- rzystwle .• Rosya. n Skln<l. towarów, IUle z- uply wie Jat 10 otl'zyml\- roczną. pensYę \Y
tly," w.tl'i\zi~ p"\I'~tpiell'llnie eo do IDÓ&yWll rą ego IJI'agnienh, ' ,\by zapisać się 110 czący SIę przy domu mleszkaloym 1'. H. ilości 1.000 rubli.
wni!f~r.n, J\I;ljąć~go jakoby dobrO ~tówa· szeregów k-!OIj"nicz~lik,hv i mim o pot~pi;\- ~ inne bu~ynki IV tejże posesyi od nlicy
.. IV ruinisteryum spl'l\wiedliwości poI'~r zonych IIl. ce:u. wyrnzi6 żII I , ie wśróU nej przez obroii':liw wnIosku gor~c7.ki hu- Zachodniej Ul·l\towallo.
.
ruszono kW8Styę wypmc6wiluia instrukcyi
gruna owych 41 zllAjdują ~ię ludzie, mają- tlowlanej, Iloti}d jeszcze <lo wł",slIej 1'0' . D~·ugl. poza~' l'vym~ ł, z ~rzyczyJt.Y nI!l'I\'Y- ella nadzoru nad więzieniami, jednakow«j
p'retensy~ t!t> ' Ifyt leg" "'jksztlllcedin sesyi nie db~zc,II<!1I1 i n:de~<; 110 pogard ta- J!\Śnlon ~J, \V nocy z medz ~e" na l~oUledzla.lek dla wszystkich okl-ęgów sątlowych.
i cll6t obyli'. telskich, a o plyn'lcyth stąd n ~j przez s&uwarzyslonych holoty loka to- w m.lynl::! parowym p. lV.ąz~w~k lego, dZlel"
* ,Nowosti" dowiedzialy się, iż w druobo~ią7.kach zapominający, wl'I!szcie zazun- rÓw. Dalej, je żeli l1ieprzyz woitościG, "o~el - Za.wlOl:ym l)rz~Z P: Dobr~lJIckl.eg~ na I· O.!~~ greJ połowie maja, lub I\' pierwszycu tluiacu
czyć, że opol1eMi owycli 41 nazyl\'illi "uio- żywtimi slo wy," "ubliiającem rzucaniem się ulICY sw: Jakoba I ~1-~l1clszkans.klej . Oglen ~zenvca 1'. b., zamierzonym jest zj azu
sek uieuczciwvlIl.
na osobistości," lIl1zylV/\ sl~ 1\ tych (JIIIIÓW spost.l·z~zono o godzlUl.e l po połnoey, gdy I n s p e k t o I' Ó W Sz k ó I I II <l n IV y c h w ceO.-;rd·Zcill :mmi łnski\wi czyteloicy, cz) OlIzywallie I'zeczj po imieniu, spe~lli' nie (lIJlUleUle wydosLaly SIę ponad tłach. Bar· lu wypnll:owani i~ nowych i rozleę[\lj~:<:ych
teg6roCtzlljlt hytyk~ Ilzil!lIulkm' 'kl} pbji\- nnjl,(el'wszego obowiązku d,iellllikarskiego, dzo ~yll~o połowa budypku stan.ęla w programów dla szkół lu,lowych. W zjezll~ie
Wn lliedodatuiej IHltnry. opal·tą na rela- aby ujemne objawy spoleczlIe zazuaczać i plomlelllach: I. w .tym wy~adku ogle(! zn.-' tylu wezll1ą udzial illspektol'zy gllberni pecytich naj\Vrarógo dtliej~r.yeh , można nazwać p otępiać, to zgl'ze~zylem tem rze czy wiście, ~I·a.żat calej, dZIelnIcy, . gdyz młyn ~aTowy ' tel'sburskiej, moskiewskiej, twerskicj, smo.Itievrzyzwo:t;;" lub też "plwaniem," "ubli- ale I)ie poczuwam S'i~ do i tlllllej skruchy i stOi IV posrodku mnostwa domkó\V dre · lel\~ k4ej . i . now grodzkiej.
żają6em rzn~tilliem się" I na osobiśto~ci! poleuty. Pióro bowiem 1'nO~e zawszę i wszędzie wlllany.ch; skute.cr:nY 'Je.dl\ak I'atunek sLra·
.. Do ce ill's ldego ~owal'zystwa ogl'odni'l'yłucz asem, oto co piszą lln)llJwill lVllio- śt u żyło, sluży i l ui)'Ć będ~ie je:lynie ucz- z:J oglllowe) U!łll eJscowlt pozal'. Caly mlyo . czego I'~$kiegu wniesiono projekt uLlvorzeskodl\Wcy (ltiJ mogę oprzeć lę chęci ZWl'tl- ciwej 8pl'tlwi~ i nill't1,r tego instl'\lInentu ]Jl\l'owJ: st.\ł SIę pastwI} pozal'u; l1l'l\tol~a- 'l1ili pI'emtj Totukli matyzo w,\n i~ IV Rocenili. llwugl wasz~j na ollil kwiatki): "Za nie maczalem IV blocl e, ktÓl'ego zapach Ina c~ę. ~ć bUdYlIku .Jest mocno uszkodzouą· sy i I'o'~lill le kł\l'skich, sprowauzanycu
zilnni~ jednakie - czyli pogląd)' '1Yyru'Żo- auŁtiroMe ~brony poczuli p"zez imagi- Poszaodowauy. obhc,\a straty 11~ s umę oko- d~tychczł\s z z<lgranlcy.
Warszawa.
ne IV 111kowJm (w!11osl;u), nIe mogą nigdy nacy'~ 11,lwet tam, gIlzie go wcale nie- 10. 70,OOO.rubll. Mlyn z~t.udlllał 20 roboWreszcie mam do mych pI'ZO- tOlk?w! 011;.1 na składZIe znaCŁne zapasy
Pre~es ero kóplitetu giełllowe"'o IV Wal' podIlisan i stowarzyszeni brt! obrzucani blo- ma.
il'tl~ (7!) I szlulwwcmi (?) w organacb prasy ciwników mal9 proś~ę: Czy)ly .też, :nąkl I ~boż~, którel,l'0 spaliło sIę ~koło szawi~ lVylJ\'nl\o ponownie p. Kri eczysta wa
publit!zuej."
gdy po raz dl'ugJ wystąlllą ua ł\('enę JZIGIl - 2.000 kOI cy, za ~umę ok~lo 14,OOO . ! ublt. Epste!na a k'\syel'e,n p. FI'. FUchsa. .
Kalisz. W dniu 4 o. m. odbylo się \V
.;Stlll si., jedn .. kże i:.kt, że IV :oi-!'ze 65 Iliknl'skl}, nie zecucieli zbiorowo, IV ośmi u, .Obez(lleczony ~)'I IV urzędzIe. gubel"ll:alny~
.D7.iennika·· IV artykule '7. ft'l'ygo~nil\" lIU- poprawić blędów st~'lu l Języka? Do~a t.o I Iv wa!'szl\~vsk!~ tOlVarzyst\V,~ ubezp!ecz~~I. K~lis.zu ot\·:>I.l'cie sal Jlra~y dla bietlnych
tor tal,owego pozwolił sobie (bag<ltellll) Ich wywodom wtęceJ siły J)rzekollyw:ljącej,
Pan pOlicmajster 111. ŁodZ I ogłaszn, ze dZIeCI.
a początek IIrzYJ~to 10 chłopców
lIiclylko tu niejlJ';;yzlQoily spiJs6f>. (d"lcz~go, nic bowiem nie. tędzie ]lsulo efektrt. Obod na lI a podwól'zu ; lomn pod I~I'. 787 zna~e : i 12 Ilziell'c7.Yllek.
IV e:wml p';;. fel.) I:ry[yl;()",a~ wl1il)sek, o li drugiej strony blędy owe dowo(lzą, że zwno elwa przebe radła , lIWIe serwetki I
Lubli n. IV dniu p b. m. d.\lIo w Lublinip.
którym 1111)11'1\ - lecz pl'zyt6m, obelttJtućńli anLorzy obroDy moze i niedokładnie I'OZU- p()wło~zl(ę .ze zlIakami "C. St' n od o~oby 11I'zeil;rCtlwlcllie amatorskie, z którego <lo·
sFun'!! Cjnkiemi? prz. fol.) pIwni (?i'lI) oso- mreli, cÓ to jest Iv'łalleiwie "lliel'rzyzwoity" Vodej l zaneł odebrano kawaŁ ze!a~a wazący clJÓIi pl'zeZn:lczouy j~st 111\ rvz zerzenie sali
(,;slc.','i (może ni. li "bi~tuści' p. f.) podpi- lub przyzwoity spos6b kl'ytykowania, co około d~vuch ptl~ów. Wla~cICHH.e mog~ sierot przy miejscowem towarzystwie tto.illlych n ,~ •,rkowym."
uależy IlIlZywtlll "obelżywemi sfowy' i t. tI. z(l'loSić ,SIę I!U odblól' tych przedmIOtów do bl'Oczynno ci.
~a~ti:Jl uje potem -ZnaD;! wam ob!"ona, lIa BOć kto .ni~l)rzyz\\"oitOś~" ytis7.ącemu za- uHlr.a p. pohcm-.jstl'i\ w ciągli miesiąca.
Peters bur g.
którą fl,lpOlriedzi~no jO:L z komp~telltnpj rzuc,., lVinieu f~l~ nlll.ieć plllać j\l'zyzwoici.e
Nlezwykly nap~d. IV 1I0cy ~ I,i/łti>~ na
X .Pelerlt. wietlomosti tlon087.1) , że
st"ony i (.ollczy się i"v muurtlryał ZlJOWU tak co. do t!·es.cI Jak l.forlOY zew n ętrzne). . olJot~, o gouhlnle l ej, do. (Ille zkall\1l. p. wśród lekarzy woluopraktykującydl, oraz
bfrzalllllli lllld moim adresem, zarzutllmi, że !lIac7.PJ mUSl Sl~ nartlZ.!ć na słuszny ZSI'z ut, Izydora .B1um,\ ~v_ uOlnn P. , ~ l'ydl'ycl\1l11I'ZY kilku ajlLekal'zy peter/bur ' kich powstała
wnloskodawc6w potldano "błotlJistej kJoy- ze co tio tego Jest ... mekoml'etentnym.
~ hcy IVHI ~ewskleJ weszło kilkunastu IUU7J, my:fl u:stauowienia j e II n li. k o w () fT o tli a
tyce," gro~bą uchylenia jakiChś zaslon , }lod
RomonoVlI6.
po otwarcIU drz\\,i wytrycb ~lIl. Z korytj\- w S:I; y s. t k i ch l e k a l' z y b 0 11 o r a-

.n..

ogólne.

n.

er
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N. 81
gem de lettres). Z pomiedzr -23 c40 Ów komitclu 17 oświadczyło siO za Zolq, 2 za innym kllodldntem, a ,., powstrzymał'
o 8 1~ od
lu.owania. Zoakomity powiclciopisarz, zoj~w·
$Zr krzc:sło prezydyalae, wrraził w przemowio
swojej wicIk'Ił ra do 'ć
- z doloaoego zuszczytu I.
zapewnił, il starać siO b~dzie usilnie o ci 'WIły
ro.wój slowarzysz ni&. Zebraoie nagtodzllo
mówoo buczoellli old.sklJni, cO "lod~o sle
zdana w tem n_nem gronie.
Stefana Jacini. W Rzymie zmarl br.
Ja~nr znakomity pisarz, który piorwSly miał
O<1wa~~ C"lrnić wycieczki przeciw [l. Crispicmu

ry U Dl Z a I e c z e n i e. Wszyscy żye.ząey
sobie t~go będą mogli nabywać w alttekach
marki i oddan':!ć je zamiast pieniędzy lekllrzowi za wizytę. Cena marld wynosić
będzie 50 kop., jeteli zaś marka ok,\że ~ię
niepotl'zebną, IV takim razia może być
zwrócona aptece, ~ której była wyeb,ną.
Poelłu~ recepty, zapLlInej prz,ez I~karu\ na
taki~j marce, aptekarze po tanowili wytlawać lekarstwa z ustępstwem 30%.

cyJne banki ziemskie, by T. dniem l (f3)
czerwcl\ r. b. zaprzestać emi yi sze~ciopl'Ocentowych listów zastawnych.
Komitet
zjaldu l·eprezent.antólV owych banków ulożył projekt przepisó w o zastąllien.iu yożyczek- s zescl
; 'on
o en to
~eb ploze.t plęCIOpl"O
I ·r C
• J
.'
•
•
•
centowe, z wycofa~lem T. obiegu (jOlo ,,~tów
za ta'lOych i 1,8.lItępienlem ich przez 5°10'
Z grupą r u kich bauk6w hal~dl~IVych m~
być za 'aTta. umowa o Zl\p6wllleOle lokacYl
~ 000000
II 7 0,
(a
,
ru b. w 501o I'IstaC II zas ta IVnych, celem konw ersyi wypuszczonych.
Petersburg, 12 kwietnia (Ag. p.). ZUlarł

I

I .

TEATR I MUZYKA.
: W llied~ielę dano operetkę Delli ngera
_\Jon Cezar". Od cza n, W którym go ci·
I" 11 nas towarzystwo dramatyczne p. 1'e:xli~, oper~tka ta nie widziala n nas ~, ~a.
tla klnki~tów, mimo to wszakże nie ~elą
gneta licznych łuchl\CZów. Dla czego? odgadną~ trudno. 1I10gla przyczynić się tlo
Tego niepogoda, o jal(/ł nie można byłoby
posądzić kw irtnia, gtlyby $. m nie d~l. nam
niezbitych dQwodów, mogła r6wll1ez być
l/owodem obndzona w publiczności naszej
niewiara w wybór i wykouanie utworów
pcdlms311cj muzy. Tym razem .tak. pierwszv jak dl'ug:e zaslugllvl\lo na wI ęcej llZIlIIlIin. LibreL
O~kal"'" WaUhera odznacza

i I1tlzwać go . megalomanem"

WCZ01'tlj genel'ał l,jech oty,

(cierpi"cym Dln·
. '
ui~ wielkoścr). Słowo to zyskolo wkrótce ro?glos, n tlziełn son3tom Jaciui wywicruty wplyw
lem wiOl",*y I~ były apoJ;ojoe_ umiarkowalle,

prawdopodobieilstw '" każd~J DleOl~1 o(1e·
retce ~potykanycb.
Mnzyka Dellingera,
jakkolwiek niezbyt oryginalna, mile wpada
w ucho a tak wla 'ciwym charakterem,
jak kl1~szt"WDą harmonizacyą i obrobieniem cechuje 1\'ybilne zdoiDo~ci kompozytora. Tak wystawa, jak: wykonanie świad 
czyly tym razem o dobl'ych chęciach dyr~
kcyi i artystów, bo naw~t. bląd w obsadzIe
roli księcia, którą powTDlen był guć p.
Petersburg , 11 kwietni a. (Ag. p.). UI'zę
Jnrsze'l'sld, nie ra1.lI, dzięki star,~nllo:lei l': tlowy telegram z Hong - koug donosi, żę
Staszkowskiego, zdolnego, sumle~nego. l ,Te"'o Cesarska W ysoko~!l Cesarzewicz Na ·
pracowitego artysty. Panlla Calorl (MaI"! . st,~,ca 1'rouu I"'zepędzit dwa dni IV Kan·
tana) dobrze była usposo~ion ą, to . Leż tonie, gdzie byl u roczyście pl'zyjmowany
stron:\ wokal na wynagrodZiła usterki IV I"'zez wice _ króla, wladze i ludnoś.:. Jego
grze i dykcyi. Z przyjemno 'cią fak& len Cesarska Wysoko·c c..sarzewicz Na tępca
notujemy, życząc u'Lystce z serca !epszego '1'l"onu był obe~n y na urzędowym obiedzie,
powodzenia na sceuie.. Rol~ m~zk le, zwh- obejrzał miasto i w środę wieczorem 1'0szcza miodych chłopcolV (jak Pa l1~lo 50- wrócił do Hong.ł;ong, a ua wczol'aj wic kolnik) uie łe i:} IV cuarakterze palli Bro· czorem wyzna czony był wyjazcl do Chau.
nikowskiej , to też .....ui.edzielę . n l ~bionl\ kan .
nasza wode1\'ilistkiL mUlPJ szczę§hwle wyPetersburg, 11 kwietnia (Ag. p.) . • Pet.
wiazała się" zadania. Pani Cel'emnrzYli- wiedomosti" slyszały, że roboty pl'zygoto .
ska (Donna Unlca) jilk zwykle w operelc~ wl\wcze do praw dotyczących stauu miebyła bardzo lJ~ytccznlł· P~n Oiszew k~ szczań kieglt, będą ukończoue 110 spisie ~u
(Don Cezar) wyszedl zwyclęzko 1. pal·tyl dno~c i. 'reraz w zasad zie rozs trzygnię to
tytułowej, pomim o, że pod względem " 0- kwestyę zuiesienia mi eszczan, jako oddzielkalnym widocznI} była nledyspozycya art.\'- nego stanu miejskiego.
sty. Pan Roman (Don Fernandez, mini ·
Petersburg, 11 kwietnia (Ag. p.) . • Russter) zlo żył nowy dowód s umiennej pl'acy &kija wledolll osti" don os zą, że do r ady pań.
i prawdzIwych zdolności m·tystycznych. stwa wniesiono projekt warunków pędze
Pan Winkiel' (Don RanUllo, sakretarz) był nia okowity bez normy.
jak zwykle duszą sceniczuego humoru, któHong-kong, 12 kwie t nia. (Ag. p.). W czory też (zwlaszcza \" kupletacb ) budził raj wieczor em Jego Cesarska- WysokO ŚĆ
serdeczn ą wesołość widzów i gl'zmiące zje- CeslIrzewicz Nastę pca Tronu udał się z
dnywał mu oklaski. Dobrze sel<D ndował Hong-kongu do Fou·tcMou i Han-keou w
mu IV malej rólce Alerta, żołnierza, p. towarzystwie dwócb okrętów wojellllyeh
Gorzkowski. P. M,u'ecki (Alkad) nie mial cbilisk ich.
Ałgier , 12 kwietn ia. (Ag. p.). Krzyiopola do popisu, a w śpiewie zdradzał oieu sposohienie. Szezę~ciem było dła p. A. wiec 1"U ki .Admi1·ał Nachimow' z Jego
Olszewskiego (Ml,rLine" kapitan), że zst- Cesarską Wysokością Wielkim Ksi ęci em
raz w pierwszym akcie librecista skazał Jel"7.ym Alek 'and rowiczem wypłyo<ll stąd,
go na śmierć fizyczną,. a tym. l:lpo~o?em kierując się ku wyspom Balearskim, KOI"
ocalił go od al·tystyczneJ, na Jaką Jnz w syce i Sycylii.
nietl'udnym duecie był. narażony.m. C.hór~
Petersburg, '12 kwietnia. (Ag. p.). 0śpiewały dobrze. OrkIestra, IIIlmo bcheJ gło zooo r ozkaz o uwolnieuiu ze slużby na
ius tro mentacyi, uLrzymala się na IV 'okl>- wlasn/} prośbę miuistra sekl;eta:rza stanu
5ci zadania.
8. Krr..
·W. Ks. Finlandzkiego, generał-lejtnanta
, We czwartek na benefts pani Ałeksan· J. C. Ehrnl"Oot~'a i mianowaniu na teu
dry 1'rapszo, '" tea&17.e "Victoria', wysta- urząd dotycilczasowego I,odsekretarza stawioną iJ~dz ie po raz piel'wszy tl':o!yaktowll nn, genera,··lejtnnllta W . C. von Dehn',..
komedya' GoudineL'a p. t. .Pa .. :.ianin."
Petersburg, ł 2 k wietnia. (Ag. p.). lIi
Sztn~-n ta w W~r"z~.de cieszyła się o~ro- nisŁtom i naczelnikom wydziałów zakomu .
mDe~ powodzemem Idotą" slale utrr.y mu- nikowano wczoraj ok&ln ikiem [OJk:J.1i Naj.
Je Się na r eperLuarze.
. wyższy, połecający bezwzględnie stosować
alQ dó prawa, zabraniającego ofial'owywania jakicbkólwiek I)oda rków naczelnikom,
oraz samowolne!!,o święce nia j ubileuszów.
,.*.. Emil Zola zo.W obrany prcze~ p~- Peter8burg, 12 kwietnia. (Ag. póL). Mi·
rysldego sto1V"rzyszcni~ literatów (Sociót<l ues nis tel'yum skarbu skłonilo wszystkie ak-
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Da. dn ,t~ __ .
O,lt ol1 Ło prJ"u,LDe. • • •
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241.50 \ 241.-
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LISTA PRZYJEZDNYCH.
9d.7~ pła e.j f)1,. potyczka. " .. ..: .. 0 dnia I·.J .,wsyi 102.50 żąd., 10"l.00 pl..... n·ej emi·
H. lel P.llkl, K. Har " i.., • Peteroba'g... J.
Goldw&!ler
fi Krakowa, F. Bu.twiłowle5 z. \Van!.~
.yi 102.50 hd., ICrl.OÓ pl.... m·eJ .misyi 103.UO
żąd., 102.25 kup.. ; 4'1, I""yczka .... ""9'15"" • 1887 Vly, Kbbr.- • Jokob.tndtn, JlUIkowski • Kali ..&,
drobue 96.95 Ztd o,

frku. 513.00 żąd.; 5"', Huy

ZR,.M Al'Tle .. i ł!ltlhdti

(,&o-

.ryi lit . A fi 100.00 i ~,I., 100,40 pl.c., n[ seryi lit..
U 1\JO.'l.? ąd., 100.00 pl"",; 6';' I;'" <Mm".e m.
War ... "y l-ej e'7i 101.75 tł, I., 101.QO płae.,
II-ej •• ryi IOIJ, żą'l., le().QO 1l1ac., lU·ej 1.UO:lO
.~d .. 99.90 pla•., rY·ej ser. 100.10 z~d., 99.80 pla•. ,
V-ej seryi 1 UO.1~ j~", ~Jlil 1>11\1).; 5°" listy ...·
Btawue m. Łod,i I·e.! s.ryi 99.50, h4, 99.0\1 Jlljoc,.
n-ej 8eryi !19.25 tłd, 98.75 plac.. lU-ej .eryi 99.00
i~d., 93.00 płac., IY·ej .. ryi 99.łJO .td., 98.5'J pła •.
It!~knltl.f)

., .. rllU 3'

,8

l. \4~

..

al'lIO

tłani :ł"M

E

Plo~r!.."O,,\Sk:t

piętro.

Vi,....

L&llge • Tomasz.o"Bo
Gra ld HDtel. Sa1fieki, Mo Plle ....onki, J. Hnlpern
l W.Uetablnt z Wa r!Sł\\TJ P. Thadium z Berlina,
. BU15eabuscb z ElberCełJu, C. Pasch z Rygi, G.
Werner. Tomauowa..
Holel Vlolorll. Kuothe z T.m......... K, •• woiki (!),

Goldm ..u •

C. ~~tocho"'J,

Korilgold i Kooopasek

W .!S W1, Dinmme II Łodzi,
Tu!Zur&s ..s.willi II Tl1hsu.

Goleberg s

tZ

Prllża.o,

Hol81 lhnlautrel. ZJ.ieo,i.ki • KaU ..a, Gold.afouil; li Mid.ka.

A.
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MAGASIN de MOSCOU
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poleca. uogato zaop ..trBOoy s1Cład s wój

643- 10

Bo wynajęcia

•
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, ~m1eI!Jzkl\nil\ każde o 4 -

mp w Ł ;Osd..,Z i.

. KAWIOR

Berlińska_

Gl e/da

handlowe.

Waraz.wa, 11 kwietnia.. \Vek,le tr6t. terłl) . nA:
Herli" (~ d. ) 41.65 .,d., 41.45 pla•. , 41.42'1" ~,
47'1" 60 kup.; r.oudyn (.l lU.1 lI.39'1. *.,1., 8.S9 1/ .
płac.; I'ar,t (10 d.) 33.70 ią,I., 33.60 plo.'i IV,.deń (8 d.) 72.80 t,.I., 72.60 pl •• .; 4'/. 11"1 hk .. id ...
.yj"e KrGl. I'ol.ki",!," ,In•• 97.50 sąd., 91.20 pl....;

neryczne / skorne.
39, n\ld cukiernIą p. \Vl1 Ł~hubel
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T E L E G R A M y,

ROZMAITOŚCI,

ni... 5",: U,ty , ...,ta"'08 .ielU<ki. 143.8, ....". I
i [[ 13.3,
f,o,I.i
li'lł.y likwiJa,'Yiue 137.2, po·
iJ.'
pre",i
. .. ~211.1,
( 116.1,
rr 36.9.
Polo"borg,11 Inrietui... W.k.le u~ f",".lyn 3 90,
II poiy••b " •• bo<l.ia lIn, fi [ pożyrzka ''''''udnia 10'jl",
lisł.! u.st.&" no kredyt. ~~6IUikje
135,
akc,e ('/t".
banku r u.ldeęo dl& bau,lI11 ugralli 'T. 08io 281.00, p.....",!mrsltiego h.ukn dvskon,.",":;o
6'M, balik II mi?,tz,narodo"ogn 519.01, lV~r.....Iltielfo b&nlm dy.kollro"./(. -.-.
ae.1l0, II-go k ...ietnia. !lĄUkllol' rlldki. ."."':
241.25,
Da. dOMtA "~ ~41.50, ~8t.r'łla 111\ \Vl\r~I,!"·f.,
24075. ua
Pelerllhllrg kro 2i0.50, n~ 1'01.6,,10:,,(
dL U g.60, na Lon,ly.
W.M,
o~ r,OIl.(YU <!t.
20.25.'/., n~ lVi..le,i 17( 85. kupo!IY ,,<.lu8 .Ili G,);
5-1. listy Eu t&1fUe 74.9'J. \"/11 listy Jlk w hltlł:1)'le
72.25,
I'oly..... ru.k~ 4'1. " IK ' I r. 99.30, ~"i. 711187 r. 73.93, o'j reut.ul~ .... 108.40, ;'1. r. .t.• IISh'
r.107.90, pOiy"r:ka " .ehu,lni, II .".1. 76.40. II_f elll'77.00, 5'! , hit! .""ta""o ,.. k.. 112.(101, ,,·1, p~:
iy.oka l'r.:U1o,,,, • 1 !!6~ fU ·" 171.90 .... k:\1. ',n.tb
r. 167_20 ak.Je drogi • • 1. "",..",.. ko."".,I·"·'<'·1
~5.tiO, ':'cJe kred!t.". austrya•• i. _._. ":'0;"
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PlIk. kuchnia i alkowa, 1 i 2 I?ię~r. •
od 1 lipca,
remizy z
dzielnym kantorem.
1. Zawadzka
lIi ,140 (J'2 nowy).
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ZARZ.ąD

Ogniowej Ochotniczej

Straży

ŁODZKJE.I
Ponieważ kassa naszej

IUllolniony i do wiadczony z wyż
szem wykształceniem potrzebny zaraz na prowincyę. Warszawa, Kr6lewska " 33, mieszkania <1 od 2·ej
do ~-ej po południa.
658·3

Straży

Ogniowej Ochotniczej, przez więk8ze nowe zaknpy instrnmentów pożarnych, coraz się więcej wyczerpuje i koniecznościlł jest zasilić jlł,
Łódzkie Towarzystwo Śpiewackie
(lIauner-Gesaug-Verein) okazało się
na tyle nprzejmem, że nrądza na
korzy§ć naszej kasBY

Podziąkowanie.

W
ieczór Humorystyczny

c .

N-tUCZYCIEL

gry fortepianowej
akończyw zy kur wyższy w instytucie Warszawskim pod kierunkiem
profesora u'obl&, udziela lekcyj i
przygotowuje uczni i nczennice.
Wiadomość nI. KOU8tant.ynowska
1& 23 nowy, u włucicielki domu.
478-0

c

muzykalny dla Panów
d. 6 (18) b. m. w sali Koncertowej
Bilet6w można dostać n pan6w:
Karola Kessler, Lndwika Meyer
i Pp. oddziałowych dow6dzc6w :
Edwarda Eisnera, Roberta Wergan,
Fl'yderykaDresslera i Henr. Kittela
Cena biletn rs. 2, jednakże naddatki z podziękowaniem przyjme·
6~wane będlł .

Straży

ogniowej ochotniczej
łódzkiej, jako też straży ogniowej fabrycznej Towarzystwa
akcyjneg'o I. K. Poznańskiego
składam niniejszem najserdeczniejsze podziękowanie za enerd ł l 'ć
giczną
Zla a nos rat unk ową
Ż
f: b k·
podczas po aru mej a ry l W
SO botA, dnia 11 b. m.
~

BIURO TECHNICZNE
Chemiczne laboratoryum
Inżynierów

Joachima Friszman
i l. Lubotynowicza
Ł6dt Dzika li 1109a.

Mi~~zkani~

skladajlłce się z trzech pokoi z
knchnilł i ogr6dkiem, potrzebne ZARAZ lub od l lipca.. Zgłaszać się
proszę do Administracyi "Dzieuuika.

665-3
__ KOBIETA

o

l<ien, p o E U k~e mleJ.c .. go.po·
d y n i do pojed e.ej o.obl lob •• anny
ał użł\C4'J.... omu ramiliJoym. •• matem wynagrodzeniem. Bli..." wiadomość
ul. Wolborska li 42, dom Pejkertowej.
mil.Hania li 3.
662 -3
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o

przyjmuje następujące roboty:
1. Obmurowanie kotłów, \lrojekty kotł6w i formalności, niezbędne przy instalacyi nowych

s UKI E N
potrzebne

IIł

zaraz kompletnie uzdolnione
staniczarki oraz uczennice,
Uli~a. Kamienna .\i 1418, dom Rodla.
669-3

EdwardHentschel'Jf

2. Projekty, plany i kontorysy domów prywatnych, fabryk,
wszelkich maszyn, transmisyj it.p.

DAMS KI CH

Aleksandry

o

kotł6w.

oredJtim

wieko, Zu&,ca się na. gospodł\rltwie domowem, szy·
cm biefizny, reparac1i i przerabianiu suw

110j\3IHCK311 lDa6p ulJH311 lI,llllt:},

3. Urządzanlearmaturykolłów,
Bali Mpora
stosown ie do naj nowszych prze·
•
Bed,l;CT.i. •.......u. TOBapOOTopallJ[. 6
nu O. 10 IllY"I\A, m yrepf! ... yGAllplS IV.
6118
Il&U 8u.....Bol ~O,l;••.XO~II.. •• ]i lB3G
4. Analizy wody i oczyszczaon. 11 Hn.pa T. r., Top.ueRie .II0,l;8IU1·
nie takowej włll8aym systemem
0.001 ",.GpaotBol )RumBoi Jtopora ........
m.ILU...... "'o roo".uyrh<ł ,l;yO.nntal"b
dla kotł6w, fabryk, oraz ścieków
fabrycznych.
• ........ Hol e'.TaeT.. ae~AcTB"6s9L~~
5. Analizy farb, recepty i
J OI1.3H OCIl3J1 lDa6pH'IB3n jl\eiIta,
wskaz6wki dla farbiarni, drukal"
ni, blicharni i apretury.
Hall )I,opora,
6. Anal izy medyczne i proOB·MIBJIEBIE.
OB'LllBJlEHIE.
ZGUBIONO
B..lo,l....i..." .... i. TOBapOOTOpanftTeU
dukt6w spożywczych wykonywa O(hRBueToK, q'fO 10 AuplllUl 1891 O(hSB.IISeTCK, 'ITO 10 A npll.ll9 1891
II. DUhA' 0610 JTOpf! ... ,GuUT" ...na·
Dr. med. E. Saok, 584-8-1
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