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kapitał ma być uznpelnia gami południowo - zacuodniemi i nadwi- n i es z c z ę ś l i w y c h.
Przytaczan~ naweL
tl'eść projektu, według któI'ego ubezpieczeny d rowolnemi ofiarami i składkami, ~Iańs k..
wnoszonemi
przez
robotników
z
ich
zarooX
Zarząd
drogi
żelaznej
warszawskonie
miało
byc!
obowiązkowe
m dla zakl,,DZIAŁ PRZEMYSŁOWY.
\Ww. Włdciciele fabryki zrobili n, dto w wiedeńskiej postanowi! pozostawić nadał dów, zatrndniaj/}cych nie mniej, niż lO·eiu
projekcie ustawy przypisek, znacznie zmie- o Ś IV i e t I e n i e e l e k t l' yc z n e IV tl'zech robotnIków, zaś opiaty uuezpieczeuiowe
Łódź, (lnia l1/II 1892 ,..
lIiaj/}cy w zasadzie istotę pierwotnego za- wagonach I·ej i ' 2·gej klasy, kOI sujących miały obowi/}zywać właścicieli zakładó\v.
X Dyrektol' departamentu handlo
miaru: oto, gdy kapitał wzr nie do 2,000 w nocuycu pociągach knl'yer kicb IV któ Wiadomość ta, jak zapewniĄ organ fachop'l'zemysłu, p. Zabugin, zapowieaział przy- ~. , bracia Baruch zastrzegaj/} sobie mo- rych dokonywane były pI'68y o?wieUenia wy "Strachowoje obozl·enie" . .i~st bezpotł·
j\7-d swój do War zawy, dla zbadania tno II odebrania swego tysiąca rubli (w elektl·yczuością.
s,tAl'łna. Wprawtlzie była cuwila, iż pl'Osprawy zwrotu c ła 'Id bawełny, przy Pl'ojekcie ustawy uiema jednak wzmian)d,
X Rozpoczęto starania o uzyskanie po- jekt miał być powierzouy komlsyi \lmy~l
wywozie towarów bawełnianych zagrani· , czy oma ta zwrócona ma być z procenta- zwolenia na budowę k i I k u b o c zn i e nej, w ministerynm skarbn wytlelego,vanej,
cę. Z jego udziałem ma odbyć .Ilię dziś mi, czy bez 1Iich). Komisya do spraw fa· k o I ej o IV yc b od itacyi towarowej kolei pod przewodnictwem Iwanowa, le}z bad'Lw tej spl'awie posiedzenie \\1arszawskiego brycznych nznała cały projekt za nieodpo- wRI'szawsko-wiedeli kiej 110 zakladów prze- nia sprJlwy ubezllieczeli robotniczych we
komitetu giełdówego. na które zaproszono wiedni, a kapital zakładowy ZlL zbyt mały mysłowych, po::a I'ogatkami \V arszawy.
Francyi i Niemczech spowodowały ZImietakie przedstawicieli przemysiu bawelnia- <li> celó~, do jakicu m.a być IIi, ty. ~ tem
)( Budowa k o I e i n ad? a rlV i li II S k i ej cbanie projektu. '
nego z Łodzi.
: wS7.ystklem postanowIOno zawlauomlć. u- stanowczo rozpoczętą będZie, Jak tylko U-I X Najwyżej zatwiel'dzolle t o war z yX Znany czytelnikom naszym projekt rząd. gubemi.alny pi?tl-ko , i, ou którego stalona . pogoda pozwoli 11": pr.o~adzenie S t w O d I a II p l' a \V y b a w e I n y, z kapip. Edmunda Dobrzaóski~go, dotyczący n- z~lezeć ~ędzle .zatwlerdzeOJe ustawy kasy. robót ~Ielmly~h. Z d~cyzY.I. 1D11ll~t~ryulII tałem zakładowym 500,000 rubli, w ty~h
rządzenia dor,cznego Jar ID ark u 11 a ~astępnle komlsya obmdowala nad poda- do robot uzycl być ma)/} mieJscowI I oko- dniach otworzyło swe operacye w krnJII
we ł n ę w Ł o d z i omawiano w n legły II niem óoworadomskich fabrykantów menli liczni robotllicy, potrzebujący zajęcia, a Zakaspijskim i \V graniczących z nim poponiedziałek na posiedzeniu sekc!,i prze· giętycI!, braci Cobn, którzych,oą lVytl'ąC~ć nadto l.el~!Ia par~ya lila być ~I';'owad~oną siadłościach muzułmańskich.
myslu rolnego o{ldzialu warszaws~lego to· r~b~t~lko~. z zarobków w~rto Ć daDy~h III! z gu.berIUJ. nRwl.edzonych nleur?dz~Jem.
X. Warszawskij dniewnik" uonosi, że
warzystwa popierania przemysł u I haodlu. pliDlkow I IOnych narzędzI, oraz polltnry, Wogole dla daDla zarobku powiększoną w duiu 26 stycznia, w fabryce tkackiej
Przewodnicząc j radca Kłobukowski, wy- lakieru i t. p. Komisya dozwoliła wytrą- b~~zie liczba robotników, a temsamem 1'0- SchOna w powiecie bętlziitsklm, n i e s t araził zdanie że sprawa urządzeuia jarm~r- cat robotnikom za lakier i politurę, nie boty będą przyśpieszone.
w i I i s i ę d o r o b o t Y w liczbie 50, sorku i składó;" weJny w Łodzi jest intere- zezwoliła jednak na l"ytrącanie za narzęX Budowa nowej kolei z Ł n k o IV a do tuwnicy welny. Było to następstwem ogło
sem lokalu m tego miasta i okolicy, tam d7.ia, gdyż sprzer.iwia się to § 107 prawa I B i a ł e g o s t o k u rozpocznie się w kwie- szenia im przez administracyę fabl'yki, że
więc na y stal'ać się o urzeczywistnienie fabrycznego. \V kOllCU skazano lIa karę tuin. Linia ta będzie przyłączona do pole- placa icb ulega zmniejszeuiu. Nazajutrz, po
projektu. W ollpowie~zi oświadczył P: ~o'ts. fabry~an~ łódzkiego, Kunitzer~,. za skich dróg żelaznycb.
pl'zyjeździe na miejsce naczelnika sLr'aży
brzallski, że przeciwOle sprawa podlllesle- lllestosowaUle Się do DlektÓl'ych przepisuw,
II
cl I
,ziemskiej powiaiu będziliskiego, do roboty
nia ceny weluy leży w interesie ogólu zie · określonych IU·t.. 131 ustawy. Zezwolouo
"
.'\0 e..
_
wzięło się 45 rtowników, a dnia 28.go
X Klik,u handlUjących .wo laml, .'v ~elu stycznia wróciła do roboty i reszta. Przymian i dlatego zwraca się do sek~yi ? P?- na ~row~dzenie robót ~ocnych do g?dziny
pal'cie swojego projektu. Po wYJaśnreDlu 12·eJ w Jednym z oddZiałów fabryki lódz· zaoszcz.ędzemlL kosztów I" ~elVozu, zaczęło czyua niezadowolenia robotników była naprzewodniczącego, że bank państwa, han· kirj Leonharda i S-Id i do 4 marca prze- dost.alVJać do Wa.rszllwy m I., S? IV o ł~ we! stępnjąca: sze~ciu sortowników, jako wpr'aw...nowy, rlysko\ltowy, a nawet towarzystwo dłużono termin zajmowania się robot/} w ~amlMt sz~nk zywych. MaIlIpulacYl. tej niejszych, I.obieralo dotąd za 100 kilo (6
wzajemnego kredytu, dają zaliczki na weł- 1I0cy stu kohiet w zakładach fabrycznycb Jednak UlusIelI wkrótce z.llprzestać, ~101lló8ł- pudów) oczys~czouej welny 110 kOI', ,lO, innę, sekcya postanawila decyzyę swoją co towarzystwa akcyjnego Karola Schei, szy ~naCZ!le S~I·Ił.LY ... pt.lel·t.,,:wcy. ,Jatek '." ni zd sortownicy za taką samą ilość odo projektu IJ. Dobrzallskiego odroczyć do blera.
WSI.5z.awle, I'IZel~a~nle In~z~e nlezamożlll, trzymywali po kop. 30. Otóż admiuistraDroKi żelaZBe.
zalezDl są calk?wlcle od lIueJsco.w1.ch b~u- cya ogłosiła, że z dniem 2 lutego wszyscy
chwili poroznmienia się (I. D. z drobnymi
fabrykantami.
X 'l'aryfę biłetów ł:lasy lI! dla u b o · dlarzy monopolistów, którzy daj/} Im Imę- sortownicy pobierać będą jednakowo, t. j.
X Na szóstem posiellzeniu p10trkow- gich robotników, podróżujących w ce-j so IJ~ kr~dy.t. Dl.atego. tet Iladsy~alle z po 30 kop. za 100 kilo, skutkiem czego
s k ie j ko m i s y i d o s p l' a w fa b r y c z- lu zarobkowym kolejami żelaznemi IV obrę· prolVl~~cyl mięso lIIe znajdowało odbiorców le(lsi sortownicy namówili swych kołegów
nycb jak dOlIosi Warszawskij dniewnik" bie całe"o pallstwa obniżono do '/ części I mUSiało być O~da\"lLlle za bezcen han- do zawieszenia robó t. Inni robotnicy sporozpatrywana byl~ ustawa kasy dla wdó~ cen dotychczas obowiązuj/}cych. Robotnicy dlarv.om monopolistom.
kojnie pracowali dalej i wogóle porzlldek
Przemy.l.
nie byl zakłócony.
i sierot przy fabryce br ci Baruch w a- którzy pragu~ z tej obniżki korzystać,
bianicach. Właściciele fabryki przeznaczyli winni posiadać świadectwo zwierzch ności
X Niektóre dzienniki petersburskie poX \V Petersburgu otwarta bęllzie wkl-ólna kapitał zakłlldowy kasy rs. 1,00Qipro- gminuej.
Ilały wiĄdomość,iż ministerynm skarbu ee fabryka kwiatów z.pol'celany.
centy od tej sumy zamierzają nżyć na
X Departament koleJowy ustanowił ta· miaio wystąlJić do I'Ildy palistwa z IJrojewsparoia dla wdów i sierot ł'O robotni- ryfy specyalne dl
przewozu zbożalktem kasy państwowej nbez[liekach. Według projektu ns~wy przez nich ' rnmuliskiego t.ranzyto przez Rosyę dro- 'czeli robotników od wypadków
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Gdy wyszedł, padła ·na fotel przycisJ1ęla
obie dłonie i łkanie,. zatamowane gwałto
wnie, przemieniło się w kurcz. Chnsteczkę,
któI'ą trzymalJl. w ręku IV drobne kawalki
podarła, a gdy ból szałor.y w piersi minlJł,
' odetchnęła i wzięła do I'ęki kartę wiz tową, która na ziemię upadla. .Roberta"
przeczytała na karcie. '1'0 jej jeszcze nic
nie m6wiło. Dl'żącą ręką wsunęła kartę
w książki i wszystko' razem zamkllł1a do
biurka. Oddech z trndnoścl/} powracał.
Co chwiła cbwytała się za skronie i przykładała postrzępioną chnstkę do slłcbych
oczno Co miała czynić? Do kogo się
zIVróci~? Kroki obu mężczyzn zbliżyły się.
Wikaryusz przepI'osit, że nie przywitał się
z ni/} zaraz, zasiedli wszyscy koło kominka i zatopili się w ga.wędzie. Przenikliwy
wZI'ok wikarego dojrzał .natycbmiast, że
młoda kobieta ma się uie dobrze i usiło
wał wi~c pożegnać się, lecz Vaughan, nie
chcąc pozostać sam \la sam z żouą, bo
przeczuwał, że stało się z Tomem coś uiedobrego, zatrzymał go, IVci/}gając w nader
ożywioną rozmowę.
- Czy jesteście zdania., że

trzeba czło
wieka ratować za jakąbądi cenę, gdy się
nawet tern innych wtrąca w niebezpieczeń
stwo? - spytał nagle Vnnghan.
- R6tne są rodzaje ratowania. ludzi
odparł wikaryusz powoli. \V ogóle mało
mam zazwyczaj nadziei w tym kierunku;
bardzo smutne !loilwiadczenia robllem, po·
nosiłem ciętkie ofiary, których ża łowa.łem
później po wi~kszej czę.Qci.

t -- G!izieżjeStwlęc

I

granica, gdy

srę ~ma I 11 otOlYiifie są

dzi' po 500 franków, ale /lod--\ - -- - 7.eOlil nil!?' Janazywam rzeczy po
tl0 50,000 fl'anków, a imienin; kto jest nieuczciwy będ"ie odda- Tak, gdzie ona jest? Biblia uczy, ci glupcy siedZi} ~obie spokojnie, piasek lony i baSta. WSZy8cy OIoi łudzie wiedzą
aby przebaczać siedOl, siedmdziesi/}t, sie- przez sito IJrzesiewają, czy się nie zosta- o tern i trzeba im się tylko do tego stodemset I'azy! A wszak pl'zebaczenie to nie przypadkiem jaka kl-nszyna złota. Zno- sować.
nsjpiękniejsze prawo chrześciallilla, jedyne, sić ich nie mogę.
- Ale przeCle?: ty jej llie powiesz, że
jakie mu daje wyźszość nad zwierzęciem,
- Ależ, Hany, jesteś zazwyczaj taki była nieuczciwą?
bo iwierzę zna tylko i rozumie zemstę.
ostrożnj'1
.
- Czemu nie?
Nieprawdaż, siedmdziel!iąt, siedm- Naturalnie t,un, gdzie nie ma. nic tło
- Bo to byłoby okmtnie; wszystkie
set I'azyl - zawułala Ed leen I zacisnęła zyskania.
drzwi zamkn'llyby ~ię przed nią, a przedłonie kUI'czowo, a w sercaeil obu męż- Gdybym go tak poprosilal-pomYHla- cież ona od tl'lu lat jest u nas.
c1.yzn bezgraniczna litość odezwaljl ię dla ła Edleen.
Glo' wewnętrzny wolal gW:Lłtownie:
lIieszczęliliwej maIki. Vnllghan ~oprzysiągł
- Nie nałeię ' do ludzi, rozrzucających .Edleen, b~ż ty uczciwąl Ratuj biedną
sobie milczenie i cierpliwość, a wikary po- grosz ciężko zapracowany; nie mogę zno· kobietę" . Ale nie miała d<iść si/y_ ~lIrowe
myślał, że życie tej kobiety nie może być I sić kaprysów i slabostel, ludzkich; nie dam spojrzenie męb na uią skiel'owane, p radlugiem, o ile jej syn się nie zmieni. Była więcej za ~Iowę cukm, niż jest war a, lIłe liżowalo jej wolę.
tak bIałą, przezroczysta. niemal, łe każd3 wielkie przedsięóierstwo, to ros kosz IU'a- No, to ja jej sama. już powiem-~zeżyłka uwidoczniała się lIa jej
twan:.l'. wdziwa.
pnęła wreszcie.
.
skroniacb i rękach. Po chwili wikary wstał,
- Naturalnie-odpada Edleen, IL w ~yJakże to ou m6gł odkryć te nieporzątlpożegnał s i ę, pl'~yl'zekl, iż uiezadlugo znów Bli dodała: - nie, nie będę go pI'osiła, nie ki? Czy kazai sobie książki pokazać? I.:zy
po.wr6ci i odjechal.
mogę.'
mówi! z piekal'7.em, rzeźnikiem i innymi
- Slaba jesteś i znużona, moja droga; I - Ot,,, nuprzykłatl, gospodyai IDU i być dostawcami? Czy też ją samą 1D0te karał
pójdś, połóil się trocllę - mówił Vaughall odprawiona, Zaszły nieporządki w zaku- w tej cbwili.
.
do żony. •
11ftch, których nie zauważyłaś. 'rego zl1i~M
Tymcza em Vllughan . myślał, że jeieli
Zaprowadził ją nil sofę usiadł obok, nie mogę. lusisz ją jutl'o oddalić.
biedua żQlIa boi >!ię ga, użyje więc tego.,
wziął gazetę i po chwili tak się pogrążył
- Ależ, HalTyl-cała krew spłynęła jej aby ocalić ją od wstydu i hallby. OIV~zem
'T wiadomościacb o nowycb III·zedsiębier· na twarz, a potem do serca.- Przecież te niech się tak boi, jak człowiek, któremu
stwach, że zapomniał o wszystkiem
nieporządki nie jej były will~1
stryczek grozi. Z pewnem zallolVołeniem
'lymczasem Edłeeu wodzi la oczami \10
- Jeżeli ty jej nie chcesz powiedzieć, badał twarz ukochanej kobitlty, nie przesuficie, spogłądając od czas O do czasu lIa Lo ja powiem. Porównaj tylko swoje i j~j ezltwając jeduak, jak rozptl~złiwemi byly
męża, a jeJyną jej lIIyślą były pieniądze i książki , a przekouasz się, że się nie zga- jej myśli; flie IU·7.eCZuwl\jąc, że milo~ci
~ieniądze. Drżala całem cialem na myśl dzają.
•
macienyńskiej niczem poskromić niepąd'lwyznania IlIU wszystkiego. R:lcz ~j wszystCzyżuy wi edział prawdziwy stan rzeczy bna, recz przeciwnie, że rośrie 011:1 w millko. iUle. WIJadlo ~ naraz na myśl, że
obciał j ukarać.
rę wzrastających cierpieil i że je t najniemiałll kłejnoty, pierlicionki drogocenne. dia- Musz, mie<) porządek w moim domu, bezpieczniejszą ze wszystkich Illmi~tflą' d
dem z brylantów, pel·ly. Vaughau lubił zrozumiałaś, moje dziecię?
ludzkich.
stroić ZOllę IV klejnoty. Ale jakże to zro- Ale, przecież pierw~zr raz możnaby
~ ~apisz ę do Lewes'a, żeby postal'ał
bić, żeby nikt nie zauważyl? PoLem o tem jll ustrzedz.
się o gospodynię - mówił dlll~j \·aughan.
pomyśli . Byle dzi~ i jntro mieć Ilienit}dze.
- Ost)'zedzl-zawołal nieciel'pliwie lauLewe! 'l'ak Lewe I 'l'en j~"ZCZd j~j IJO- Czyż nie mówiłeml - zawoht.ł nagle gban.-Przecież uie możesz powietl7.ieć ko- zo lał. Owen nasll'&!!zył jl!, te ł t.lln joż
Vaughan. - Jaki to mały naród ci fl·Rncu· muś: jesteij nieuczciwyl i potem dalej z nim nie znajdzie ucieczki. Ale ten jej pomoże,
zi! Cóż znRczy kilka milionówl Ałe oni nie obcowĄćl
bezwątpiellia pomoże. Czy ma prawo jechCł! (}q ty rozumies", Etlleen, jak można
- Tłllc, lIie; ale możually uie )Iżywać dnak wCI~gać w ,nie'lczę 'ie je,zeze jepogrpać . ię w takiej ciaanocie. Akcye zaraz takich ostrych wyrazów.
dU8fo czło,l'ieka? Przecie;: każdy, UQ się
~rzyjśó z pomocą?

jniOS ą się do 5,000,
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lonawe światło przyćmione. schludne umy- skich (IV Łod7.i i Zgierzu) rs.211 kop. 38,
1\a Starym Rynku złośliwy koń jednego
walki i uakoniec specyalna waga do wa- d) ze 1.wrotn koszlów leczniczych rs. 3,232 z dorożkarzy zgierskich schwycił zębami
żenia uiemowląt Z31'az po nrodzeniu-całe kop. 15, e) z ofial' rB. 8 kop. 27 i f) z iu- za rękę przechodzącego obok niego p.
-0to urządzenie znamionuje dbalość o wszel- uych źródeł rs. 695 kop. 54. Z lat po- Wyszkowskiego, zl'anil go i rozerwał m'l
Przytułek położniczy o powstaniu które- kie potl'zeby biednycb matek. Podłogę. za· przednich pozostało rs. 19,467 kop. f;.j,1/. rękaw u palta.
go pisaliśmy niejednokrotuie na tern miej- prawioną olejno. pokrywaj a ceratowe cho- w nl\stl)pnjący~h pozycYĄch: kapitał gotówWczoraj rllno na chodniku ulicy PrzeRCU, urządzouy jest już od tygodnia, cho· dniki i dywaniki; okna zabezpieczone od kowy rs. 13,486 kop. 88'/., oiezapłacone jazcl po~lizguęła się i UIJadla kobieLa z
ciaż urzędownie ule mógł być jeszcze ot- intJ'uzów uocllycb żel~znemi. okutemi o- koszty leczłlicz~ rs. ii.59l kop. 52, inue dzieckiem na ręku. Dziecko uległo silnewarty ponieważ nie zwiedził go dotychczas I kieunicami, dają dnżo §wiatłn.
należności rs. 390 \cop. 14. Rlizem więc mu stlnczeniu. kobieta 'f,a~ zranila souie
p. inspektor lekarski guu. piotrkowskiej.
ie widzieligmy jedynie urzl)(lzeil wentyla- w roku 1891 szpital rozporządzal sUlllli r •. glowę.
Jak wiadomo. nowy ten zakład tak koniu- cyjnych, brAk których pl'zy calkowi4em 24.125 kop. 15'/,.
Robotnik Andrzej Flek, rąbiąc dl'zewo,
Wyd"tkolV"1I0 IV tymże I'oku ,\Igółem rs. uci'}l sobie wielki palec u lelvej I·ęki.
czuy IV Łodzi, mający zaspokoić przYO'lj- zapełnieniu IJI'zytułku nie wiemy. czy Ili~
mniej cZl)stkę najbardziej palących jej po- okaże się szkodliwym, wobec średniej t)'l- 11,&>5 kop. 05. a mianowicie: 1) na utl'zySposób złodziejski. Do zamieszkałej
trzeb - istnieć będzie pod vrotektoratem ko wysokogci, a więc i zawIlI·tości powi~- manie I'~r on.lu szpitahlell"o 1.78t 1'.. 18 IJI'ZY nlicy Wólczaliskioj zony starszego
i zwierzcbnictwem miejscowego chrzegciMI- tl'za jego IJokojów. U~upelnia łokal spol'y kop .• 2) na kancelaryę 200 rs. 3) na ty- maj9tra K. przyszedł jaki.! niezuajomy z
skiego towarzystwa dobl·oczynuogci. Ini- poJ(oik IIkuszerki. slale IJI'ZY zakładzie za- wność dla chol'ych 3,972 I· •.• 4) IIa ntrzy· zawiadomieniem, że cól'ka jej zamieszkała
cyatywa i faktyczne załoienie przytnlku mieszkalej, graniczący z kllchnil~. W tej mani~ słlliu.v 705 r.. 50 kOI •., 5) na le- plozy ulic}' Wid7.ewskiei nagle zachol'oIV,'należy ' się dr-owi J. IVislockiemu J ktcjrego o tatniej obok przyborów , mających słu- kar.i t .. " i instl'umenLy chirun~'iczne 1.277 ła i wzywa ją do siebie. Palli K. natychzabiegom zawdzięczać może uowa ioStytll - żyć do kulinarnej strony ~akladu. posta- r.i . 83 kop .• 6) lIa opał, światło i praluie, miast ubrałlL się i 7./lmknąwszy na kluc1.
cya kapitał swój zakładowy w sumie I"S. wiouo wygodnI) waDnę ruie,lzianą z odpo- 1.016 I·S. 54 kop., 7) n zakup nowej i I'e- drzwi od mieszkania po 'pieszyla do cól·ki.
14.000. złoiony przez kilknnastu zamożnych wiednim b/lsenem blaszanym do 7.aopatl-y- IJaracyę starej bielizny oraz na z" kup I Przekonała sip, jednak. że nie7.najomy l.:Lofiarodawców miejscowyclJ, zawsze chętnie wania jej w wodę zimną kotłem mie"d7.ia-' słomy 667 rs. 59 kop., 8) na drobue repa · wiódł ją. gdyż cól'ka byla jaknajzdrowszą.
łożących na cele publiczne i dobroczynne. uym •• ogrzewanym paleniskiem kuchni.
Irac}'e. utrtymanid IJOI'ząuku i naprawę Zaniepokojona wszakż lą mistyfikaCJą, po
Z procentu od pomieuionego kapitalu czel''l'ak przedstawia się pierwszy w Łodzi naczyll 268 I·S. 80- kop .• 9) 118 reparacYę chwilowym wypoczynku, pożegnahL córkę.
pać będzie PI'zytułek dla położnic IlI'odki łJrzytul~k
IJolożniczy.
Dotycbczas nikt gmlcbu i najem mi~s7.kauia 41a duzorcy Przybywszy do domu zastał" ch'zwi ocl
na swoje utrzymanie, Kierownictwo admi- jes7.c1.e z hiego nie kOI·zystal. co I'r.zypi- 1501's .• 10) na pogl'zeby zm"l"lych 20ł rs .• mieszkania otW!Lrte i zamek popsuty; w
na pokl'ycie dlngów 1.048 I·S. 30 kop., mie.' zkaniu zaś wszystkie rzeczy byly IV
nistracyjne zakładu objąl specyalny komitet sujemy uieświadomości potrzebujących o
damski, składający się z pań: Kunitzerowej, istnjenin w Łodzi podohueg'J zlLkłallll. 12) na drobne wydaLki I·S. 100 i 13) lIa ni~tll.dzie i okazał się brak I'óżnej gal'llejako przewodniczącej. O. i A. Geyerc>wycb, Czekać jehak na sjJopulal"yzowani~ swoje niepl'zewidziane wydatki r$. ii09 kop. 81. rouy orar. kosztowno§ci. wal"tującoj prze N" rok bieżący pozostało rg. 12,2iO szlo rs. 5lJO.
D. Leonhardowej. E. 'l'aofani i B. 1'eschi- lIie IIOt.rzeuuje on długo.
chowej, którym z pomocą przychodzić bęWitając z nznaniem i otucbą nową in- kop. 10t/..
Znaczna kradzież. W lIocy 1. poniedą pallowie: Karol Scbeiblel·. E. Geyel", R. stytncyę. nie m4ltemy jednak oprzeć się
Zima powrócila znowu na clohre, ch o- działku na wtorek ilodzieje, wszedlszy uo
Geyel". d·r Jonscber, B. Pstl-ągowski i przykrej myśli, że saml\ jedna nie jest ciaż śniegu mało jest jeszcze i na ulic ch pustycb komórek w posesyi p. M. Heima- •
Krensler. Lekarzem·ordynatorem przytuł- ona IV stanie spełnić calego zadauia spo- nie widać sanek. Z nastaniem mrozów o- na. wybili CJtwór w mlll'ze do składu p.
ku mianowano d·ra J. Wisłockiego, o czem lecznego, ciążęcego na instytucyacb fillLn· żywiły się ślizgawki miej~kie. którY'h Edwarda Helltscbl ... jr. pl'zy ulicy Zacho.
donosiliśmy w swoim czasie. W działał no- tropijnyr.h. ulatwiających wanIlIki macie- 1"· 7.e.hiębiel·cy nie spodziewali si już w tym dlli~j. pl'zy czelll gjJl"8wiali się tak cicho
ści swojej nowa instytucya leczniczo·Olau- rzyilstwa i epoki uiemowlęctwa.
roku powouzenia.
że uikL ich nie uslyszał. Około godziuy
tropijna kierować się będzie wlasną in- Cóż si~ bowiem stać może z biednemi dziećPożar. Onegdaj o godzinie 8-ej wiec7."- 2·giej wynieśli przez OtW"I' kilkadziesiąt
stl"Ukcyą. opracowaną dla lIiej i zatwier- mi, przybyłemi na gwiat zdl'oll'o i hygie- rfm, wynikł pożar w fabl'yce p. Benicha sztuk t~wal·u. kttlrych wal·to Ć oulicza podzoną w d. 5 Iistovada r. z. przez mini- nicwie-jeżeli 1'0 krótkim pomyślnyUl IJO- przy ulicy Piotrkowskiej. Zapalił sip' war- szk.,dowIluy na sume, okolo rs. 5,000. Guy
at.1"a spraw wewnętl-zllycb. Lokal przyLul- bycie w zakłauzie paść mogą znowu pa t· S7.tllt tkacki w t"l\llIi na dl'ugielll pięLrze zl" ,lzieje lUieli j uż tOWiłol' sp kowany na
ku położniczego mieści się w domu Fren- wą takich Belłnarskicb z musowej uiesu· i plomienie zajęły jnż sufit. Przybyl jeunl\k ułicy Cegielnianej i gotuwi byli do ucieczkla przy ulicy Dzielnej, pOll III'. 26. Zaj- mieuności lub braku serca mat.~k? S pod7.ie· II-g i oddzial stmiy ogniowej i ,11.I>;ki en "r- ki. nadszedł strażnik, który z rmocą dwu
muje on na part.arze, 011 frolltn i podwó- wall si~ ,,"szahe nale~y. że pl·7.ez wzgląd.1gicznemu rjltunkowi, pożar blll'dz" szyuko stl'ÓŻÓW odebrał im 18 paczek; złoIłzieje jerza 4 pokoje, IJrzedpokój i kuchnię, będą- Uli przynłość nl'odzouych w I'rzytulkunie- stlnmiono.
dnak uciekli. zabrawszy ze sobą zuaczną
cą ~8razem łazienką. Z przedpokoju wcho- 100wląt w dalszym rozwoju pomysłu i dziaKominy w Łodzi. Od bardzo dawua ko · cze, ść zdobyczy.
dzi się wvrost do alki najwip,kszej ze łałuośel jego - powstanie uiebawem przr- miniarze tutejsi narzekali na wadliwe u-)
wszysl kicb. pneznaczonfj na po~iedze- tułek dla podrzuLków i niemowląt., p07.ba- rząuzellie kominów w wielu domach naszenia i narady, jak świadczy o tem ca- "ionycb OIJieki. I kto wip. czy piel"lYsr' go miasta i o pl"7.ebullowanie icb zwracali
łe jej U1'ządzenie: stół podłnźny, zielo- nie III·zyc7.ynią się do tego ci. co założyli się bezpo.irednio do wlaścicieli. Żądania Le
nem suknem nakryty, a otoczony uczel- pierwszy ló~zki IlrzyLułek położniczy?..
wszakże p01.ostawiano 'zwykle bez skutku.
-0uie kl"zesłami, w pośrodku których foteł
Szpital św. Aleksandra. W ciągu roku Ponieważ wiulliwe urządzenia komin(;\Y
Piotr ów.
wskazuje miejsce przewodnic7.ącej przy- zeszlego IV szpitalu w. AleksancIra znaj- wielce utrudnia osunięcie sadzy. przeto -koW dniII' 7 b. m. odbyly się IV Pioti"ko,złych obrad. Salonik ten odróżniają od dowalo się 1,04,1 chorych (598 mężczyn, mini arze postanowi i sporządzić spis WSL}'- wie wybory do zarządu straży ogniowej
dalszych pokojów-portyerJ' kwieciste nad 422 kouiety i 24 dzieci). w tej Iiczuie 66 stkich tych kominów i pl'zedstawić go tlt- ochotniczej. [a posiedzenie przybyło 203
drzwiami i li okiell zawieszone. Stąd prze- (39 m. i 27 k.) pozostalych z roku 1890. tejszej komisyi budowłauej.
czlonków cZYl1nych i 21 honol"Owych. któchodzi się do głównego pokoju położnicze- Opuścilo szpital po wyzdl'ol\lienin 853 0'1 Wypadki. Onegdaj wieczorem w mlasz- rzy wybmli kanrlydatów: na naczeluika
go. przy którym, po lewej stronie, znaj- sób (496 m_, 339 k. i 18 d.), vrzewieziono kaniu p. L. przy ulicy Widzewskiej. lam- głównego pp. Karola Bronikowskiego i
duje się znacznie mniejszy. Podczas gdy do innego s1.vitala 2 (l m. i 1 k.), zmal"lo pa zawieszolla u sufitn "IJadła na stół, Franciszka Ksawerego Spana, na pomocni.
w pierw~zym stoją cztery łóżka. dl"Ugi 109 (62 m. 44 k. i 3 d.), ogólem uuylo ze III'ZY którym siedzialo kilka o~ób, pijąeych ka uaczeluika pp. Kazimierz'L Jaszowskiemiegcl dotąd jeduo zapasowe, ale jest w szpitu la 964 osób (559 m. 384 k. i 21 d.). hel·ulltę . Szkło z rozbiLej lampy rozpl'y- go i ilIieczyshLwa Sokołowskiego. wreszcie
nim jeszc1.e miejsce na dwa łóżka w na- Pozostalo na rok bieżący 80 chorych (39 su~lo się i ~ kaleczy ło dwoje clżieci pp. L. ua człoukó w rady nadzorczej pp. Aleksangłej potr7.ebie. W tym oddziale łeczniczym Ol. 38 k. i 3 d.).
Z t.ylu. u woza jadącego ulicą §w. An- dl'a Babickiego, Józefa 2al·skiego. Wacła
przytulku nie zapomniano o niczem. co
\V ciągu I'okn sprawozdawczego szpital drzeja. z,.wi~sił się "ilknnastoleLni chlo- wa Łapiliskiego, Józef.. Czekaiskiego. Henmoże zal,ewnlć wygodę )Jołożnicom. Łóżka miał dochoun ogółem 4.657 1'8. 61 k. z na- piec; gdy wożnica zaciął konie. chłopiec ryila Wojewódzkiego. Fauiana Kobna, SLeżelazne wygodne, zasiane śwież~, czystą stępujących źl'ódel: a) 1. nieruchomości I·S. spadł na bruk i zranit sobi~ głowę dość fana Mlodowskiego, Winceutego KI'auza,
Ilościelą. 11I·1.Y nich biale stoliczki uocne. 31 kol'. 20. u) z procentów od kapitalów glęuoko. St l'ÓŻ jednego z domów zabrał Marknsa Brauna, St~fana HolewiMkiego,
z sufitu zwieszająca się ampla. dająca zie· rs. 476 kop. 07, c} z ZJlsilku kas miej- zranionego chłopca do swego mieszkania. Józefa Rogójskiego. Ż wybranych osób.
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do niej zbliży, cierpieć "mosi za nią i za
siebie. Usta j~j drżały i łzy pojedyucze
jedna za drugą spływały po bladycb policzkach.
- HalTy ma jednego złodzieja tyłko w
domu, a tym jest włMsna żona jego - mówiła sobie w dnchu Edłeen i wyraz bezgl'anicznej • goryczy osiadł na dl'żącyc~
IIslacb.
-- Tak mi się pić chce - szepnęla. a
VRughan zerwał się. przyrządził jpj ko·
skliwie ochladzający napój i podłożył rękę
vod gl owę. gdy piła, przyezem zauważył,
że ~kronie jej były wilgotne.
- Biedne dziecię. Jaka ona strwożoua,
nies~częśliwa -pomyślał wzruszony-pocałował tkliwie jej czoło, pogladził wlosy,
ale w obawie. ażeby nie wyzyskała r.bwili
slabogci, szybko oddalił się, powracając do
porzuconej gazety.
Po półgodzinnem milczeniu, Edleen przerwala męźowi zuów czytaDie:
- Przecież można tę biedną kobietę
oddalić dopiero za miesiąc.
- Powiedziałem: jUtl'O, moje II1.iecię.
Czyż nie wiesz o tern, Edleen? - rzeki
o~tro, zmiął gwaltownie gazetę tak, że
szelest tell przykl"em echem odezwał sił}
w zbolałej głowie Edleen i wreszcie wyszedł.

powstała s?ybko i poszła na góZastała Kathleen samą, przed zwiercia(lIem, upinającą na czarnych włosacb

Edleen

rę.

czerwoną wstążkę.

- Katbleenl- zawolała, Katlileen, moje
serceł Musisz mi oddać niezwłocznie wi~l
kił przysługę.
Weź oto ten pierścionek,
jedź z uim do Cardigan i sprzedaj go tSD!.
Kamień wart je t tysiące, a j .. też potrzebuję tysięcy, Katbleeu, wiesz dobl'ze dla
kogo. moje llercel I ja wiem także. że
znaj(lę pomoc u ciebie i wspólczucie dla
Ulej slabości nie do przebaczenia. KUI\
sobie nowy kapelosz, tylko ładny, z tych
pieniędzy,

żt!by każdy widział, po co jeź
do Cardigan.
Kathleen obracala pierlicionek IV ;'~ku
Diezdecydowaoa. Gdyby go nawet nienawidzila, wiarołomnego 'roma, to czyż mo·
gła Edleen pozostawić bez pomocy w ta·
dziłall

Łodzi.

kiej potrzeuie i trosce. 1\ie, dla '1'orna Bo wszak uie dobrze ci wśród dZIeci, a szczę>leie i gdzie się zwrócę tam cbmol'zy mr
uigdy. na.wet gdyby lUn więzienie groziło I moje przytem są niezbyt interesujące, "ui się ono z daleka.
- A.leż, dziecię, jesteś tak pi~knąl
Pr7.y tej myali pobladla cała i nie myśla- zdolne. Sądzę. że 1'om wszystkiego nie ode~a już wcałe o l'emorze, ale o pięknej po- brai? Dla reszty już nic nie zostalo. Nie,
- I cóż mi LO pomoże?
sbd i dźwięcznym glosie 1'oma. \V tym co to za dziecko bylo z Tomal Geoiusz,
- Gudną jestd milościl Jakże możnaby
lloważnym, surowym domu '»l jeden budził mówię ci, cud maly! Mówił już wszystko, cię uie kochać?
życie i wesołość. A dzisiaj rano. j"leże mająr dopiero półtora roku; IV piątym 1'0(}olSŻ w tem szczęście? Do czegóż mi
wyniośle obes7.la. się z nim. Tak go upo· ku nauczył się pmwie sam czytać. A. je- to może dopomódz?
korzyla tego hardego Toma. Z"dowolona go zapytania I .J ak Ilorosłego I Biedna
- Do zostania ZOil,! poczciwego, zacuemiłość własna uczynila ją wspanialomyill- Katuleen! jakże ja to wzią~ mogę!
go człowieka .
"!! i pragnęła w cis7.y serca troszczyć się
- Dla '1'omOL 1- I'zekla Kllthleen-a goie pragnę lego. \VszysLkie malżeito uiego, gdy pozoruie chciala go udręczać. 1·7.ki uśmiech zaigral IY jej ocuch i nao· ~twa, jakie znam. uie wpływają na muie
Rola ta schlebiała jej próżlloHci. Objąw- kolo pięknych usteczek.
zachęcająco.
szy więc Edleen, obiecała jej cale miny
- Nieprawdaż, ty go kochasz? - po- Ależ własne dzieci mie~, Kathleenł
złota wydobyć od jubilera.
wiedzilllJl 1!:dleen, trzymając Ilieniądze w
- I dzieci nie pl·agnę·
Przekonała słę jednak ze smutkiem, że ręku.
- Przedtem inaczej U1ówi!8Ś.
lUiny zloLa)Jo wsze czasy były i są I'zad- O niel A.le gorące rumieńce do wio- Istotuie? A. to pewnie kłamalam. Ja
kością. a naj rzadsze są. wtedy, gdy się po- dły Edle~n, że się nie omyliła.
często klamię·
tl'zebuje pieniędzy. .Jubiler roze§miał jej
- Ale moje drogie dziecięl 7. tego prze.
- Ależ. dziecltol
się poprostu w oczy, gdy powied7.iala su- cież nic być nie może.
,. - 1\0 t~k. tak, k"~lIIię· . Często. mówię,
mę żądaną za kamie"l i ofiarował lej o
- '1'0 wszystko jeuno. Czy dzieci ma- ~e co.ś· !Ublę,. a .tego nlo lubię; mÓwlę.~nólV.
wiele mniej. Już chciała powrócić z piel'- ją dziś Pl,zejechać się nieco? Zanadto się ze mi Się COS ule P?doba, a pół zycla odścionkiem. Ale stanęła jej przed oczyma męcz/}. uiegając podczas takiego gorąca.
d~łabym, aby to. mleć . . Sama ~I"zed. sobą
wylękla twal'z kuzynki i potrzeua gwał_ Jak ja ci mam podziękować Katbleenl n!gdy I~rawdy Ule mówię. tak. Ja~ III~ luto IV 114\, w jakiej się Olla znajdować musia-, - Wcale nie dziękuj, przecież to rzecz bl,! ~poJrzeć w lustro. gdy czuJę, ze lIIezu11\. kupiła wiI)C sobie bal'dzo skromny ka- tak zwykla. Kto widział n\(nvić o pieuią- pellIle ~ourze wyglą~al~ . .
- N.leczę~Lo IIIUSI CI 81(~ to zdarzaćlpelu8z. aby nie zmniejsz~ zuyt calej sumy dzacbl
i wl'óciła pl'aygnęuioua z pieniędzmi do
_ Acu niestety zauadto o tem mówią roześml!t,ła Się Edleen.
dOlllu.
. •
w t.ym d~ulUl Nie jestem do Lego przy.
:- Ja bardzo rzadko SIloglądam w luNa Be.hodacb sJlotk~ła Się. z. Vaughall em, zwyczajona l
•
StlO.
O ile na drodze go uie spotkasz.
kt~1"Y zart~wal sobie ~. Jej sy rawuu~n,
!(atbleeu rozegmiała Rię.
Ach! ty uiedobl'a!
tWI~rdz.ąc, ze był~by lepiej zrobiła, powie_ Dlatego jesteśmy tllCy cu/lowui fIlIanMój Boźel to bardzo natu!"alne! 'l'aki
rzając Je.mu tę mlsyę·.
siśei. Pieniąd7.e nciekają nam z rąk, jak
-:- DZiwna. rzecz: ze taka lacIna młoda rll8ma włosów z. dloni uiezręcznAj. Zrę brak tu jest ładnych ourazów, że trzeba
zastąpić
je lustrem.
dZle'yczyna Ule pOSiada lepszego gustul czua ręka ujęJaby je silnie i nie wypu- Dziękuję. ci moja drogal-zawolała
.mÓWII.
ścila więcej. Taksamo z pieniędzmi. Już
-: I?o? '1'0 w3Zystko?-za:volała E.IleeJ}.- dzieciom twoim nie w,starczy pieniędzy. z uśmiechem młoda dziewczyua, pocalowała ją już we drzwiacb i dodała jeszcze:L?p!e.l trzeba było pr7.ywleść z sobą ka- '.co musi być wrodzone.
_ Nie lubię myśleć o pieniądzach-rze- ale uie w progu, Edleen, uie w progu, to
mlen napo wrót.
przynosi nieszczęście.
- Mialamże jechać z nim i przywieźć I kła Edleen.
. - Dziecko z ciebie nierozsądnel
go napowrót?
- Naturalnie; niesympatyczne to, ale je- I jakie niero7.sądne, gdybyś wiedzia- Niel uiel mój Boże! Naturalnie, niel
dnak godne podziwu i użyteczne.
ła
jakie ...
Ach! pieniędzyl pienięllzyl Skąd ja ich
O!
bardzol
moja
droga:1
Ktoby
pomyWolę ciebie, niż uosobienie rozsądku . .
temz wezmę:? Wszak nie mogę wyssać
ślał. że ''l Lym calym bogactwie gorzej
- Nieostl'ożnie to z twojej strony.
icb z palców!
- A zre~ztl} wiem, ż~ kochasz mojego
Katbleelł otworzyła szufladę i wyjęła uam będzie, uiż w biedzie i nęl\7.y.
- Hal kto nia ma szczęścia, to go JOz 'roma. ajego ttlraz już i tak malo kto Illbi.
swoje drobue mienie.
Mylisz się, kl.\Źuy go lubi.
- Weż. Edleeu, ja nie potrzebuję tego, nie ma. Ja jestem bal'dzo przesądną i wiesz,
'Edleell, że także w moją przysdo§ć nie
je~1i ci tylko pomódz IDQgęl
(D. c. n.).
- Twoje go\"Zko zapracowane pieniąlIzel wierzę· Myślę, i~ urodziłam Bitj na nie-
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;g-nbernator w~biera na naczelnika po- jut 100,000 hektarów podano do geueroJoych
mocnika naczijlmka
sz6§cill czlonków komisyj na parcelAcye rentowe.
...... Rzym. W Favar
pod Girgenti polio
rady.
podobień.llm
Warszawa. cya natrafiła na śłod spisko
S. p. Kar o I K o c z, b. I'edaktol' .Kn- "motria-; 46·ciu spisko\ c6w areszto wan o.
...... Sukcesya tronu angielskiego po
ryera warszawskiego", a uastępnie założy
ciel .l<oryera codzienuego", antor kilku śmierci k.i~cia Olare"re tok si~ przedstawi. :
KrólOWA
Wiktorya po.,.da spodkobiercó' w
uLworo)W dramatycznycu, zmad w Warprostej linii: s iedmioro dlieci, 32 wnuków i
szawie onegdaj w 75 roku życia.
Kuryel' codzienny" douosi, że ' I'ada gu- 10 prawnuków. Ze śmie rci~ ksi~ia W.1ii
be;n!alua dobroczynności postanowiła u- tro" obejmoJe syn jogo. . ii Jedyny. k •. J erządzić wal' s z t a t y z a r o b k o w e pl'zy rzy, po zejściu z.ś tegll ostotniego bOzl,utomniektórych zakladach dobroczynnych na nie n.jstorua z lIióstr jego. ksi~tna Fif•. kt6·
prowincyi. Warsztaty te wzorowane będą ra małt.e6stwem . wojem nie zrzekl. się byn.j·
na nstawie sal zarobkowych imienia Sta- mniej prn.w tło trollu. Aby })anowanie objllć
szica. Na Iloczątek dwa takie warsztaty mógl ksiVV Edymbu ... ki. drugi syo królowej.
mają być otwarte w guberui warszawskiej, śmierć usun~ćby mo.inl" ksi~cia Walii. ks. J e·
poczem pl'zyjdzie kolej Da inne gubernie rzego, ksieto~ Fu., córk~ jej. lady Aleks"ndrV Duf, a dalej ksi etniczk~ Wh,to ry~ WolijKrólestwa Polskiego.
W ciągn rokn bieżącego ma być usta- sk\ i sioslrQ joj. ksiet.nic.k~ M~ud . dwie młodo
wionych na Illicach Warszawy 150 uowych sy.e córki I,siecia Walii. Nadto. gdyhy ksi,t~
1:1 t III' i, gazo w y c h. któ"ych liczba doj · edymburski obj~ć lIIi.ł tron Anglii. "rzechy siV
dzie tym sposobem do 6,720. Miasto zu- pr~edt ł! m musiał nostepstwa w wielIdem księ·
źywa na oświetlenie ulic 143,883,090 stóp stwie Sasko-Koborskiclll, którt>go to zrzccz.ellia
sie dopelnił w swoim ""7..sie ksiąt.o Wolii.
sztŚć. gazu , kosztem rs. 156,978.
W tych dniach z in icyatywy inżyniera Ogólno lic.ba ksi~t,t i ksi~l.niczek. m. jqcycb
p. Kr8suckiego zawiązala się spółlm, ma· Jlrtlwo. elo tronu Hllg i e l ~k jego . jakli IlulotTIstwo
lą ca IlIl ćpln podjęcie b u d o w y w y g ó- królowej Wiktoryi. określa s i ~ cyfl"1 52 , ~ "''d e k u I i c z II y c h. 1\ zal'azem kiosków Id" to, rni~dzy innymi cesarzowa Frycleryko~
do oglo~zeó w Warszawie. Pau K. odpo. wa , ceSarz uicmieuki i nustt;p czjlli trollU grecwiedn io opracowany projekt zakomuniko- kiego. Nadto posiad .. ""'11'0 <1.lsze 20 "otomIe " kr61a Jerzego III·go, I,tórych lisŁa kończy
wał zat"z~dowi miej skiemu.
We wtorek, jako w pierwszym dniu cią się tiu. ksietoic.zl·e :?tIary de T e"k, która dziw·
gnienia 157-pj loteryi. klasycznej kla- ł\cm zr2llłłzeuicln 108U, skuliii III niellos:f.łego
sy I' ierwszej.· główniejsze wygraue padły muU:eńslw:l z ksi~cielll Clareul,l', z ostatniego,
na następujące numel')': rs. 10.000 na ni'. 72-80 mifjsclL w n.~dzie sukcesurów królowtij
7167 II kolektorki Obniskiej w War zawie, 'Viktoryi, pruj ś ć mirtła na tlrugif'. Jak witlzi·
rs. 2,000 IHI. nr. 1142 u kol. Rejcher w my, s uk cfsya w Anglii zapewniona jest na dlu·
Warszawie, rs. 1,50U na nr. 9286 u kol. gi. I.to.
Wystawa wszechświatowa w ChiTerech w Radomiu, rs. 1,000 na nr. 8178
n kol. Jezio ra liskiej w Warszawie. Po rs. cago. Do udzi.łn wc wszecltś.iatowej wyst wi
100 na Dnmery: 7959,17900, 12000.22036, kolumbij kiej w Chicago zgłosiło ,i~ dotychczas 39 krajów i 24 kolouij. Koszty wznie14363, 11259, 2544, 11579, 1815S.
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8anclolllierz.
Woda , zatamowana zatorem pod Bogoryą, gdzie co rok się tworzą zatory, wezbrah nagle i .kutkiem zastawienia rzeki
tsmami zgórowała wały ochronne uiziny
koprzywnickiej z takim trudem i koszlem
mieszkai,ców IV roku zeszłym usypane.
W p"r (odzin z górą 30 wsi stanęlo pod
wodą.
Od Sandomierza po Przewlok~
wszystkie wsie zalopion~. W Kamieńcu
od poniedziałku ludzie siedzą na dacuach.
mrą glodem, fi zniką!l żadnej pomocy,
z powodu płynącej kry, duzn ać uie mogą .
Podobno wszystko bydlo w trzech wsiach
jlotopilo siQ. Pouieważ woda wpadła bar·
tlzo s.ybko, zatopiła wszelkie zapasy ży·
wno ści. które i tak były bardzo skąpe w
tym roku. Sterty ze zbożem i l,aszą stoj:, w polach do l,ołowy w wodzie.

sie;}~

bullowli

wystawowych

obliczone Sil

U8.

8.000.000 dol.. II suma t .. przedstawia polow~
wydatków ogólllydJ lU' to witlkio przedsitJwzię·
cie. Bodynków glównych bedzie okolo 30. a'
jednym z najws"aoinlszycb mo być dom, prze·
znaczollY dl" oddzi"lu obiecego. Mi~,lzy iu·
nemi, IVzulesiollY t.1. b'Jllzie budynek dla 1".sy, w kt6rym przedstawiciele jej 7. calego świu
ta :ulIIjd, wszeJkie motJiwe udogodni enia; n:.d -

to

.L.

proj ekto"all~

je.t reprodukcya kl.szloru
hiszll. ńskiego
Rabid.". gdzie wystawiolly
lila 1lyć hogaŁy zbiór relikwij Kolumba. Budowę gm,chów w)'stnwuwycb, uad kt6rych wzno·
szeuiem pracojo dniem i 1I0Clł około 4,000 robotników,- rozl'0cz~to IV czerwcu roku 1S91.
Koszty oświetleni" elektrycznego obliczono oa
1,500.000 dol.; sił. światła b~dzie (lzi .. i~ć ra·
zy

większa,

nit no. wystawie l'aryskiej;

ogółem

b~d1.ie la",1' 138.218. z tych 6,766 lukowych
o sile 2.000 świec kot.da i 131.452 tarowych,
Łomźn. o sile 16 świec kaida. Dla przowozu p,sllŻe
Ze Śniadowa pisze kOI'espondent • Wie- rów i towarów post.rano sił o n",tliwc udoku·, że w miasteczku tern, liczącem z gó· godnieniu.; wszystlde linie kolejowe i znal'ZDa
rą 2.000 mieszkańców, przydałby sip, bar- liczba linij wodnych wyllawoć b~d, bilety j"z ·
dzo sumiennie prowadzony sklep cl"'ze- dy po zoil.onych ceuach. Plledmioty. I'rzysyśc ialiski, zaopatrzony w I\I'tykuły codzieu- laoe Da wystowe. maj, 011 417 Iiuij kolej onej potrze by z pierwszej ręki i w dobrym wych i wodnych zapewniony przewóz powrotem
gatnnku. Obecuie mieszkańcy Śuilldowa bezpłatny; 37 linij .nitylo taryfo o pulowe. 33
uabywać muszą drogo towal'Y bardzo liche zaś zobowi.z.lo si~ przewieźć przedmioty wyi to nie wszystkie, gdyż po wiele najnie- stawowe całkiem bezplatoie. 010 oplacać bed,
zbędniej~zych przedmiotów jeździć trzeba tyl"o te przedmioty. klóre bed, sprzeejauc.
do Łomży odległej
8 wiorst. Niedawno L iczba projektowanych restauracyj i kawiarń
otwarta w Śuiadowie apteka cieszy s i ę w obr~bie wystawy dosi~ga 150; cena wejścia
dobrem powodzeniem. Niegorzej z pewno- wynosić bedzie 50 centów. drobot <lopłltO zaś
:lcią powodziłoby się lekarzowi. który 7.e· OzDtu:zono za bilety Dl1 Mitlwny-Plnisance, miej'hcialby osiedlić si~ tam stald. Oprócz do- scowość' 1,",,'-'1 parki Jackson i Washiul/ton,
'hodu z praktyki, miałby stalej pellsyi 200 nil której ufUldzooo "'dq wystawy specyaloe.
'ubli r ocznie, w polowie od żydów zamie- jak: .Bazar wszystldch narodów·, "Ulica \Y
'zkalych w miasteczku, łl w po lowię od Kairze", "Ulica w Konst.antynopolu", "Pałau
obywateli okolicznych.
maurytański" i t. d.
Podezo. wystawy odbVPetersbur,tIr. d" siV rÓlnc kongresy: literocki. muzyczny. nrKorespondent gazety • Wal'szaw~kij duie- tystyczny, oaukowy. pedagogiczoy i t. p. IV pa·
wnik" donosi. że generał-adjutant książe lacu sztuki. Bodynki wystawowe, jllk jot'wspomereHnski, b. glówny proklll'ator wojen- minałiśmy, oddane bgd~ prezy4entowi Stanów
y, będzie pra "'dopodobnie miauowany OJ i- Zjednoczonych w p.tdziernilm r. b. śród odpowiednich uroczystośc i. 1,t6re trwać b~d" od
i s t r e m k II OJ U n i k a c y j.
.Rnsskaja żyźń" donosi, że towarzy- ll"i0 do 13·go paźd1.ie rnika. W I,wietoio 1893
roku.
odbedzie siO w poroie nowojorskim wiel' ~em m i n is tra k o m u ni k aclj będzie
lanowany dyrektor departamentn kolej 0- ki mlęd zy narodo f/ y przegl'ld fl oty.

°

ego, Witte, kt61'ego miejsce zajmie dy'ektor podatków stalych, Koteko.
Na zjeździe przedstawicieli stfaży ognioych, jaki odbyć się ma w Petersbnrgn w
ar~u 1'. b., według informacyj .Kuryera
odzleunęgo., poruszouą będzie nader walta sprawa, a mianowicie
wylączenia
szystkich sU'aiy ogniowych z pod zarzą-I
u policyi i nadania im zupelnie odrębnej
rganizacyi. Inicyatorzy tej sprA wy praną, ażeby dla straży ogniowych utworzo'o przy miuisteryuDl spraw wewnętl'znych
ddzielny wydzial, co przyczynić się może
o rozwinięcia stl'aży oguiowych mie '~kicl,
ochotniczych
J
.

.

.

.

Odesa.

. W untwersytecle uoworo~YJskim w Odele ustanowiono dwie nowe katedry języów: nowogreckiego i rumuilskiego.
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Berlin . W komisyi "udlotowej z.refeowauo, te w 6·ciu prowincyac'b wSf"hodllich

3

p. t . • Tuzy", a w tek"ście studyum Profa· na. Zygmotowi Ratafill z Hannoweru, S. SilberIzte:inowi, Ferdynandowi Gepner z Warna"" \Vina o ,.impresyon izmie".
ktoryi RatllBińlkiej z Ostrowa, M. N. Dobrzyńskie

ma ~ Warsz&"Y, Grzeę-orzowi Kapuq.ta, z Batumn,
JaklJbowi Włodar.kiemn z Kalliza, Jadwidze Koroeekiej s Salajewa, A.ugustowi Hertel z Toma.szoBelgrad . 7 lutego. Pogłoski. I"oz~iewaoe wa. Hary.nnie Dlllman z Baru, Petroneli Weber z
z Biarl"itz. jllkoby kl'ólowa Natalia. skut- Sieradz •• L. H~towi z Trombczyna., L~onowi Smniyńskiemu z Turku, Pa"lowi Rotbowi z iIIedyolano.

T E L E G R A M·Y.

kiem otl'zymauia llOwaźDych wezwail z Bel~l"adu, zamie"zala wrócić rlo Serbii. znalazły tu kategoryczue zaprzeczenie ~rzę
dowe. A.ui rząd, ani regencya uie są zr\ecy<lowllue do z~zwolen ia liR powrót NRt(Llii.
Paryż . 8 Intego. Kongres w St.·Etienne
uchwalił zwi~zek gield roboluiczych. Uczest·
niczylo 459 del~gatów .
Wiedeń , 8 lutego. -Wiadomo~ll. jllkoby
okręt cesarzowej ... ' a.jade", miał się rozbić iJodczas morskiej burzy. nie mil pod ·
stawy.
Petersburg , 9 lutego. (Ag. pól.) . • Nowoje
wI'emia" dOli osi, że eskadra oceanu Spokojnego lJędzi~ w tym rokll doprowadzona
do jedenastu wi elkich okl'ę tów boj o wych.
nie licząc tO"pedowców i innycft statków
pomocniczych.
Petersburg , 9 lutego. (Ag. pól.). Sub·
skrybcya lIa cztel'op l'ocentowl} pożyczkę
towarzystwa kulei 1Il0skiewsko·kazllńskiej
j~st. jnż ogloszlInll,
Petrozawodsk , 9 lutego. (Ag. Ilół.) . Wskut ek p"otestu guberllalora ~branie zien)·
~kie guberllialue odroczy lo nagrody pie.
ni~żne, wyznaczone IV ubieglym roku IH'zez
zeb"anill zielll.kie powiato"'e 09011om, słu
iącym w ziemstwie.
Wiedeń, 9 lutego (Ag. 1'111.). K"ążą po·
gloski, że stl'oullictwo niemiecko-czeskie
czyni stal·anil., aby r7.ąd n.1 lIajbliższllj sesyi sejmu czeskiego IJI'zedBtawił projekt
zorganizow,u,ia d wóch nowych sądów okręgowych.
.
Drezno, !l lutego (Ag. pln.). Przybył tu
szwedzki następca tronu. Na. dworcu kolejowym l'owittlł go kl'ól saski.
Belgrad, 9 lutego. (Ag. półu.) . Na iuterlJelacy~ 12-tu posłów pl\l"~yi liberalnej
o wysłaniu królowej Natalii, minister Pa ·
sicz wyjaśnił. iż wysłanie to było legl\lne.
wskutek
porozumienia ~ię KOI'o ny ze
~kupczyuą, że sila zbrojna tłumiła tylko
zamieszki pl'zy odjeździe królowej. Sknp·
czyna zadowolila się wyjaś nieniem miu istra.
Londyn, 9 Intego. (Ag. pln .). ParlaJUeut dzisiaj otwarto mową trOIlową, która wspomina naprzód o zmianach. zas~łych
w Egipcie. Królowa stl-lIciła w kedywie
'r~wfiku swego wieruego sprzymie,·zeilca.
Spodziewa się oua, że następca jego bę
dzie trzymał si~ tejżesamej dalekowidz ....
cej polityki. Następnie zapowiada królowa wniesienie bilu o zł\[lrowad1.eniu w II'·
landyi takiegoż samego samorządu, jllki
posiada Anglia.

Ostatuie

wiadomości

Warszawa, 9-go lutego.

Jnliouowi Abrab- mowi z Tuły. llaryannie Wie,n.r
Piotrkowa. JÓzef.wi Śni&dkowskiemo z Opato .. a,

I

JÓlsC.e Kudełko z KoninA Karolowi AIeisserowi z
Niemiec, Antoniemu Sl6W~lkow8kiemu z Moskwy,
Beru&rdowi miej,cowe, Samnelowi Sompł&Ckiemu ze

S.arego Krymu, P .... ło.. i Kamińskiemu zWarsza·
"y. Zofii Urbanow kiej z Opato ..a, Grzegorzo ..i

ACo.nasiewowi I Piotrkowa, J D. Majznerowi .z \Vilna, Klemensowi Uirazteinowi, Salomonowi Bom-

.. teinowi • Czv,tocbowy, W. Szwarcowi. Rudolfowi MarkmanoWl

E. Hnberm&nowi

L1lly otw ... le.
Samuelowi Hllman z Rybińska, Adolfowi Hinten,
I.eszczyÓRkiemn

z Warszawy,

Malce Marguli! z

Niemiec, A. Weicorowi z wag poczt. )(, 28, B.

Moskowakiemu z Uińska 2ub.. .ł1tlllerowi z Ozorkowa Izraelowi Sł_wateoce z Warazawy, Antoniemu

My"kiewiczowi z Konina Taubie Cyrli Wajntr&ub
z W&lSoawy. W. MAjerholdowi i spólka z Uotte.ber'!a, Wilbe,lm ... i KeHert dla St"nisla"y Koteckiej z Konina, Chuwe Kochańskiemu z Białegosto
ku, N. B Aj.uerowi. w&g. poczt li 26, M. Wida.lvskiemu z
poczt. li 28.

Kłobuc 'ta,

Leonowi

Karolowi Kuprowi z wag.
Mankowiczowi
z
Ta-

gaurogu... JÓzefo .. i Zinglerowi. M. G. Wajnbornowi z Hriań.ik&, Brunonowi Gallowi z Kijowa,
O.,karowi Pirazelowi z Tomauowa, Szrejerowi z
Łasko , Franeiszkowi Nowakowi miejscowe, EugeOIUlIOWi Ka.mrieowi I GrosleDheima. \VarslJurskiemu ze Zd.- \\" oli. Jakóbowi R.poportowi z BiaJegostoku. Jaoklowi Gltlkamanowi z N&nfY, Luzerowi
ROlenom • Hakowa
L1.ły pod opuk,.
Michalinie Zimka miejscowe, H. Szyft"owi z WarlZawy, -S Gut.lZtadłowi z Piotrkowa.
Lllty pl•• ięto •.

Engelowi Landau z Hamburga, Andrzejowi Eudrusowi z Warszawy, J. Libe1ifowi li Mogi.elnicy~

Albertawi Pla..c~yknwi.

Karolowi Taderowl z

Warszawy, KryatyaAowi illstowi z Równa, Julii
s p"wrotem li Lublina, Henrykowi

Wrl)Czyńskiej

GroulDanowo z Elueodorfu, Lewińskiemn z Lublina,

Antoniemu PAp & TomASZOWa., Frauciszkowi Tatarkiewiczowi z Nowoliia..
.

Poaylki.
ABtoniemn BorD:emu r; Piotrkowa.
LIsty reko.e.dowa.e.
Zygmuntowi Kij.w.kiemn z Pskowa. Józefowi

Peller z Krośeienki, Ernestowi \Vilbelmowi WUn-

8che, O. Finkowi z Wanzawy. Wilhelmowi Wó-

d&iński ema z Saiot Antonio z Brazylii, su"tieunikowi Szerfowi li Kainan gub. t.ouuu, Zetmie
Jokwjg z Warszawy, Ju\inszowi Maje.akiema,;

Brazylii Antoniemu Kotlcielskiemo z Szawla, An·

gustowi Kuno.towi I Iziuma, J lrzefowi ROłeIl3tricho
wi z Lipna. Calelowi \Volkowiezowi z \Va.rsz&wy,
Janowi Duda z Dąbi&, Franciukowi Rolmanowi z
Kairu, Eusta.1ii Zubeo z Riepki , Stanisławie J esio-

low.kiej z Konina.

TELEGRAMY

krót. t.erm. nl\:

il.rliu (~,I. ) 50.02 " 50,00 kop.; r.ou,I,,,
m.)
- - - - kup.; "Pary' (I " d.) - - - - kup.;
Wle.leu eR d., - - - - kup.; 4-/. listy lik,.,ida.
cyjne Królestw. Pul.kiego lI nie 97.90 "td; takie.
IDałe 97.70 ląd.; 5°'. roska potyuka w,cbodnia
U.ej emi'yi 103.0a ż,..t., Ul-ej emllyi 103.50 ląd.;
5"', ruska pożyczka pr.miowa , 186l roko l-e)
emisyi - - - iąd ; tak. . . 11!66 roku U-ej em·
syi - _ . - - ''!'l;.5°', UstY ulach. - - -_ -

GIEŁDOWE.

Zdni. 9 1Zd.i .. l0

Gis/da Warszawska.
Zaplt.couo

Z. w.k.le krółko!er .. l.ow.
Da Berlin za 100 U1r. . . .
na Loud,n za I Ł. . . . .
aa P.ry. za "tO 'r.. . . .
na Wiedeń za . (~) B.
. '
Żtd"uo • kQJjeelu "iehly

tlld.; 5~/fI potyczka "ewu~tr&U" z 1887 roko. &D.OO

,,0.02

I

sta Warsz".wy dnie - , - t~ .i taklu . ma.ł~ - .-:
tąd ; 5°/0 hsty zastawne mlasta ŁodZi I-eJ seryl

-._ ż~d., n·ej seryi -. - Źłd., Ul·ej seryl
i:ąd .• TV-ej .eryi -. - żąd.; 0'1, UstY zastawue m.
li:aUsz~ -.- żąd ., takie,. m. L?uli~ - . .: ląd., t~
kiez lDJa.ta Plocka -.- ''!'I-, 6'1 hsty zastawne mleóskie IlIugie -.- i:ąd.,
ta~iei. krótkia - -

"·1.

Herllu liI". (.r() ,I,lyu 3 't., PArli.
5"/", PeterHb"r~ G'lu' \V .. rto~d kn pnnn z IIOt.rtceniem S"I,,: Hilty u.ltb\wne Siflllhłkie

a"'It,

J)Y14kuI1LO:

Wiedeń

.
"
LIsty ust.

bia.ła -

-

-

",borow. -

-

- .

*

-----

. ,.

ŁodZI

. V.
t:ry l (
II

Giełda Bernósk

łO.25

86.60

9790
1m 951"195
10.15

102-

. 100 W
,

98.-

1~ .75

95.-

1Ot.35
101.35
102.-

100.50
9998.00

III

98"50

a.

Bankuotl rUdkie Lnu . .
"
t1 .. nt. 11nitA.\Yę

Dyskouto prywatne . . . .

62.0 . ....... ' I i II 168.9. f",,,.i 1293. li,t,lIkwida.
cyj.e 71.8, po!.yoz" pre,ui"w .. I 3t.a. II 19"1.6.
Waruaw •• 9ogo lutego. 'rorg ua plaou Wilk.wskiego. Pneuiol. sm.• rd. - . pIU. i Ilobr. - -

,t
Ul.

49.60
10.09

iąd.i 5.,. listy zastawne .iew,ki. I·ej .eryi duo
Za papIery pdstw.wo
ie 101.95 ż~d.; takież m.le -.- żąd.. rn~ I,isty Iik~id.oyjue Kr. p. I. .
seryi małe 101.26 żąd .• 100.90, 95 kop., V·ej seryt Ruska pozyczka .."",,.dlll& .
mal. - . - żl}d.; 5"" listy za91awue miasta W.r. ł·', poz.. w''VI'' r. 18S7
.
szawy I-ej seryi 102.00 żl\d., n·ej ,eryi 101.85 ląd.. Liaty .... t. "8W. :loryl I A B .
lII-ej seryi 101.25 żąd., IV·ej seryi 10llAO kop.;
»
..
"
ni A B.
V-ej seryi 100.40 Ż, t, 100.2') kop.; ~.I, obUgi m:a· Lhoty ..st. ID. \\'",z. 1Ier. l. .

żl}d.

1-

Elżbiel"ie Hewi n
-Sz\VBjcaryi. Władysławowi

Warszawy,

WA, Alek.saodro,'Vi Zellllozerowi z 110gielniey, \Vojdech owi ~[ał.kuBzew8kiemu z KalSn.

2fr2.~5

200.00

20l.25

'lOO.25

1'/,'1,

1",·"

DZIENNĄ STATYSTYKĄ LUDNOŚCI.

.yto

...ybo,."e _ -790. ""hlis - - - ....,IIi".
TEATR i MUZVKA
.- -.jęr,zmie6 2 i 4-0 rz~11. ł80-Ml~. o"i .. 276 300. gryka.- - - . . .epik I.,ui -, .i1no", >'
. ',
•• ".
•
.. D.z!1i w t?atl z~ • VlctOlI&
powtól zoo - , rzepak , allS .iw. - - -, grocb I.ol u, - - ,cnkrowy - - - , (..80b. - - - :u.korll8C.
lIa ~ęd~le .Selalina . Sardou..
"
jaglanI. - - - , olej rsftp ...kn"1 - - - ,
\\ IJI~/tek • Ptaszmk z TYlolu, po ce- kuza
lniany - - sa pud., kl\Tto8e - - - za konach ~lIIz0uych.
.
..
rzec.
Oo.wieziol1o P8Zouicl - , syll. 50, j,csmieuil
\~ .~o~ot~,", na .benefis Il8UJ ~I~sen-Ja
nOI\skleJ, "y.tawlona będz,e g~osna "kome- 60, owaa 200, ł[roelm p ol ll~",o - knrey.
Warnaw •• 9ogo lullJgo. Oko"i,.. Hurt. skład.
dya D,~mAsa, s;l'na, I)· t .• P~lśwlatek IV on wiadro lOC' , 11.16 brutto z potrąe. '}.·I.. 1O.9l'
degralll.u . której W~ZII.'I} udzl~1 . p~. ,J ~n?w- netto bez potrąc.; za 18": 8.70' brutto • potr. '}.°/..
scy, OIIlZ pp . .WXI WIOZ, Ró~anska, r, ap- 853' .etto b.. potr1)C. Szynk! ... "i&llro 1000: 11.31
bruŁto z potrąc. 2'1.. 11.08 uetto bez potrą•. , za
szo'. DO~r7.~I\skl . I S~no.wsk,. .
.N~ UJedz,elę ! epel ~ual zapOWiada .\Vzno- 78°: 8.82' brutto z potrąc. '}.Ol,. S.6l' netto bez potr.
wleme dawno lUZ llIegraueJ w ŁodZI operetki .Nitoncue" z pp. BronikolVską i WinWYKAZ LIS'l'Ó \V
klerem w rolach główllych .
•
lliedoręczOllycll przez tutejszą słac!lę poczwZ PiŚMIENNICTWA.
tuo-telegraficzn!f :; pOlVoclll lIielwkladnyc/i
: • Przegląd .tygodniowy· darzy czytel.
a<ll'ęsÓIV i illuycJ. pr::;yc.zyll.
ników' swoich, aż dwiJlm3 naraz orygiual·
L1'ty zwyczaj...
nem i powieściami : "Gorzałką", Adoln. Dy·
A. Ro.eoblumowi z War... wy, Karolowi Bartugasii,skiego i .Śladami na ślłiegu" Zyg- oho"'i z Niemie., Karolini. Kołiń.kiej " Wolbrowa,
AI~ertyui. Now~kowl!ltiej z wag. poezt. ~ 26, Anmunla. L. ' ulimy.
toninie Szoslanllz Polta"y, Rndolfowi WarklDr.no ... i
"Glos" drukuje obecnie w odcinku po· E Bremy, M. OO'rdonowi • Dyuabrrga., Minacheuau
wiegć współczesną
Art\lJ'a Gruszeckiel;o Witiskiemu • KOlienic, Widry ho ITi zol. Lubił-

=

Barmen.,
~

dyrektora Gigera ze
Pl'aail, Franmzkowi P ietrncha. Stanisła.wowi Miszczakowi z WarsZAWy, Lewi Mankowiczowi z Mobyle-

handlowe.

Wekł4le

z

Magdeburg a, Leopoldowi Burchard" Frauciszkowi
'VojcierboW8Jdemu

MIU.~.twa oawarte w dni o 9 lutego:

W paraftl ew"olellckleJ. l , Rudolf Emil li",.
... ann. Natllli4 z Struck6.. Stranz
Z•• rll w dniu 9 łotego,
Katolloy: Dzieci Ito I.. t I5·to IID&rto 3 t " tP'j
liczbie chłopców 2, dziewcząt 1. dorostych ~,
w tej liczbie mę:i:cJyzn 2, kobiet", 2. 3 mianowicie:
Karyanna Liziak, lat 2', JÓl.8t.. Nowa~ la.t 32,
Antoni Kował ki, lat 28, J6zef Rikert, lat n.
Ew ••• lll1oy: Ozieei do la.t 15-tn :&ll'l&rło 1, w tej

liczbie chlop'-ów 1. dzi.wcząt - d.rosły.b 2.
... tej Iiczbi. mę tczl>U I, kobiet 1. a .. iM.wieie.
Karol Aqust Wotke, lat 06, Matylda" Dietrieebó ..
Gerke, lat 6i.
SI.rDutolll. D.ieci d~ lat l6-ta zmarło - " tej
liczb.ie. cbl.opcó,! d"'W1:<ąt doro.lyeh l,
w tej liczbie m~loCs,sna - kobIet I, a milUlowicie:
Raca Wyuogrodzl<&, lat 75

l
I

LISTA PRZVJElDNVCH.
Gr ... Hotel . A Raucb, A. lUan i J. GrJlDwu·
ser z W...... wy. .... C'subarew z Annawiru, E.
Kraet • WroclawiL
Hotal Vlc!orla. E. G. undbeit i Ha....er. War..a"y, bi4dz Jan Cz)"la.e rocka.
Ho!el PolikI. Stene!, Raahe i llłj r z Wanuwy, 'uoiaw.ki ze Zd.. Woli, Fraehteuberg z RYlri.

I
I

4
_

J

s z

o

E

N

-----

I

A.

POpZIĘKOWANIE"

Łódzki.

Teatr

DZIENNIK ŁÓDZKI.

VICTORU,
We cZWal'tek, d. 11 lutego

SERAFINA

. Seweryn Dworzańczyk
Dzika.' 62 obok ko·c. Ewang.
wewu'}trzne i dziecin nI'.
IPl'zviimulie od . 9 - 10 rano i 011

Z powodu śmiel'ci swego starszego syna .Jł.dolta i na uczcze·
I'ami~ci przed dwoma laty zmarłego Ilrugiego syna J(
G08tawa, pau radca przemysłowy Joljulilz Heilllllel
Łódzkiemu Chl'ześeiailskiemu 'l'owarzystwu DObroczynnościIWiaW""",16,
Za tak znaczną ofiarę składamy niniejszem sel'deczne po·
wanie.

241·8

VICHY

Za.r~ąd

,

chrześoi ańskiego tOW. dob roczy nności

so.t le SOlrees de I'Etat

Albert Starke, Kasyer.
Zarząd Towarżystwa

Papierni " Soczewka"

Veasie
GRANDE-GRILLE. Maladies

ma zaszczyt pod JĆ do wiadomoijci, że wy.llłczlla liI przedaź
wyrobów fabryki Soczewka na J,)liasto t ódi powierzoną zostala
firmie

HOPITAL.
Puisb

·MAX HBLLRB

I

przy ulicy Plotrkowskltj naprzeciwko Grand-Hotelu.

przyjąć miejsce
w domu familijnym, lub n
czej osoby w mieście, albo na
jazd. Oferty pl'OSZI) składać w
ministracyi "Dziennika" pod lit. B.

S. P.

żonaty zkaucyą.

:ot~i~ipttr.;.eYi

p rzemysł

krajowy li

UŻYW~JCIE,

aulllLl'.tu l .....

G li ński

0'0

;:,

. Gliń S}'\ ,'eO'
oo
{:~~~:':~11'1. Glińskieo'o
'

SZUWAKS gllee·
r ynowy.
SMA R OWl~ŁO do
obaWia.

ATRAMENTY.

·S. Glińskiego fabryka

wszs sUcie zagraniczne jesienne
zimowe matet'yaly na suknie dam.ski e sprzedają się po cenach

295-2

kawaler lub
srebrem 700. Oferty

Wspierajcie

Z powodu kończ~
cego się sezonu

życzy

....
PISTILLES aux SELS IIlTURELS

I

I
Z

SOU!!

du Foie et
dei' Apparel1 bilaire
Maladles de l' Estomae.
la aurveiUance dlUll Re!lreSenhnt de l' Etat

' Veodlles ell boit.s metaUiqnes 8ceU68 par
la Co.
BOlTES : I Fr., 2 Fr. & 5 F'r.
251-12-1

296-10

OSOBA

l'ran~ls

Adm.iniBtration:
8, BOULEVARD MONTMARTRE, PARIS
CELESTINS. Gra.elle, Maladies de la

wy rob6. chemieznyeh w Warszawie.
' przy u.ticy Plolr·
ŁodZ I ,kowsk,eJ ] i 27,
dom W·go lIajsehotza.
2l0S-0

W

znacznie zniżonych,

rubli

proszę

lecz absolutnie ~taly c h.
HPf'1PllOOf[ l. IQfa OlQOhII
U li U U
łl
U łl

niniejszego

Zdolny majster tkacki
znający
branżę

dobrze
hnhlrinnwA
znajdzie natychmiastowe
w jednej z pierwszorzędnych
moskiewskich. Tylko z
świadectwami, oftrty składać
Jet y pod ad resem II, Weber tt

23"

Pi
t k OW6,.,(J
I"
- O r

°3
t(;J

wa-

Oka~ya

"

I !I!I~~~~~~!~~~~II~I~~~I~~~I FI'
-----------k'
"czarka
i lawarszaws lego magazynu

"

Do sprzed.\nia urządzenie stolo·

koj u miau owicie:
kredeng
I !OI---------.:;.;,-~I I wego
o g·chpOdrzwiach,
12 krzeseł
obi·

w Moskwie.
POTRZEBNA DOBRA

-ąz· kI- tab
SI

stanI

w pracowni l', Klltze nbogen, nlica Piotrkowska Xi 21
gdzie Krnsze i Ender.
1l1l1l-3

MŁO OZIE I IEC, piszący ładnie
wyraźnie

do zaplOsywnl"a KAR,

poszukuj e Jlrzeplsywanla
arkusze.

Oferty pod wyr. "Praca" n..,vi.n,,_I.
je Administracya.

ry czne

zatwierdzone przez

N. LEJSERMAN

tych skórą wytłaczauą, st6ł ua
18 osób, samow&l'nik z blatem
marmurowym oraz inne ' meb~,

l'.

w filii warszawskiego
\UcbU
B abo "magazynu
" , ulico.
Dzielna Na 22.
182-6

Poleca Szanownej Publiezuo§ei na kar' I I~~~~~~~~~~~~~
DRwal pantofelki dam.kie bRlo ... ~
w wieJkim wyborze najno .... zyeh fas
oraz na SEZON OBECNY ob uwle . IA.'uu,.u, u"
zwwrzą I ...

męzkic, dams ki e i

dziecinne

dl
a ' t :Z'KU:

ADgle l SIi<a Przyjmujenast,,psy i ud~ela porad.r
czasie. Prawidłowe. i trwałe
kucie koni, ni. Milsza li 821-e.
122-160
Wuiko tr i Kwaśniewski.
każdym

inspe k cyę

fabryczną.,

nabycia w Administracyi "Dziennika Lódzkiego".
';;:::::~l{oll~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~;1
W a(lministracyi "Dziennika
nabyci:.

ŁMzkiego" są

do

.

PRZEPISY O PRACY MAŁOLBTNICH ROBOTNlK~W

Ksi~żki
do zapisywania

fabryczne

m ałoletni ch

robotników,

KSIĄŻKI
Dwaj

młodzi

ludzie

pos zukują

niedrogiego pOkoju
przy familii z obiadami. Vlł" ·' ~ł<..::
ty z warunkami sub "Xilef" m·'.v, .II _"""
moje Adm inistracya. Dziennika.
29%-1

paszport

wydany z gminy Poręba, pow.
chińskiego, na imię Józefa

Szematy do zapisywania
wypadków w fabryce,
oraz wszelIde druki

ZAGINĘŁA

Zaginął

Z:lIIls)'w3Illa dowodów l egltyliłlł cyJllycb
tnlków.

U""I" """"''''

służące

ula ~ąuow ~oKoin i ~winDfcb.

.

"TYGODNIK ILUSTROWANY"

Naj. l4r#o (il2,..,.I: iotnNnio), najbord=itj "",,_..eniono (8.{)()()} <g •.) l 'IUIjcOu<rm.j.ut

okłc.dka

:Jedyny
..... taki
roz
miarac
h orp
n ..
o nu...,...)
li ter acki,
;l",/racy
polokac h(tny
arkun.
druku,
ora= D artystycz
ID kaw'y
.
druJ.."1Ije obecni~: naJ'"leiny ulwór pow lełelowy M. GAIVALEWrcZA pod tytuł.
"JlEVHE8 Y", I zklc powldelowy BOLESŁAWA PROSA p. t. "PO:JE D N&NI". W b ezpłatnym powideIowym dodatku umi ....e... "Tygodnik" najświeższ\'
utwór powie,ciowy Edmunda C,.,j..,~ pOr~;..::J alf DhIlP", osnuty,na tle dziejó,y
Warunki prenum eraty: 'II' Warszaw.: kwartalnie n. 2, roeznie rs. 8;- w Ceur·
alw ie I na prowlocyl: kwartalnie ...3, półrocznie n. 6, rocznie rs. 12.
PrMJHkty i ftUIMry okaSOłU1 zaruwno jak katalo~i księgarskie, na żądanie przesyła się bezp ł atnie .

Adrea: Księgarnia G e bethDe ra I Wolft"a, lob Admini.tracya " Tyg odni k" JIU8trowanego", W.rsuwI, Krakowlkl e·Przedmieiole JW 15.
236-:~

"KURJER CODZIENNY"
ILUSTROWANY
litc ra(~ ki.
Wyehodzi w Warszawie dwa razy dzienuie.
Attykuły wstępne. Telegramy ajeneyjne i od wł&.lnyeh korespondentów. Informacye. Kroniki: warszawska, prowincyonalne. i zagraniczna. Sprawozdania z teatru, musyki, literatury i utuki. Kroniki sądowe. Powieśei. nowele i poezye. Fel·
jeton cllJizienny (D~enniczek). Dział polityezny. Dział przemysło"o-handlowy. Kroniki Borealaw a Prua. Portrety, i1 ...tracy. wypadków bieżąoycb i szkiee humorystlozne. W .zeroklem kole wsp6łpraeowników znajdoj~ aię naj poważniejsze w pi,·
mlennietwie Dur:em pióra. Powiegei w dodatku porannym. drukowane są w forml\cie ksitżkowym, tok, ażeby oueinek moina składać i u.stępnie oprawiać w ksi.ż·
k~. )/0'11'0 przybyli 001 Nowego Roku prenuDleratorzy otrzymać mogą poezątek pow,elici B~I,,'awa Prull " EmancypanIka" to jest eały tom l i poezątek Ilrngiego
za kopreJoI< 50.

Dziennik polltyc;r;ny, lIpol:cczny i

Warnuk i pren umeraty "KUljera Codziennego"
D" prow hlt'y' miesięeznie 73 kop., kwartalnie n. li kop. 23.

Adres: Administracya "KURJERA COD21ENNEGO"
W"raaa... a, uliea Tręb"eka >i li.
Redaktor Dr. 1Il. \t. OledskJ.

Wydawcy G e b e lbDe r ł WoUf.
238--3

