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Wczo w'lii4y ć nie możemy ; każdemu bo- ~il;liierujl)c się
sprawoza aulami ustnemliT iiTiIiOji aystem banderolo wania wyrobów
N _ fIllIItęp7lY wyjdzie we wtorek.
wiem wiadomo, ż e wydalani są ci, którzy dotsczącemi posiedzen
nie są potrzebni, napowl'ót więc przyjęty- nrzędowemi), kierując ia (wprawdz ie nie- tabacznych, przyjęty w calem pałistwie.
się zre ztą znajomo·
Cła.
mi być nie mogą. Ulżenie icb doli może ścią. ogólJ~ch panającyc
h tntaj pogl/łdów,
- "Petersb. wiedomosti" donoszą, że
być jedynie zadanieln dobroQZynlU) <ci pn- przedstawić
jako
motyw
odmowne
j
rezolu·
\
fabrykan
!J
tki kwiatów sztncznyc h w Rosyi
'blicz nej, która znown widzi tylko nędzę cyi, a raczej
przejlicia nad kwestyą do po- zamierzają zwrócić się do ministel'y
-<F.r.przed sobl! i nie dzieli potrzebujących ua rzqdku dziennego,
nm
przekonanie obradują- skarbu z podauiem o podwyższenie ela
kategory e według ich tosUllku do ofiaro- cych , że zapomogi
od
poszłyby ll& marne, po- kwiatów zagrauicz nych.
Zgierz, 13 11UlI'ca 1890 r.
dawców. Logicznie więc r~ec~y biol"lj.c, lnu- zostałyby w ,;l:Yllkowniac
b, nie polepszając
Drogi wodne.
W jednej z przeszJ,ych kOI'espoudenoyj simy owemu zwQła.niu
fabrykan tów nadać bytu rodzin robotniozych,
- Admlnistl'acya żeglugi parowej Maudonosiłem wam o rezn1tacle zebrania fa- szersze znaczenie
, nit
Referat omawiany zmusza nas do wy- rycego Fajausa otworzyć
bl'ykantó w naszych w magistrac ie, IV celu artykulu. Czy iutencyetego chcą autorzy
ma nowy kurs
przewodniczącego tłomaczenia IV inuy sposób odmowne
j od- żeglugi w roku bieżącym, a mianowicie po
obmyślenia g;rodków zaradczych pl'zeclw 7.ebl'anJu były
j asno okre§lonll, czy nie, powiedzi fabrykan tów zgierskieh .
Nie mo- Narwi pomiędzy Pułtuskiem a Serockiem.
nędzy robotnikltw p ozostl1jących bez zaję- zebranie miało
7'& główny ceł swój zara· żerny jednak wstrzymać się od pewnej
uwagi,
cia. Wiadomo~llj podaną przezemnie, zużyt- dzenie istniejącej , a
Rkonstatow anej nędzy . kt6rą rzucamy w stron ę autorów referatu. Komunik acya odbywać się będzie przy po·
kował felietonista. . Dziellnika~, co oburzy- Slldząc ze słów
mocy omnibnsów, kt6re dowozić mają podautorów referatu, moźua by Panowie ci, przyjąwszy ua siebie
ło ogromnie niektól'ycb z D!ll)zycn fabl'y- wnos ić, "ie
postarano się nierozumi eć in"' fabrykant ów tutejszycb , przypuszc obronę różnych ze stacyi koJei DadwHłańskiej
zam, bez Jabłonna do Serocka. Ponieważ na Narkantów; oburzenie td wyrazilo się zapo- tencyi przę wodnicząc
ęgo, jak okazuje się ich upoważnieui!!., oddali im mimowoln
mocą referatu, nie odz.uaczającego się co- to dalej z
ie wi stan wody bywa często bardzo uiski,
,owego r eferatu. Fabrykan ci prawdziw ie niedźwiedzią usłngę.
Odmowny do kursowan ia przeznaczony tam będzie
pl'awi.ła zbyt parlamentaruą formą, a umiesz- (wedlug referatu)
przyznaitt, że nędza ist- bowiem motyw na zasarlzie owego przepl.
czonego w gazecle .Lodzer Tageblat t".
najmniejszy parowiec Fajansa "Narew."
niej e, ale, że oni nie są jej winni, ~e oni cia IV szyuku, jest
wprawdzi e uieco kÓmi- Na linii \Vllrszawa-Płock jazda. osobowa
Autorzy wzmiankowanego referatn, stro- własnych robotnikó w
nie
'Vydalali,
(przycznym
, zllwiel'ająe jednak troskę o to, czy rozpocznie się w poniedzia
fnjJj.c gł6wJJie felietonistę .Dziennik ll", znaj~ się zresztą do
łek, lecz tylko
30 wydalonych), że usiłowania nje pójdą na marue, czy Jlomoc
oświadczają, że z korespond entem uie cbcą pozbawieni
tymczasowo dwoma parostatk ami. W czesą. zajęcia pracownicy małych rzeczywi~cie będzi e skuteczną
, wydaje uam Sniej jeszcze przy brzegu warszaws kiin
wcbQ.dzić w polemiczną wlllkę, ~ko .Z oso- wllrsztató w,
pracownicy wyrabia.jący od się o wiele szlachetniejszym, uiż
bistością niemającą uajmniejszego pojęcia. sztuki i t<1
uie dla nich, ale dla Łodzi, że podane przez autorów artykułu, motywy, spodziewany jest parostate k" Wanda." mamotywy jący powrócić z Płocka.
o stosunkac h miejscowych", co trzeba poj- zatem nie są obowiązan
i troszczyć $Ię o ich w których widniej e ciasny, egoistycz
uy pomować raczej: ,jako z osobist9§cią, któr,a los. Dziwne
- Na regulacyę Wisly pod Warszawą
doprawdy wyciągnąć mozna ,gląd na obowiązki społeczne, jaki
autoro- i wzdłuż granicy austryacki~j wyasygnc nie cbce mieć takiego pOjęcia o stosoukac h z tego wszystkiego
wnioski
o
poglądach
wie referatu chcieliby przypisać naszym, wano już sumę 1"8.
mil\iscowych, jakie oni maJ/ł."
150,000. Roboty będą
,
na obow)ą.zki lipo!epzne , na zadanie dobro- o wiele od nich racyollaln
iejszym, fabry- wkrótce rozpoczęte.
Pomimo takiego zastrzeżenia, my będzie· czynności publil:;Gne
j
a.utol·ÓW
referatu,
bo
kantom.
II)Y uprzejmiejszymi i odnośnie do owego nie przypuszczamy,
- Z Sewastop ola donoszą, ż e z wjosnt}
aby poglądy te mialy
referatu uczynimy ~u kilka nwag.
powstaje tam towarzys two 8Z0\\ . <). czarbyć własuością więk.szośoi naszych f&bryLndzie, uznająey ważność fizycznego uomorskie ~eglagi parowej
W sprawozd aniu z posiedzenia w magi- kantów. Poglądy te możemy.st
pomiędl..l' Ta reścić w ,na- kształcenia mlodzieży, jakowi i sama ucząatr&eie pmlświeca .myśl szanownych &IltQ- stępuj~ych wynzacb
riupolem i innemi porta.mi pobr.. i" lI;Z41)\
:
Cli. si~ mlodzież; jjZczel"ego doznali udowo- skiego
I'ÓW referatuj że posiedzenie owo wca,lE\
i
Krymn,
celem
dostarcza
nia v\J ału
1) Nie obowiązani jesteśmy pomagać lenia z roz.ll0częcia się
nareszcie w prze- mllleral.n~go z zagłębia donieckiego.
nie miało na. celu zaradzeni a istui~jącej w nieszczęściu tym,
których niedoli nie szłym tygodniu systematy cznego wykładu
nędzy, że chodziło tyl~o o zapytanie fa. czajemy $ię by!! dobrawi>l
Drogi zelazne.
. .
nymi lub mimo- gimnasty ki ViI szkQlach elementar nych i prybrykantó w, czy i ile wydalono robotojk4 w wolnymi sprawcam i.
~oczątkllCh pl",:yszłe~o mlesl'łca
Stosując
się
do
tego
watnej
tl'zechkJa
sowęj.
Prowadze
nie gi· o~będzle Się W P~tersbUlgu Zjazd ~aczel
I zaproponowanie im, I czy nie ~echcieliby poglądu, I)~& powinnjś
mY' uaprzykład podać muastyki powierzonem zostało panu Jero· mk.ów
wydalonym da~ znowu zajęcia. Ze jednym pomocnjlj ręki pozostaw
r~cb.u ~oleJowego, c~lem. bltzszego
ionym bez dachu szew!czowi, flcerowi z Łodzi.
P?IOZumle.nla Się co do letmcb lozkładów
z celów owego zaproszenia. fabrykan tów nad głową Ilogorzelc
llm
8.
do magistrat u było skonstato wanie. stanu to nie nllS?;, dom zgorzał;jakiegoś domu, bo
biegu pO~lągów. .
..
niech się ich 10rzeczy wywiedze nia sfę, skąd wzięły się sem zajmie właściciel
. - PrOjekt Z~PI owadzeUJa biletów spac~spalonego budynku.
naraz te setki ludzi zmuszonych chodzić
lowych
z
powlotem
be~pła.~nym z Wal,
PrzDmysł h~ndDll' kOmUnl'k~cyD
po żebraninie, na to zgolla. Zbadanie staszawy przez IwangrM I Kielce do
2) J Powirin.iMny wsp~era!! tylko tych , co
~,u ~
u~.
nu ~'zeczy jest k<tni.ecznem, !\,dy cbce się na n~8 .samych PI"llCUJą:
sza, urzeczyw istniouy ma być w rokuOJkubieco nam samym
czemu zaradzi!!. Ale żeby owym środkieQl slużą·.
żącym. Rozpoczęto już oduośuą koresponAkcyza.
zaradczym mogła by!! . naiwna propozyc ya
dencyę
pomiędzy
kolejami: nadwi§lańską i
M~jąc przed sllbą podobuego rodzaju ba·
- "Grażdaniu" donosi, że w sferach iwangl'adzko·dąbro
przyJjcia napo wrót wydalonych, W to sta- naJne ńsprawiedłiwietUe
Czas ważności
1 korespon dent wp· r,dQwyc h postanowiono zaprowadzić w biletów oznaczony wską.
będzie na dni 7 lub 9.
a podC/lino nawet, wedle słów jednego z kU-/ niężnego w kwocie
rs. 3 i wszelkich przed-/ Jących się i obojętnych. Nim miejscowe
I
.. ryerów,
togl'ono przemysłowców wiirszaw- miotów,potrzebnychdlapielęg
nacyidziecka. warzystw o dobroczynności, zamiary
skich zamierzyło na cel powyższy złoży!! Jeśli matka, zmuszona
swe w
okolicznościami nie tym kiernnku przyoblec ze w
'-0:-,"
ciało, wskasumę 200,000 rubli.
może zatrzymać dziecka przy sobie, opie- zqjemy
J..seze .... ~r&"i6 ~elti ~ niemowl~buuL- Kełodzianom ów cel okreśłony-stwoNie zaznaczam już mnóstwa innych dro- kuje się niem zarząd
towarzys twa, ..który rzenie towarzys twa opieki IIsd matkami
motyał zgierski i '/perob 10gika.-SlOdlri przeciw bniejszyc
h objawów za1nteresowania się oddaje sam od siebie dziecko
na wieś do ubogiemj i ich dzietmi w Łodzi. Jak sły
n9'lzy,- Knebnl. tanie i n...e zdolnolei nliiladow· sprawą i stopniowe
mcze. ~ Sto'l'(l\ł"ZYszenie .alutowani.. i przyjemnych opinii publicznej i go budzenia do czynu włośćianek w okolicach, sąsiaduj~ych z szeliśmy, projekt podobny, podjęty przed
ogółu w Warszaw ie i m,ieszkauiami pail-prote ktol'ek,
obowiąza- niejakim czasem, jest nillzbyt da.lekim uu1mieehów.
•
kraju. Przez ten czas w Łodzi, pelen mi- nych co tydzi6li odwiedza
ć niemowlęta. Na rzeczywis tnienia, będzie więc miała dokąd
Nie omyl1łem się wcale, przY)lUszCZąjąc łości bliźniego i cielllliwQś
ci
"Ta:;epla
tt"
...
tern
nie
kOIlCZy
się d7jatalność zarządn. skierowac; się ofiarnoM łodziau, dość oboprzed dwoma tygodniami, że zadne eclro pokłócił, SIę zenlfllf,
przytaezając w zlości Każda matka uboga, karmiąca
dziecko; 0- jętnie, jak dotąd, przysłuchujących się dynie odezwie się IV odpowiedzi na pOliLszo. uiebacznie cały mój
felieton.
Zastrzega
m
trzymuje
pomoc
i
poradę lekarską, zapo- skusyi, prowadzon~j w tej sprawie.
ną pl'zezemnie kwestyę opieki nad niemo- tymrazem,
że Nachd" uck ist verbolen (prze- mogę pieniężną, wyprawl\
ę dla dziecka.
wlętami. Nawet gorące pOllarcie mych na- druk wzbroniouy)
Czujniejszy słuch posiadąją zgierzani e,
i nprzedzam kolegę w Zarząd iUjltytucyj nie rządzi się żadną
pru- którzy cały memoryał, niestety, dość goło
woływań przez ~ Tageblat t" nic nie pomb-' przypomnieniu pamięci
łaskawych czytehli· deryą, w udzielauiu pomocy nieszczęśliwym
gło, stwierdzając słuszDÓŚć teoryi tego pi- ków pewnego
słowny,
wystosow ali w 'l'agebla<:ie pod moprqjektu.
matkom. Na tr~ urodzenia
sm a, że działanie " mit eeo.t'lld
liiibe,
Z dyskusyi prasy krajqwej wyloniły się kładzie przypadli. 2 nieprawe dzieci w za· im adresem, z powodu uczynionego im
. Nie robi ~ł"Ó- przezemnie zarzutu, że odmawiają pomocy
czyli milc,z'enieln, IM r6wnie szy~Jrich do- poglądy, że jedną
znajodpo wiedniejs zych wnięż zarząd żli-dnej różnicy wyznanio
wej. pozbawionym pracy robotuikom. Szkoda,
prowadza rezhltatów . Przez ten cz'a.S dużo instytucy j do paraliiow
allia
dzh\łaluo~ci.
Niewi~m,
jak
komu,
ale
mnie wydaje się, że memoryał wystowal i pod niewłaściwym
atramentu wyptynęło w tym kiel'ouku z ka- Skublińskich, jest
tow~rzy~twb Opillki nad że ta instytucy a w znacznej mierze
odpo- adresem, jestem bOlviem tylko współpl'a
łamał'zy dzienifikarsk'o - publicysty'c7.Jlych w matkami ubogjemi i Icb
dziećmi. ' Takby ",iadą ce~om, ąla jakich istnieją z jednej cownikiem
PetersbUJ'gu, Moskwie i Warszaw ie, ' nie przY/lajmniej sądzić
pisma, w którego korespon dennależało
bez pewnych jednakże rezultatów . ?lie mó- to towarzy:stwo, istuiejące z usług, jakie strony przytułki dla podrzutk6 w, z drugiej cyi był wyrażony zarZJ1t. opatrzouy przew Warszaw ie; in~tytucye położnicze i projektow aue towa- zemnie
wiąc już o zaintereso waniu kwestY!ł ązero- oddaje ubogim
jedynie
odpowiedniemi komentarzamatkom, dotąd jeszpze w rzystwo opieki nad dziećmi. NatUJ'aln
kiego ogółu, przypomniano stwierdzoną szczupłym, niestety,
ie, ,ni.
Dziwna, zaiste, logika zgierska
rzez statystykę pl'awdę, że przytulki dla braku dostatecz nych zakresie, z powodu uim zuikną różne przesądy spóleczne i kazała ku mnie, jako ku winowajc y,
śr~dków . Niepytaną, zmieni się położenie matek dzieci
uiepra- zwrócić ostl"Ze wspomnianego memorya?drzutków przy obecnej ich órganizac yi, skąd przyszła i co za
jedna, ' nieszczęśliwą wych, przytułki obecne, odpowiedńio zrefor~ odpowiadają celowi, ~mierteluość bo" istotę otaczają
łu, zamiast je skierować do źródła, z jatam w' oddziljJe Jlpło~Qi- mo\vane, będą długo jeszcze potrzebne
, 0- kiego zarzut wypłynął. Zgierzani e widać
lem niemowląt jest w nich olb,rzymia, na- czym odpowieilrllą
umiejętną opieką. qd bok uich wszakże iustytucy e podobue
do lubią nowe ilustracy e do starego przyeży więc w ltińych pok'rewnych 'instytu- 1885 roku około 700
takich l,!:obiet znilla- owego towarzys twa oJli~,ki uad m)ltkami
yach szukać . środka zado yćuczynienia pb- zło tam pomoc potrzebną
i słowia: "ślusarz zawinił, kowala powiesili",
·zeble. Pisma petersbur skie przyniQsly' wio.- przytem aui jedeu wypadek i nie zasżedł ich dziećmi, szerokie mają pole działania. choć w tym wypadku i ślusarzowi winy nie
śmierci
W
druGdyby tak przyśpieszyć stworzen ie czegoś
om ość, iż odnośna władza zajęła ślę opra- gim w'ydziale kuracyjny
m matka odZYSKUje podobnego w todzi? Decentra lizacya dobro- dowiedziono. Muszę przytem poinformować
szanowny ch zgierzan, że zazwyczaj felietowaniem projektu reorganiz acyi P,I"Zytuł- calklem zdrowie i
dziecko przywyk a do czynności nader pO'lądanąjes~ dla naszej proów. Z dyskusyi między pismami war- piersi. Po paru tygoduiac
nilicie
b, 'jeśli jest za- ' wi~cyi, wielce pierwotni!l jeszcze pojmującej nym pism!!. przysługuje większa niż in. wskiemi dowiedzieliśmy się o działalno- mężną, opuszcza zakJad
współpraeowuikom swoboda w komeuI ~ ~,!arzYBtwa opieki nad ubogiemi mat- patrzonem przez zarzlld z dzieckiElm, ,zao- , ową dobroczynność. Pr!lSa warszaws ka na- towaniu faktów i objawów, wziętych wprost
to'warzys
twa
w
wołuje
do
przeciwdz
iałauia
mordowa
niu
niemI l Ich dziećmi" i o podjęe.iu na nowo kompletną wyprawkę
i Wraca do domu; je- IDOWJąt przez otoczenie opieką matek ubogich z życia lub ze szpalt dziennika , a odpowiedzialność za to mniej ciąży na redakcyi
stworzeni a .towarzy stwli' opieki nad śli nie jest zamęzną i cjIce
sama kąrmić i zbłąkauych oraz ich dziee.i. Stosunko wo niż
w innych wypadkac h. Sądzę więc,
w książce p. t. dziecko, przechodzi dó Oddziału ,mamek, nieznaczn
e jeszcze rezultaty ' ~yeh nawoły- ~e poinformowani obecnie
dzi~cip~.,". Przez teu CZ8.Ś skład- gdzie przebywa około miesiąca
już dokładnie,
. Po opusz- wań przypis~ć należy rozl\trzel.eniu się zdań nie
będziecie w przyszłości, zacui zgierza"na. garnnsze k", plynęły Qzenln instytncy i, matka z dżfeckiem
&ta- i ofiarności publicznej. Skierowa nie ku 0- nie, kłaść błędnych
odkrJ'to znaczny żapis na wia się co młesiąc w zakładzie
na
swycb
memoryałach
do zbada- kreślouemu c~lo\)'i owej' ofiarności, niawą- &dresów.
podrzutkó w (Kocillłkiewicza), nia. stanu zdrowia, otrzyman ia zasiłku
pie- tpliwie skuteczni ej podziaiałoby na wahaSzpilkow e nkłucie zgierza.n pozostawiaDl
'.
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- "Nowoje wremla" notnje pogłoskę, lodkrYto 'wieżo pokłady węgla kamiennego----------------~--~------------~-------domość podaną przez naszego koresponden- szych ziemian, że mróz zniszczy ruli nieże ministeryum komunikacyj miało zalecić ciągnące się na przestrzeni 406 morgów ta. l\ie mieliśmy powodn wątpić o anten- pokrytą śniegiem. Wkr6tce też zniknie
wszystkiDl kolejom prywatnym urządzenie
oświetlenia elektrycznego w wagonach pasaierskich_
Handel.
- Niektórzy petersbUl·scy i moskiewscy
fabrykanci zamierzają, jak donoszą "Nowosti", urządzić w Pal·yżu dom handlowy,
w celu zbytn ruskich towarOwo Pelnomocnik przedsi ębierców wzmiankowanych wyjecbał do Paryża.
- Sery z ]U·6lestwa znalazły pokup IV
Paryżu, gdzIe kupują je pod nazwą "le
fromage polona[s." Rozpowszechnianiem
ich tamże trudni się dom handlowy paryski pod firmą " Romaston et Comp."
Przywóz towarów zagranicznych
przez komorę warszawską w stycznin r. b.
zmniejszył, się prawdopodobnie skutkieru
chwiejności knrsu rubla.
- Handel drzewem, a zwl8.~zcza bud ulcem, ożywił się znacznie w ostatnich cza8ach. Kupcy zagrauiczni, przeważnie z
(łdnńska, ofiRrnją wyższe ceny i dogodniejsze warnnki dlR sprzedających. Na podniesienie cen wpływa niechęć wielu wlększych właścicieli lasów (lo wyrębu (trzewa, którego cena, ich zdaniem, w ciągu
lat kilku podniesie się znacznie.
Kredyt.
__ Oddział banku państwa w K1eIcn.ch
z d. 27 b. m. będzie stanowczo zwinięty,
a niezałatwione sprawy likwidacyjne powierzone będą oddziałowi radom8ki~mu
banku.
Urzędnicy oddziałn kieleckiego
przyłączeni będą do klłku innych oddz1alów, dom zaś oraz czę~ć ruchomości będą
sprzedane, a część przeniesiona do biura
oddzialu radomskiego.
Pioniądze.

- "Ruskija wledomosti" donoszą, że w
niedalekiej pl·zyszłości rozpatrywany będzie
w radzie pailBtwa projekt mini.~teryulD
skarbu co do wypuszczenia w obleg nowej
partyi moneLy srebrnej zdawkowej na sumę ti,OOO,OOO I'S. Projekt ministeryum motywuje zwiększeniem sił) żądail monety
srebrnej zdawkowej, co należy przypisać
z jednej strony wycofaniu z obiegu monety
bilonowej w Kr61estwie Po Iskiem, z drugiej zaś Dllgromadzan[u w menulcy dla
przetopienia star~j zepsut~j monety zdawkowej.

POClty.

- Główny zarząd poczt i telegrafów
"ydal rozporządzenie zakomunikowane
W~71 ' jl) kantorom i oddzia[om pocztow ln ",,~by w pl"Zyszloścl powtórne za.WIO; 'mienia pocztowe
ysylll.ne były do
wesatów uie rychlej, jak po terminie
trzytygodniowym od czasu załegania nadesłanych posyłek.

--: P~m.iędzy odp~wi~dniemi wladzami n~·

stąpllo JUZ pOl'oz.utnlenle co do utworzeUlll
cz.asowych stacYJ pociltowych w ReOlbert~wIe ) lo(l. 'Y~r~za\\'ą (stacya nazY,!lIć BIł)
b~dzle !,lIłoijlUa~ską), na l;'owlJoZ.kacil J _"'! Gą-

SlorOWIe pod l'iowogeorglewskJem. 1Ilekt6re. st~cye będą czynne pl'zez pólrocze. ~etme, IUne zd od 13 lOaJa do 13 wrzesUla.
Przemysł.
.
- Na czele nowego towarzystwa jedwab~iczego w \yal;szawie, S~Jlą pp. Bogucki, lIagnus I ~lIgór~y. li u~~usze pozost~le po rozwIązanej dawJlJeJ spółce
przejdą do k.as~. now~go. towal'zysLwa..
. - We WS.I ~lemoDla I. S~czew, ~ g~D1e Bobrowlllkl, w pOWIeCie będzlńskun,

159 pręUJw. Grubość pokladów przenosi Lyczności podlJi8ÓW i chociaż ów jegomość brak paszy, kt6ry tak dotkliwie dawał się
2 stopy. Wydzielanie gruntów pod kopal- nie dał nam co do tego tatlnej rękojmi , bo uczuwać podczas tegorocznej zimy. W 0nię nSl!tąpi dnia 10 kwietnIa r. b.
nie przedstawił się uawet, odl·uu zgodzi- kolicach Łodzi rozpoczęły ię już wiosen Ile
Stowarzyszenia.
liśmy ił) na pomieszczenie sprostowania roboty w polu, znacznie wcze.<niEti nit zwy- Ogólne zebranie roczne członków sto- pod warunkiem, że będą nsunięt~ niekLóre kle i z energią zltwojoDlł. Rolnicy chcą powarzyszenia spożywczego kole[ warszaw- wyrażenia i zwroty ublitlljące pismu i je- wetować sobie niepowodzenia. zeszłoroczne,
sko-wi~deński~J odbędzie sip, w dniu 30 go wspólpracownikom. Ów jegomość od- a dopolftaga. ilD łatwość pozyskania roboprzyszlego miesiąca li" biurze wydzialu me- powiedział, że musi porozumieć si~ z pod- toików, którzy zgadzają się clultnie 1Ia.
chanicznego IV Warszawie przy ulicy pisanymi fabrykantami, zabrał list i nie nilkę tosUnkOlVo placę, wobec Z8st.ojU w
Cbmielnej.
pokazał się więcej w redakcyi.
prz~my~It'.
Ubezpieczenia.
Natomia..,t zwrócił sit; do .,Tageblattu,·
(- ) Zegar na ratulłZu miejskim wkr6tr.e
- " Petersb. wiedomosti" donoszą, że na kUn·y artykuł z gotowością przyj,ł i ogło- o§wietlony będzie gazem.
(-) Spalona fabryka p. Prinza ma być
zapowiedzlaIlem zgromadzeniu ogólnenl ak- sił w przekładzie niemieckim, Niedość na
cyonaryuszOw towarzystw ubezpi&czel"l, po- tern, uslotny "Tageblatt", b~z :<adnego w tym roku odbdowaną.
ruszoDą ma być sprawa obniżenia premium umotywowania, dodaje nil wstępie od sie(_) Pnemyal wloiciahaki.
W piątek
asekuracyjnego od domów, zaopatl-zonych bie:
kołodziPj ze wsi. zl ąska w powiecie Ip,w urządzenia wodoci /łgowe.
I "Dziennik łódzki" w ostatnim czasie czyckiem, 'romaszewski, do tawil .tO płuWykszła/cenle przemysłowe.
podał kilkakrotnie wzmianki o "Stosunkach gow na zamówienie jednego z tutejszych
- • Petersb. wiedomosti" donosU]., że w w nuzem sąsiedniem mieście Zgierzu", za- wla§cicieli składów narzędzi rolniczycb.
sferach wyżuJch poroszono kWe8tyę utwo- wierające prawie same klamatwa...
(_) Stado dzikich gęsi przellltnj4ce ]lorzenia przy uniwersytetach instytutów a ·
W~bec takiej argumentacyi, oczywiJjcie, na(1 n:lszem miastem widziauo w piątek.
gronom1cznycb, na wz6r zagJ·nnicZ1lyeh.
niemoiliwą jest żadna polemika, to t t n[e
(_) Cyganie. W piątek przez mia.~to na.
- Petersb. wiedomosti" donoszą, że ku- myślimy pl·owadzić jej z "Tngeblattem," aze przeciąga I tabor cyganó w, spieszących
I·&tol·zy okręgów naukowycb przed~ta wUi chociaż nie prZe81anie.my piętnowatl jego na letnie leże w okolice Łowicza. '1 'abor
obecnie do minlsteryulII oQwiaty wnloRk! wybryków, na równi z innemi złemi objR- prowad7.i BO-letni 'l'uchum Cewka, przybyly
swoje co do tego, w jakich mianowicie wami w lIyciu naszego miasta.
z bandą z guberni kieleckiej.
miej cach w ich okręgach nalęty otworzyć
(-) Z teatru. ProgmDl czwartkowego
szkoły rzemieślnicze i jakich typ6w. Po- przed.tawienla. nległ dwuIn-otnnej zmianie.
(-) Matka 150-u dzieci 1... W lDie~cie
niewat na rok bieżący minist.eryulD prze- Najprzód )l. Ra.pllcki, 2tażony obojętnogcią na.szem mieszka obecnie pani X., któm
znicza na ten eel tylko 500,000 rubli, po- publiki dla go§cinnych występów swoich, przez 8-lelni pobyt w Ozorkowie trzymllla
stanowiono otwierać szkoly rzeczone prze- wyjechał z Łodzi i uniemożliwił wykonanie do chrztu sto pięćdziesiąt niemowląt. Ciedew8zystkieDl IV tych okolicach, gdzie ist- .Dożywocia·, a Zl.powiedziana .~oe we- ~ząca się niezwyklą sympatyą kuma, zynicje ul'obny przemysł wluśclański.
necka" nie mogla przyjść do skutku z po- sk.. lll. w tem. mieści'!! ogromną popuhLrno~ćl
Wystawy.
wo(lu uiedyspozYcyi p. Kirszensztein. Stało dzięki temu, że wszystkie dzieci, kLóre trzy- KODlisye sądzące komitetu wystawy się tedy, że ujrzeliśmy starą, pklepaną Dlała do chrztu, żyj, i chowają się zdl·OWO.
rzemieilluiczej w Warszawie rozpoczęły już .Pił)kną Helenę", lecz garstka publlczno(-) Niegodny syn. Jeden z naszycb
swoje czynności. Na wystawę przybywają ści, zebrana liS tem przedstawieniu, doznl<- znajomych byl świadkiem okropnej &ceny,
jeszcze wciąt coraz !lowe opóźnione okazy. la milej niespodzianki w osobie .Parysa., jaka się wydarzyła w dniu onegdajszym.
- WarszalVskiezakładyogl'odnicze, przed którego pierwszy raz śpiewał p. Olszewski, Robotnik· W., człowiek wiekowy, mieszkał
wysłaniem swych prQduktólV na wystawę p.) powrocie ze Lwowa. UtalentowanJ: u swego syna. PI"Zed kilku dniaDli ojciec
w Petersbnrgu, zamierzają urządzić przell- śpiewak, powitany gromkiemi oklaskamI zachorował i nie mógł pójść do roboty.
wstępną wystawę tychże ,.roduktów w War- przy w~jściu. na sc~nę, przeko.n.. ł nas, że Syn nie zważając na to, kazał wynieść się
sza wIe.
świeży I dŹWIęczny Jego glos IJIC z warto- ojcn z mieszkania, przyczem obl"Zucił go
- Podłng informacyj dzienników peter8- Hci. swej nie postrad~ł i jak dawnieJ, bę- obelgami. Dopiero wdanie się w tę sprabUl8kich, mioisteryum dóbr państwa ze- dZle d[a. ticeny uaszej gympatyczną I nie- wę synowej wstrzymalo niegodnego syna
zwollło na urządzenie w Kijowie IV Sier- zbędną SIlą wokaln.ą. Ro[ę Oresta, w za- od niecnego zamiaru. ' ie obyło się jeduak
pniu 1". b. wystawy hodowli owiec, trzo(ly stępstwie 7.& p. Kirszensztein, z. 7.upeinem bez awautury. Proszącą za tetcia żonę
chlewnej i drobiu.
powodzeniem wykonała l.anna Plchorówna. młody ,W. pobił silnie.
- W dniu 15 maja r . b. będzie ot(-) Benefis. We czwartek, na benefis
(-) Także wystawa. W oknie jednej z
wartą w Kazaniu naukowo _przemy~lowa utaleutowanego charakterystyka sceny łódz- razur przy ulicy Widzewskiej, wystawiono
wystawa wytwol·ów kraju wolŻ8ko _kam- kiej, p. Chmielińskiego, przedstawiony bę- naczynie pelne zepsutych zębów'. Widok
skiego.
dzie po raz pierwszy szekspirowski .Ham- tylu ofiar sztuki deutystycznej, zapewne,
let". Wybór sztnki świadczy, że aspiracye może Itobl-ze rekomendować felczera w pebenefisanta .dą~ą w wyższe sfery sztuki wnym względ7Je, należy Jednak wątpić, czy
dramatycznej; zyczymy mu szc zerze powo- jest komukoiwiek przyjemnym.
dzenia.
(-) Napad. Na przechodzącego ulicą
(-) Po bilety na wieczorek tcneczny P~otrkowsk'ł IV czwartek po południu p.
(-) Dzień galowy. W piątek, jako w stowarzyszeuia subjektów handlowycb na- 'l'oDlaszewicza, artystę teatra tutejszego,
rocznicę wstąpienia l1a tron Jego C~sal'sko- leży zwracać się do kancelRryi stowarzy- naplldło dwu opryszków, którzy wyr wall
Królewskiej Mości Naiia~niejszego Cesarza szenia. Pny wejściu do sali bilety nie bę- mu zegarek srebrny z kieszeni. Zanim poALEKSANDRAill ALEKSANDROWICZA dą sprzedawane.
szkodowany zdążył zawołać o pomoc, zło e
odprawione były stostowne nabożeilstwa
(_) Dobry przykład. Szefowie jednej z czyńcy ukryli się w tłumie. .
.
we wszystkich ilwIątyniach Lutejszych. Wie- większych tutejszych firm fJrzl)dzalnlezych,
(-;-) Dzłś w.teatrze ylctorH\ wznowlOn.ą
czorem zajn§niały iluminacye na wszystkich współczując niedoli robotników pozbawio- będ~le piękna I melod~Jna oper~tka .FanulicRch miasta.
nych zarobku, rozdają codziennie pewną uelll: z p. O.lszewsl?m w roll tytuł0'Yej.
(-) "Prawił. wiestnik" ogłasza, że na kwotę pieniędz y, zabezpieczając tym spo- Utw~r ten, naJszcz~l\vszy Z. opel'1ltek '!Ymiejsce uwolnionego od obowiązków guber- sobem kilka rodzin robotniczych od osta- staWIonych na scenie haszej, w ostl\tmch
natol·a piotrkowskiego, generała Komaro- tecznej nę<lzy. Dodać należy, że wspomnia-I czasach nie. mó~! być grany"!.z Ilowod~
wa, zamianowano J. W. gubernatom ploc- lIa firma należy do rzędu tych, które ,,'ca-I braku odpowledmego przedstaWICIela P1Lrt~1
kiego, Millera.
le nie wydalały robotników ze swych za- tenorowej.
(-) Projekt powiększenia etatu sędziów kładów podczas obecuego p,I'Zesilenla..
Wycofana z repertuaru (z powodu chopokoJu miasta Łoilzi, jak 1101l0si .Agencya
(_) Wiosna. Przez kilka dni z rzędu roby p. Czytkowskiej) z~awlla Iu·oto~wila.
pól nocna ., rozstrzygała rada IlRństwa w d. mamy ciapłe, pogodne powietrze. Wi08na francuska p. t. .Nerwy , daną będZIe we
12 b. m.
lIŚmiecha się już z całym wdziękiem, wita- wtorek..
. ,
'. .
(~) Od redakcyi. Zgłosił się <lo nas jakiś na radośnie, szczególniej pl"1:ez mieSZkafi-1 ZapOWiedZIane tt~y p.rzedstA.wlf! la opejegomość zUsteru podpisany/Ą przez kilku ców siół, zguębionych kaprysami zimy. rowe, pra.wdol'~dobwe we prZyjdą do sk.utfabl'ykanUJw zgierskicb, prostującym wia- Ożywcze jej tehnienie rozwi ... lo obawy na- ku, z powodu IZ p. Ella. Russel prze(lluzy-
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-bez dosadniejszej odpowiedZi, tak mnie cie- praktyczność której ocenilj. specyahści, p.
szy, jako dodatni objaw, drażiiwogć ich oberpolicmajstel· podjął projekt założenia
obywatelskiego sumienia, choć nie jestem w dzielnicach fabrycznycb trzech tanich
wcale przekonany o sluszności ogłoszonego kuchen dla robotników. Zaszczyt przynosprostowania. Łódź np. siostl'zyca Zgie- SZ$ inicyatorowi t'l wszystkie starania,
rza, mniej jest na podobne zarzuty drażliwą. podczlls gdy my czekamy cierpliwie na...
Dość pracownik6w fabryczuych, pozba.wio- rezultaty konferencyi berlińskiej.
Wartoby jednak naśladować Warszawę
nych zajęcia, Jiczy się u nas, jak mówi/ł, na
tysiące, dotąd jednak dwa tylko wynale- i świat szerszy choć w powytszym kieżligmy sposoby zmniejszeni .. rosnącej uędzy. runku, co MOI ,nie [l1"Zyjdzie trudno, poJednym jest miłosierdzie publiczne, które siadamy bowiem wiele wrodzonych do
nie odmawia żebrzącym pomocy, drngim - nag[adownictwa zdolności. Zaledwili za.
emigracya. Raz po raz podnostą pisma, granicą poczęto agitować za zarzucenieDl
że tylu a tylu robotników i majstrów, na- obecnej metody zdejmowania nakryć głomówionych przez agentów, wyemigl·owało wy przy powitaniach i pożegnaniach, co
na Kankaz, gdzie im zaIJewlliono zajęcie. bylo dotąd zwyczajem ludzi cywilizowaRadykalna skuteczność emigracyi w wy- nyoh, i zutąpieniem owego zwyczajn salupadkach przeludnienia. nie ulega zaprzeCZG- towauiem wojskowem, zaledwie utworzono
nia. ponieważ jednak odpływ sił zbytecz- gdzieiudziej stowarzyszenia w tym ceiu,
nych odbywa się tą drogI!- zbyt powolnie już i w Łodzi powsta.ło kólko zwolenników
i w nieznacznej ilo~ci, w porę więc po- innowacyj. Coprawda, reforma trafi la na
myślano choć o tauich kuchuiach dla ro- grunt calkiem przygotowany. Któż nie
botników... w W &l·szawie. Dotychczasowe Zlla lokalnego lódzkiego zwyczaju witania
byly nader niedostateczlle, obecnie z roz- się na ulicy kiwnięciem glowy zaaferowakazu p. oberpoUcmajstra. warszawskiego nych geszeftami, bieguących we wszystkie
mają być przedsięwzięte próby z urządzo- strony obywateli tutejszych. Zwyczaj ten
ną na. wzór zagraniczny ruchomą kuchnią skróconego ukłonn, we w8zyątkich sferach
pomysiu inżyniera Pohla. Kuchnia taka mial n nas zwolenników, a od uiego do
może podobno wydać blizko czteJ'ysta fun- salutowania krok jeden tyłko. W tym zatów jedzenia gotowanego np. kartoflanki, tem kieruuku wyprzedziliśmy w postępie
krupniku Inb kapllŚniakU z mięsem po ce- zagranicę. Nowy zwyczaj ma dla nas
nie 2 kop. za funt, oraz przeszło 200 f UII- jeszcze jedną dobrą stronę. Przy 8alutoMw wody gorącej na herbatę, której funt wauin lIaleiy robić " przyjemuą" fizyonomię,
z 2 kaw alkami cukru wyniesie] kop. Je- lub okrasić twarz uśmiechem. Wyrobi to
żeli te obJicz~nia okażą się w praktyce do- w nas ważny przymiot towarzyski-uprzejkladne, to robotnik posilając się dwa razY' moŚĆ i grzecznoŚĆ dla wszystkich, do czezupą mięsną, chlebem i berbatą odżywiać go mniej mamy wrodzonych zdolności, o
się będzie mógł dobrze za 7 do 10 kop. Ile nie chodzi nam o jaki Interes.
dziennie.
Niezależnie od prób 1. kuchni.. rnchom'ł,
HOI/IOIlOVlIS.
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Leo n de Tine>eau.

Młoda

pani Villeferon.

Przekl&d Heleny Gliicklberg.

(Dalszy ciąg - patrz N,·. 59).

Jak tylko Elellika mogła przemówić słowo, podniosla głowę otarIa oczy i rzekła:
_ Więc moja matka. cil) znala, kochała,
błogoslawiłal o Botel cóżby ona uczyniła
teraz?
- Powtórzyłaby może te 'słowa, które
jeszcze słyszę: kochaj go, moje dziecko l
Ocbl Eleniko, czy ci tak trudno usłuchać
tego głosu? Czy odmówisz twego serca
mni e, który oddałem sił) tobie całą dU8Zą i
kócham cię pierwlłZ'ł w życin miłością?
_ Achl _ odpowiedziala z westchnieniem-jakby to możn/\ oprzeć się przeznaczeniul Czy mogłam pl"1:ewidzieć, czy chciałam dostać sił) tu do niewoli, a jednak w
niej się znajduję.
_ Więc nie pokochalabyś runie dobrowolnie? Kto wie, jutro może takiem okiem
będziesz na. mnie IJat.l'zyła, jak na dowódcę
tych bandytów.
- Nie, mój drogi '- odrzekła z przeję- .
ciem Ełenika-ta jaskinia, ci bandyci, Spiro i jego pieśni, to wszysto pozostanie mi
drogiem na zawsze. Jestem szczęgliwa,

ostatni. Znasz mOJą ciotkę, jestto uajle'· ·
psza kobieta, ale to kobieta szczęśliwa. "
Nie lubi ona patrzyć na czyjś smutek i
2tozumiałam to oddawna, że uuika dotykania pewnych przedmiotów. Może, się więc
zdawać wog6le, że zapomniałam moicb
rodziców, dlatego tylko, że nie mam z
kim mówić o nich. 'l'rzy czwarte ludZI,
którzy u nas bywają, nie wie nawet, że
się nazywam l{eleną de Rennefort.
.
W tej chwili llanna Woudfall zaczę}a Ślę
budzić ze swego snu kamiennego, poruszyla się i zapyta.ła, kt6ra godzina. Maur~cy
wyjąl żegarek, a że już zmrpk zapadl j w
jaskini, zbliżyl się do wejścia, gdzie WCiąŻ
nucH SpirQ.
- Już szósta po południul-l"Zekl wracając do kobiet.
- Jużl-powtórzyła przeciągle Elenika.
GOO(!lI8SS me/-zamruczala augielkapodziwiam wasze "jużl" . AlySlałalJl, że co
najmniej póluoc być mUSI,
Malo jeduak brakowało, aby i młoda para powtórzyła tell wykrzyknik, kiedy we
dwie godziny późuiej Spiro kazał pogasić
ognie i zaprowadził każde z nich do OSQbn ej kryjówki, ma~ą~ej slużyć za no~leg.
liaurycy poloży! Sl~ wpoprzek na. dZlelą-,
cym je korytarzu.

XVI.
Ta druga. noc \V niewoli muiej była przyWięź~iowie, n!etyl.e
strudzeni, gorzej spali, powietrze w Jaskini było ciężkie, nareszcie, zbliżała się godzina oswobodzenia.
Spotka.wszy się nazajutrz rano, ~aury
cy i Elenika musieli przyznać, :i:e Jakkolwiek miłość jest wielce slodkim darem nie-

szczęśliwa, szczęśliwa, ezegóż więcej żą jeDlną od pierwszej.

dasz jeszcze?
Maurycy byłpy długo jeszcze przeciągnął
tę rozmowę, lecz Elenika zaczęła go wyllytywać o matkę.
- Ja tak rzadko mogę co§ usłyszeć o
niej-mówiła - a przytem ty widziałeś ją

DZI&~ ŁÓDZKI.

N. 60.

la swoje występy gO§ciuue Il& scenie war· sprzedaży świec cerkiewnych osohom pryszawskiej.
watnym i zakładom handlowym. Kwestya
(-) Pożar. W chwili oddania .Dzienni- ta pozostaje w związku ze środkami przedkAv na prasę doszła nas wiadomość, że głó sięwziętemi przez zal-ząd skarhowy oduowny korpus fabryki II. Poznańskiego toi śnie do wosku mineralnego, przywożonego
z zagranicy.
w plomieniach,
- Ogłoszono rozporządzenie rządu , uznajlłce kolegia szkolne miast kraju
' adbaltyckiego za instytucye podległe minlsteryum o wiaty, nie zaś za organy zarząd6w
Warszawa.
miej kich. .. .
W mlD/st~rynm praw wewnętrznych
- Dnia. 13 marca w sali ratuszowej w
Warszawie wygło!lił odczyt docent uniwer- opraco~a~o projekt ' I·odków. weter,rnllryj'ytetu krakow kiego, tlI'. Broni law Dem- no - pol!cYJDYch ~elem walki z. kS lęgosn
biński, naj młodszy z uczonych naszycb. szem I zarazam~ nB bydło. ~a ten cel
rre§cią odczytu był "Upadek rycerstwa". wyznaczony będZIe specy!"ny fundusz.
- pepar.tl\ment gÓ I'~I~y opracowywB
J:'relegent dał uajpr7.ód charakterystykę
pierwotnego rycerza bez zmszy i zarzutu obecllle proJ~kt.u tanowle~a. w prłltatnye~
obrońcy uciśnionych, wiernego zasadzie: zakł~ach g?rDlczych takleJ8am~J org:aDl.du za moja Bogu, życie królowi, serce ko- zacp. ogólnej pomocy dla robotlllków, Ja~a
bietom, a bouor mój dla mnie". Dalej prof, I tUleje w .zakładach skarbo\~ych , gdzl.e
Dembitiski wykazał drogę. J.·t,ką rycerze wyznacza SIę p~ns~a wszy~tkim. robotn~
doszli do feodalnej dumy i buty i wreszcie kom, którzy UCIerpIą skutkiem llleszczęś hdo feodalnego rozbójnictwa. 'fu przeciw- wych wypadków.
.
,
ko rycerstwu wystąpują. królowie. dalej
- .J?roJekt ska· owaDla prze ylkl b~z
mieszczanie i nakoniec wielka rewolucya platneJ .poczt, koresp?ndencyl wszystklcb
kladzie kres ich istnieniu, Publiczność 0- bez Wyjątku Instytucyj rządowych napotklaskami witala i zegnala młodego l1rele- kał . jak dono zą "Nowosti". na poważne
genta.
trudno§Ci. Chodzi o to, ~e ~v projekcie pro_ .Kuryer warszawski" dowiaduje Bię pouowane bylo ustanoWlel!le dla za!"l~dów
o następującej miłosiernej fundacyi prywa- ~karbowycb ~ksy ulgowej, z które) J~(lne
tnej. Pau i Auna Okręt, w myśl testameu- mstyt~cye miały k?rzysta~ w ograUlc~o
tu męża S, p. Henryka. od lat pięciu wy- nych. mn,e zaś w ~eograUlc7.ouych w~nlla
taje (lia biednych co środy po 60 obiadów rac:h,
' Ie~tóre mmls~cl'ya uz~~ly takI po~ezpllltuych, składających się z zupy. lni ę- dZIał za medogodny J utrudll1aHcy koressa i chleba.
pondeucyę rządową, Wobec tego postano,
- Wpisowe od studentów uniwersytetu wlono rozpat.rzyć projekt tlano.wo.
- W Petersburgu powstaje , now~. I~'
warszawskiego wyniosło w roku ze złym
72.235 r s., od wolnych słuchaczy 9,600 1'8., stytucya dob~'o,czyllna cel~m . walki z pIJanod uczennic iustytutu położniczego 800 rs.
stwew. IstUleJą. pogłoskI, ze w IlOCZąt~u
- Wladza edukacyjna wydala pozwole- ma!'ca wyrusza z Petersburga .do Chl!l
nie prywatRemu nauczyeielowi p, Antonie- mlllch Innocenty. wydel ego wany Jako mImu Lebiedzińskiemu na otwarcie jeduokIa- syonarz.
lowej szkoły męzkiej w Lubliuie, p. Emilii
- . Petersb. wiedomosti " dowiadują się o
Osta 'zewskiej ua prowadzenie jednokl'lso- projekcie rozszerzenia plogramu egzamiwej początkowej szkoly ogólnej w Ot- uów na ohroliców prywatuych i wydawawocku,
nia im za wyższą oplatlj osobnych świa- Roboty kaualizacyjne w Warszawie dectw na prawo stawania we wszystkich
nają się rozpocząć jeszc;:c w bier.ącym mie- sądach okl'ęgu izby sądowej. która liwialiącu z powo(lu podniesienia się tell\pera- dectwo wydala.
:nry.
- .Ruskij in walid " oglasza przepisy czaPetersburg,
sowe dla tworzenia kadrów pospolitego ru- Hr. SzulI'ałow. poseł ruski w Berli- szenia. zatwierdzone d, 12 lutego. Celem
oie, ?Dsjdujący się obecnie za urlopem IV ich jest wyćwiczenie w sztuce wojennęj
Petersburgu. Qtrzymal polecenie przyśpie- jaknajwiększej liczby rolników.
zenia swego wyjaz'an do stolic)' Kiemiec.
- Podlug iuformacyj "Ruskich wiedo- Ministeryum oświaty rozpatruje kw e- mosti." kwestya utworzenia w Rosyi mistyę zaprowadzenia kas oszczędno~ciowych oisteryum rolnictwa jest już zdecydowauą..
szkolnych na wzór istniejących w Niem- Mówią. że stanowisko ministra rolnictwa
czech i w Belgii.
ma zająć towarzysz ministra spraw we w- »Nowoje wremia" dowiaduje się. że nętrzuych. 1'. s. Pleve; mówią. również. że
niebawem do rady państwa wlllesiony bę- l. 1. Kabat, obywatel ziemski guberni kul"
dzie projekt Dowej ustawy pas7.pol'towej .
skiej. ma zająć jedno z wybitniejszych sta- Kasa główna skarbu państwa. orllZ nowisk w nowem ministeryum.
zarząd banku państwa. zamierzają. do przeLublin, Z inicyatywy miejscowego towozu pieniędzy sprawić Hześć wagouów. warzystwa lekarskiego wkrótce, jak donosi
zbudowanych na podobieństwo pocztowych. .Gazeta lubelska", otworzy się przy szplz tą wszakże różnicą, ze skarbiec, miesz- talu św. Wincentego IV Lublinie instytut
czący się wewnątrz wagonu. ma być za- szczepienia ospy ochronnej czystą kroopatrzony ·tak. jak kasy ogniotrwale. po- wianką,
mieszczenie zaś dla personelu ma być da- Kilka pań lubelskich urządziło rodzaj
leko obszerniejsze. tak. aby oprócz urzęd- zbiorowych lekcyj praktyki kucharskiej.
Sosnnwi8e. Z sosnowickiej ekspedycYi
ników mogli tam się znajdować przedatawiciele siły zbrojnej . Wagony te z ladun- towarowej złodzieje skradli kasę ż,elszuą
l iem pieniężnYIll b'l-dą kursowaly do wszy- z 27.000 J'S.· nie zdoławszy jej jednak ostkich miejscowości, gdzie dosięga kolej.
tworzyć ani rozbić. porzucili w lesie pobli- "Syb, wiedomosti" donoszą.. że obec- skini, Sprawców niefortunnej kradzieży już
nie synod rozpatruje projekt wzbronienia odkryto.
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ba, EO J~dnaJ( czysta ąfeIlz na, zwykle przybory toaletowe i e;abinet. gdzie. możnaby
się ubrać. mają także swoją. Wlj.!'toŚć. Powitali się jednak uśmiechem i czuli się
JZczęśliwi. Byliny o wiele szczęśliwsi, gdyby Jall.\ ukazał s~"ę już z pieniądzmi. ale
niestety. nadeszłp jloJndnie, a o nim żadnęj
jeszcze nie było wieści.
,
Skutkiem tego opóźnienia można było o~awiaĆ się nietylko o nadzieje dwojga kohauków, lecz także o- beAIiJlCZ6ństw,o
wszystkich trojga. Spi~o przestał śpiewać
i z każdym kwadransem stawał" się chlodniejszym względem swoich .go§Ci." Byl
już tylko ściśle grzecznym. nic więcej .
!!faurycy i Elenika daremnie usiłowali
okrywać swoje obawy; myś!.eli o Janim
:więcej. niż o sobie wzajemnie i drżeli o
jego całość. jak o życie naj droższej dla
nich istoty. Elenika w duchu modliła się
.~a niego. a pierwszy to raz zapewne jego
azwisko znalazlo miejsce w czyjej;! modliiwie. Elenika żalowała prawie. że mu nie
&awiesiła na szyi swego poświęcanego medalika.
Pllnna Woodfali drżała na cllłeJjl ciele,
ale z gorączki. nie ze strachu; dwa doi
p~ebyć bez herbaty i rostbefu, było zadllUJem nad jej siły.
Godziny wlokły się w grobowem milczeulu: Wczorajsza rozmowa. przy której czas
~clał jak na śkrzydłach. stała się dzi ś
,epodobną, gdyż lodowaty mw' śmiertelnej
~pewności stanął jako straszna zapora
mIędzy dwojgiem kochanków. Wszystko
świecie musiało zejść dla nich ną drugi
lan przed tem Jednem pytaniem:
- Ile godzin jeszcze pozostawią nas
ny ~ciu?
A €mierć nie byla najsroZszem nieszczę-
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śCiem-;-jakieim z&grażało.::-krew scinafa
się w żyłach Maurycego kiedy patrzył na
kr6Ie'fską' piękność swej towarzy~zki, znaj-

dującej się na łasce bandyt6w ...
(Jała. banda stauęła. na stopie wojenuej.
8piro WI'U z (lziesięciu uzbrojonymi mbusiami. którzy Jla.gle j.a.kby z pOd ziemi się
wysunęli. staj na czatach. między skałami.
zasłaniającemi wejście do jaskiui. porozuJniewająe się tylko llólgłosem z to warzyszami. D~ nilili także klVestya ta zaczynała być ważoą..

Do piątej z poludnia trwało śmiertelne
to oczekiwanie, nareszcie rozległ się okrzyk:
- Kapitanosi Erchitel
kilka minut później Jani stauął u
wejścia jaskini. Stmdzony. zlany potem.
okryty J....llrzem. nie dawał jednak poznać
po sobie, z jakim powraca reznltatem, Moźna bylo przypuszczać. że misya mu się nie
powiodla. Nie spojrzał prawie na. wię'ln i ów,
tylko zwołał swoich ludzi i wyrzekł do
nich ll;ilka słów po grecku, na co cr wybuclmęli gło§nem obnrzeniem.
Elenika zrozumiała, co ich tak oburzyło;
pocbwyciła rękę !!Iaurycego i rzekła prze-

:w

rażona:

- Dostał tylko trzy tysiące!
Maurycy natychmiast zbliżył się do gm.
py bandytów i zapytał, co się stało. Stala
się zaś rzecz bardzo prosta. Jani llosłał
zaufanego' człowieka do kantoru Harrissona et C-ie, Naprzód zat;rzymano go dłu
go pod pozorem śc i ągnięcia g.tówki. Następ
nie odprawiono go z trzema tysiącami, tiQmacząc się, iż narazie nie mil/-no do dl'spozycyi większego kapitału.
(D, c, n.).

Moskwa, Kasyer moskiewskiego towarzystwa kredytowego miejskiego roztrwonił.
jak się okazalo, 54,410 rs. z fundnszu bankowego.
Lwów. Rząd anstryacki zgodził się ua
warunki rady miejskiej co do wzniesienia
przez miasto Lwów gmachu dla szkoly
przemysłowej.
Rząd zobowiązał się otworzyć tę szkolę w dniu l września 1891 r.
Utworzone będą pl"ly niej oddziały dla
przemysłu ceramicznego i metallll'gicznego.
Z literatury I sztuki.
- nNowele" p. Wiktora Gonmlickiego
(P!ama, Są.tl ostnteczny, Malarz ŚWi<wlski),
jak wszystkie utwory pióra tego utalentowanego pisarza, odzuaczają się wielką wytwornością formy. brak im jednak tej wewnętrznej harmonii. którą. daje tylko natchnienie i głębokie uczucie. Weżmy naprzyklad .Plamę", Wszystko tu jest robione, zaczynając od tytułu. Młody człowiek,
majętny i ze stanowiskiem. zrywa z pauną,
która go kocba i która podoba mu się na·
wet, jedynie dlate.go. te ojciec jej zbankrutował - i to jest plamI! na jego du zy.
Później powóz dawnej nal"leczonej. wówczas matki czworga dzieci. obryzguje go
w przejeździe błotem - i stąd plllma na paltocie.' z którą. zaznajamia uas autol' zaraz
na w tępie w sposób niezmiel'llie przesadny. Bohater. niby maniak, nosi się z tym
widomym symbolem swej nieszlachetnollci.
dlatego naturalnie, by dostarczyć autorowi tytułu. Dalej bohater, przez zemstę
bezmy~IDą , szuka zaczepki. obraża męża
dawnej narzeczonej i jest przezeń śmier
telnie raniony. Wtedy autol' każe wszystkim przyjaciołom opuścić go. chociaż ze
strony sekundantów taka bezw7.ględna niedbałość o jego życie może wytlać ię nienaturalną; nikomu z ciekawych. pI'zygląda
jącycb się ciału bez życia rannego. p. Gomulicki nie pozwala zawolać doktora. co
jest nieprawdopodobne; a nawet policya bez
wezwania lekarza przystępuje do zabezpieczenia ruchomości . co już jest niemożliwe.
Wzywa dopiero medyka. wbrew także niemożliwym protestacyom siostrzeńc,\ i spadkobiercy wrzekomo zmarłego. przeciwnik,
omal nie. zabójca jego. wysIany I'rzez żonę.
która nastęvnie osobiście pielęgnuje ranuego. co znów jest uienaturalnem, gdyż miłosier(lzie chrze§ciańskie, które samo już
tylko nią. powoduje. mogloby cbyba doradzić bogatej kobiecie wysianie garde-malade człowiekowi. który z nią tak drobiazgowo nieszlacbetnię. nie po męskn postąpi!
i który wreszcie jej męża, posiadającego
całkowity jej szacunek i pr7.ywiązanie.
śmiet'telnie obrazit. Podczas choroby, umysłowi bobatera-egoisty z uadzwyczajną jasuością przedstawia się cała jego samotność wśród świata. Sio trzeńcowi jego. jedynemu krewuemu, autol' każe w obecności majaczącego w agouii chorego śmi&<!
się i calować z jego płatną kochanką. co
znowu jest zbyteczną i nieprawdopodobną
potwornością.. Nikogo bliskiego. ani przyjaciela. ani żony, ani dziecka l Uczucie tej
pustki. żal zmarnowauego życia, w połą
czeniu z naglą utratą sił i większej części
mająt.ku, poddają. staremu kawalerowi myśl
samobójstwa, a miłość własna nie pozwala
mu poszukać upragnionego ciepla rodzinnego i spokoju w kółku familijnem niegdyś
odrzuconej kobiety. która mu je przez
współczucie otwiera; zrywa on więc bandaże z niezagojonej rany i umiera. P. Gomulicki doprowadza. swego bohatera do
zrozumienia.. że owa plama. na jego sumienin była zarazem raną śmiertelną dla wła
snego jego szczęścia. przez co chce prawdopodobnie wyrazić pewnik. ~e dla największego egoisty szczęście prawdziwe leży IV rodzinie, że platne Inb przelotne intrygi miłosne nie zaspokoją. nawet w tak
samolubnej duszy koniecznie tkwiącej potrzeby miłości,' chociażby czyjejś ula niego.
Dla pojmujących IV ten sposób myśl noweli. wyda się niewątpliwie intl'uzem epizod rabunku. który pozbawia mieuia bohatera; nastręcza Oli bowiem niedające si.f)
rozwiązać pytanie, czy bez tej klęski zerwania bandaży miałoby miejsce? - ,Historya o malarzlI Świstaiskim" komentuje
prawdę. że zaniedbany i zaprzedany żołąd
kowi talent. może uczynić nieszczę~liwym
artystę, który nie zdoła zabić swej wyobraźni i zagłuszyć duchowej potrzeby prawdziwej twórczo~ci. Inaczej mówiąc, .bistorya" jest rozwałkowaniem -figuralnego
wyrażenia tej prawdy: mary postaci. wywołanych przez artystę z nicości, lecz nie
przybrauych przezeń w ksztalty i barwy,
dręczą go okl'Utnie.--.Sąd ostateczny" jest
perlą zbioru, chociaż nie lIajczystszej wody.
Wadą jego jest tenże brak barmonijności,
jedn ości. Zgadnlłć nie można. co stanowi
ś rodek ciężkości noweli. Je§li "Sąd ostateczny", to zamało autor poznajomił uas
z życi em małego miasteczka, k tóre jest areną działalno§ci wszystkich urzędników
gminnycb i r)':ądowych. oddanych na obrazie przez maiarza na pastwę płomiE\ni i
dyabłów. a zbytecznemi się wydadzą wówczas eceny ryb~ l ówstwa, bardzo skądinąd
piękne. 'Jeśli znów o szlaehetoy typ twórcy
»Są(lu" chodziło p. Gomnltcklemu, to poco
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tak dalece zajmuje on' nas losami rejeutówny i młodego nauczyciela. którego milość.
skutkiem przesadzonego zapalu, jest czasem
stauowczo śmieszna. I w tej noweli bardziej znać wysiłki w komponowaniu niż natchnienie.
- Druk drugiego tomu .Bez dogmatu",
"Slowo· rozpocznie w początku kwietnia.
Sienkiewicz zajmie się ukończeniem romansu nad jeziorem Como.
- Do rellertuaru sceny warszawskiej
wchodzi pięcioaktowy dramat z włoskiego
p. t. .Żywy posągv.
- \V teatrze RozmaJtości w Warszawie
rozdano artystom role z pięcioaktowego
dramatu Alfonsa Daudet'a, p. tyt. "Walka
o byt".
- Konkurs architektoniczny na budowę
kaplicy cmentarnej dla rodziny milionera
Valrleaiu w TUI'ynie - rozstrzygnięty jest
na korzyść rodaka naszego p. Tadeusza.
krzyneckiego, wychowańca paryskiej szkoIy budowniczej. któremu przyznano dl'Ugą
nagrodę (1.600 lirów). pierwszej zaś nikt
nie otrzymał.
- P. Władysław Mierzwiński z niesły
chaneDl powodzeniem śpiewał w Kijowie.
- Meissonier w tegorocznym nowym
,salonie" paryskim ma wystawić obraz. nad
którym od lat kilku pracuje, Płótno przedstawia Napoleona I otoczonego sztabem i
przyglądającego się wl"lącej w oddali bitwie.

ROZMAITOŚCI.
X WagoRy - kaplice, bęrl% zbudowane z
rozkazu biskupa Dakoty, Koszty budowy maj, pokryć dobrowolne składki, Kaplice b~d,
przyczepiane do pociuów na doi świ~teczne.
X Zbyt zapewniony. Sama tylko firma
Scribuer'a IV Nowym-Yorku otrzymała przeszło
50.000 zamówień na oczeki waoe dzieło Stanley'a: "Naj ciemniejsza Afryka i szukanie, "ualezienie oraz powrót Emina, gubernatora w
Ekwatoryi".
X Twórczość o zakład . Siedmiu dmmaturg6w biszpańskich zobowi~lo siV wzajemnie, 2e kaMy napisze w ci'ł8u dui ośmiu
trzyaktowy utwór sceniczny, pod kar" zafundow~nio. wspaniałego śniadania w pierwszorzl}dnej restauracyi madryckiej. Dowiedziawszy sie
o zakładzie dyrektor teatru Drcasea! <mbt'
wszystkie maj ...e przyjŚĆ na świat płody talentu i ..szystkie .iedem zrodzone bez najmniejszego op6inienia kolejno wystawił. C1PlV
autorów wielkim obiadcm.-Z pomiedzy siedmiu
odznaczyli sie Ricardo Vega komedy" ,Dobrt.
prawa" i Vital Aza komedn .Jego E~e
lencya".
X Stowarzyszenie niesienia pomocy
izraelitom w Londynie w roku 1889 wsparto
przeszło 11.000 osób. którym udzieliło zapomogi 280,000 fr. i potyczek 120,000 fr. Z
kasy otowarzyszenia 209 rodzin otrzymnje pen8y~ roczn, w sumie 50,000 fr, Płaci ono prócz
tego za nauk~ dzieci biednych rodziców, zajmuje sie emigracy'l 2ydów i zdrowotności, ich
mieszkań.

X Afrykańskie Monte-Carlo. Ruleta i
,trente et quarante". nie daj'lce wyrngować si~
z Europy, zllłllazły sobie przytułek jeszcze i w
Tangerze. czemn sułtan marokański, jak tego
wymagałby wzbraniaj ...y gier hazardownych koran. sprzeciwić si~ nie mo1.e. gdy2 wytej wopomniane miasto jako siedziba reprezentantów
obcych mocarstw. mało zale2y od jego władzy.
Dom gry otwarto we wspaniałym poł010nym
nad morzem hotelu, którego właścicieł znalazł
poparcie u konsula Stanów Zjednoczonych,
gdzie grze hazll1'downej ?adne praw:. nie stajll!
na zawadzi.. Kapitaliści francu ey. szlachetni
przedsi~biercy jaskini gry, zamierzaj,! nl'Zlldzać
w Tangel'ze wyścigi konne i dostal'cza.\ wszelkich innych rozrywek turystom. których i tak
w bardzo znacznej liczbie przywabia cudny klimat, zwłaszcza. w zimie.
X Ma/gorzata F ornies. dziś

pani Lieben,
aktorka wiedeńskiego Burgu przyj~ta j n·
d&izm, wychodz,c za bogatego 2yda.
X Kongres międzynarodowy rolników
odbędzie się w Wiednin podczas tegorocznej
wystawy powszechnej rohriczo-Ieśuej.
)( Wystawa międzynarodowa przedmiotów maj ...ych styczność z mllZyą ma być urZl\dzono. w tecie r. 1891 no. cel dobroczynny
w Wiednin z inicyatywy ksi~tnej Pauliny Metternicb, Doposzczone będ, d zieła mllzyczne,
partytury, portrety i listy wielkich mistrzów
muzyki, fotografie. istrumenty muzyczne i t, d.
X Zbrodnie z miłości. W ostatnich czaslLch dzieuniki zagronicznc donosiły o kilkn
nadzwyc>lLjnych zbrodniach tego rodzaju. Gdzie.
w Czechach syn zabił ojca z powodu dziewr:r;yny złego prowadzenia si~, tem" znów w
Preszburgu powtórzyła oię scena niby .Narzeczonej mes,y.iskiej". Dwaj bracia kochali si~
w jednej dziewr:r;ynie. Starszy, k:t6remn ta
dziewr:r;yna powiedziała, 2e kocha młodszego .
zamordował go i sam na miejscu pozbawił się
tycia.
X Towarzystwo wzajemnej adoracyi p.
n, .K1ub myśli" załotyło grono literatów i artystów paryskich, Celem • klubu" , składaj"
cego .iQ z pięciu oddział6w: 1) Hogo (literaci),
2) Berlio. (muzycy). 3) Pascal (uc.eni). -l)
Michel Ange (m&larze). 5) 'l'IlIma (aktorzy)
była
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jest popieranie d zieł członków za. pomocq liny·
chy)n1c11 recenzyj , ,yst:Lw. koncertów. przet!stawi cli i ollC1.ytów.
X Misyonarz mahometański Uojum4n Ahbab "<brat w llombojn lIrogli składki same
pOll'zcbll~ na podró2 do Anglii. celem uawra<Bnia na wiar~ proroka synów Albionu.

spraw wlościailskich w guberniach półuo Iionów miliCJi wejdue w poczet stanowią
cno i l'ołudni owo-zachodnich, stauowczo za- cycb ją 100,000 Inuzi, podzielonych na trzy
rzuclIlIO, ponieważ śrmlek ten uznano za korpllsy. Ochotnicy i reszta oddziałów mipl'7.edwczehny.
Iicyi utworzą drugą linię obroDDlł, pełniąc
Petersburg, 14 marca. (Ag. p.). Pt'ojekt służbl} garnizonowl\ i maj'łC sobie powieśrodków podtrzymywania wlaScicieli go- rzOl!1j obronę miejscową. S'tanhoppc dalej
l'1.elu wiejskich 7Joiono jnż do rady pail- wyraził nadziejp" że IV ciągu r. b. prawie
stwa.
wszy~ tkie oddziały wojsk w Anglii i w I nTyftis, 13 marca. (Ag. p.). Perijki kon- dyach uzbrojone zo tan brooią magazyno·
sul generalny w 'l'yflisie oznajmia, że we- wą. Próby z prochem bezdymnym wydały
__
dle odebranych przez niego urzędowych świetne rezaltnty,
wial1omości, nigdzie obecnie w Pel'syi nieBerlin, 14 marca. (Ag. p.) . • Ag. Wolfa"
Petersburg, 13 mlll·ca. (Ag. (l.). Na od- ma lIietylko cbolery, lecz i innych chorób dono i, że n ile z urzędowych 1:ródeł wiabytem IV dniu dzisiejszym ciągnieniu po- eplll~mieznych, o czem Ilrzekonal się I Ile- domo, w konferencyi w kwestyi robotniżyczki premjowej li-fj fm. z roku 1866 legowany lekarz Ba1Jajew.
czej wezmą ndział przedstawiciele: Belgii,
gł(,wniej~ze wygmne padły jak następuje:
Moskwa, 13 marca. (Ag. p.). Kasyer to- Danii, r'iemiec, Anglii, Fraucyl, Wloeb,
R~. 200,000 serya 10260, nr. 41.
warzystwa kredytowego miejskiego Anl- l.uksembnrga, Holandyi, An tro - Węgier,
Hs. 75,000 s. 1913::; nr. 34.
tow zeznał, że w ciągu 26 lat dopn<!cił i ę Portugalii, 'zweryi i l'iorlfegii, zwajcaRs. -10,000 ,. 5!l,;} Ul'. 27.
niedoboru 51,000 rubli, który na czas re- ryi i HL~zpanii - wogóle przeszło GO deRs. 2;'.000 ~. 4927 nr. 7.
wizyi kasy, za tępo wał suml1mi powierza- I~gató".
H~. 10,000 ~. 11125 nr. G, R. 4!l:i1 nr. nemi mn przez 030by prywatne. Po spraw2G, s. 10718 nr. 40.
dzenin ksiąg w. zy8tkie dokumenty okazały
()..;t.;llnie wiadolDo~ci handlowe.
Po rR. 8,000 s. 100!S8 nr. 2:1, s. 1C006 się w porządku, gotowizny za~ brakowalo
nr. 13, s. 18224 nr. 34, 9. 6751 nr. 27, s. 64,410 rubli. Anitow zo tal 31·esztowany.
10!)Oa nr. 40.
Moakwa, 13 msna. (Ag. p.). Zesłany
WarU.WI, 13"-0 mare&. \Vek,le króL tenn. na:
Po 1'8. !l,OOO s. 5793 nr. 12, s. 8752 nr, prze!l kilku laty na osiedlenie do guberni ll.r:I , (~ d.1 ł5.20 t.,t., 45.10, 27'/" 05 kup.; LoDd
yli
(J III.) n.13'1. 4f1., 9.11 , 12. 12 " , kop.; r ....
5, s. 14535 nr. 12; s. fi527 nr. 44, s. 4261 j eniscjskiej Kark, za wspóIndział w kraIL) 3665 4<1., 36.\1'/ .. 50 kup.; \V, '''.6 (8 d.l
m . -lO, s. 2700 Ul'. 20, s. 7783 nr, 3, Iler. dzieży z bankn paustwa 220,000 rubli, są- (lO
71,45 .'''; 4·', 1"~1 lik". Kr~l . .... I.k. dnie 89.75
1568:; nr. !l8.
dzony był dzi§ za ucieczkę z miejsca osie- sąd., 09. tiO, 65 Irnp., malo 88.80 iłd .; ,,'I, poiyezb
llOlyew wePu 1'9. 1,000 s. 313!! nr. 40, ~. 25 2 nr. dlenia I kaza.oy na.w rózg chło. ty i za- WJM.:h(lllni. U ew. 100.60 lld.;
""~lnlll • I K!17 roko 86.00 iqd.; 5·1. liny "",t&12, 8. 12740 nr. 18, ~. 10775 nr. 35, ser. liczenIe na lat trzy !lo ci~żkicb l'Obót.
"ue J. i6n l~k"je r 18r. ~f7.2(, Żtd., In &er. lit.. _"- 96.20
2454 lU'. 38, s. 14678 nr. 39, s. 8747 11\'.
Astrachań, 13 marca. (Ag. p.). Lody na ilłd..; 6"'. li~t1 zastawne Ul. WaJdA'" I 99.50 1~,
26, s. 19435 111'. 32, s. 9277 Dl'. 32, ser. Wołdze pod miastem l·OSZYły·
l I &6.25 i.ąll.. l1i '15,8,'; hol., IV 95 60 t~'I., V 9;;.60
18831 nr. 31" 1:3648 nr. 47, s. 16287 lir.
Londyn, 13 marca (Ag. p.). Bank all- i~oI., 95.50 kop., 00/. obligi UL Waruawy dat. 91.OU
it}d.,
90 60 kup.j 5·,.. listy zA6tawn8 m. wl&i lWU.
42, s. llil52 nr. 25, sel·. 15963 nr. 12, 8. glelski znl~ył dyskonto z 4 '/, 111\ 4·'•.
l 9G.OO 1!d., 11 M.au ż~., lI! !13.2J iąd., l V 92.r.o
5:107 nr. 3!j, s. 7222 nr. 35, 8.4445 Dr. 48,
Peszt, 13 marca (Ag. p.). Wczoraj po t.d. DI8k6U~.: 06rJiu !tOJwl Lon",,, 5 Par,. 3'1.,
s. 2803 nr. 27, s. 13708 nr. 37, s. 8794 południu ministeryulII podalo formalul) proś - \Vied.h 6'10. l'et... bnrg 6'1.. Wart.u kllllOun •
J,roU',.e. 5' ,,: lidty lA.8tawn8 liemiJkie 106.9. "'&.lU.
w'. 49.
bę o dymi yę i cesarz j ,~ przyjął.
1 i iI 21a 7, l,ooJzi lH.2, li"J lik .. id. 107.1, pniyPetersburg, l a marca. (Ag. Jf.). ( prostoBerlin, 13 mar"" (Ag. II.). .Hambnrgdr czka
~r'lUinwĄ l 79.2, li 231.5.
' w:l1lie llrz~dowe). W ~prawie nrzędnika' Nachrlcbten" dono~z"" że narady cesarza
P.t••• burg , 12 Dl&re&. W.klIl. ua l.on,l,u !lUO,
pocztowego Ponomarewa, obwinionego o z kanclerzem tyczyły się nie rozdziału obo- J1 li oży nka wJCChoduia. 100 1/" 111 (lo~.yrzk& wflcb~
kradzież, do której następnie przyzDał się wlązków urzędowych tegoż, lecz stosnnku dui.. IOOI/h 4.'/,'/. listy ZAiltAwne kredyt. zieul!'Jkie
Ha.OCI. ~t .:yft baliku rUAkiego dla haudlu z&gfa.uiczSkrypko, senat uwzględnił skargę kase.eyJ- rządn do nowego ~ejl1lu niemieckiego, po- uego
272.50, poteriJburalUego bAnkn d)'8kolltowe.;o
Dl} ł'ollomarewa I zgodnie li wnioskIem 0- działu materyałólV do narad sesyi wio en- ~.OO, bIlujm mir,lzyns.fOtlo,yeJ.:1) 5J9.OU, "e.rlll/;a.\V~
berprokuratol'l\, Jlostanowił cały przebieg nej i jesiennej, oraz · postawy konf~r~ncyi .kle~o haukIl ,Iy.k"ntowegn 2ltl.OO
BerJla, !4·go mnres.. R',ukhOt.V rn skie 'krAt.
sprawy, poczynając od o(hlanla pod sąd, i wskazówek dla jfj zajęć. Co do prawa
uchylić \U\ zasadzie 2 punktn § 1088 ll~l. 2 socyalistacb, dotychczas nic niewiado- 222.00, na d08t&Wę :tlt.OO, "ek",ló na. W",r:Ma.w~
221.70, O~ P.t .... hnrg kro 'l\! 1.15. U~ 1'.~rab1U)l,'
krym. i l)ol~cił izbie zwrócić akty sprawy mo. Kwestyę tll odroczono do czasu wyja- dl. 2 19.05, 11& J.o..I," król.. 20.41, DA J.onol,u M.
prokuratorowi, dla skierowania jej wedle śnienia sil) postawy PI'zyszlego sejmu, 0- 2<).26'/" DA \\'iell.iI 171 W, kupOUl <elu. a·li.10,
5','. liluy t&l:ttawn~ G6 50, 4."/t Hllty likwillacyjue
wskazanego przez pl'awo porządkl1; 1I'11io- twarcie kt6rego nastąpi 15 kwietnia ..
I,.ly«k& rUd.. ł'/•• 18.'11) r. 94.6'), 4'/• •
sek za§ prokuratora izby charkowskiPj co
Tyftia, Ił marca. (Bg p.'). Dziennik nNor 61.10,
1878 r. - .-, 6e/. reuta złotA 112.iO, 51/,. r. zŁ. z 1 8&ł
do wznowieuin sprawy senat pozos tawił Dal'" donosi o pogłosce, szerzącej się IV r. 105.75, ))oiycna. wR,hodui JI ew. 69.00, lU embez roztrząsania.
buchal'skiem chaństwie, że IV Afganistanie Iti 69.00, 0·/. li:i:ty z.Alta.W'ue ru.kie - . -, 5-'. lUr
Petersburg, 13 marca. (Ag. p.). Zllr7.ą- lI'ewnęlr6ne zamieszkI szersze przybierają źyezka pr.mw"•• ISlrl ruk .. 16ł.l0 . I..koi: • 1:lU6
dzający (Irogą z!\kasi'ijską geueral Anien- rozmiary. AbtlurJ'acłunan ściąć kazał kilka r . -.-, ailr.ye drogi sel. \'uLru""jjkD-wiethniddej
192.00, akoyo k.rOOlto .. e .rullfl.oki. 172.70, uels
kow, otrzyma! przedlużenie urlopu do Pe- osób ze swego najbliższego otoczenia, wie- wausa.wakiugo bs.ukn hl\l1tllo\fego - . - djdkontowrslJ\uga lIa u'zy mIesiące.
lu zaś illllych uciekło do Buchary, Persyi wego -.-, tlYHkouw uielllie..;k ieKo h uiut ł)AÓ SUn
Petersburg, 13 m!ll·ca. (A~. p.). Oglo- i Zakaspijsklego kraju. Mówią też, że 5·1. pry ... u..3'1"',·
oadyn, Ił marca. Poiyukll. rn ekR. z 1889 roku
azono NZW !lo zarządu WOjsk o odbyciu stron oicy lszaka-chaua gromadzą się w Bn- fi lew_
94'/,. tlIł-lo K.olll!Ol~ &ll~it-hłkie 97 t/,.
w roku liieiącym i przyszlym na pUllktach chal'ze IV pobliżu granicy Afganistanu.
WarIlawa, 13 waroa.. Targ Ul. pl:wu \VitkowMikołajów, 14 mal·ca. (Ag. p.). Dzili w 8kiego. Pdzeuic;ł\. Vln . onI. -, 1111trn. i dubn. - zbornych czterotygounlowych <lwiczefl powolailc6w pospolitego ru zeu ia, oraz czaso- nocy nlldplyll ęło tu pierwsze w r. b. pięć -, biał. 6iO-6ł2'/" wyboro.. & - - - , syto
- - 505, srednle - - - , wl\llli .....e
we tychiII dotycząc" przepisy, z tą tyłko zagraniczuych parowców. żegluga zupcł -wyborowe
,jęczu ień 2 j 1\-0 ut}tl. 450-000, o\vieiJ 300od poprzednich różnicą, że powolarlcy w nie się rozpoczęla .
34.0, g rykI\. - - - , rzellik łetui - J &lIoo",y r. b. liie będą zaopatrywani w pogony i
Paryż , 14 marca. (Ag. p.). 1t[illisterynm -, rzepAk 'AluS zim. - - - , groch polny 800 czal,ki, lecz otrzymują znaki pospolitego 'l'irarda podalo się do dymisyi. Utworze- 900, cukrowy - - -, (&801a - - - za. korz.ec,
'-Szt. jaglanl\ - - - , olej rzepAkowy - - - ,
ruszenia <lo naszycia na ich własnych nie Dowego gabinetu powiel'zoue będzie kluiany
- - - 1& pod.
czapkach.
prawIlopodobnie Freycinet'owi.
Dowieziono pszenicy 500, sytA łO , jęc.zmie ui e.
Londyn, 14 marca. (Ag. p.). .Ag. Reu- 100, OwJa 60, J(rrn!hU polnego - k ore,.
Petersburg, 13 mal·ca. (Ag. p.). .Now.
Waroza ... , 13 marca. Oko .. i~ 78'" z akeyz\
wremia" donosi, Źli minister komunikacyj tem" donosi, że w izbie gmin toczyły się
po k. 9"t"q. SIO,uu"k gorD & 110 .. i&dr. l00-a07 '/•.
JlO otwarciu żeglugi zwiedzi główne 11'0- narady o budżecie ministeryum woj ny. Hurt
.• k ad. za ,.i .. lro kop. 8,3'-826', za gArD. 2G8
dne drogi.
Staohoppe objdnil, że pierwsza linia obron- -269 ..... "ynki za. wiadro kop. 835'-8387 • za. g&luiee
Petersburg, 13 llltll'ca. (Ag. p.). • Nowo- na Anglii skład ać się będzIe przewatnIe, 272-27~ ko~. (z 11od. us wy.c. 2'/,).
sti" utrzym ują, ża projekt zniesienia sta- a uawet prawie wylączuie z wojsk reguBarIlo , 14 marca. PnenitU\. 180 - 100 nl\ k-wiec.
łych czlonków zarządów gnberniaLu)'cb do Isrnych, IJewna tylko bowi em liczba bata- maj 194.25. u. Wf1.e •. plLid1.. 18U;. 7.1'''' 167-
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Chcąc pod każdym wzo-Iędem zadowolnić Sza.uowną Pn- iP
bJiczuo~ć, zaraz po otwarci~ cukierni zająłeuI się, między in- .:

...> Ilemi, wyszukaniem dobrej wody IUl. herbatę. Po licznych pr?- ~
tlI-. baclJ prukouałem się, że uajlepszej \l'ody Hil herhatę dostarczają
ilród.tlL , •. Ja"I". lIlil8ć,hll (Waldscblós cbeo), ~kąd też
CI: codziennie wodę sprowadzam.
,
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e

·I

mO'~'F~ei

Cukiernia
cSTEFANi" ciastka
..
.
które były tak rozpowszechnione ua. wystawie paryskl,ej.
Rozpocząłem już wypiek Baullkucbeo6w, które sprzedaję po
.
60 kop. za. funt, i od 1'8. 3 za sztnkę.
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konces. przez Wys. c. k. ?\anuestlllctwo galiCyjskIe
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stratu i

~Obry-:'

z.me~:lo.wą plitą ~r

w
stanie
talHO do sprzedama. Wladomo§ć~"
w domu Cb. ~. Wiślickiego (Piotrkowska) II piętrO.
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YTepJIHa
KBBTaHuiJI
0

Nt 9.265,34 , BUAa.Ułła. Jfo,.\sBe:aolO

komłortem urząd~one, Xor'y~arze

8

l

~ J'l'ospekty l~n żą-do.~lI.o przesyła Slę.

~ zak.ł~du.

B

Ust oych wYJ Mmen mlzlela. nQ. mteJ-

_

~~22~

8iarplłlń 1fneued 6','1 ceu .., na.
c...... na ....e.oi.6 pudlienuk 5"/.. n.

D.&

Nsw·York, 13-go man:a. H&".ID& U'/,.. w~. Or
lo&o'e 10"/...
N•• · Y•• k, 13 m&n:&.
KĄ'YA (Poir· Rio) 20.50
Kawa FaiJ'..Rio !i 7 lo" ordiltArl

na ....j 11.8"2.

UA.

muzec I .0;

TELEGR11Y Gl E.LO OWE,
Giełda Warszawska.
:!;tduo • ko6cem giełd,

Za •• kal. kr óUt.ter.I., wI
na Berlin za 100 Inr.
aa Lond)'l1 .. I Ł..
DO Paryi u 100 tr.
na Wied.6 K& 100 O.
Z. p.pl.ry pa4.lwlwe.
Liotl Iikwid""1ioe l(r. Pol. .
H.UBk \

I)OŻ1uka

"8chOtloiA .
• '.J. JWi.zieJO.
...e..u.
.
SerIi I .
fJJly
r.18~7

.IA.fJt.

n
'0
_
V.
Li.t, .... t .... W.TU. Ser. l .
n"
.~~,
V.
Li"1 UIIt. Ul. ł.o<I si SerIi I .
_
.,
"
"
H.
""
n
n lU.

Giełda Berll6ska.
I1llIkio .&ras • ,

Bt.IlImoŁ,

D' dó.taw.
O,ll<ó.W pr,w.Łne .
"

n

łG.tO

~;.30

36.55

! 77.50
:i6.6:i

9,13'/,

77.45

89.75
1110.60

9.16

89.!!O
l1J075
h:l.16
97.<\.

8360

97.21'
00.20

9636

99~0

9950
;96 25

~560
96~0

96.-

91..-

!9ł.25

93.25

93.50

Z dnia 14

2-ć.!.- 2'21.75
2'.12.- ~215O

3'i,'/, , 3'1,'1.

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI.
.. dnIU 13 ł(Area :
Ketollcy : dzieai do lat lfi.tlI .m....lo 6, w tej
liczbie cblopcOwj2. dzi . ..... t 4, doruoł,ch 6
Z••rll

" taj liczbie m~iez1ln 2, kobiet 4, a m.i&J:lo"icie~
WrJ.nty Bednarek, lat 70, K&cper S...ugiel.ki l.t
64, Tokla łlikinkA, lat 63, Leopold Wencol, 1•• 66,

~~:.nn. S~ek.

Magdalena S~e.kow.ka,
lat Hi-to - o 18, w ~
ic.bi. chiolIW" 2, .we""tt 6, doroBlich 1
E"'.Ułlłoy:

lat

~l,

d~; ...i do

w tej liczbie m~ic&1Sn l, kobiet a, a mia.no"ieie~
H.....yk Knru .. ag, Jat 36, Bor.mił LeidJof, Jat 79,
aenryka AmAlia Scharnik z KinOw. lat ł6.

LISTA PRZYJEZDNYCH
Graad H.t.,. c, Eiler z DU..eldorfu, K. Weber.
!losk..." A. C.hn s Lipska. nertels z Ryg~ P. Fecllt
• B.rlina,

M

IES:t;KANIE, zaraz
do wynajęcia pl'zy familii dla
kobiety, ulica Zacbodnia ]W 38
dom pani Ga.iilich, stróż wskaże.
487

Oranżerya
do sprzedania, murowaua, oszklona
z dwoma przedziałami z kompletnem urządzeniem, oraz Altaną. ogro·
dowa do zabrania. Ulica Srednia
483-6-1
Nr. 43 nowy

461.3-1
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papierosy, a mianowicie:

Samson, Mursal, rs. I za 100 szt.

"

10 stz. 6 kop'l 5 szt. 3 kop, i
KupiecIde, 10 szt. fi lwp" 5 szt, 3 kop.
oraz wyborowe Tytonie od 21's. do
r8, 8 za funt.
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NOWO OTWORZONA

FABRYKA TABACZNA

KOlITOpOlO Poeillc •• '" OOIll""B••• puouJt;x 1\ Tpa.onopTnpoBaRiR X'IAeJ!, Ha Ił
2 BJU •• a lIauy""TypBa.o Toaapa ••
COIl" 17 II 31 9 •• O'lUpaBl:6HR.w.U. n
r e.prieBC'.., ua nllK lIPO.l·UBHTeu ERB- ...
n·llla. OdHa.eunu r.BRUOI\U. c...nereS "1

BC.t't;tCTUi e

chorych. Slara."a opieka, w8Ztlkle wygody zapewIIOGe. Wszelkie ką piele w lIlie).cu. Cen, wraz z opieką (ekarlk. I zupelnem otrzymaniem,
aplek, i kosztami opatrunków chir.rr·, od 4 ~Ir . . d.o 7 z!r. na d~b~.

I

H
H

Ooho rób za,ailiwych I u"!Y8łowych. Pokoje dl" choryc~ naJeiyeie wenty- O--- . iIO;~flIIHCliOl\"
"
obszerne, z
schody ZJmt) opaTOBlpOOTnpu..:reu ...
Olowo.ne.
Inne. Czytelni •. 08obn.a sat:' operacYJna. W leCI. og:r6d Ipacerowy dl~
Co,Gepa o nOTep1l AyOnxa.. "aulAooA l"
nH. wszelkiego rodzaju choroby, wykonamI\. operaoYJ Jtp., z wykluczenlolłl

b;,:,;.6'/"

K I' ki
dzi l'Illł , pow.
a 1S , na
imi~ J uljal1ny Kijali"skiej .
l ł:~ktawkY znala~c~ !'aczy
z ozy~ a owe IV u e.lszym
l1tagis:tl~·a:C:::ie::..._ _3:2:3:.-::..:1_~~,:,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- - - ....,o'l·tepi-n
Tz::z:::::z-:rz:rz~~s::z::~<~,*;~

r. lIOAS., 25 HeBp", 1890 .o.....

PrzyjlD~J~ chorycb oboJeJ )!łCl

c.er. lipiee 6'1" ""b,WCY, n~ lipiec lorp. 13"/..

nAbywcy.

PP. GRllIAULT i K", Aptekarzy w Paryżu .
~nyrądsoDe wyłącznie z liści peruwiańskiej rośliny Mc/ir.().
azprycowauie to zasłużylo sobie 'IIi' przeci~~ lat kilku na pa'lli'azeehne wzi~ie. Leesy w bardzo krótkim czasie najuporcsywni ruiqczki.
W F.rypu, 8, uliDa Vi",'e_ • ID gł&wn,.h apteka.h.

g-:: n~r~!~!D!\~~},~;t~\~G!a ~~~~e~~i~!I~.d~~gd w~~a!~ OlHl\i~;~~IOI~:~~~e~~:iiH~:::·aKnowoczesnfj hlgieDy stawianym budynkU.

na

'D-

O~~:!~T::~~~~~ :".~,~~.ynolla8YTaro

D-ra Jana GWlazdomorsktego

"1wOz 1000 NL }(oeuo. 1Cld4hug &łIleryk.fulu;
manee kwiecie6. 6'łłł uab)"wel, na k"ieeieA maj
6'/", naby.ey, na. maj cxerwl8C 6'/.. nab,wey

SZPRYCOWANIE IATICO
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175, "" kwiee. mĄj 169.60, na es. lip. 166.00.
Hlne, 1ł 1I1&n:&. Kawa lfooJ a.enge SAab..
na muzee 112.i5, :uL Dl&j 113.00, ll&. wrzu 112..2.5.
tal ••
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ZGIERZA

pom oc i trud y w oka zani u osta tnie j
przysługi

.

~rzy . wyp row adze niu zwłok na miej sce wiec zneg o spoc
zynk u,
oraz Duchowieństwu, kole gom i wsz ystk im któr zy racz yli

~rz~ąc udział w smu tnym tym pbr,zędzie, s;kładamy naj sersze ;,B6g

zapłać".

Od RedakcvJ "Gazety · Warszawskiej."

w ciągu

KANCRLA~f A

kwartału n r. b. Gazeta Warszaw ska będzie wycho- )l. Aclwoka
ta PrzysIQgJ'cgo
<lzila. w t,)'lil a~l=aci.e., lecz dla uczynieni a zadosyć żądauiom
Ham hODor zs.w1rulomi ć Szanownych am&tor6lf ogrodnictw a, iż
pr~~umeratorów, będzMl.pogwięc~na., o ile można, najruięce · 81n·(IIQolll
CennikI na Drzewka owocowe I ozdobne, Szparagi 1 Truskawki
oraz i na Nasiona warzywno rolne i lnvi.tQ ..~ D& ZQk 1890 UtZ- _
11ueJSCOtlly"', społecznYIIl t eJrorwmU::::lIym.
t1
_
\]
•
JIIR.tllie wysyłam nil kaide ią.danie
Nie idzie jednak za tern, aby ua tej zmianie mial dzial polityczmieści się przy ulicy Cegielnianej
ny ucierpieć; bo chociaż dział ten pod względem rozciąglości
Jf'ryd eryk Bał'tlet
bp.dzie ,~~ 37, naprzeciw ko W-go Stl·engego.
trochę uszczuplony, co do swej warto~ci jednak' na
tem nie straci.
4:\1-12 -4 '
Zaklad Ogrodniczy
Na skutek bowiem zawiązania. stosnnków bezpośrednich z agencyam
i
489-1-1
Senatorska. 472 (35) w WaraZłowie.
zagranicz
nemi,
mamy
zapewnio
ue które
dostarcza nie uam
graficznych:: Berlina i lVieclnia,
wiadomości le/e, •
podawali
,
______________________
_tI
od tI\le~ramó~\: Agencyi ~ólnocnej,. . .
znają.cy się na uprawie bill·aków,
Nie mysllmy w~zak.ze o usumęclll listów naszych kO~Tesponflenznajdzie zaraz miejsce
Tahe la wyg" aoyc h
~~~in~w~a~~~~cfl ~~~~l:kó!z::~a~~~ Paryza, które sob16 WyrOb~~ ~iej 110d Łodzią· w Rudzie
452-3-1
w 2 (lniu ciągnienia 2 klasy 154 loteryi klasyczne j
Ponieważ Gazeta Warszaw ska j~t Jedyneln pismem lJOramUlm
)
.......
.Dnia 12 marc.'l. 1890 r.
przeto jej prenumer atorowie prowincyonąJni otrnmują naj wcześniej
Glówulejsze wygrane wy~liy następują ee: RB, 2,000 ua X~ 5652
sze wiadomości, gdyż j edynie nasze ~mo ~/lSt wysyłane ,z Warszawyrs.
uzdolnion
e
i
do
nauki,
llotl·zebne
1
000 na Xi 4316 rB. 600 na
pociągami dróg żelaznych, wychodzqcemi z mna albo w pocudnie.
do pracowni 'l'ekli .Melltzel, nlica r~. 150 ua. Xi1ii 54 1101 5118 X~ 7577 rs. 400 na N. 12490.' Po
6590 10972 13327 13785 15025 18703
Dla lIfJ:zynlania_ ciąglośc.i W)'padk6w lpoJityczn ych i zapobieze nia
Krótka ~r. 1344.
493-1217 38. Po rs. 60 na I\I1Ii 112f> 1672 1867 2062 2512 2816390
.emn, aby nawał 'rtJateryalu bieżącego nie skupiał się w jednym
23975
'nu4233 4760 5104 6221 8661 9007 9540 10039 11203 11233
nerze poświątecznym, będziemy wydawali pismo lak jaJ, dotychcza
s
11571 11706 13168 13591 14214 14227 15024 15120 16584 11406
w dni niedzieltUl, dzięki czemu czytelnik odbierając codziennie pismo
1ti646
posiadająca dobrą muzykę, języ17404 17691 18489 18756 19427 19976 21269 21384 22513.
codzienne, nie będzie doznawał lIrzerw w §/edzeniu rozwijlldących
się ki: francuski i niemiecki, posznkuje
..
~
rl!
.
43
wygrały
Nr.Nr.
'
wypadków p-olitycznych.
Dołożymy wszelKic sTarań, aby nll.Śz felieto1l pżywić, a. ;Z~chę- miejsca do dzieci od lat 10. Oferty
14115033613'155611740919320 11230'113MS H421116176r818919093jMÓ5121913
99 29 21 9'27504
ceni dobrem Pl'zyjęci,e,Dh jakiego Ilqzuała. 'Pou~jeść Klemensa J1II1IOSZy, \ ar~zaw& Z. K. ./'l·to Krzyska
33 70 46 25 16'.!32 1822619109 611 M
mieszkani
e
7.
489-1
'
1321628
·
355649 51
ta
4811325 51 38 33 31 30
pos r ali.my SU~ o nową pracę tego au t 01'11., któ
.
.
JOCZmem
• rą rO::1
53
65
24
y
Jesz95
7699
53
29 70 145Mjl63i3 U
97 t0614
99 17
00 70
cze 10 rJid4cym ~Iliesiq,cu.
5765',7708
85
6913HlO
60 16M1
6119"245
2()
Niniejszem podaje się do wia·
207170HO-l8~4 75 9W911W3 75 U6()J,
Wreszcie starać Si~ ~dziemy o ożywienie tUtSzego bezpłatneg
5318309 ti8
11 2l
o domości osób interesow anych, że
60
7 66 807821
tygodniowego flodatk,l' poa tytułem Korrelpo ndent Rolniczy, Handlowy
85 4813201
46
6ł
2319350
23
62
EMANUEL syn DAWIDA
93 70 73 e9' 54 87
i Przemys ł owy, l. ił o
ó1
52 23 14715 07 64
.
68
60
71
wsp praCOWnI. e t_Wił. w lUlD
3M 1850 i264
zapr 08J.l:<
.) 74 9596
1ll!my gron o
56
411~9
Z GZ Y;;}ł l
75
66
194
201&1'
2211~
nie tylko teoretycz nie wykształóony.cb, ale i praktytzn
3
78
655989
93
9661
83 611490316139 74
3i 20831 22"-41
rolników.
,
52 1904 ~3S9 OOlO,i958 981611
Cena prenumeraeyjDa: Rocznie rs, 12, półrocznie ych
13307
716832184
05
U
r8.
6,
62 56
.kw~ta.ł- byłYllełnomoc ' Naj\,yżejza405 554411 89 8082
nie 3
22 49 25 48 47
.
5019515 7_22300
491 l l
twier(Jzonego 'rOWłlt·zystwa
57200i 4,161061 8!)
•
I
" .
34
85
51 92 5
59 89 S·l
- 30
..L A. Q<' E BIllI!: "
5312139
5:)4 28'8112
5111649 651503516922185t7 93209:n 78
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,\y, St, Petersbur gu,
,'"
512"l02 47 9i 81
75
'f
17M
86
76
55
3lJ
19618
.
In··
35
22415
J
.
53 77 83 6249 8211
SUCHOTY, ASTMA
78 4013506 87 58 4419717 56 98
za. mesJ,le leme]1o eC!lma swo·
7:l.2ll29 97 16:109'1 58 9916 11855
381&143 60 49 ~5 6012"2677
icl!' mocodawców, uwolniony zo677'2517 613 2ł! 7l
U 119"-4
l e~zą 8 i Eł- Z.Q Ż y w aj 1\ o
G5 9i 73 60 2ti 86'2"2752
stal od pelnienia obowiązków
7lof w 3964H I8403100581201313629 I52 112 - 72 451
KAPSUŁKI GUYOTA
211261. 7.
pełnomocnika. pomieniolleg.o 'roG4126:l"l 52 19, 33
59
30
13719
23173lJl
99 48 79 22833
. ż '
,
851 ł·
57 ł9
10117 31 20 28 2118606 95 96 7U
wal'zys t Wlł.tz alInego .upowaz820 464709 618610
6312129 1 15374 31
351980021m1 8·J
nienia nadal korzystać nie jest
6a 276
3,; 65401 70 1031312249 80 15~20 471S130
81 7522903
mocen, gdyż takowe, jako le99929"M 42 U 8707
Kapsllłki te daJlnie'1' J..~ly czaNle i fllepregjemnd do połYkania ,
93
50
13828
7G
9G
37
20213271 2.
galnie 0(1 wolane nienl!ł na llrzy.
,. L.
10·l31 4148"14
uy
,
211f.ó449 12316 139!OI 78 17419 42 6'l '73 ' 62
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"ć
.
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.
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2., 444903 .6 w 1.0603
~I
4,615507 ru 49 7
sz o, zalnego z'tl:\czeDlI\.
95 U~
3 67 5 478~2
Na kdłl1ej 'Tiap.ttlce odbiły jest Pldpi! GIIJIlt.
12 83 70 2117552
591990321423,23036
472-31I,nt'erru.
6? 3OG2 OS 69 9ł
.Najdelikatniejny tol#ek ~Ii IIIWL. tli (aplIIIIlO " 6I1JO(ll la6212419 a
!l4 176ł2 6
34
421 66
G4 3110 5025 !Tl8!J.lO 10116
warta
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75
80 !!6 35 Gl"
2"2
33
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67
32
60
58
9"2
52 2423132
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Uwata6aa/ d)'llI',odpr .trz..II"'IIł"',.
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45
9112570
\121563417
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47
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94 68 '134 6820900-\ 10S28m126011410315908l7808 95 20017
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11033317 ~ 60 21
\y dob '>J
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11 14221
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621893+ 242167' !)3
" .,. ~,"'"
"
1,265 20 ł96906 4l)
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12737
821GOOI
68
40
G9 90.23300
sza\~y do IIIprzed an1"
1326 64 -213 IQ 7210954
we wszystkic h aptekacIa.
U366 21119U !r. 2020021727 5!/
393496 7917088 79 LlU'1312Só9 74 6218003 19001
Oferty pod "Sklad IIjJteCZllY" npra29
ł5 1 90
'53519 -41811" 91$8
57112931
68181lb
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911 1I~
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14651
75526 73l nl 70 W06
lG 67 GO, 11 ,2 3!
ul... ka 26 w Waruawle , 455·34,
40, l')
"I
23499
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Untery!llów Aptllcznych
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DZlENNlK ŁOD7JU

,. 60

Fabry kaRĘKAW ICZEKA Szefnera

w Łodzi przy ulicy Plotrkowtldej Nr. 254 (16), na. 8EZOM
LETNI zao p atrzy ła.. sw6j magazyn w na.j§wieł.ae

•

parasolki paryskIe, parasole, krawaty

ora.z różn. G"-Iu\ ~TER.Y~.
moźliwie nizkie.

Teatr

Łódzki.

B I L A N s
SI... Petersburskiego Towarzystwa Ubezpieczeń od Ognia i na Życie,

VIrrORIA.

załoionel(o w

W niedzielę d. 16 marca 1890 r.

BabIe i kopi.jlri

Operetka w 3 aktach, Ch. Cassmann~ muzyka H. Zympe·go.

Rachunek
Należnogć

poniedziałek,

dnia 24 marca
1890 r'lkn.

u

rÓŻnych

348,30255

bleiący:
łącznie

banków,

32.'ł ,98607

z proeent.aml

Rachullek papierów proceutowych :
Kapitał IV papłerach

WOIALNO -IISTRUIHITAUY

publicznych,

łącznie

.
Zadatki na obezpieczenia
~,698,454 471 Dywidenda
za rok 1889 (po rubli 30 na
Procenty na rok 1890

KONCERT

domu

RaeJlunek udzielonych

Maryi Krzyszkowskiej,

pożYł'zek:

.

RaclluDek agentów oraz Inuyt:b

ŚP1EW ACZKI,

Należnogć

1,826,650332,440 -

6680

llachou6k murek stemplowych:
W"rtog~ pozostałych

ulica Zawadzka, pl.c W-go Strenge

Patent lUn biur, §wiadectwa gildyjne dla urzędników,
agentów etc.

DZIŚ i CODZIEN_~IE

Odlożono

na

wypłaty

n

n

n

6,34126

WIBLKrH PRZEDSTAWIENIB

.

~60,OOO-

73416,11720
.

3,0~,82397

.

2R,19592
12,82033

ogn.lowy~h
"życiowych

strat

10a,709 04
96,100-

Ratbuuek towarzystw I wierzycieli:

Odłożono

na nregulowanie.

Rachunek kasy zapomogi I
Pozostałogć

rok 1890:

113

.

akcyę)

Rachunek nleoregolowanycb strat ognlowydl
I życl()wycll:

10 05

marek stemplowych .

Raeltunek wydatliów

100,000 446,107 Ol
310,44640
2,S.9,21317
28,61'57
29,11822
1,47711

.

Pozostaje do zaplacenia podatku skarbowego.
"
n
"
" o d docholiów .

72,28167
17,000-

2,400,000-

Raellunek ptdatko skarbowep 1 Id lIocllollów:

dłużników:

n nich

z łaskawym współudziałem amatorów, artystów i ch6ru męskiego.
Rachunek rucbomogcl:
Początek o godz 8.
WarlA; ć rochomoQci w biurze centralnem i filiach
~ Bilety n abywać można w księ
Rachunek' papierów stemplow)'eh:
garni P. Fiszera.
484-5-1
W arto~ć pozostałych papierów stemplowych

CYRK

.

Niepodniesiona dywidenda z lat poprzednich
.
..•
Gratyflkacya dla d,Yrektorów
Raełlulek gro, a80eyacyJlycll:
Kapitał powstały z wkł&dów wraz z procentami

&00,000-

Na zastaw papierów procentowych
Na zastaw poli życiowych

.

życiowe

z prQcentami

Racbunek domu Towarzystwa:
Wartośtl

Houcke et Gauel'el

Buble i kopiejki
K&pitał zakła.dowy (12,000 akcyj po mbli 200).
Kapitał zasooowy
.
.
• .
.
.
Kapitał zasobowy n& wypadki nieprzewidziane .
.
.
.
.
Rezerw& składek ogniowych
.
.
.
.
Rezerwa składek życiowych
Kapitał zasobowy na pokrycie strat życiowych .

Rachunek kasy:
Gotowizna po dzled l-go stycznia 1890 roku

Victoria.

I

r. ł86@1f.

po d.leń l-l(O Stycznia 1890 rOKu.

FAHINELLI

W

Z czem poleca sil} >czanownej Publiczno§ei. Ceny
466-5-1

.

.

137,3ł6

oszczędnośt:i

dzień

1 stycznia 1890 roku
SUUl

pruellodllcll:

9

dla

urzędników:

po

RaebuDek

Odłożono

.

155,59021
r

11,211 92

10,124,631 77

10,124,63177

z nowym programem.
P...ttek o gad •.
Diedliel~

W

a wiocaon"m.

RACHUNEK ZYSKOW

U- dwa przedstawienia
l... o 4~ -

2-e o a-ej ..i.czorom.
44G-l

a)

OSTATNI

kurs

b)

tańca

w tym sezonie rozpoczynam w niedzielę, •. 23 .area r. II.
a)

południu.

Zgłoszenia przyjmuję codziennie
od 12 do 4 po południu, ul. Dzika
:Ni 516.

O O C H Ó O:

dziale ubezpieczeń ogniowych:
Rezerwa premij z rokn 1888
PobranIl premia w roku 1889
w dziale ubezpieczeń życIowych;
Rezerwa premij z roko 1888
.
.
.
.
Pobrana premia za rok 1889, lącznie z procentami
Procent od papierów publicznych I pożyczek
.
Dochody z domu Towarzystwa.

I gimnastyki.
482-4-1

Obwieszczenie.
Dyrekeya TOll'arzyshl's KredytQ1I'egu
todzl.
W zastosowaniu się do § 22 ustawy, podaje do powszechnej wiadoIII.

pod N.i 581 i 582, przy ulicy Piotrkowskiej położone, własne Józefa
Gampe, to jest; pożyczki odnowiollej rs. 8,000 i dodatkowej z prze·
szacowania rs: 17,000.
Wszelkie zarzuty przeciwko udzielenin zażądanych pożyczek Stowa.rzyszeni zechcą przedstawić Dyrekcyi w przeciągu dui 14 od daty
wydrukowania niniejszego obwieszczenia.
Łódź, d. 3 (15) lIIarca 1890 1'.
Za Prezesa Dyrektor; H. Konatadt.
Dyrektor Bium: A. Rosicki
492-1

'Kurator, Adwokat Pnyaięgly

.&ntoo1 Kurman,
464-1

(Karmelicka 4.)

rob. 2,561,058 kop. 50
rob.
866,474 kop. 15
rnb.
:ą16,524 kop. 07
rob.
29,398 kop. 15
rub. 5,a:l3,727 kop. 73

J

R O Z C H Ó O:

w dziale

.
etc.
.
.

rub.
rub.
rub.
rub.

558,036
237,634
469,384
310,446

kop.
kop.
kop.
kop.

99
41
33
40 mb. 1,575,502 kop. 13

kop.
kop.
kop.
kop.
kop.
kop.

81
09
I
73
34
17 rub. 3,320,881 kop. 14
rub.
15,117 kop. 20
rub.
12,820 kop. 33
Zysk w ~'oku 1889 .

rub. 4,92',320 kop. 80
tub.
399,306 kop. 93

z t,eM'o potr"ca ;8Ię:
l·ub.
360,000 kop. a rachunek dywidendy
.
.
.
.
.
.
.
.
rub .
31,436 kop. 59
Na raohunek kapitału zlIsobowego na nieprzewidzillne wydatki .
rnb.
7,970 kop. 34 rub.
399,406 kop. 92
Na zlIpomogi l oszczędności (lla urzędników
1\'a o r y l ( l n l \ l e p o d p l . a n o :
Buchalter: S. Bellajew.
Dyrektorowie: A. Gerngros8.
Ka.qyer; E. Kabiach.
K. Rakuza-Suazczewskl.
T. Stomma.
W. Berg.
L,f Kremerl.

mości, iż zażądane zostały pożycz
ki na nierucholllo§ći;

Kurator Maaay Upad/ości
M08zkavelMaurycegoSzmulewicza
na zasadzie 47~,. 471 i 47ll art.
K. H. wzywa Dl?le)Szym. i\fosz~a
vel Maurycego SZDlulewJCza, U1ewiadomego z miejsca pobytu aże·
by tenże w ciągu dni 3 od daty
wydrukowania niniejszego wezwauia, przedstawi! niż~j podpisane
mu Kuratorowi bilans swojej upadlości, jak r(/lvnież weksle, kSiąŻki
i papiery i dał. o.bjll§nienia co do
przyczyn upadłoscl,-pod skutkllmi
prawił. Warszawa 23/7 lut. 1890 r.

ubezpieczeń ogniowych;
Zapłacono za reasekuracyę.
.
Wy~tki na administracyę, prowizyę
WyPłacono za straty o~niowe
.

rob.
316,119 kop. 84
mb. 1,334,153 kop. 02

Rezel'wa premij
.
.
.
.
b) w dziale ubezpieczeń życiowych:
Zapłacono za reasekuracyę.
.
.
rub.
11,833
Wydatki na reasekuracyę, prowizyę etc. rob.
115,511
Wypłacono na straty życiowe
.
.
rub.
276,350
l'ub.
32,977
Wyplacono kapita1ów. posagó~ i reut
Zapłacono za wykup p o l i s , .
rub.
34,995
Rezel'w" premij
I'ub. 2,849,213
e) Gratyfikacya dla dyrektorów według § 28 UMtawy
tJ) Podatek 3·/. od dochodów
.
.
.
.
.

Adolf Lipińsld
tańców

STRAT

IV

Gf;",;,.a.tyktl, __
dla doroslych odbywać się będzie
wieczorem - dla dzieci za§, w poniedziałki, ś rody i soboty o 5 po

Nauczyciel

l

od dni" 1 lityczni" 1889 r. do dnia t stycznia l!iDO roku.

i , ..i~t&

Jeneralna Agentura na Królestwo Polskie
w War8z.",,' le. Zielony Plac Nr. 13

Biuro Inspektora St. Petersburskiego

Zarządzający:

Towa~zystwa Ubezpieczeń

mie§ci się przy ulicy Piotrkowskie' Nr. lU.

-d

,t
T. Marynowaki.

l JMBRZYCZKA w

Otwarte od godz. 10 do 12 i od 3 do 6.

Łodzi
459-1

~Z~Z"""'Z-Z"+~ Z ~
~
..JA - ~~ _ ':A. -~l~~s:s:s=--~s~
H~.
Z dniem I (13) marca r. b.
. • ~~
•
~ otwieram. W ",odzl. na rogu ulic: Piotrkowskiej i
..
:n:ateryały na obran"'a lOęU,Je
•
8\1'. HenedyJita, w domu Rosenblatta
8 " I
" Satkl..,
W'r I ... -,.
tl"
•
zew otowe lOa erJ:8-Ay lIa _a SerlOan e
•
6pl"l;ed(l~
• ~
(Jz"rul\ ~atloa ł Br~8toll
. •.
..
~
ł
tł·
~1l~zlOlry CZRr~e i kolorowe Jak tówmez kl>M~ Jorowe matel:yaly w dese!llach na na suknie dalOl!lkle
~ ..
. .j
.
poślaąa w duzym wyborze l polec II\! GjlIJac!l hardz9 pl:ZYStępnyc)J.
.
7. zakladów wylobow lrull\lychjJcłaoloCho"'skle~oTo.... .
T
• warzY8~wa A kcyjnel(o w 'VIelikoje pod JR- • ~
~.
•.
'
_
I:
rosławJelO.
~
Poludruowa 27 nowy
460-3-3
JIIAJ.
..~
vis-a-vis slelado drzewa. I!ana Salomonowieza.

:on=--

r.

I

j

HH

. t na l. b'19l'lzny s o owej H

H p O

lHL.
;.
~

~

Wydawca Steł-an KOlButh. -

-

BBAVEB.

460--8-3 ol..
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Redaktor Bol..ław Knlcbowl.llckr

-

-
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AOiBOlleHO l{eHB}'polll

r:M

M
H

W WAGNER
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2 M.pTa 1890 r.

-

W drukarni "Dziennika ŁódzkIego".

