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łalicu zarnię,

3) łopaeiarnię, 4) wYI'ub DII'!lna~cie własnych koni służy do prze., gi w ~ czasie choroby, oraz na pogrzeby.
akcesoryj dla dróg żelaznych, 5) warszta- w ożenia gotowych towarów, Fabryka ["'ócz Obl'ut l"oczny do 1,200 rb.
,lo em.r tury s.kretarz ma,istrotu \ ty m~cbaniczn e z kużuiami i pnisami dll\ głównEgo mechanika zatrudni ... 4 majstrów
'l'ow~lI'zy two utrzymuje oclll'onkę na
U l '
16';J~~~~. Józef K~.yjam.kj, otrzymał "" a~.- fabry~acyi: śrub, muter, nitów, ~ęści ko- oraz ~ied.miu nadzorców, kCJntrolerów i ma- l50 dzieci, oraJ: slwalnip, dla dziewczl!t,
let:Ją gorliw.. słutbę ..ądoWł o rd er ów. Ilłodll' walsklch, potrzeb dróg żelaznyc~ I telegra- l gaz)"nlerow.
].:Gsztem 2,000 rs.
mieua ki "'y ly.ej.
. . .
. d d
fów, oraz wyrobów mechanicznych drobMateryały surowe pochodzI} przeważnie
Oprócz tego, utworzono z funrłuszólY to·
DBueb.lter~
P!otr;o.w:~"to:!;o~:,w~~~O~.ki: bnych więcej skomplikowanych. Po~iada z fabryk kmjowych, o ile takowe są w W3.I'zy~twa kasę wspal'ć dla robotnik6lf,
g
"Oe ,,:;.;' :;b~alnegO D' miejsc•• oJ jego prze· nadto laboratol-ya dp gallvanizł)\\"ilnia, cyu- możności od(lowie.lzieć zapotrzebowaniom: \I'
razie nie zczęśliwycu wypadkólY. 'l'o~i ..r.DO s.kr. kol. molar~iego, naezelnika wyd,i.· kOlYania i cynowania drutu, oraz wyl'ob u I tak np. żelazo i stal nabywa się w hucie warzystwo zamieloza urządzić kllSę emel"Jlu izby sk.arbowej.
..~.
I
koperwasu żelazuego z odpadków labry- Bankow~j, w Milowicach, Pu.zkinie, Bodu- talną dla urzędników.
Nauczyc.e1em ~zkoły gromneJ .w • legob" e, pow. kacyi W I)ierw$z\'m
dziale • hUr"k'l
pro- chowie tw'\lcowni
Koszyki
Zel/lzo zlewne
Tadeus"~ Zaleski •
b~dzińs)dego, m I a n o w a n o Piotra Ur ua, w y · :
.J
oJ
'
.
•
ehowańc. .....weraki.lr0 •• minarJOm Dauezyciel- dukuJe drnt telegl'aficzny I telefonowy I pmlłowe \I' po tacl dmtu od 5 do 1201111.
kiego. .
. . . . . . zwyczajny i cynkowany, drut halldlow
grubości, omz rozmaite gdtuuki żelaz ...
NauczycIel. "koły ~lD.nOJ ... łilegowle, Stalli' do Nr. 33 grubo zwycziljny, galwanizowlI- zwyczajuego i fasonowego, blachy talowej
sJ:awa .W~rnera.'p rze.Dle aloD~Datakąs.mąposadę ny' eynowau\- i cynkowany sl.rężyn\· me- i t. Ol. zużywaJ'~ i. IV ilo~ci 011 400 uo
do WSI M.iel6UD powiatu łódzklego.
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UwolnioDo na wlaloe żądani. od obowitzkó" błowe galwamzowane I t. )l.; prócz tego 500 tys. vu.1. rocznie. Gatuukl II nas 1118
DROGI ŻELAZNE.
nauczyci.la sskoły gminnej vr Z.r,bic~ pow. ezę- gwoździe rh'ulowe okrągłe i kw adratowe, wyrabiane prowadzają si~ z r"bl'yk szlązX ~lillisteryum komunikacyj, zgodnie z
budowlane, do tektury, do kzcinowania, kich, westfal skich i belgijskich.
)lrośbll właścicieli kopalń i zakładów me.webow.kiego, Waw..yńca Strum.flslriego.
szklarskie, tapicerskie, sztyfty do butów
Produkcya fabl'yczua wynosi:
talul"I~icznycu jekaterynoslawskich, wydalo
i t. p.
al drutn i gwoździ ] 20-180 tys. pud.
w tych dniach pozwolenie na bud o w ę
Towarzystwo zakladów metalowych W dziale dl"Ugim przeważnie: łalicuchy u) ło~at s~alowycu 25- 3~
d 1'0 g i d oj a z d o w ej od kolei jekatekońskie, krowie, psie, pociągowe najt·ozc) lallcnohol\o.
12- ła
ryniliskiej, wzdłnż linii kopalli krzyworosB. Hantke w Warszawie.
majtszych wymiarów, oraz lańcuchy wind) ś rub ~uter ttp. 100-150
kich Z tym warunkiem, aby właściciele zado we i okrętol.e
ej wyrobow mech. 70-100
"
kładów metalurgicznycb dostarczyli tymW 1865 roku Wilhelm Hegenscheidt z
W dziale trzecim: łopaty stalowe sześćRazem rocznie aa2-415 tys. pud.
czasowemu zarządowi dróg skal'bowyclt
Gliwic założyłl IV Warszawie fAbrykę dzie ięciu rozOlllitych typów i rozmiarów.
f~ra zbytu towllniw towal'zystwa B. potrzebnej do budowy odnogi rzeezonej
gwoździ drutowych i akcesoryj kolejowyeh
W dziale czwal·tym: akcesorya dla dróg Hantke jest nacler otls7.erną: Wal'szawa i i\o§ci szyn i innych przyborów kolejowych
i prowadził ją przez dwa lata, po uplywie żelaznych , a mianowicie haki (lo szyn i Króle two, Litwa. \VołYli, Ukraina, caly ze stopniową spłatą (\łngu z przyszłych
których nabyl ją p. B. Hautke i znacznie śruby do połączeli wszelkicb używanych "uszar esarstwa do KazlInia, kraj zakall- dochodów czystych odnogi.
powiększył. W 1880 roku fabrykę, znisz- w palistwie typów. W dziale piątym: śm- klIski i Azya środkowa . IV tym celu toX IV ministeryum komunikacyj, z ndziaczoną przez pożar, z gruntu odbudowano, by, mutry, nity specyalnej fabrykacyi z warzystwo posiada biura wlasne w War- łem przedstawicieli ministeryum skarbu i
według lIowocze llych wymagań pr7.emy- żelaza ciągnionego na zimno-wszelkich s7.awie i Jekatel'yno lawiu i agp.ntury: w kontroli państwowej, rozpatrywane byly
sIu. W roku 1883 ntwoJ"Zyło się towa· k ztałtów i wymiarów. IV dziale szóstym: Wilnie-:\L 1. Beskin, w Kijowie-I. D'I- oszacowania budowy drugich torów n ..
rzystwo akcyjne z kapitałem zakładowym Il rz ybory dla dróg żelaznych, jako to: bu- browski, IV Moskwie-K. Grether i L. Ro- tych otldzialacl1 d róg południowo·za
J'S. 500,000, które do clIwili obecnej eks- foty, łączniki, łańcnchy, ZWrotnice, d.l"ezy- ~łensky, tv Udesle-.c. Altdorfer, w' Rostob <rd n i c h, gdZie jeszcze taltowych niema.
płoatuje 1"Zeczonl} fabrykę· Pr6cz tego o- ny i wagolletki; n/lrzędzia al"ogowe, oraz wie nad. Don.-S. Altclol"fel', w Batumie- Oszacowania te oddano do rozpatrzenia
becnie fabl'yka po~iada filię IV Jekatery- wszelkie wyroby mechaniczne podobnego BI". Goldlnst, w Baku-cisami, IV Tym- oddzielnej komi8Yi. Roboty około bmlowy
Ilosławiu nad Dnieprem, przy dl'odze że- rodzaju.
sie-Ekelbirth. 'l'o warzy, to'o wytrzymuje torów wykoliczone będą jeszcze w roku
laznej j~katerynhiskięj.
Trzysta lUlIszyn autolIlatycznych (ma- skut~cZllie nader silną konkurencyę ana. bieżącym. Ogólny koszt tych robót wyFabryka pomszana jest wylącznie silą chines-ouLils) i kilkadziesiąt ognisk, slużą logicznych fauryk w Peter burgu, Moskwie, niesie do 9·ciu milionów rubli. Do udziapAry. 'l'rzy maszyny parowe o sile zbioro- do fabrykacyi najrozmajtszych al·l.ykułów Kowni~. Libawie, Lanlwarowie, Rydze i łn w komisyi z Kijowa wyjecbali do Pewej 200 koni, ustawione w odpowiednieh metalicznych. Nowozałożona IV roku bie. innych miejscowo~ciach.
tersbul'ga: inspektol' dróg południowo-za
oddziałacli fabryki, wprawiane są IV ruch zącym fabryka w Jekaterynoslawiu IJosiaFabryka po iada stałego lekal'za i fel- chodnie~, inżyniel' Wasiljew i naczelnik
zapomocą pary wytwl\l'zanej w centralnej da teżsame oddzialy i ,przeznaczona jest czel·a. Pomoc lekarska i apteka udziela oddzialu tecunicznego, inżyuier AbraIJamgrupie kotlów, z których dwa I'urnlle sy- do obsfugi południa Rosyi, Kaukazu i Azyi się pracującym bezplatnie, wylącznie n3 son.
stemu De-< ayer'a, dwa Z8M cyliudryczne. środkowej, _ używając matel'yalów suro· koszt towarzystwa, co ezyni rocznie do
X Do rozpatrzenia rządu wniesiono poJako opal zużywany jest węgiel krajowy wycb z nowowzuiesionych but żelaznycu i 3,000 rb.
danie charkowskiego zjazdu górników o
różnycb gatmlków w i\o§ci 175 tysięcy węgla donieckiego.
Fabryka utrzymuje kasę oszcz~dJlo~ci naj~llieszniej zą b u d o w ę o d n o g i saksapudów, pewna ilość węgla zagranicznego.
'l'owarzystwo zaktarlów m etalo wyc~ za- dla robotników ze znacznem obrotem rocz- galiskiej dl'Ogi żelaznej jekaterynińskiej.
70 tys. pud. koksa i 1,200 pud. węgla tl-uduia przeszło 400 pracowników, stałych, nym.
HA.'IDEL.
po większej części rzemieślników-specYllRobotnicy ott-zymują, ze kładek dobl·o·
X Po dłogiej ciszy ożywił się wreszcie
tlt-zewnego.
Fabryka dzieli się n~ kilka specyalnych listów, oraz stosowną do bieżących po- wolnycb od zarobku, ka ę bl'aterską na popyt na zboże na targach tutejszych.
'czę§ci: )0 drucilll'nię z gwoidziamilł, ~) trzeb ilość pomocników i najemnik6w. wlasny wzajemny ui.ytek t. j. u.. zapomo- Spl'zedano wczoraj na st.\cyi towarowej:
ROZPORZ.~UZESl!

RZ-iUOWI!,

l

C

•

zDZIEDZINY PRZHIYSŁU i HANDLU,

I

- j katolikami, aby~powstrzymać ~ gwałto-wily także, ",hrew swym Z\vyczlljom, gOrąCZko.j my się porozumieli:--CflCe pan, abyśmy
upadek cesal'stwa, jaki przewidywał. I niech wać.
nie iuterweuiowali? Jeżeli jestellmy Zll zasię Rougon strze-2e, gdyż .Nadzieja" mol;e
- Mówi pan, jak lłzienniki opozycyjne, sadą narodowości, to jakiem jJl"&wem bę
wznowić swą kIImpanię na korzyść Rzymu. nie pragni.e pan prZecież, aby .Kadzi~ja" dziemy się mieszali do Spl'I\1I' Włoch i
Huret i Jantrou słucuali go, zdumieni jJl'zeszla rIo obozu. lecle'a" i innych ga· Niemiec?.. Czy pan sobie życzy, abyśmy
PIENIĄDZ .
tym gniewem, nie p.dejrzywając dotąd ni- zet. Kie pozo taje pąnu . jak tylko rzucać I'ozpoczęli kampanię z Bi markiem? tak, sko·
gdy IV nim tak gorących przekonań polity- insynuacye za pI'zykładem tych organów, ro granice nasze sI} zagrożone ...
TIi,..c.yla M. Ł.
cznycu. Hm'et pr(,bowal bronić ostatRich że skol'o cesarz pozwolił, aby go poniżono
Ale Saccard, uniesiony gniewem. wy·
rozporz<!dzell rządowych.
w sprawie księ8tw I dopuścił, źe Prusy bucunąl, powstając z siedzenia.
(Dal8zy ciąg - patrz N,·. 43).
- Ale, do lichal mój drogi, jeżeli cesal'- bezkarnie rosn~ IV siły, to wyniklo to sku - Ja cucę, aJY Rougon przestał JUz
Właśnie - zaczlłł gwałtownie Sac- stwo skłania się ku wolności, to dlatego, tkiellL spal'aliźowania calego korpusu armii drwić sobie ze mnie!... Jakto! po wszystcard ~ oskal'żam pana, ŻE! kompromitujesz że cala Francya zwraca się stale IV tym z powodu wyprawy meksykańskiej. Uspo- kiem, co zrobiłem! Kupuję dziennik, najten kiernnek. Czy pan sądzisz, że ja chcę kierunku ... Cesarza unosi prąd powszechuy, kój się pan jeullllk, wyprawa meksykati. gorszy wśród wrogiclt mu organów, Pl·ze·
zostać wassalem mego brata?
NatUl'slnie, a Rougon musi iść w jego ślady.
ska skoticzona, \Voj~ka nasze wracają. . . mieniam pismo na oddane jego polityce i
że miałem zawsze i mam uwielbienie i głę
Przeskoczył do innych punktów atakn, Przytem, ja nie pojmuję jednej rzec1.y jesz- każe miesiącami calem i głosić pochwaly
bnkie, pełne wdz~czności ptozywiązallie do wcale się nie troszcząe o ściśle logiczne, cze. Jeżeli pali <!lIce z'lchować Rzym dla dla nie&"o, a gębacz ten ani razu nie pocesal"Za i nie zapominam, cośmy mu winui konsekwentne prowadzenie dysknsyj.
papieża, to dlaczego pan mówi w takim dał mi ręki pomocy i dotąd jeszcze cl.e·
- Co tu rozprawiać: a nasza sytuacya tonie, jakby cbclal ganić Ilośpieelt IV za- kam na jakieś poparcie z jego stl·ony.
1V0góle, a ja IV IZczególootici. Niemuiej wykazllj'lc popełnioue błędy, spełniamy obo- zewnętrzna, czyż nie jest równie marną\... warciu pokoju w Vilłarmnce. Przylączenie
Deputowany zl'obił bojaźliWI} uwagę, źe
wiązek wiernych
poddanych. Kiet'nnek Od czasn pokoju w Villafrallce, 110 bitwie Wenecyi do \Vłoch-alei nie uplynie dwr\ch tam na wschodzie poparcie ministra szc~e·
dziennika powinien byt taki: oddanie dla pod Solferino, Włochy czują do nas urazę lat i włosi będą potem IV Rzymie, wie Ilan góluie dopomag>lło inżynierowi Ramelino·
tlynastyi, ale niezależnotlć zupełna wzglę· za to, że nie mogły doprowadzić kampanii lotem już doi>rze, j>lk i ja i Rougon wie wi, otwierając dlall wszystkie porty, Ifydem ministrów, osobistości ambitnych, kłó  do ostatecznego celn i zająć Wenecyi; tę- także, choć z tryuuny parlamentarnej mó- wieraj~c nilcisk ua pewne osobistości.
cących się między sobą i wzajemuie wy- raz oto sprzymierzają się z Prnsami w prze- wi calkiem CO innego.
- Dajze mi pan pokójl Nie mógl inadzierajl}cych sobie łaski w 'l'nileryacuł
- Ach! widzi pan, że to matactwo! - czej postąpić!... Ale czy uprzeJził mnie
konaniu, :le te pomogą do zwyciężenia
Zaczął krytykować położenie I)olityczne, Austryi... Gdy wojna wybuchnie, zobaczy
zawolał IVynlo'le Sacc,ml.- Nigdy uie do· kiedykolwiek w przeudzielt zwy2ki łub
ażeby dowieść, że cesarz lila złych dorad- eie, jaka powstanie awantura i jak głupie tkną papież:!, niech pau wie;'zyl cala FI'an- zniżki, a p,'zecież tak j~st postawion)', ŻQ
ców. Oskarżał Rougon'a, że nie ma już będzie naS'le polożeuie, tembardziej, że by- cya katolicka stanęłaby IV jego obrouie... m . że wiedzieć o wsz.ystkiem. Przypomnij
swej energii, wi8.1·y dawniejszej Ile władzę Iiśmy nierozs~ni i pozwolili Bismarkowi i Oddamy mu Ua3ze pielliątlze, tak! wszyst- że pan sobie! Ze dwadzieścia razy poleci·
absolntną i że wreszcie robi ustępstwa dla kr610wi
Wilhelmowi o[)anować księstwo kie fondu ze tllliwer alnego. Mam ja swój łem "y badać go panu, który go codzienidei liberalnych w wyłącznym celn nrato- dnliskie, wbrew traktatowi, któl'y podpisa- projekt; d ltyC7.y on nllSzego pl'zedsięwzię- nie widujesz, a czy otrzymałem dol.4d
wAnia swego portfelu. On zai, uderzaj~c la Francya: był to policzek uam (lany, nie cia i doprawdy, nsiłując mnie doprowaJzi~ choćby jednę Ilożytecznlł wiadomo~';? A
Jli~"ci lł w piersi, zapewniał, że jest nie- ma co mówi6; pozostaje nam tylko curouill do ostateczności, zmu ' i1by nmie pan do po- przecież to lIic ta- ważnego. jedno słówko
wzruszonym bonapaTtystą, takim, jAk pIer- się ed drugiego policzka ... Ach! wojua jest wiedzenia rzeczy, ktÓl"ych nie chc!) jeszcze mógłby§ mi pan tylko powtórzyć.
wotnie, wierzącym w zamacu stanu, prze- pewnę, Vrzypomiuacie sobie panowie ~pa- oglaszall.
- Be:&wątpienia! Ale ou tego uie lobi.
konanym, że zbawienle Francyi zależało dek w ostatnim miesiącu kUl'SÓW walorów
Jantrou, mocno zaintere olTany, nagle twierdzi, że to są stanowczo 8Jacuraj twa.
dziś, jak i w6wczas, od geniuszu i potęgi francuskich i wIoskich, gdy się spodziewa- na tawil nszy, zaczynając pojmować i sta- Ja kt6re trzeba będzie prę<hej, cZY)lótlliej
jednostki. 'l'ak, zamiast pomagać do prze- no możliwej z naszej skony interwencyi rając si~ wyciągnąć korzyść dla si~bie ze odpokutować,
wrotu w polityce brata, zamiast pozwalać w sprawach niemieckich. Przetl upływem słów zasly zanyclt mimochoderu.
- A czy ma on te Skl'llpo1l, z Goodarna , amob6j!ltwo cesarza przez nowe ustęp- dwóch tygodni, być może Europa będzie
Wreszcie-podjął RUI'et- chciałbym m~nuem! Bawi się w ae&elwego ze mą.
8twa, on zbierze raczej nieprzejednanych już w ogniu.
wiedzieć, czego mam się trzymać wlaści- 1\ jemu daje wlzelkie wiaf\o.oiei.
3trollllik6w dyktatuy i .,ny.ierzy się z
Zdumiony coraz lYięcej Ruret, pocztłł się wie w mych artyku/acb; cbodzi o lo, aby' (D. c. n.)
51)
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pszeuicy 300 korcy po rs, 6-6,15, żyta
200 korcy po 1'8, 4,65 - 4,80, o'''sa !800
korcy po rs, 2,45-2,65, a na tarym Rynku: pszenicy 350 korcy po rs, 6-6,20, żyta 300 korcy po r s, 4,65-4,80, jęczmienia.
300 kcrcy po rs, 4-4,20, Siano sprzedawa.uo po kop, 100-110. słomę po kop,85 90, koniczynę po kop, 160-170,
PIENI4DZE I KREDYT,
X Emisya uowej pożyczki kanalizacyj,
nej miasta Warszawy, jak donoszą z Pe ·
tersburga, ma być dokonana częściowo w
ciągn lat pięciu, W tym roku ma być
dokonana emisya obli~acyj na 800,000 I'S,
Niewiadomo jednak je~zcze, czy na taki
p~ojekt zgo~zi się syn~ykat, który z b~nk,lem w?łzan~ k o-ka~skl~1 na, czele, podjął
Się reallzacYI now ej pozyczkl po 920;.,
POCZTY I TELEGRAFY.
X Na stacyach baltyckiej drogi żelaznej: Taps i Rakke - otwarto przyj mowa n i e tel e g r li m 6 w międzynaro~owych,
?< Na. pr~J:staoku Tamsal, ,drogi zel~z neJ baltyckleJ, otwarto p l' z YJ m o wa n I e
t e I e g r a m ó ,,. wewnętrzny ch .

I

PRZEMYSł;,

X Dnia 31 marca r , b, w Pabianicach
odbędzie się og61ue zebrani e akcyonaryuszów t owarzystwa wyrobów p ółwełnianych
R. Kindlerll. Porząde k tego zebrania jest
nastę pujący: l) rozpatrzenie i zatwierdzanie spmwozdania. i bilansu za ubiegły 1890
rok, tudzież budżetu i progl'amu działalnośei ua rok bieżący, 2j sprawozdanie komisyi rewizyjnej, 3) podział zysków i wyzuaczenie dywidendy i 4) wyb6r jednego człon ka z'll'ządn jednego zastępcy i komisyi rewizyjnej, '
X "Moskowskija wiedo!ll08ti" donoszą,
że pewna firma moskiewska wysłał a w tych
dniach do Bakn swego pełnomocnika wcelu wydzierLawicnia ziemi, dla p ~ Ó b, u P l' aIV y b a wełn y.
\V razie udaOla Się prób
firma ~amiel'zd zapI'owadzić tam upra~ę
bawełny na wielką skal~, Jeduoc~eśllle
p~wien gre~ \~zi ął w dzie!,żawę .. w ,p,owiecle lenkol'llnsklm, gllbel'nl bakmskleJ, 43
dziesięci ny ziemi również dła ulIrawy bl\wełny.

STOW.A.RZYSZEN1A,
X Stowa.rzyszenie spoży wcze

"Mel'kuWarszawie liczy obecnie 1,986
członków, W ostat niem 43 pólroczu, od
1 lipca 1', z, do l styczuia 1', b, pI'zytJyło
członków 26, majątek za ś
towa.rzyszenil\
powiększył się o 220 rutJli i doszedł do
30,652 rs, Kapitał obrotowy wynosi 2 1,666
rs" rezerwowy 5,790 rs., zarezerwowany
3,000 1'8 , IV póh'oczu ostatniem sp r~eda.no
we wszystkich sklepach towa.ru za rubli
101,526, IV porównaniii z póh'oczem 1889
1', mniej o 5,977 rs, Stowarzyszeni za mar·
karni kupili towarów na. su m ę 43,212 rs"
roootnicy fabryczni ua zasadach kredytu
za 7,000 I'S" hurtownie sprzedano za. rs,
4,253, Najwięcej sprzedano cukru, a mianowicie za 34,000 1'8" masła za 9,500 rs"

l'Y"

pieczywa za. 6,500 rs, i herhaty różnych
firm za 5,000 rs, Zysk na sklepach uczynil 11,~64 ruble, wydatki zaś 9,819 r s"
pozo taje więc netto 1,H5 rs, Zarząd projektuje zysk ten podzielić w po ób nastę '
pnjący: 2 1/."/0 od wypuszczonych za 50,000
I'S, marek w sumie 1,250 rs" 2% na rabat dla robotników fa.brycznych, czyn iących stale z~kupy to warów w sklepie I\l'.
8, co StaUOWI ,1401's,
X Na przeciąg trzech lat ~ybrauo ,s~ar
szym cecl~ u stelma~hów ! kołodZiejÓW
warszawskich p, Franciszka Tlzlel'a, a poclstarszym p, Jana Borhenbagena,
TRAMWAJE,
X W Petersburgu powstaje towarzystwo
akcyjne, w celu budowy n a d m u I' s k i ej
k o I e i k o n n e j z Petersburga do Sestl'oriecka,

w

WYKSZTAŁCENIE PRZEMYSł:OWE.

X Spełniając postanowienia drugiego wydziału ost>ltniego zjazdu w 81H'awie wykSztałcenia technicznego i zawodowego,
ruskie towal'zystwo techniczne złożyło ministel'yum oświaty i sklu'b n wnioliek, aże·
by rząrl grodkami, jakie uzna z/\ stosow ne,
starał się zainteresować i s kłonić fabrykantó~ i wl~ś~ic,ieli zakladów .przemys~ o
wych I l';.elOleślmczych do p o P I e l' a n I a
r o z w o J ~ s 7 ~ ó ł p l' Z e ,lO y s ł.o W.J: c h,
lub ~r7.ynaJllImeJ do. dawallll< mozn~ścl 1'0botJllkorn przechodzIć, Il,O otrzymanIU ele ·
mental'lleglJ wyksztltlceHla, specyałne kursy prakty~zne:
,
X W mellzlelę p, tan!sła wa Przewóska otworzyla, w Wa!'SZaWI,e sZk ?łę za~ o 
dową dla kotJlet. Między IIlneml r zemlOsłami s~koła !Iczyć będzie , druciars.twa galantery)nego I napl'awy dZieł sztuki.
WYSTAWY.
X Wystl\wę nuion i 1'I',,,l uktów
pI'zemysłu wiejskiego otwarto w niedzielę
I'auo w sali muzeum przemY " łu i I'olnictwa
w Wal's~aw ie, IV wystawie wzięło u dział
65 uczestni ków, z których wysta wil i: 28
nil iona. rollle i ogrodowe, 12 produkty
przemysIu wiej . kiego, 22 artykuly prze·
tworzone z jlroduktów rolnych, ni~z .. leżnie
od gospodarstwa wi~jskiego,
Wysta wa
jest podzielona. na cztel'y grupy : aj nasiona zbóż, tl'aw i ro§!in okopowych, oraz
chmiel i przyrządy rolniczo-gospodarskie;
b) produkty gorzelni, dystylaril, browarów,
cukrowni, ol'az wina owocowe, miody i t ytouie; c) produkty nia białowe, mąka, wę
dliny, przetwory owocowe, kumys i kefir;
d) na iona ogrodnicze, Najwięcej wystawców, bo ł7 , dostarczyła. Warszawa., Piotrków 2, Radom i Kalisz po jednym, Wy,
stawc6w ziemian jest: z gnberni warszawskiej .18, z lomżyński ej 4, z hlbełskiej, kie- ,
leckiej i siedleckiej po 3, Z I'a.domskiej i
kaliSkiej po a, wreszcie po jednym z gu·
beru i viotrkowskiej, suwalskiej, podolskiej,
grodzieilskiej, kowieńs kiej , miljskiej i z
Kaukazu, Wystawa otwarta b ędzie codzienuie od godziny 10 zl'ana do zmierzchu,
łodu ,
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Nie wiem, gdzie jest ' etLi .. , dzwoniłam kilka razy .. , wol ę już sama zrobIć,
- P snjesz służbę-odparł ojciec i polecił lokajowi odszukać pokojową,
Po chwili lokaj wszedł z miną wystraszonl},
- Netti leży w swoim pokoju .. , nie moźe .. , jnż jest...
- Czy gadać nie umiesz?-krzyknął ojciec,-Co jej j est?
- Już .. , już z.czerniała ,
Okrzyk zgrozy wybiegł z naszych ust.
A więc ta straszna zmora jest jnż w naszym domu .. ,
Co robić? Bez pomocy zostawiać dziewczyny niepodobna, a kto się do niej zbliży,
sam zachoruje i znów iunym śmierĆ 8prowadzi, Aclll dom, w którym zaraza, to
jakby otoczony zbójcami, jakby cały w
płomieniach: z każdego kąta śmierć wyghlda .. ,
- Biedz po doktorat-rozkazał ojcieca wy dzieci przyśpieszcie wyjazd,
_ Doktór przed godziną wyjechał do
miasta-odparł służący,

_ Słabo mi. .. ratujciel - wyrwał się w
tej chwili okrzyk ze zbladłych nst Liii,
do npadającej na fotel.
_ Co ci jest?.. bądź rozsądna... to ze
strl\Cbu..
LeC1: nie był to stl'ach .. , Odnieśli ' my
chorl~ do jej pokoju, a, wymioty i inne
symploma.ty cholery WątpiĆ JUż nie pozwa·
lały .. , Był to drugi wypadek w jednym
dniu,
Okropnie było patrzeć lHl. cierpienia sioatry, a tu niema doktora! FI'yderyk był
jedynym który jako tako zastępował go,
CIeple o'kłady na Dogi l żoł,dek, k.awąłki
podbiegliśmy

winn szampaliskie
nic nie pomagalo, Środki wystarczające przy lekkich napadach cholel'y, tym razem były niewystarczające. Przy najmniej pocieszały chorą, że
coij się r obi. Po ustąpienu wszystkich
przypadłości, zjawily się kurcze, tak silne,
że kości trzeszczały,
Biedaczka chciała.
jęczeć - nie mogła; straciła głos .. , sk6ra
stawała się coraz więcej sina i zimna, oddech u stawał... Ojciec z ~ałama.nemi rę
koma biegał po pokoju, Stanęłam przed
nim:
- To wojna oj czel Czyż jej niij przeklniesz?
Odsunął mnie w milczeniu,
Po dziesięciu godzinach Liii nmarła,
Netti jeszcze wcześniej żyć przestała-sa,
ma opuszczoua w swoim pokoju, My zajęci byliśmy Lilą, a nikt ze służby nie odw arzył się zbliżyć do .zczerniałej ju~ .. ,
Tymczasem udjechał dl', Bressel', Sam
przywiózł żądane lekarstwo. Byłabym po
rękach go calowała, gdy niespodzianie stlllI llł między nami, ażeby starym przyja.cio10m swą pomoc ofiarować, Objął od razu
zarząd całym domem, Ciała obu umarłych
kazał złożyć w oddalonym pokoju, pozamykał te, w których umarły i cały dom
dezinfekował. ZlLpach karbołu do dziś dnill
przywodzi mi ua pamięć te straszue dni
zarazy .. ,
Planowany odjazd znów musiał być odłożony, gdyż w ostatniej chwili stangret,
siedzący już na kożle, zachorował.
- Ja sam was powiozę-zawołał wtedy
ojciec-czy wszystko już gotowe? ..
- Jedźcie .. , ja muszę zostać ... pójdę za.
Lilą-odezwała się znów Róża, I mówiła
prawdę, Przed świtem duia ciało dl'ugiej
narzeczonej wyniesiono do żałobnej sali,
Ma si? 1'0zumi~Ć, że pod , wr~żeuiem 1,\0'
wego meszczęścla pozostalI Dle myśleli o
wyjeździe,

Wśród strachu i bólu zbudziło się we
mnie teraz uczucie straszuego gniewu, II&.
to straszliwe głupstwo, któI'e tyle ~ie.
szczęść sprowadza, a które tołerowane Jest
pr:t;ez wszystkich. Ojciec, gdy wynoszono

I

-------------------------

X blówny sekretarz francuskiej wystl\- dzie się w lokałn I'esnrsy składkowa k~la wy w Moskwie, p. Dotreme, rozesłał w tych eya nl\ pamiątkę zkolnych czasÓIY. W kodniach eksponentom cYI'kularz z dołącze- Il\cyi tej mogą wziąć udzittl nietyłko panoniem blankietów, na którycb wypisane są wie , kLórzy nkońcrtyli kur y za k łttdów nan·
wszystkie formalności, wymaga ue przy nad- kowych, lecz IVogóle opieknnowie i milo·
syłaniu okazów do Moskwy,
Wystawa śnicy oświaty , Każdy z biorących udz iał
otwa.rtą będzie l maja, ostateczny zaś ter- w kolacyi otrzyma egzemplarz dawnej stnmin pI'zyjmowania okazów nazna.czono na I dencklej pieśni" Gaudeaml'9 igitl.r" z do,
dzieli 27 kwietnia, Zarząd wystawy wraz pełnieniami. P rzygrywać będzie muzyka je ·
z głównym sekretarzem zjedzie do Moskwy katel'i oburskiego pułku, Kolacya zaczuie
d, 27 mal'ca, W cyrknlarzach swoicn p, I się li: uderzeniem dzwonka o g,)dzinie g II•.
Dot.reme kladzie nacisk na konieczuość 11- Składka za kołacyę z dwóch pOtl"\W, z
mieszczenia na wystawie wszystkich oka- wódką, zakąską i kawą oraz muzyką 2 ra.
zów do (ł. 13 maja w celu pl'zedstawieuia Za. wejście ~łacą goście osobno 2~ kop,
ich ruskiej publiczności odrazu w całej L okal otwal'ty od godziny 5 - ej,
okazałości.
Pan policmajster m. lodzi oghuza, że
ZJAZDY,
uikt nie ma prawa poz walać na urządze·
nie domów modlitwy we własnych, lub też
X Właściciele kopahli rud ż elazuych w dzierżawionych domach, nie uzyskawszy
tutejszym okręgu górniczym zjechali się apecyrullego na to pozwolenia, Wobec te·
w minionym tygodni u do Warszawy i od- go pan policmajster wydal stosowue r oz·
byli kilka posiedzeń, ns których roztl'zą porządzenie o dopełnianiu ścisłej rewizy i
sali nader ważną kwestyę obrony pI'zeciw policyjn.j domów - i jeżel i okaże się, że
konkurencyi !abl'yk, PI'z~I'a.biających I'udę gdzitlkolwiek bez pozwoleuia wladzy urzą
szląską, a zna.jdujących się na pograniczu,
dzono dom mod li t ",y, to winni otwal'cia i
Jak wiadomo, kopalnie szlą.ski e, dążąc do ut\'Zy mywania domów modlitwy Illl ciągnięci
Il ol!wyź ki cen, zawarły między sobą karteł,
będą do surowej odpowiedzialności.
m ocą którego nadmial' produkcyi wyw ieWiadomości osobiste.
W czoraj bawili
ziony być musi za granicę, Na nal'l1dach w ul\Szem mie~cie IlP,: Napoleon Milicel' i
byli obecni: hl' Ludwik Plater z Niekła Br, Znatowicz, I'erl ak tol' . Wsz8chwiata,"
nia, ks, Stanisław Czetwel'tyński z BerPozwolenłe nl\ dokonywan ie szacunku
kowic, hl' , Julian Tarnowski z p, Kazi- budynl.:ów do ubezpieczenia. w gubel'Di
miel'zem Ponikiewskim z KOliskich, hratJia l1iotrkowskiej, o tl'r,ym:lł inżyni el' cywilny
Seweryn J ezierski, reprezentuj ący tow ... • p, Gust .. w Landau, Gutentiger, zamieszka ·
rzystwo udział o we Rudy maleniecl.:iej, p, Iy vr Łodzi.
Witwicki zBliżyna, pp, Leśniewski i \JutDochód z ubawy na lodzie vr lasku
kiewicz z KI'i\snej , wre zcie inżynier H~n· Milscha, ul'%ądz on ej w niedzielę na kol'zyść
ryk CicIJocki ze Skóroic, Na posiedzeniach tuteju ej s traży ogniowej ocbotniczej, przytych, jak donosi "Kul'yel' codzienuy· , po- ni ós ł około 100 I'Dbli.
wzięto bardzo
poważue decyzye , które
Ofiara,
a wpisy dla lIi eza.możnycu uczniebawem wprowadzone b~d ą w wykona- niów złoży ł w administmcyi naszego pisml\
uie,
1'8, 2 p, Kal'ol Matzner,
Wypadek na kolei, W dniu onegdajszym
vr pociągu pasażerskim południowym na
Wiadomości
16 wiorście w pobliżu Andl'zejowa, wyko·
Sekcya techniczna, W sobotę odbyło leil . ię wag,lO towa:'o wy, tak zwana .platsię nadzwyczajne posiedzenie
członków forma " wskulAok pęknięcia zawias bOl' tu bo·
sekcyi techuicznej orldziałn tntejszego to- tznego, Po usun ięci u wagonu uszkodzone·
wllrzystwa popierania. pI'zemysłu i handlu, go, pociąg ruszył w dalszą drogę i z 0w celu przedyskutowania nadel' koszto- Ilóinieoiem 30 minut przybył do Koluszek ,
wnych, 1\ czasami niewy kollal llych zmian Wykolejenie nastąpiło na luku i spadku
w al'matuI'ze kotlów pal'owych, wymaga- dość znaczuym. Prócz nieznacznego opónycb przez miej sco we OI'gany władzy, na źnienia następuych pociągów, prZ61'W ŻO:\
skntek nowego prawa o k otłach x d. 30 dnych w komuuikacyi a.ni wypa.dku z
lipca roku przesz lego. Po kilkugodzinnych lndźmi z tego powodu niebyło ,
ożywionych rozpl'awach, zgromadzenie pl'zy'
Straszna zbrodnia, Przed kilku dniami
jęło w całości wyczerpujący tę kwestyę popełniono okropną zbl'odnię we wsi Re·
I'ererat wnioskodawcy inżyniera AI'kuszew- mi~zowi ce gm, Czal'nocina powiatu ló ~ zkie
skiego i postanowiło odesla4 takowy z ...- go. W chacie pod lasem znaleziono zaI'ządowi oddziału do odpowiedniego zuży unłętego gajowego Szczepana K1l mpę, któtkowania, Dokoilczenie odczytu inżyniera ry pl'ÓCZ tego mia.ł kilka rl\u na ciełe.
J echaiskiego o sposobach eksploatacyi torfu Obok niego łeżał&. bez życia żOlla Agnieszw moskiewsko - włodzimiers kim okręg u prze- ka, której morderca rozpruł brzuch w omysłowym, z powodu spóźuionej pory, od- kropny sposób. O popełnienie tej stl'aszliłożono do następnego zebrania, któI'e od- wej zbrodni podejrzauo włościa.nin&, S, K,
będzie się d, 28 b, m,
ze wsi Miedniewice pow, skiel'Uiewickiego,
Zarząd resursy tutejszej rozesłał uvril\- Domniemanego mordercę are~r. towano i
domienia, że IV sobotę duia 28 b, m, odbę- osadzono w więzienln, Ja.kie okolic:l:ności

ogólne.

o ścia pOkoj&.ch, gdzie leżeli ehorzy, umarli. Bres i bio- ser nawet - jedyna dusza, któr ej energia
w nas dncha podtrzymywała - nie npomi-- Ojcze, to jest wojna I
ua.l, nie przestrzegał 8rodków ostrożności.
Nie otrzymalam odpowiedzi.
Ach, teu tydzieil cholery w Grumitz I...
- Czy słyszysz, ojcze? Teraz lub niDwadzieścia lat minęło jnż od tych chwil,
gdy: przeklnij wojnę I
a drżę jeszcze na samo wspomnienie, Łzy,
Ojciec powstał ' i wyprostował się dn- jęki, rozdziel'ające sceny konania, zapach
mnie,
karbolu, tl'zaskanie kości, ata.ki kurczów,
- Przypominasz mi, CÓI'ko. że z odwagą bezustanny głos dzwonka, ciągłe pogrzeby;
żołnierską powinienem znieść to nieszczę· zmieniony caly porządek życia: uiema. oście .. , Nie ja jeden, cała ojczyzna musia- biadów, kucharka umarła, nie chodzi się
ła. złożyć krwawą ofial'ę ...
spać wieczorem, od czasu do czasu zje się
- Cóż \,omogły ojczyznie twoje cierpie- cokolwiek, zdrzemnie w kącie .. , A na
nia i cierpienia twych braci? Na cóż jej świecie, jakby dla iI'onii, obojętna natura.
t.e przegl'ane bitwy, na co §mierć tych dwu roztacza swe blaski, pogoda npllja.jąca, tymłodych dziewcząt, Patrz I wiozą właśnie siące wspaniałych kwiatów, lato w całej
czamą trumuę, to dla Liii; jutro przywio- pełui...
Na wsi umiel'ają bezustannie zą dla Róży, a po jutrze może .. , Dlaczego wszyscy pozostali prusacy umarli.
ojcze, dlaczego?
- Spotkałem dziś grabarza - opowia- Bo Bóg tak chce, moje dziecko,
da.ł nMZ kamerdyner - jak z pustym wo- Bóg.. , zawsze Bóg\... Czyż wszystkie zem wI'acał z cmental'za, Znów kilku ugłupstwa, wszystkie bal'barzyństwa, Ilopeł marłych 1 pytałem . .. Z pięciu czy szeniane pl'zez lndzi, przypisywać będziecie ściu .. , tak eodzień, czasem i więcej .. , niewoli boskiej?
raz któl'y się rusza jeszcze, ale mniejsza. o
- Nie bluźnij, Marto, uie blutnlj teraz, to, byleby w dół rzucić ~rusaka, - Nazagdy karząca ręka Boga widocznie .poczy- jutrz sam ten nieludzki graba!'z umarł;
wa uad nami.
musiał go inny zast/łpić,
Poczta przyuosi/a WGiąt smutne wieści o wszędzie gra.Slużący stanął we drzwiach,
- Ekscelencyo, stolarz nie chce wnie§ć sującej cholerze i listy miłosne księcia.
trumny do pokoju, gdzie leżą hrabianki, a Henryka, nie wiedzącego o niczem, a. nieżl\den z ludzi nie może się też odważyć,
mogącego opuściĆ slużby.
Do Konrada,
- I ty także, tchórzu?
chCljc go pl'zygotować, napisałam słów pa- Ja sam nie pora.dzę,
rę, donosząc, że Liii bardzo chora. W czte_
- Więc ja ci pomogę .. , ja sam-moje ry dni później biedak przyjechał.
córki..,-Zwrócil się do drzwi , -Pozostań
- Liii? - zawolał - czy to prawda?
krzyknął widząc, że idę za nim - ty mi
W dl'odze powiedziano mu o nieszczęprzynajmuiej nie umrzesz .. , Myśl o swojem ~ciu, Milcząc, ski uęliśmy głowa.mi,
.
dziecku I
KODl'ad stanął bez łzy vr oku, dziwnie
Co robić? Wabałam się. Najboleśuiej· spokojny,
sze w takich razach, że trudno Ol'zec, co
- Tyle lat ją kochałem - szepu!}ł pół
jest obowiązkiem, Oddając pOli/ugi cho- głosem,
rym i umal'lym, przenosi się i l'O~szerza
- Gdzie leży? - zawołał głośno ~ na
ziarno niedoli. Niemożna siebie poświę cmental'ZU ?.. , pójdę ją odwiedzić... ~egnaj
cać, bo pOŚwięca sIę przez to iuuych, Je- cie mi .. , ona czeka. na mnie .. ,
dyne wyjście, to rezygnacya z wS7.ystkie- Czy mam iść z tobą? - zapytał ktoś
go, Zaniechać wszelkich względów ostro ' z obecnych,
żuości; trudno I wszyscy zginąć muszą, a
- Nie, chcę idć sam,
więc giIlmy I Wszyscy doszliśmy w koń
cu do takiej rezygnacyi. ChodzilUmy po
(D, c. tł.).

ciało Róży, upadł na kolana głowę,
nę wspierając .. , Przystą.piła.m doil
rąc go za l'&miona, mówiłam:

DZIENNIK ŁÓDZKI.

N. "
towarzyszyły

zbrodni, wykaże §Iedztwo.
Wykryty paser. W fabryce p. E.
pracował robotnik S., kt6ry bardzo czę to
dopuszczał się kradzieży miedzi.
Przed
kilku dniami spo trzeiono kradzież i przyłapano
. na gorącym uczynkn. Wyznał
tedy, że skradzioną miedź sprzedaje pewnemn izraelicie przy ulicy Piotrkow kiej,
utrzymującemu ~klep z żelazem . Prawdziwość tego zeznania stwierdzo no zapomocą
świadk6w i zawiadom iono policyę, która
przeprowadziła gledztwo i al·esztow al.a jednocześnie złodzieja i pasera.
Kradzid. W niedziel~. o godzinie 7.j rano, do
akłodu materyałów aptecznych p. Liaieddej pny
ulicy Piotrkowski.j, dostali si~ &łodzi.je, któny zabrali mnóstwo towaru i 1,,0 rubli gotówą. Pod_jr .. nych o kradsiei dwu Itróiy o tegoBam6io domu

Petersbur g.
Niedawno opuściło pl'lISę \\' PeterslJUI'gl1
album utworów poetyczny cb Aleksego Tolstoja w tłómaczeniu polskiem. Tłómaczem
je t p. Doliwa.
W siemiollow skim aleksau<ll 'owskim szpitalu woj kowym w Peter bnrgu zal'ządza
jący oddziałem cbirul'gicz nym, dl'. Mak y .
mOlv. pokazy wal w tych dniacb kelegom
zastobow anie na cborym nowego JlI'zyrządu
e l e k t r o c y s t o s k o P u, w celacb diagnostyczn ych. PrzYI'z/łd teu oś wie tła wn~·
tloze pęchel'za i daje możność widzieć przy
gwietle elektrycz nem zawartość i ścianki
pęcherza.
\V ynalazcą jest doktór drezdeliski, obecnie docent w Berlinie, it7.e.

3

przypada na inne państwa.
Ipecfalne biuro • Veriw".

Cyfry te podaj e S&lama Joaeł Halski, lat 32. Kopel
Krakow, lat 18,
Z.lik K'liawski, lat 8J, Ryfka 1laszbitz, lat 50,
Lib .. Ajzykowicz. lat 50;, Szpryn;,a B.jla Engeł,
lat 38, &,jndla • Rogozuiskiclt Wiązowsk., lat 39.

T E L E G R A MY.
Paryż , 20 Intego.
c}', skladaj~ca się z

Rada najwylsz a pnl-

TELEGU,i y GIE JJDO\Vi~.

50 czlonków , "O za-

gajeniu przez ministra bandlu, podzieliła
Giełda Warszaw ska.
się na cztery sekcye, którycb prezesam i są:
~łdano • k06eem giAI,ly
Baibaut, Juliusz 'imon, Cballemel Lacour
z. wek". krótk.łl!lr~l.o we
i Leon 'ay.
B rukseła, 20 Intego. Z Charlcroi donoszą,
11& Uerliu za. JOO lOT. •
42.50
42.60
11& l.olltlyu "' l ł~.. '.
że IV kopalniac b przeszlo J ,000 robotnikó w
8.69
86L
n& Paryi n, WO fr. .
3UÓ
z,\\viesiło roboty. Zarządcy kOllalni oba3UO
ua Wiedeń sa I()I) 6. .
7530
7570
wiają się ogólnego bezl'oboci a. Rząd przyz. papIery f):ut,twaw c.
sial na miejsce otldzialy woj ka i zarządził
&rentowano.
nruchomie nie strll~y
obywaLełskiej
we Li.t, likwil.elj" e J(r. P"I. .
9730
97.RII,k t lIożyczkA. ".!Icho,hlif\
wszySLkich większych miejscowościach.
103.10 10350
11 4". poi. wewllz. r. IR·a
!)55U
Ateny,
95.75
23
lutego. (Ag. p.). Rodzina fłiltl u,d.
.. \V dziedzinie prawa cywilnego !,roje·
den). Seryi t •
10075 1()1)7;
" Genlfewo man", tygodoik 10 0dyń,ld dl~ królewsk a i misya
dyplomat yczna ruska
ktowane sa podObno zmiany p r z 6 P i s Ó IV kobiet, red~gow~ll
o,
,_
"
V.
100.100.y wylllcz"ie przez kobiety, powiLaly Jego Cesllrską
WysokoAć Wiei · r~istl " ... t . lII. Waru. ~o r. l
o n 1\ b Y a n i u t y t n I u w ł II S U o Ś c i. opowiada w jednym
100.99 75
z ostat"ich numeró\V n~- kiego Księcia Jel'zego Aleksand l'owicza
g~.9926
""
w [J.t,
'o., V
ChoJny. Z llowodu otwarcia z począt- st~puj~ce zd~rzenie.
&I..S~. Iti . Łothi Seryi
t
Po dokonaniu 1I01"cz.nia Pireusie.
9925
k lem roku bieżącego w gminie Chojuy ka- telefonicznego
.,
II
palacu WindsOr ze st.cYlł cenPetersbur g , 23 lutego. (Ag p.). Bank
ay wkładow o-pożyczkowej, przemysłowiec traln'ł w Londynie,
.. ([I
królowa Wiktorya zupra- palistwa, aż do odwołania, będzie
pobiel'al
tutejszy, prezes oddziału łódzkiego towa- gn~ta usly zeć
prze-. telefon muzyk~. Z tego od dyskouta we'< li z terminam
G ł ełda Berlińska.
i do pół
rzystwa popierani a "rzemyslu i handlu, ". powodu zamówiono
na godzing ozoaczonlł Im- roku po 4'/.0/0, od wek li z tel'minam
i od Banknot1 ruski. ztLrar. .
Julinsz Kunitzer, ofiaro wal gminie ka ę kapelv i śpiewaka
t37.65
solist~. Pol~czeuic telefo· 6 110 9 miesięcy po 5"10,
2.37.75
od z, liczeli na O,.konto pr;'."a.t.:: .11ł)~t
ogniotrwalą, dla przechow ywania pieniędzy niczne jedoak
.. "
uleglo w parku Windsor uszko- zastaw i1al'i~rów procentujących
2'/,-,_
po 5'/.%
gminnycb i będącycb w rozporządzeni n ka- dzeuiu; po godzinnem
usiłowaniu darellIIlem rocznie.
sy wkładow o·pożyczkowej.
naprawienia takowego, dyrektor st"oyi oenKair, 23 lutego . (Ag. p". Osman Digma
Zgierz . W niedzieł~ wieczorem wielka tralnej odesl~1 knpel~
i śpiewaka ,lo domu. ratowllł si~ ncieczką do KlIs. ali.
luna zaalarmowała mieszkalic 6w Zgierza, Nagle douOSZli
mu z Wiudsoru, it pol,czenie
Rjeka ()i'iume), 2:3 lutego. Kapitan pektórzy, widząc płomienie od strony Ale- n.prawione i królowa
IIInIty I b.nknoly: -"ut. n"ę,1
X.,t.. uiellr:l.
oczeknje przy Ielefonie wnego żaglowego statkn angnielsk
iego 0- Imp.ryaly j półimperyałyl Sl.
ksandrow a, Iloś llieRzyłi z narzędziami na zapowiedzianej
1.
muzyki. Dyrektor wpada w roz- powiada, iż kolo Valparsis o
spotkał okręt Emi',l 17 gruduia I~~ r"kul
ratunek. Palily się stodoły, blisko przy pacz i chwytaj"c
Pc,timperlAł,. . tIU'C
siQ środka ostatecznego, jaki J alla OI·t Ila.
.obie polożone, o mtunku których uie mo- mu pozostaje, spiewa
I'nu,y , ... rlill. ", b ~ul",ot&d,
sam pr.ez tełtfon
Po
gło być mowy, gdyż ogień szerzył się .kończony
lIarki uemieckie . . .
m śpiewie, podczas którego odzyskiA
... uyacki. baukuoty. .
staszliwie , rozniecan y wiatrem.
kierowa· wal110woli przytomność, ośmielił siQ zapytać:
Ostatnie wiadomości handlowe.
~~jĆ
no całą obronę na nieobjęte płomienia- .Czy wasza król.wska
~ab!" k;ed: ,; .I~ei.
mość mogl.. rozróZnić
W.ru ...... 23 Iniego. Wek,l. krÓL ter"'. na.: I Kupooy celu, . .
mi z"bndowa nia i pracując do samego ra- mczykę?-.Zapewne
. . . .
'" odpowiedziano: .bylo to Rerli " (~ ~.J ł2.60 '.d., "2.07"J' 12'/.,
137'/.
na z tl'udnością zdołano opauować niszczą- ,Gad save Ihc
16,17'1,
knl";
Queeu, a-pr.ytem gorzej śpio- I~o?"y " (3 "' .1 8.69, .~.I" 8.60', kop~
cy żywioł. Spaliło się 14 stodół uapełnio· waoe, ni2 Idedykoh.i
Pary •.(10 <1;)
ek slyszeć mi siQ .dnrzylo. •. 25 •• ,1.; lV,eden (8 d.) 75.30 ąd·;
uycb zbożem. Straty są bardzo wiełkie,
ł'l. Ii,,, hWYKAZ LISTÓW
**" Prem ium w postaci " narzeczon ej". 3kwid.eyjn.
'
Kr ~l.
\<7
k'
,Ioie 97.30
97.]5, nit:doręczonych przez tu.tejszą sta.cyę pocztodotąd
97.00, 96.90 kop;Pol,ki.go
jed nak nieo bl Iczone.
drobo. 97.10 ą I.. &~d" 80,
,~szyst 'Ie W:aściciel tygodoika .. Pearsons Weekly'
90 too·tekgra
wpadł kop.; ;'1, pożyezka ".ohOlluia I .misyi96.75,
ficZ/l.q,
z powodu niedokładnycli
s todoly ubezpiecz one były tylko w gubel'- na oryginalny
103.50
&.<1.,
po mysI przyrzeC'.e nia dla przy- 11 .miByl 103.50 żąd., ID .m. 104.60
adres6w i innych przyczyn .
ż!d.; 4' . !,oDialDym urzędzie ubezpiecz eń.
nQty abonentó" premij w postnci oblubienicy, oy..ka we""ętrz"
a z 1887 roko 115.75 'ą'I., 95.35,
UBty rekomendowana.
Plolrków. P r o e s i e d I .. j ą 8 i ę • guberni piotr· maj,cej dochodu
46 kup.; 5'/, li",y ZML&~Ue ~Ielll.skie
I ~rli lit. A B
2
Urynowi Prl ...owi • Londynu. Wolfowi Łęczy
kowsJdfj do CesarBtwa: Aron Szlam. Rosen. Pa- dawca z 1.0"1l rocznego ,ODO marek. Wy- 101,lJ(} ••,1., 100.50 kup., III..j 8.ryi IiL B 100.00 ckiemu
I
KuJisza.
wyS%ukali
R. ztengertow l z Aschabadu
mlod,!
dnlll~,
I,tó"a
iąd., 99.65, 70, 75, 80 kop. IJ,akouw: Ił ..li" 3 ~"
bianic. Bogumił Krieger ze wsi Kurówek gminy natychmia st
Wilb.lminie Woell<. z Rokiciu. Gu,t,,,"owi Mojzne-,
zgodziła
Wygiel.ów pow. łaski ego. Jan i Bogullaw Sabultz Z~danej roli. .Mieszknsil} Da prllyje;cie na siebie IJoudyu 3., Paryż S'/.. Wiedeó '''1" Pet-eraburg lO"i z IWfLugroda.. JuliuilZowi Hunse,
PaDlinie HODonn
zo sw'l matl,~ wdo- 5';,. \V''''J~Ć k"I'''U>I • l'OI.''I''eni.m :"1,: n"y.""tai Andrzej ~chultli li rodzin. z gminy Przerąb pow.
piotrkowsld_go. Fr,deryk Zimmer , rodzi", ,. woi Wił na jednem
wn8 zi~lIIskie 80.5, " .. uz. I i 11187.4, łlO, l~i 147.8, 88 i Paulinie Gause z Poti, hrtt.elowi Polańskiemu
na
z
Batutach
przedmieść
z
Londyon
Lo'blina
Natanowi
i
pf'le.
li.,y
Ro3enbaum
likwiJacyjl
owi
le 866, pożyczka pr.... i. ... l 62.i,
J
ROBenów·Nowy gmmy Lu6urierz pow. łódzldego.
wydawC<) jest wybra"" z Ii.. nego grona kan- II 211.1.
na B.luta.cb < Sokolowa.
W końeu styeonia i na początku bioż\c.go mi.· dydatek. Wybór
oblubienicy
byl
Listy
rzecz,. stoplenlę1na.
Poteraburg, 23-go lutego
ai~ea wydar.yly lię w !!,ub.rni piotrkowskiej na· sunkowo bardzo
1.0",1,,, 8~.20,
Sur.e ltacznik • powrotem z Płocka, L. S.... ldelatw'l. Gdy przyszlo jednak [[ I,o;'ye,k. ,.. ohodui. 103'/,W.k,I.,,~
at,pujące wYJ' a d k i, Dwa 26 Btycznia, w kopalni d
. rrr I,o;'r,·,k. " " 'h,,b
.6 Słupcy, Janowi Krajo\V9kiemu z Kwbl b' ń
"ęgla ,Paryż, .pad..j,ey głaz zabil na miejscu
lO!'/., t'I,'I, lioty .""ta"". k.redyt.• i.",,~ t. wiczowi
o wy oru o n le ca sprawa s t a Ia ...ę bar dzo tlni,
14tł1•. ,key. h.uk" ru.kie~o
góruika, Józefa Rabiniak., 38 lat .yeia; dnia 29 zagmatwan
h.n,liu ulj'r&u'.I.' Iza.
Setki lII~tczyzn zglosily si~: dy- no~u 292.00, p...... bllr.ki.~o ,lia
IItycznia, utonęł w rzeee Pilicy w Sulejowie g·letni misyonowaą·
Po syłki.
ha"k" ,Iy.kour. ... ,o
ni oficerowie, kupcy, tłum pastorów 6og.-, lu\ukl1 lI1i",1z1n~TOd
lza.a.kowi llajebma.nowi y. Bolechow&, Wiktoryi
el,ł"piee, .Adam Inowlodzld; dnia fi .... m, we. w~i i liczni ur/Adnicy
o',lf'd~1) 5l9.00, ""(lU.\""
Z calej' m••y wysl o e .ki.~o baukn dy.k"",.o,.e~o - ._.
Sarnów gminy Gziclt6w, umarta w płomi.niaeh 5-1..
Geling w cyrko z Elizaw.łgr!lda, Cb. Goldeuber.
.
~
an
p
,
tnia dziewuyna . Katarzyua Gwóźdź; dnia 6 b. m., wnll CZ~§Ć no.
•
go"i I Odeay.
zasadzie fotogro.fij i referencyj.
Berlin, 23~go lutego. Iłl\ukllot.l rJl"kie u.r&t:
w m. Piotrkowie zmarł od zaczadzenia mieszkaniec Wydtl\Vc.'\ ujrlał
"Bi Gorzkowiee pow. piotrkow.ldego, Francisz.k kandydatów zwrócićsig zmnszonym katdemu z 2.~7.651 IU\ dfl"I:AVI' ę lat) 75 .. "k.. l", 111\ \V:t.rn~.T,
koszty podróty i z listem ~37.25, u& "et... I",,!!, kro 236.80 . ".
Wo..ezyn, 19 lat: dni, 8 b. m., w lesi. we wBi
LISTA PRZYJEZDNYCH.
I' .... "h"r~
.
. I
. d
dl. 236.20,
Bór Zapil.ki gminy W~głowi •• powiatu ezęstochow- re komen daCYJnym
[,ou,ly" kroił.. 20.35'/. , ". C.ou,IJ" ·11.
wyprawia po Je nemu na 20.24'/" ua U&
Hot.1 Pol,kl. Ho.. z Ln bliua, Otto z Piotrkowa,
Wi.~.,i 171.20 ku"""y .01". :I'n 60 ;
Ikiego, podcięte drzewo upadaj~o zabiło na miejscu przedmidcie.
Tam
przedstawi
ll
ano
każdego
Jabn
s
Tom&szowa
pau..
5°/
1
'
1
~
Ii~Ly
ZR.!tt\\YU13
74.00, t /.. 1i,ly lik "' I.I"~YIU ~
25-letniago Jana Trepilur~; dwa 12 b. m., we wsi nie i .apras"ano
Grand Ho tal. Kreiterkraft, Gold!teiu i Puls •
Zawa.dów gminy ~kawa., włościf\nin, Mateusz Wró- uie przybywał. na herbat\). WybrallY jednak 71.W, poty".k& ",.k& 4'1• • IH~', r. 99.20, l" •
Masa
Warszawy,
herbaty
była
G.
wypitą.,
Auerbaeh
1887
, Filrth, C. Wern.r z
r.
70.60,
tjft/_ r611t& złor.u. 107.60,
blewski, 38 lat, sp&dł ze strychu 'pichlerzR. i zabił setki ciastek zJ'
edzone, pipkna. damtl z posa... f. 107.80, pOiyl!Lkf\ W',.ehodui .. II 8111 5-/.. r. &t. " I ')ł Crimmitsehau, L. Fei. t. z .\Jogancj'i, M. Rnziewiez
liV na miejsca; duia 3 b. m., we wsi
Kuców gminy
. 7640, I Hetf}!
v
z Radomsk... -. Niebn'i • Rygi, FeiebreJd z Wło
lIyi
77.:łO, 5*/0 listy zl1.~tAwne rn .. ki", IlL.25, 5"18 ~H
KleS.lC%6W pOW'. piotrkowskiego, wystrzałem z regiem nie chcia.ła jednak zgodzić silj) na wybór życzka. premio,,,,,,
cławka .
1i I~H- rokn J17.50, tAkl\i
" olwern pozbawił sjP. życiA 33--letni Ludwik Zacz.. tadoego z kllo4ydatów
. Po kilku miesi'lcncb r. 168.501 akeye IlruKi iel. 1fł\r3zt\\"''ł''o·" i,,'l l: t ").j'j
Hot el Vlclorla. Korol Wiekewg en. Radomia,
ki .
. l ~ .
bO'
nu~k.,~
eWlcz,. naUCZyCIe .DlleJ!łC01!Y;
233.(0,
akcye kretlywlTe ł\llstrYI\c.kie - . - , .. ~ '! I! AIoD3 ocbn fi Tomaszowa, Bykowco,," z Pskowa,
P~CW. samo ~. zabrakło w kolicu wydawcy, jeśli
nie pieuiedzy, W&lSIOl.I."ski
ego bA.uku bl\ntllowego _._, ,1 1~k ' la[- Liplki • Warszawy, Biater • Nowej-Ale
stwa miała byc! Dlea~ezę~wa
o,
w
ten
sam
to
cierpliwości
ksandryi ,
'l ogłosił wiec iż oblubienica jest wago _._, ~Y8kollt.o} lIieluiee\lIe"'t'
sposób zakończył tycie d011i 11 b. m. w Nowora.b..uku p..il . ll'f .. Bran mann lo Sieradza,
,
domBkn, Józef Wantigron' powód samobójBtw
I"J
a nie- bardzo dobra, ZBdobr, nawet
dla
m~Zczyzny;
3'1,
I"y
....
tu.
2'/,','
,
.
wiodomy; dnia 29 stycznia,
wsi Podjesioro gm. z tego powodu wydawca musi cofnąć ofert~.
Londyn, 23 lutago. I'oiye.k. rll.k~ a I q" rok"
Paronie ..iee pow. piotrkowsldago, ••potkano psa nioROZKŁ AD JAZDY POCIĄGÓ ~
....* Istna epłdemia samobójs tw panuje II
99.75. Z 'I,';. KOIl.olo &ugiolokio 97 '/,·...,ego w zębach gło"ę dZlec~a; ~rz.pro",a~on.1 obecnie w Kopenbadz
e. Liczba par milosny -h Mgła przymrozek.
oatycbm,ast dledztwo wykryło, •• m.dawno dziew·
. .
.
GODZL'I/Y i .IlL.'iU'rY
c,
Warulwl.2
C.ZJDA wiejska, W. D., wydala na 'wiat dzieeko,
3-&,0 Intego. 'rUi n, "IMu WiLko,,·
s które w dOlach osmtmcb odebrały soble ty .. skiego. P.i~euiel\
Sld. I)nl. - , ll l t rA i ,lohn _ _
kt~re.m n!.wiadomo co zrobił~ p~ejr~yw..j ... j~ o cie,
przyohodz4:
8
10115 1 4/ 351 8/501 10130
jest prler.uaj" ",. W jednym dniu lU 4
1
\0/
,bi&l&
- - _. ",yborowa 60J -630. .,t..
~ecl~b6Jst'!o, ~.. ztowano 1 p~l'!gD1ęto do !l"po- takie
pozbawily slO tycia dobrowolnie, "yborowe ł50-ł70, " •• Luie • Lrxlti
Wledzialno4cl, dni .. 5 b: m., wl04,"aaka we WSI ąo- W dniupary
-ł20, ,. ..lli w" nnstępnym
mianowieie
2
lntego
o- - -,j~cZlni.it 2 i ~.. rz~,1. - - -, o.. i.. l!~')
baków gmmy GorzkoWlC8, H. M.) porodziwszy Dl&odchodzą'
' . .
prawe d.ieek<> pozbawiła je .yeia p,zeo uduszenie'
gryka _ - - , rz:ellik lelui -, xilOO1Y1 wszethn" sensacf' wzbudnlo samobÓjstwo' ~Je- 270,
_ . rzepak -'p. ,i ....
dnia 9 b. m., " In. Piotrkowi. z.ualeziono ,wloid dnego z
_ -. "ro.~ I,oluy 465p"yebodz~
czlonków najwytszej ary.tokrac yi 5W, cukro"y _ _ _-• (,,01,
I
_ - -- .. ko"oe,
s:marznivt-ego weeka niewiadomych rodziców.
46
szwedzkiej i jego kochanki, młodej i nadzwy- kMZ& jaglaul.
~. Kolu...1<
j 10
- - - , olej rscl... Il""l - - -,
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rozpol'ządzając jeszcze paru wolnemi godzinami może udzielae,lekcyj
We czwartek, d. 26 lutego 1891 s piewu, Wiadomogć n Rpjenta
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W-go Kamockiego,
owy Rynek
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po długich cierpieniach, opatrzona Ś'. Sakramentami, rozstała się z tym światem w dniu 24 T,utego

1891 roku, o godzinie 3 rano, przezywszy lat 28.
Stroskana rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół i
Znajomych na pogrzeb, mający i ę odbyć Iwe Czwartek, dnia 26 b. m., o godzinie 3-ej po południu, z
domu l\laksa, przy uli cy Przejazd.
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Łaskawy znalazca

Ogrodnik

wykwalifikowany z dobl'emi świadectwami i , ~'ekomendll:cyą potl'zebnr na pl'owmcyę. mlca Królew ska 11'2 33, mieszkania 4, od 2-4
po południu,
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kobiet t dZlęcl. PIOtrkowska r6g lipca.
Oferty przyjmuje Admini. .J: Ch. "juo~rodzkł
Zielonej, dom S. Wiślickiego Xt 45. stl'acyi "Dziennika Łódzkiego" pod
Ł6di, ulica zawa~~k~~, 437. dom M.
226-J5 sig. "Mieszkanie".
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znakomicie ulepszone i wyrobione z tytouiu tUl'eckiego, pochodzącego ze zbioru 1889 1'" który jak wiadomo, pod względem
dobroci należy (lo naj pomyślniejszych w ostatniem dziesięcioleciu,
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Komedya w l aktach, Jordana.

~::k~i.kicz

394-1

Be.J'iAcTllie UaB.lel:łil: TOBapool'OpUBTe.u

•

.
dzil'
li
N
_ JI. s... , oon; ytept )tyo.. ~aTa Rana·
SIę na .u cę
owo )tRoi .IIOAII,-PoeTO." H IiI. •• li 975a7 on.
D1!eJską, 1'6~ ~ółnocneJ, dom Szy- 23 HUB.I). lM'O, Ynpa..e.i.llo..... HclloA
kiera, prZY.JmuJe od 8 do 10 rano, </IaUpa.u" iI( . .lIaool! ,/{opora
00..·
od 2 do 4, po południu.
309-12 1Ul........ , OTO yno..BHYT .. ll ,,;yU... ,..",
.'''Ulloł e..Ta ...........lIl1oT .........UI1o.

Karol, miody dokt6r p, OIszewoki
prawa
Floryan, jego sloż~cy p. Winkler
.',
\V' d'
Akt
Rzecz d zieje
S!ę w
le nlU.
.
1 IV pensyonaCIe, akt 2 w ogrodZie,

p,

MARYA Z SZYBILSKICH

Dr, Hipolit
Jak
k.
ub
OWS 1

p-ni Ceremurzyflska.

t

ś:

Boe 230 py6. lIa y,l,OBJleTBopeole
Operetka w 2 aktaclJ, muzyka F.
u peTeosiii npiu6p1;TaTeJlB opas'!.
Suppe.
H81101leOB8 ManLQeBCxaro. 9J1i.ma
OSOBY:
rpyO )l.lSH)la ,
Pani Brygida, przełoOllllCh H 01.\1IB&Y npO)laBaelllhlX'L
żona instytutu
p-ni Bartoszewua
IIpe)lllleTOB1> WOlliBO paSCH8TpUS8Tb
ld..
p-ni Bronikowsb
y CY)l.e(\uaro IIpllOT8Ba u B1> )leoy,
Otylia
p-na Calori
1; 1;
fi
Helena
;;l
p·ni Solska
W Nowym Rynku },j 241 (nowy 11), OPO)(3J1<U oa »CT 000 /.
~
p·na Piehorowna
pr""'muJ'e chorych (choroby ,vecl>eBpaJ/lr Ó )lilII 1891 r.
Zofia,jej prz.
Melania.
oJ:
p-na Prawdzie
"',J,J
d9 d C
~
• II
C
".
Amelia
to' p·ni }Jjehalowska wnętrzu.e i dzieci) o
o
y)lcv!llolli pucTao1o yl1lKHCIUII.
Ludwika
ll·ni Zdzieszyńska 10 rano i od 5 do 6 wieczorem.
393-1
Matylda
.. p·na Gerard
370-15
ilo~aJl lI(man «Ja6pH'l8all lI\eiltEleonora
pDł\. Meszczerska
Berta
p-na ~wandowska
:lIłall ~o pora
EulaJja
p·na Rawicz
Odtwierna

I

do Zal.isy",auia dowodów legltYllłacyjnych
lulków.

Szematy do zapisywania
wypadków w fabryce,
oraz wszelIde druki

słuzące

nlasannw Dokoin i [minnych,

10

Ą08BO.18UO ~8U3YPO~ 13_ cl>eBp-~:III 18911'.

,(

li

