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"DZIENNIK_·· ŁÓDŻ.

I komitetów

drobnego przemys!iiTlvogóle-1porozumiało si ę tylko z ministeryum oświa-lllomfędzy przemysłowcami-dr06nymrazaty co do zaprowadzenia rzemio ł IV nie- kupującymi i skopującymi ich towary."
których szkolach wiejskich w okręgach Takie środki jak dostarczauie zamówieil
przemysł u dl'obnego guberni kurskiaj, ria- przemysłowcom drobnym, ułatwianie zbytu
zllilSki.ej, smol eński ej i cbarkolV kiej, przy- icb wyrobom, lub zaopatrywanie ich w maC7.em przygotowanie nauczycieli dla takich tel'yał surowy, były stosowane przez miniwarsztatów i wydatki na utl'Zymanie mini steryum, pozaprogramowo, jedynie wzglę
steryum oświaty zgodzi lo się wziąć lIa dem niewiełu galęzi przemysłu drobnego,
siebie.
Widoczniejsze rezultat.y wydały które przypadkowo zwróciJy na siebie jego
starania o I'ozpolvszechnienie specyalnyclJ nwagę.
słem drobnym meże być korzystnem prze- szkół rzemieśłniczycb w rozmaitych galękształcenie szkół ogólnie ksztalcącycb na zi~ch, chociaż j ta częM pl'ogramn - miniPRZEIY(lŁU l·
rzemie~lllicze , Wiadomości elementarne z steryaluego IV ubiegłem t.rzecbleciu nie
li n
l)
danego rzemiosła, które można podawać znałazla jeszcze szerszego zastosowania,
uczniom szkoły początkowej bez szkody Zakłallauia nowych szkół specyalnh:h mi~A..
dla icb ogólnego kształcenia, nie mogą nist.eryum unikało skutkiem braku do ·
X Szl'ł8kie centralne t.owal'zystwo 1'01mieć Iyielkiego znaczenia; llrzytem w miej - świadczenia i ogranic zyło się jedynie wy- nicze uchwaliło wystosować prośbę bezposcowościach, gdzie pl'Zemysł drobuy jest dawauiem zasiłków niektórym z istuiejącycb średnią (Immediateingabe) do cesarza, wywysoko rozwinięty (a tam właśnie projek, szkół rzemieślniczych prylutnycb,
mierzoną pl'Zeciw z n i ż e u i u c ł a od
towane jest pl'zekształ~enie szkół ludo .
Druga część programu ministeryum ( wy- zboża,
wycb na rzemieślnicze), ludność przyswajll stawy WYI'ObÓIV przemysłu drobnego, muzea,
X NIemiecka komisya parlamental'Oa Ilo
sobie POCz1ltkowe sp080by rzemiosla w sklady) ma cel dwojaki: w zystkie te iu- rozpoznania projektu nowego oclenia alko ·
dzieciństwie, bez szkoly. Zapatrywani~ po· stytllcye mogą przyczyniać się do podlliesie- holu, oświadczyła się za nstanowieniem 125
wyższe znajdują znpełne potwierdzenie w nia poziomu teobuioznego przemysłn drub- ID. cła od alkoholn sprowadzanego w bedanych o nauczaniu rzemiosł w szkołllcb nego, zaopatrując przemysłowców dl'obnych czkach i ISO m, od sprzedawanego , IV buwiejskich mini.!terynm oświat.y.
a ZMa· we wzol'y narzędzi i wyroból\', a jedno- telkach,
dzie wiadomości dostarczonych pl'zez oso- cześnie takie muzea i składy są jednym ze
DROGI WODNE.
by badaj4ce stan przemysIu drobnego z środków obznajmienia nabywców z wyl'oX Ryski komitet giełdowy w ostatnich
polecenia ministeryum dóbr plllist.wa, mini- bam i przemysłu drobnego,
obndzają za- latacb robi wielkie nakłady dla ilprawy
tery um to doszło do wnioskn, że wśród interesowanie dla tego przemysłu i t. p. u I e p 8Z e n i a ż e g l u g i. Dźwinę w wiełu
l'ozmaitych przyczyn niezadawalającego Działalność ministeryum IV tym kierunku miejscach pogłębiono na kilka slłŻni j znastann całej tej sprawy, dosyć ważną rolę także uie mogła by~ wielką, z powodu cznie rozszerzono; kilka mielizn usunięto.
od!trywa .mały ~zrost" U?Zllcych si~ i krótkości ubiegłego okJoe_ u i szczupłości Opr6cz tego urządzono szereg tam. Robo.nledostate~zo.a h.czba g?dzlU przezuac~o- supt na ten cel wya ygnowanycb. Rozsze- ty te kosztowały już w roku pl'zeszłym
nych. na zllJ~cle Sl~ rzemIOsłem," U~~~I - rzono tylko ceutralne muzeum wyrobów 427J 500 rubli' dalsza r~uł&C..JA O Yta prod
~-rtyca pt'Z'eUkOd ocz
d
pt"filll,).ia drolnre3~
Petersburgu zało- wauzolJa liędżle vr tym roku.
jest niemożltwe, lecz i pokonanie drngiej żone jeszcze przez b. komisyę do zbadania
X Kwestya uregułowania górnej
(Ir"edstawill trudność ogromną, gdyż każ- tego pr~elllysłu, dauo subsydyum u'zem W olg i oddawna zajmnje ministel'yum
de zwiększenie liczby gOllzin przeznaczo_ prowincjoualnym In tytllcyom tego rodzaju , komunikacyj. Obecnie ministeryum to za.lIych na naukę rzemiosła w szkole ludowej wTes~cie roze lano kilka kolekcyj do okl'ę - żądało od zarządu wyszniewołodzkiego okrę
wymaga odpowiedniego ogrRniczenia naUki gów przemysłu drobnego.
gu /comunijl:acyjnego opinii co do wpływu,
przedmiotów og6hlie ksztlllclłcych, zatem
\V ogóle więc działalność ministerynm jaki wywarły na stan lasów na wybrzeszkodliwie oddziaływa na oświatę, na co dóbr państ.wa w zakre ie ulepszeuia i roz- żach dopływów Wołgi Najwyżej zatwiel'przecie~ zgodzić się niepodobna,
woju przemysłu drobnego IV ubiegłem dzone d. 4. kwietnia 1888 roku przepisy o
Natomiast silny i pożyteczny wpły\\, trzeclileciu, nie wydała poważniejszycb re- cx:hronie lasów, a także poleciło wspomniawywrzeć mon na ndoskoualenie sposobów zuJtaŁów, łeez pamiętać należy, ~e były to nemu zarządowi opracować plan dalszycb
wytwórstwa drobnego nankowe warsztaty dopiero pierws~ próby. W sprawozdanill badalt Wołgi wyżej m. Rybińska, w cełu
rzemieślnicze d~a. dzieci, które nkoilczyły powiedziauo, że .minlsteryum nie uznało uregulowania tej części rzeki, przy pomoknrs szkoly początkówej. Na tem pól u za możliwe objąć kierownictwa nad prze- cy nowycb zallasOWycb rezerwoarów,
jednak w ubiegłem trzechleciu nic je zcze !Dysłem dl'obnym, zabezpieczyć zupełnie
X Wszelkie wskazówki zapowiadają, że
nie zdziałano. ĄIinisteryum dóbr państwa zbyt jego wyrobom, uregułować st.osnnki w t m roku że luga na morzn Bał·

Urzędowa clepeua z Singapore donosi, przyciągnięcie pracowników prowincyonalże .Jego Cesarska Wysokość Cesarzewicz nycb.
N:I!tępca Tronu znajduje się w poż,dauym
Wykonauie pierwszej części programu
stanie zm'owia i w czwartek za.mierz& ministerya.lnego w ciągu trzechlecia uajudM się do Batawii. (Ag. płn.),
muiej wydało owoców, Wprowadzenie naJ. E, Generał·Gubernator warszawl!ki, uki rzemiosł do szkól początkowych połągeneral-adjutant J, W. Rurko, przedsta- czone je.,t z wielkiemi t.rudnościami. Przewił się w dnin 3 b. m. Najjaśniejszemu dewszystkiem wątpliWI! jest rzecz'ł, czy
Panu. (Ag. pło,) .
dla Indnogci okolic z rozwiniętym przemy-

Przemysł

drobny w Rosyi.

Po zamkni~ciu komisyil powołanej do
zbadania przemysłu drobnego, w myśł
prawa z dnia 21 marca (slo. st.) 1888 roku,
przemysłem tym zaopiekowalo się ministeryum dóbr państwa, któremu wya.sygnowano lIa ten cel, w ciągu łat trzech, 150,000
rnbli. Swieżo ogłoszone dane pozwałają
bliżej zapoznać się z rezułtatami trzecbletniego stosowania programu ministersnm
w tej nowej sferze jego działalności.
Ograniczaj'ł c swe zadanie. przynajmniej
narazie, zbadaniem głównie techuicznej
strony przemysłu drobnego i wyszukaniem
środków do nsunięcia przyczyn tamujlłcych
jego rozwój i udoskonalenie w tym ki8runku, ministeryum dóbr państwa opracowało szereg ogólnych postanowień, dotyczących wszystkich gałęzi tego przemysłu.
Kierując się zasadą, że głównym wal:unkieJD powod~enia przemysłu drobnego Jest
1'8. . . . . . . .II.·aie ,,4Jo6d, ItadIIMei "iaIłemości technicznycb, miui.8teryUlII uznalo za
możliwe zdlłŻać do tego celu jednocześnie
kilku drogami: na pierwszym planie postawiono nankę l'Zemiosl w szkołach IlldoWy<lb
ministerynm o~wiaty i zakładaule specyalnych szkół dla niektórych gałęzi przemy!Im jJrpbnego; za tern Id,: rozpowszechniaJlio poży~nych dła przemysłowców drobnycb wiadomości za pośrednictwem pra y,
~llecyalne wystawy ' wYI'obóW m'obnego
p'rzelli"słu, oddziały drobnego przemysłu
na ogÓlnyc~ WIsta wach wiejsko·gospodarczycb składy i mil..'<61\ w,robów m'obuego
przeU:ysłn w Petersburgil i na prowincyl,
tworzenie gubernialnych i pó~towych
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(Dal8zy eiąg - plIotrz Nr, 51),
O czwartej, gdy Saccal'd przyjechał, baronowa już była i leżała przy kominku na
szeslougu, Zawsze była bardzo punktualna, jak kobieta interesu, znająca wartość
czasu: Z początku klłka razy accard doznał rozczarowania, nie znalazłszy namięt
!lej kochanki w tej brunetce z pal'lcemi
oczami, podkrątonemi siną obwódką, o wyzywającej postawie bachantki. Zimna była jak marmur, znużona śmiertelnie próżne ·
mi usiłowaniami posznkiwania wrażeń, któl'ych znaleu nie mogła, cała bezpodzielnie
oddana grze, która wzbudzała przynajmoiej
trwogę i niepokój i przyprawiała ją. o &0l'ętsze krążenie krwi w żyłach.
accard,
przekonawszy się, że jest ciekawa, że nie
ma wstrętu, ze zrezygnowana nawet nl/o
mdłdści, jeżeli znajdzie IV nich jakieś nowe wl'denie, deprawował ją powoli, otrzymując wszelkie pożądane przezeń pieszczoty. Rozmawiała z nim o giełdzie, wycią
gała. różne objaśnienia; a poniewaZ pl'zypadek posłużył jej i wygrywała od czasu
zawiązania z nim stosunków, traktowała
go jak fetysza, przedmiot zDa/eziony, któ·
J'y się ukrywa i całuje, cb06by byt brudny,
za szezp,gcie, jakie II sobą przyniósł.
Klara dnia tego taki duiy ogieli zrobiła
na kominku, że nie położyli się do lóżka,
lecz na szeszlongu przy blukn płonących
głowni. Na dworze mrok dopiero zapadał.
Lecz okiennice były pozamykane, /iranki
starannie zap1l8zczone ł dwie wielkie lampy
bez abaiw'ów ju.. elfwietl&ly pakój.
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.z .ledwie ,yszeał Saccard-;-zij6cliiił też [ChWili l' Owl'óciła i zamkuęła cicho drzWi- / niosłszy t.ylko g owę i spog ą ijąc pl'Zerai Delcambre, 'prokurator generaluy, 080- za sobą·
żona z drżącemi ustami.
-- Trzeba, żeby pan chwileczkę zaczekaŁ
- A I świnie I - syknął prokurator Dopiel'o rozmawiają..
świnie ł świnie I
łat pięćdziesiąt mieć mogl}ey, w;ysoki, zawDelcambre stał, pełen godności, milczący,
Tylko ten je~en wyraz ~nałazl: i powŁa:sze z nroczys.tą miną, ogol?ny, li twarzą nieruchomy, udając, że nie rozumie iron i- rzał go b~z konca,. akce~tu)ąc gestem rękI,
pokrytą sllnenu ~marszczk~ml, nos.zącą.. wy- cznych spojrzeń przewrotnej dziewczyn)" dla nada~lla. mn w.lększeJ SIły •. Posłrszaw
!'az bezwzględnej sUI:ow?śel. I?~gl OI'h nos Powoli jednak zmęczyło go to, cała łewa szy głos Jeg?, kobieta zerwa.ła ~Ię; U1eprz~
Jego śwIadczył o SIlnej wolt I okrutnym, stron II twarzy drgała nerwowo z powstl'zy- tomna prawIe w tem połozeUlu bu wyJuiez~ającym pobłażania char:lkter~e.
,
maDej wściekłości. Rozdrażniony do osta- gC,i~ zaczęła. mae~inaluie kt-ęci~. się ua
NIkt go tu nie z~a~; przychodZIł bOolVlem tecznollci samiec, z żądzami Judożeroy, ja- ~leJscu. C~clał~ SIę ubrać, a do .goto,!alzawsze, skoro noc JUz zapadała:
kie nkrywał pod lodowatą, zwykłą maską, ni ter.az wełdć Ule ~og.ła; cbwy~lła bla1'ł
Klara czekała ~o w lV~zklDl przelłpo- zaczynąl g'łl1cho l'yezeć, jak zwierzę roz· spódOlczkę I zal'Znclła J'ł na l'amloua,. Sac:
koju,
gnIewane o kawałek mięsa, które mu wy- card .wstał z sofy, z wyraaem gmewu I
złoŚCI,~ . .
. . .
'
- Ni~lt pan idzie za mlllj., tylko sta- dzierają.
no~czo Ule l:adzę !·ob.lć bałas.~. ,
,, _ Prę<lzej, pr~dzej _ powtarzał, nie
- SWlllle.I-:-,p~wtOI'ZJł laz J~zeze DeI·
Zawahał SIę chwlłę, czemuz rue ma w~J -c! wiedząc sam co mówi drżąc na całem ca~bre - SWIUle. W tym pokOJU, za któo~~azu przez drzwi pl'olVadz~ce ,do sYPI~I- ciele.
'
ry Ja pła~ęl . <
,_
•
Ol , ~ecz Klara szeptem. obJIIśOlła go, ze
Klara zniknęła powtól'Uie i powróciła z
~ok~.zuJąc Plę~C Saccarll OW!, załe~~c na
zamkmęte są u~ k~Dbz, ~e trzeba był?b! palcem na ustach błagając o cierpliwo~i!. m}śl, ze taka 10,ZpuSta odbywała Się na
zamek złamać I ze pam uprzedzona JUz,
,
'
k b dt'
meblach pl'Zez mego zapłaconycb, z&cz'łł
miałaby czas się urządzić. 'ie! ona cbcia- PIO~Zę pana ~a. wszy~t O, .. 1ł
I~· bredzijl.
ła zeby jązolJaczył tak, jak to oua ją. już zumnym, 1I1acz~J stlaclSZ 1\8jIadnleJszy IVI:
- Jesteś tu n mnie, lo trze I Ta kobie·
l'a'z widziała, patrząc pr7.ez dziurkę od d?k .. ~a ~hwll~ zobaczysz Ich pau w uaJ- ta to moja własność, a tJ' jesteś świnia i
klucza.
a to też wpadł jej na 'myśł bar- plękl\l~JszeJ pozie. . '
zloui~ I
dzo prosty sposób, Pókój jej dawniej koNogI Delcam~re II .odm6~J!y mu ll~gle
accard nie gniewał. się n~ niego; pr&.gmunikował Się z gotowalnią przeze drzwi, poslu.sz~óst.wa I m.tlsla.ł n llłijĆ na. l?zku. n~ł!t0 ol~szem uspokOIĆ, znuęs1i8.ny SWOIIR
dziś na klucz z,amknięte; klucz ten leżał Noc JUz zapadła; sle~zlat t,ak IV CI~UIU, ~ negl!żem l całą awanturą. A.le słowo .zło
w jednej zufladce; trzeba go tylko było · ~okQj6wka podslnchuJąc , Ule traCiła a01 dziej" dotknęło g.o ba.rdzo.
wziąć i dl'Zlvi otworzyć; dzięki więc tym J~dn~go z azmerkó~, doc~odz'łce~o z,Y- Mój panie. Jak się ~hce mieć k~bie~.'
podwojom skazanym ua zapomnienie, mo- Illał"l; ou słyszał Je rówDle~, ~ylko dźwlę- to nałeiy przede\\" zystklem ZUllOkolt Jej
żna było przeHć pocicbu do gotowalni, ~z~lr ~u ooe IV u zacll ~Ie lęćkroć gł.o - pot.rzeby.
.
która była tylko od sypiałnego pokojn por· smeJ, )akgdyby b.ałas armu w pocbodZ.Ie.
Ałozya do skąpstw .. do reszt.y rozvrkietyer!} oddziełona. Pani z t8j strony z pe- Nakonl~ ~Iczoł, ze I'ęka KI ry doty~a Je- czyła Delcambr~'a. , Zmienił ię do niepowllości'ł się uikogo nie spodziewała.
go l'aml.el~la. Zrozuml~l, bez ~to~a .Jedn~- In~nia: czl.owiek miknlł!.. zOItalo tył.ko
- Może mi pan w zupełności zaufać. go dał Jej kopert~ z oblecaueml pleDlę.uml. ZWIerzę, ktorego _prośne In t.ynkty odbily
Wszak mam intere w tem, aby się po- POSZ~Il. nl\przóll, u~bylila port):el'y do .goto- się nI. tern, chłodnem, I.&k pełnem godao8ci
wiodło,
waltll I popcbnęła go do pokOJU, mówIąc:
zaw ze obliczu; żółta tWIoI'Z Łai4 się parPrześlizgnęła się
przez wpółotwarte
- Masz icb pan I
pUI·owł i wydłutyła •jak Pl" k vrliciekłe(o
drzwi, znikła Il.8. chwllę, z~stawiając DeDelcambre na cbwilę oniela.iał. Kochan· zwierza,
łcambre'(\
samego w swoim pokoiku, kowie, złapanI na gorlłCym uczynku, zaugdzlp. łóżko było l'ozebrane, miska pełna mieui na widok tego człow ieka, wychodzą
brudnej wody, a na podłodze leżały 7owią- cego z gotowalni, nie ruszali się z miejsca,
(]J, c, n,)
zaD' flIecZy, aby 1II0gła odrazu uciec. Po "blęclBeml cx:sym&, 011 aa kaaapie, ona ubiście spokrewniony z cesarzem, wkrótce
mający zostać mini trem, był cbudy, żółty,

2
ty ckl e m rozpocznie się nadzwyczaj wcześnie. Pod Helsingforsem przy brzegach nie
ma nigdzie lodn; IV Roezensalmie t kże
widać pelne morze. W Hangii nie wstrzymywano żeglugi calą zim~ i wejście do
portu było zaparte lodami tylko przez kilka dni.
X .Świet" donosi, że bez względu na 0 platę milową i ilme przywileje z jakich korzysta ruskie towarzystwo parowej żeglugi
i handlu, bardzo być może, iż nawet podczas tegorocznej żeglugi otworzy swą dzialalnogć na morzn Czarnem n o wet o w a·
rzystwo żeglugi parowej towarowo·pasażerskiej.

DZIENNIK ŁÓDZK].
wypłaty w Moskwie. Kontrakty wcale
nie poprawiły intere ó\\'; towary tkackie
podr'za kontraktów nie staniały, lecz po-

zo taly w rl wuej ceuie. 'l ak up. perkale sprzed" walH są ni~ta6 ' ze, jak po 9 k.,
tym cza "em w fIlbryce t.e perkale ~przeda
wan o niedrożej 4'/, kop. Mów ią także, że
niektóre firmy moskie kic zllpropouowały
swym kundm anom, dla zapo bieżenia bankructwom, auy z"kończyły rachun ki wypłatą 1'0 20 kop. za rubel.
X .Bir.iewyja wiedomosti" dowiadują się,
iż w zeszłym tygodniu rozpoczęły się posiedzenia komisyi, zajmującej się kwestyą
elewatorów. Komi.ya I Jrzyjęła Ilodobno 7.a8a(I\I, ii elewatory uie mogl) st"uowić monopolu kolei, lecz że winny być oddawane
do eksplol\tacyi osobom prywatuym. Jednocześnie poruszouo kwes yę wllrt"aut6w, które mogłyby być notowane na :tieldzie.
X .Noworo yjski telegl'af' douosi, że ua
rynku odeskim znl'eluie z a b rak ł o ż Yt a,
poni~waż calą jego iJo§ć zakupiono ua wywóz za gl'an icę.
X Komora celna sosnowicka za (ll'zeciąg
roku zeHzlego przyniosla skarbowi dochodu
4 miliouy rubli w zlocie. W porównaniu
z l'okiem zal'rzeszlym, dochód lej jednej
tylko komory zwiększył się o okrągły milioa. Przy wóz składa się 11I'zeważllie z
artykułów bud o włnnych i produktów surowych; w y w Ó z z pl'ouuktów rolnych i ko-

Murarze. Wielkie otywleme panuje obecnie pomiędzy robotnikami murarskimi.
Setki ludzi oczekuj~cycłI wiosny, a z nią
zarobku, oblegają przedsiębierców budowlanych, pro ząc o zajęcie. Wobec tak wielkiego napływll robotników, przed iębi ercy
ofiarowywnją Im o wiele mniejszą placę uiż
ła t poprzednich.
Mieszkaniec tutejszy, p. Autoni Gó l'zyń
ski, wyjechał przed kilku miesiącami do
Pe ZIU , wezwany przez swego krewnego
IV spmwi~ familijnej.
\V drodze z po·
wrotem do kl'aj u w jednem z miasteczek
węgierskich napadnięto go i tak silnie poraniono, że w kilka dni umarł. O śmier
ci jeg.. zamieszkala w Łodzi rodziua dowi edzia ła sie dopiel'o IV tych dniach.
Zabłąkany. Onegdaj, z domn przy ulicy
Dziki~j, wy8zedł chory nmy 1011'0 Edward
Pietkiewicz i udał się w kieruukn Górne·
go Ryoku. Pomimo natychmiast~wych po·
szukiwań, nie odnaleziono go> i niewiadomo
gdzie się podział. Pietkiewicz jest IV ~ l'e
ctnlm wieku, ma brodę siwawą, a ubrauy
był w szlafl'ok na wierzchu, mając pod spodem zwykłe ubranie.
Wierny pies. Pl'zed kilku dniami umarł
IV Pabianicach jeden z mieszkańców tamtejszych. Od chwili śmierci pies należący
do niego, 11ie odstępował trupa ani na
chwilę. Ki~dy pogrzebano zwłoki i pies
został się przy grobie, rodzina przemocą
zabrała go do domu. Lecz gdy tylko poczuł się wolnym, pies pobiegł na cmentarz
gdzie go po dwu tlniach szukania znaleziono nieżywym.

N. 52
przysięgłyeh

z miej cem zamieszkania w
Piotrkowie; pomocniey a.dwokatów przysię
głych przy war zawskim
'Izie okręg~
wym: Henryk CederbauOl i Leonard ZlIu,
ski, przyjęci są do grona adwokatów przysięgłych z zamie l.kaniem w War'zawie.
Ali woka L prz)"'ięgły. p. Michał Zalelv,ki,
jlrzeni<lSiony jest z Płocka do Warszawy.
Petersburg. Towarzystwo woluo - ekonomiczne w Petersuul'gu zamierza stal'all się
o wprowadzenłe nauczani/\ ogrodnictwa w
seminaryach nauczyciel. kich, oraz o n danie gruntów szkołom elemelItamym.
Z Petersbul'ga donoszą, że w szeregu
projektów, dyskutowanych obecnie IV sprawie przeciwdziałani eruigmcyi do Brazylii,
zwraca uw. gę pochodzl}cy z Płocka projekt środków zapobiegawczych dwóch kategoryj: tłumienia agitacyi ajentów i utrudnienia potajemnych przejść granicy, oraz
uregulowania stosunków ludoości roboczej
po wsiach. Co do pienvszyeh, IJl'ojekt zaznacza pl'zedsiębl'ane ostatniemi czasy ostrzejsze ilrollki włndz niemieckich wzglę
lł ~ m wychodźców. Co się zal! tyczy środo
ków drugiej kategoryi, zaleca pl'zesiedlanie
bezrolnych w palistwie wogóle, kolonizacyę
IV dobrach w haju rUl'celowanych i w majątkach plozeszłych na własność towarzystwa kredytowego ziemSkiego skutkiem licytacyj prqmn owych, wreszcie - układ z
towarzystwami transportowemi w portach
niemieckich, iżby względem poddanych ruskich stosowaue uyly te~ same rygory, jakie obowiązują względem pOlh!anych Ill'Uskich.
Petersbnrska akademia nauk wydelegowała ua łat 4 1'. Czerskiego do najbardziej
odleglych llliejscowo~ci Syb~ryi, dla zbadania faully dylnwialn~j niezlladanych dutąd miejscowości Syberyi wschodniej oraz
warunków, w jakich trupy zwierząt przedpotopowych dosta wały się do wieczuie
zmarzlej ziemi sybel·yjskiej.
W Petersburgu p owsta ł projekt otwarcia kur Só w p e r S p e k t Y w Y (rysunki)
dla kobiet.

DnOGI 2ELAZNE.
potwierdza wiadomość,
że przy ogólnej r e w i z y i t a r y f k o l e j 0w y c h, te ostatnie b~dą znacznie podniesione dla przedmiotów zbytku i przeciwnie
o wiele zniżone dla towarów ogólnej potrzeby. Taryfy dla wszelkich nal'zędzi z
wyjątkiem rolniczych, będą podwy1 zone.
Wogóle istnieć ma dążność zniżenia taryf
dla produktów i wyrobów mających związek
z ro ln:ctwem i temi galęziami przemysiu,
które potrzebują opieki państwa.
X .GraŻdanin" donosi, że wkrótce już
rząd weźmie na wl!Uno~ć wagony
różnych (l!-óg żelaznYl:h, a1eby je od siebie
następnie rozdzielać, stosownie do każdo
razowych z:l.żądań tych dróg. Wywlaszczenie nastąpi na rachuuek długów, zaciąga- palni~nyc b.
nych u rządu przez większo§ć towarzystw
OSZCZĘDNOSC.
kolejowych. Podobno p. A. P. Borodill ma
X W r. 1889 ministel'ynm Hpraw wezo tać dyrektOl'em departamentu do zarzą- wuętn:oych wysłało urzędników do Fl'anV
dzanhl. podziałem wagonów.
cyi, Anglii i Belgii dla zhadania urządzeń
X Pomiędzy Petel'sburgiem i Odesą p 0- kas o~zczędności. Delegaci zlożyli w tej
* Warszawski komitet statystyczny wyciągi kuryerskie mają korso wać na sprawie Odpowiednie referaty I na podsta- dal ksiilżkę, zawierającą dokładne wiadoPsków, Wiluo, Białystok i Brześć - Litew- wie ustaw i nlepszeil, zaprowadzonych IV mości o ludności 10 gubernij Królestwa
ski. Tym sposobem czas Ilodróźy skrócono- zachodniej Euro!Jie, mają być wydane no · Poł kiego po dzień 1 stycznia 1890 roku.
by O 15 godzin; obecnie przejazd z Peters- we przepisy o kasach oszczę dności Według tych danych, Królestwo liczy 8 ' /.
bnrga do Odesy na· Moskwę, Kursk i Ki- d I a u r z ę d n l k ów r o z m a i ty c b i n- miliona lucIuo ści, zatem ua 112,000 wiorst
jów wymaga, jak wiadomo, 2 doby i 15 s tytucyj rządowych . Glówna uwa- kwadratowych przypada po 74 glowy na
godzin, podlug nowej zaś marszruty po- g,1 zwróconą będzie na uproszczenie for- kai:dą wiol·stę . Ludość Królestwa pod
trzebne będą tylko dwie doby czasu.
malnogci przyjmowania i wydawania pie- względem gęstości, zbliża się więc do
X W nzupeluieniu szczeg61ów o zamia- ni ędzy .
łudności FI·ancyi. Zachodnia część Kr6nowauiu inżeuiera Ursati zal'ządlGającym
PIENIĄDZE I KREDYT.
lestwa posiada Imlność gęściejszą, wschobudową oddziału kolei syberyjskiej
X Z kasy IJO życzkowej przy wnr- duia-rzadszą. Pod względem administraod Wiadywostoku do Chabarówki i Graf- szawskiem towarzystwie dobroczynności u- cyjnym 10 gubernij Królestwa podzielone
TEATR i MUZYKA.
skoj uad rzeką UssUl'i, korespondeut pe- dzielono w roku zeszłym pożyczek 345 są na 84 powiaty, obejmujące razem 1,286
tersbm'ski .Kurjera warszawskiego· zuna- drobnym przeds lębiercom i rzemieślnikom gmiu. Miast Kl'ólestwo posiada 114; znacz: Obszerna widownia teatru Thalia za·
cza, iż summa 2 milionów rs. na rozpoczę- na sumę rs. 62,808. Kasa miała dochodu niejsze z nich nie nałeżą do nrzędów po- pełniła się w środę tak szczelnie, że pomcie budowy wymieuionego oddziału jest już ogółem rs. 66,755, a wydatków rs. 64,324. wiatowych, lecz pOSiadają adruinistl'acyę, szyć się bylo tl·udno. A ileż to jeszcze bywyasygnowaną. P. Ursati wraz z inżenieX Kapitał akcyjny a z o IV S k o - d o il- zależną od władz wyższych Królestwa lo osób, które lIapróżno obłegały kasę terami i urzędnikami wyjedzie z Odesy 011. skiego bankn handlowego m:l. być Warszawa posiada osobny zarząd z pra- atm i odejść musiały bez biłetu! Każdy
statku fioty ochotniczej .Jaroslaw" d. 15-go powięk 'zony o I milion rubli, przyczem wami zarządów gubemialnych. Ludność spieszył zobaczyć i uslyszeć jednę z najb. m. do Wladywostoku, gdzie d. 27-go połowa tej snmy oddana będzie do l'OZpO- miast wyoosJ 1'1. mil., t. j .: 180;. całej większych współczesnych al·tystek (Iramakwietnia stanąć winieu. Budowa 385 wiorst I'ządzenia oddziałowi, który ma być otlvar- If,duości. fod względe~ wyznania: katoli- tyc7.nych; WŚl'ód tłumu widzów możua było
oddzialu: Wladywostok-Grllfskaja rozpo- ty w WIII·szawie.
kilw liczy Królestwo /. carej lUdności t. zauważyć wiełe osób, kt61'e nigdy pl"ledLem
częta będzi e IV dl'ugiej polowie kwletnill
X Zlll'lIld odesk i ego ban ku h a n- j. 75"10, żydów 13'/0, ewangelików 5.4"10, nie czuły potrzelly oglądallia sceny naszej.
r. b. i ukoliczona w r. 1895·ym. Relsy, d lo w o· P 1"1. e lU y s ł o IV e g o zamierza otwo · pl"t\wosiawnych ogółem '1. mil., t. j. '/.. I z ~ewnością nawet ci oboj ę tni wi(!zowie
części skiadowe mostów i tabor kolejowy rzyć w Elizawetgl"J\uzie oddział banku, ogół u ludności. Ze wszystkich gubernij nie pożałowali swego pośpiechu: świadczy
będą w miarę postępowania robót przewo- ktÓl'y, p O llliędzy innemi, wydawać b~dzie tylko IV siedleckiej i w lubelskiej prawo- o tem ogólny entnzyazm, z jakim przyjmożone z Rosyi do Wladywostoku statkami pożyczki na zb o że.
st~lVni stallowią 20'10 i 22"10 ogó łu lu- wano slynną al·tystk ę. Z chwilą u'-,Izania
PRZEMYSł;.
uności.
się jej, teatr zniknął z II1'zeu oczu zacbwyfloty ochotniczej. Z powollu dającego się
dotkliwie uczuć IV kraju ussuryjskim bmX J eden z elektrotechników petersbur.. !\a jednem z najbliższych posiedzeń conych wid"ów, pozostała tylko wSllaniała
ku robotnika, zarząd więzienny wysyła skich, J llni n, wynalazł Ił o w li I a In p ę ogólnego zebrania rady państwa mll hyć postać królowej, zgnębiouej i cierpiącej.
w marcn prze7. Odesę do Władywostoku e lek tr y c z Ił ą, lłziałającą przy pomocy ostatecznie rozstrzygnięta kwestya w y- Postawa, glos, dykcya i rnchy zlewały się
600 aresztantów, z kt6rych część była już elementu" uchego, zastosowan~ specyaiuie d 1\ W Iln i a e m e l' y t u r z głównej kasy w harmonij ną całość, tworz'lc skoliczony 0zatrudniona przy budowach kolejowych.
do oświetlania wagonów kolejowych i pa- państwa , rozpatl'ywaua już przez departa · braz majestatu, wielkiego ,.. zaró\vu() IV cierX W komitecie ministrów postanowiono ro tl\tków. Lampa ta demonstrowana bę- menty polączone ekonomii państwowej I pieniu-wśród smutnych murów dlugoletuierozpoeząć budowę li ui i k o I ej o wej 011 dzie IV krótce w oddziale elektrotechllicz- praw. Zgodnie z rozpatrzonym projektem go więzieuia, jllk w rado~ci-po nzyskaniu
Władykaukazll do Pietrowska.
Wkt-ó tee nym ruskiego towa rzystwa techuicznego.
do prawa, wydawauie emerytni' 1011 być chwili swobody bud7.ącej nadzieję zupełnej
też w tymże komitecitl rozstl"qgniętą będokonywllne w następqjących terminach: wolności, niezaćmionego n,\\vet w Ilkcie podzie kwestya, czy należy budować tę dro-I Wiadomości
emerytUl'y wynoszące 100 !"Ubli rocznie - kory przed siostrą królową, w chwili gwałgę kosz.tem skarbu, czy te~ Ilowi~I'Zyt pro:
wyuawaue będą w trzech ratach na po· townego wzburzenia wobec okazanej wzgarwadzeDle robót zarząd~w.I drogi zelazneJ
Roboty około ukol\czenia budowy k o~cio· czątku każdej trzeciej czę~ci roku; emery· lIy i doznanego Zl\worlu, wreszcie w chwili
rostoll'sko-wladykaukasklej.
ła. Wni ebo wzięcia N. M. P. już się rozpo- tUl'y od 100 do ł,OOO rubli - miesip,cznie, p'lżegnallia IlI'zerl ~miercią. Publiczność 110
HANDEL.
czyneją.
.
poczynając od dnia 12 - go (24 - go) tego glębi wz!"Uszoua, wymżalll. swój zachwyt
W kośc Ie le WniebowzięCIa N. M. Pa.nny miesiąca, za który należy się emeryturII, grzmotami oklasków, po każdej scenie wyX Zbyt toworów n a r y li k u m o s k i e ws k i m zmalal i wynosi zaledwie 60"/. ~e- urządzony b~t!Z IH" w '~ym ro~u .WSiH\Ul~ly zaś e~el'ytury p.l·zenoszące 1,000 r.ub~i --; wolując wielokrotnie zn8.komi~ IIl·tystkę,
szlorocznego targu o tym cza ie. Kupują .Gr·,b ~ba.wlclela, który zaJml~ k a il hcę od dnia l ~go (13 -go) następuego ~Ile~ląca. której ofiarowauo pi ękny wieniec z nap ijedynie ormiauie kaukascy, którzy skarżą obok Inelklego ołtarza. W groClt, otoezo- 2) w IIlleslącu lot~m peu~ye, wynoszące od sem: • Wielkiej artystce Helenie Mod l'zesi~ na zły stan handlu nil Pl'owincyi wsku- nej gajem pl\!mowym ciał.o Chrystusa 5[>0-,100 do 1,000 ~'ubh rocz me, wy~awlIl.le bę- jewskiej - łodzianie."
tek czego nagromadziły się znaczne za- czy wat będZie M. s'lrkolagu . . Dek o r,~cye d~ na .d~1I dUl. przed,. u.ta~OWI?neml "t~ lArtyści naszej sceny, IV tym pierwszym
pasy. Najlepiej idą obroty perkalami i to traktowane fal'ballu wos~OWel~1l wykoncza Ill111R.1Il1.1 3) . przed ŚWiętami Bozego Na!o- wy. tęp.ie ~elellY Modl'~eje~v kiej, użyli
jedynie w niewielkich tranzakcyach przy już art)' ta·lll~hlrZ tutaj ~a~llIeszkały, p~ll dzeOla .1. Wielkanocy emerytnry wsz~lk!ch ~v~zelklch. SIł,. aby do~~rolć ~l~ do wysok\l~
ustępstwach z cen. Sprzedaż kretonów IIlinicz - Zeyde!. Grób . oswletlony b~lIz1e wYSO~O~Cl wydaw~ne będą: . a) za mieSiąc SCI zadama I z. prz.yje~no~clą p!'zychodzl
. gl:uu.7.1en, !,oczyna[ąc od ~Dla l ~13) tego I n.am zazn~c.zyć!.ze u.lektorym z UlC~ udalo
idzie żwawo, a n"jlepiej zbyt mitkal a, 11- lampkami eiektrycz!leml ża.ro,w.eml. .
żywauego na wyrób bielizny. Dobrze idzie
Ministeryum ośwIaty w~J~sn!ło, ze kou· lUleSląca l b~ kiedy. ~\Vl.ęt/\ Wlelk~no cy Się to. lep!eJ, 1HZ mOlna b'y~Q przewla~waĆ.
tal'g satynami deseniowauemi, perkalami czący wyższą szkolę rzemleślnlcZlł . IV ~o- prz1fI!\~lną lllewcześmeJ, Jak w dnIU 10 Odnos~ Się to s!-cze~ÓIUlej do ~p. !St!\Szi zefirami przerabianemi.
dzi i l,ragnący wstąpić do szkół juukler- kWletllla, et.nerytury za 1011rzec. wydawane kow~kle~o (Burlelgh) l Popławsklego, kt~X Z wszystkich stron Syberyi dochodzą skieh, podlegają p.gzaminowi wstęp !IQmu Da hę/łą od dOlI!. 1 .<13) marca, kled'y z~ś to ry Illewlelką I:olk~ Melwila zd~był sobl.e
skargi na p l' Z e s i I e n i e h an d I o w e. Jr- równi z tymi, którzy nie ukońc7.y h gimml- ŚWięto przypadllle 1'0 10 (22) kWietnia, to głośne okhlSkl; p. Jarszew.skl (MortIkuck, 'l'omsk, 'fiumuń i inne związane zyów, lub szkó ł realnych,
elller.yLury z,~ ~arzec wy.uawane będ,. . w mer). grał swobodllle . . PaUl J,\~owsk~
z niemi stosunkami haudlowemi miasta i
Płerwaza lekcya śpiewu ,\matol'ek, które terfillllach ogol Ule ustanowlooy?h, a emely- (Elzbleta)
IV
wykouaulu trudnej swej
wsie, skarżą się na to, że popyt !la towa- o~wiadczyly gotowo~ć przyjęeia udziahl'~ t~ry z.a kwiecień od I (13) data tego mle- roli,. miała, chwile ~8l"dzo. szczęii~iwe . .
ry zuikt zupelnie hanuel w zastoju, tOW3- koncercie amatorskIm n/\ rzucx ochronki Sląca I. t. d.
'. lesforno~ć znaczn~J CZę~CI u~szej pub hry ulegajl} znisz~zeuiu. Jednocześnie Sy- katolickiej, ol!będzie się we w~orek, o g~Lubh.n. Prezesem kasy p!'zemyslowców ki t~att-aluej dala ~lę u~zuć IV Śl"O~ę w
bel'ya rołnicza skarży się na wielki uro- dzinie 8 wie~zorem, w. zakładZie fotograti- lubelsklch.wybrano .p'. Francl~zka Jensch.a sposo~ baruzo dot~l~vy .. ~yloby po~ąda
dzaj, który cale prowincye pozbawił moż- cznym p. Wllko zewsklego:
43 głosami z ogólnej .hczby 73. Do kO~Ill- ~e!n, zelty .po. podDleslemu knrtyny, nIkogo
ności sprzedania zboża z jakim takim zyArtysta malarz p. H!rszbe!'g I~ ~ych tetu po.włano. ponowUle pp. Leop)lda B~l sz- JUz do sah llle wpuszczauo.
skiem, gdyż ua miejscu ceny są nizkie i dniach opu,zcza nasze. miasto I wYJezdza cze.wsklego I \~ aler~g~. ~oczkowskl~go,
: Dziś IV teatl"le Victoria powt6rzoną
nie zwracają kosztów. W Jenisejsku llie- na stały pobyt do ~al·Yz~.
.
św~eżo zaś p. ~'. SlwlUsklego. W loku będzie. Wdowa malabarska".
ma żaunej ceny llIl zboże, a leży blisko
Nowy zakład tapl~er8kl otwol·.z~ł w mle- z~szlym ka.sa ud7~ehla 787 poz'yc:ek .IV su·
l'ółmilion" uiesl,rzedanego, Il nawet po ście naszem ~rzy ~hcy Zawadzkiej p. Jó- ml~ ogólnej 1'8 •. 209.. 920 .1Ia łOla.to .1 240 : . Warszawskij dniewnik" donosi, że
części niewyla~ow~~eg? .zboża, pOTZucone- zeC Potal'alskl, tapicer z, Warszawy.
.
p~zy~zek w o~olneJ ~~mle 272,~30 IS. na następujlIce trupy prowincyonalne otrzyLatarnl~ gazowe na uhca~h lIaszeg~ ~Ha- I~l oW lOCyę. Na dYYi.ldendę flZeznaczo.no mały jut pozwolenie na dawanie przed.stago nl\ przystalll mieJskieJ.
X Kijewskoje slowo" dODosi, że przy- sta obecnie zapalIlUe bywają o godz!u!e ~ I S. 6,030 kop. 10, t. j. po 10 l. od udzla- wień w teatrzykach ogródkowych: 'l"lwabyli I;a kontrakty kijowskie przedstawi- min. 40 wieczorem, a gaszone o godzlUle 6 1611'.
rzystwo łódzkie pod dyrekcyą p. Karołll
ciele fabl'yk tkackich żałą się na zle wy- min. ~O l·~no.
.
..
~ars.zawa .. Na mocy ~chwaly og~lDeg? Kopczewskiego - IV .Belle - vue,· trupa
plllty kijowskich kupc6w i handłujących.
CegIelnie w okoltcy ŁodZI, po ~Jlkom.ie- zeblanl~ .depaltam~ntów Izby sądowe~ W~I- p. kirmunta - IV • Wodewilu" i tl'upa p.
Dostawcy mo.kiewscy udzielają szerokiego sięczuym wypoczyuku, rozpoczynają dZla- szal~skleJ, pom.oclllcy adwokatów plzy~lę-. Łaskiego - w .Ełdorado.' Oprócz tego,
kredytu kupcom kijowskim, na termin łalność. Spodziew~ny jest 8pad~k cen cegł'y głych pr~y sądZie o.kręgolVy~n ~Iotrk.owsklm, wybiera ~ię podobno na lato do Warszawy
azeticiomiesięczny, licząc po 6"/.. Przesil e- w tym roku, gdyz wobec tamego robotol- lIP· St~Olsła~v P~clórkowskl I Juhusz Ko- francuska operetka, która IV r. z. dawała
nie kijowskie wllłyu9io IV tym roku ua ka, konkurencya staje 8i~ bardzo latwg,.
lIopackl, zahczelll SI} IV poczet adwokatów pr2;edsta,wieuia IV .Eldorado."
X

.GraŻdanin"

ogólne.

•

DZIENNIK ŁÓDZKI.

~". 52

ni przy ich pomocy n.wet pisać mogli. Tak
donosi .. lo ki dziennik .PiemOłlte e'.
.."" Armia zbawienia, z dowódc,! swoim
generałem Booth przebywa obecnie w Berlinie
.."* Losy Jana Ortha znowu zaczynaj~ .aj - gdzie. jok donosZ'! dzienniki miej cowe, oku?,OWBĆ ~pini~ publiczn, . . Z Fiome donoszą., tecznll bardzo prowadzi propagand~. W ciągu
i1 tonl\ Jednego z oficerow okr~tu " Marga- kilku dnj wstllpilo 128 osób w charakterze
ret~·, na którym pły.nll~ h: arcyksillte nus~rY-I.rekrutów. iló niemieckiego korpasu lU·mii. t
a~I.." odebrała. zapewmeme. 12 w a. ~ p~dzle~- tych jednak 4 jut d ••erterowalo. gdy! sluzba,
D1ka r. ~. wlUzlano okrgt w pobhtll \ alpal' a zwlaszcza zneczenie .i~ wszelkich Ilrzyj C'
raiso. Bardzo jest prawdopodoboclIl, ii .k - mności, było dla nich sauci,tliwe. W cil\l:u
eentr~e~y Jan Orth kallLł zatuYll1at okr~t laln generał Booth zamierza prowBdzit agilaprzy lakjrDlŚ odlndnem wyhrzctu I wru z za- cYł energictuiej i na wiOłu~ ju! wyslaoe maj~
łogq J1~dzi na pustyni tyli ot nrkadyjsld, do- być forpoczty" na róine przedmieścia Berlina.
",' Znikoma wystawa. Rzeźbiarze kopóld na okrecie tywllości nic znbraknie.
Montecarlo . Dnnk rozbil wczoraj ao- pe:b~ey wpadli na oryginalny pomysł zutytkowan;" ślliegu, który obficie pollrył ulice
glik, IIlóry wygrał 175.000 franków.
**.. Pomnik Oantego. Mie8llkańcy Tryen· miasln w ostatnich tygoduiach. Narobili z uie.tn Irrz,lnj, się skwallliwie kolo urzeczywi tnie- go posągów. modeli i rótne!!o rodzaj~ przednia projektu budowy pomnilm Dantemu. Wy- mietów architektonicznych. które za niewiell,~
brnoy komitet ogłosił nnwet I,onkurs z nagrod, oplatą pokazywano publiczności na glówniejod 1,200 do 2,000 Borenów za przedstawienie sZJch IllnCllch miasta. Niektóre z tych pr6ednajlepszego modelu na 110mnik dla tw6rcy miotów uosily podpisy znak.omitych artystów.
,Boskiej komedyi". Posąg, odlany z bronzu. Dochód z tej wyslnwy, w całem slowa zna·
ma być umieszczpny na · marmurowej pod~tn- czenia znikomej. gdyt pierwsza odwilt mogla
"ie i po.towiony na plncu miejskim przed jej konicc polotyć. wyniósł p,-,ez cztery tygo·
IImachem stacyi drogi telaznej, co ma oz n... dnie OliOło 20.000 koron, któr, to sum~ pocza~, it Dante w tern miejscu 8toi na straty struJowiono rozdać mi~dzy ubogich. cierpi~eych
j~zyl<n i cywilizacyi wioskiej. Dla urzeczywi· n~d z~. powodu braku roboty podczas ostathiej
dnienia projektu komitet rozport'ldza obecnio ba.r(łzo surowej zimy.
sum, 125,000 lir.
_*~.'. Żywe węgorze mot na oLecnie na kil-

ROZMAITOŚCI.

*""

"*,,

O Gladstonie opowiada Cbristi:Ul World
blIrdzo ciekaWił higtoryę. S~dziwy przywódca
liberałów angielskich jest czlowiekielll hardzo
pobotnym i gorliwie ucz~szClla do kościolo.
Będqc jeszcze ministrem skarbu, nie zallominnl
nigdy odwiedzić małego kościołka. idqc rano
do parlamentu. Przed kościołkiem wzmiankowanym czyściciel uliczny .amialnł codziennie
przyp.d.j~cll nań cz~ść ulicy; był on zdecydowanym nieprzyjacielem liberołów i zn.jqe z
codziennego spotykania ieb przy"ódc~. jak tylko dostrzegł go zduleka, rozpoczynał z niezwykł~ pilnościll pelnić swoj, fuukcrę Błutbową. t. j. zamialnł znwzi~cie i to Glad tonowi
w same oczy. Wszystkie próby porozumienia
si~ rozbijały si~ o lodol\'ntll oboje tność czyścicieJa. który jak Djogenes nowy powtarznł
wciqt Gladstonowi: ,Nie zosłnniaj mi słońca,
Sirl' Nagle charakterystyczny ten stosunek

~(orwo.ł siO

niebardzo

przyjemnie

ściciel znchorował

dla

SUCJQ

febr~

obu. CZ)
na
a minister podał si~ rlo rlymisyi. Człowiek z ludu
jednnk pr~dzej wyJeczył się ze swej słabości.
nit mllt stanu. Jak tylko przyszedl do zdrowia i obj'lł nanowo swoj, czynno§ć, proboszcz
parafii spytał go przy spotkaniu: ,No, 1.-tót
odwiedzał ciQ podczas choroby?"-"Tylko je·
den pan Gladstoll". odpowiedział prolelnryusz:
dowied.i"W83f .i9 od mycI>- towarzy..y, i1 jestem chory. przychodził do mnie codziennie na
poddasze i przynosił mi "wiaty, owoce, pomarańcze i tyto.\. a gdy zacz'lłem p,-tychodzić do
zdrowia, otrzymywalem za jego pośrednictwem
i lepsze potywienie. Przynosil mi często gaze·
tę • TijlleB" i czytywał i'l oraz wlasne swe mo·
wy parlnmenlnrne. dopóld, części Ił przez wdzięczność za ol,aznn. mi uslugi. nie nawróciłem się
do jego pol!Jądów politycznycb. Obecnie je·
stem li berałem do szpiku kości".
*'\ Udana kuracya. Z Frankfurtn dochodzi ·wiadomość o zupelnie udanej kuracyi ko·
chin~. Szczę§liwym pacyentem była słutąca
. k'
B'
S · '
nnzwls ·.em
lOa
telll. rlotknięta 8uehotaml
w wysokim stopniu, a która 0<1 października
r. Z. le~ala w m;ejscowym szpitalu św. Ducha.
Po 20 "astrzykni~cinch kocbiny pacyentka o·
pościła w dniu 2S z. m. szpit.l. zdaniem lek any. zd rowa zupełnio.
*** Sztuczna ręka. PI'ofesor Lancerin w
Turynie zbudowal rękę mechaniczną, która ma
w zupełności zastępować naturalnII. Pierwsz~
parę r~" ofiarował profesor robotnikowi kolektóry w czasie

jowemu!
dł'

pracy

..,..

kaset mil odlegtości przesyłać bez wody. Hamburska firm" I. Cb. W. Vogel wynalazła po
dlugoletnieh próbach w tym kierunku, osobny
przyrz~d. w którym żywe węgorze. ut do 40
dł
Ś·
ł b
d
. dl
centn. DgO Ol P'-lesy a ez wo Y. w naJo g.
glejsze strolly cesarst"" niemieckiego. Po nie"at boda la w~gorsy nie wJ'mnga prawie 1:ndnych naklad6\v, moźe j. przeto Imżdy hodować
. . ć
. h d b6d
.
ł
k
lk
1 100e z UlC
oc
mema y, ·to ty ·0 1'0
siada jaki stllw lub sadzawkę. Glównem miejs·
ncm. gdzie stosunkowo w najwi~ksr.ej obfitości
legnll si~ węgorze. s~ ujścia rzek wpadajllcych
d
Pół
Wpraw dzie smaczno te
'o morza
nocnego.
ryby po wył~:!eniu poslll"'j" siQ naprzód pod
wodę rz~k. ale tylkO mala ich czllstka 'dostaje
si~ nn tej drodze do wu~trzn stałego Illdu.
T
•
l t ś'
b
ó ł k l
eraz wl~e z a "O CI~
ędzie m g
·at, y
sprowadzić sobie ten zarybek z Hamburg.. ,a
pośrednictwem firmy powyżej w)'lnienionej .

stracił

obie

R.·k
b'
I
o otJJJ· ten o ccme pracuje da ej,
jalw przesuwacz wagonów. R~ce ezluczne s~
podobno tak dosl<onale odrobione, it okaleClleODJe.

T E L E G R A MY.
Petersburg, 4 marca. (Ag.• p.l. Przybył
tu Z Warszawy prezes d"óg żełaznyclJ:
ł ódzkiej i iwangl'odzko _ dą.browskiej Jan
Bloch.
Petersburg, 4 marca. (Ag. p.). W poniedzialek f,·ancuska. komisya wojenna 0glądala K"on ztad . W klubie morskim
pl'zYJ'mowano gogci śn iadaniem.
Petersburg , 4 marca. (Ag p.). Dziś otwiera się zjazd przedstawicieli balików
ziemskichi zwolany specyalnie dla lll'zedyskutowania kwestyj kon wersyi (i cioprocelltowych pożyczek na 5 .eioproeentowe obok
odpolI'iedniej kouwersyi listów zastawnych.
Odesa, 4 marca. (Ag. p.). Żegluga znoWII zaczyna napotykać na pl'zeszkody z
powodu mrozów. Komuuikacya wskutek
zamieci ~I)ieżllych na kolejach południowozacbodllidl znowu jest utrudniona.
Berlin, 3 marca. (Ag. p.). OesRI'z uył
wczoraj na obiedzie II oficel'ów artyłel'yi
gwardyjskiej i na toast komend/lnta odll0wiedział mową, IV której skreślił przebi<!g
rozwoju al·tylel·,yi i udział tejże w ostatuiej
wojnie. IVaJdersee obecnym był na obiedzie.
~uk~reszt, 3 ~arca. (Ag. p.) .. Jeden z
dZIenników tutą) zycll donOSI, ze cesarz
Francis~ek Józef i cesarz Wilhełm przybyć
mają do Bukaresztu na uroczysto§ć 25 le lniego jubileuszu pauowania króła Kal·ola.
\V pałacu królewskim czynione już są pl'zy.
gotowania na prZYjęcie wyllJielliullyclt wysoJdch gości.
Rzym, 4 marca. (Ag. p.). PrzedstawiO"-

I

ny izbie deputowanych przez ministra skarbu Luzzatiego budżet na r. J 892 wykazuje 71 milionów oszczę<lno§ci. Wydatki na
armię i flotę zmniejszono o ~4 mil.
Wi edeń, 3 marca. Półurzędowe dzien·
niki nazywają czczym wymysłem wiado·
mogć prl\sy zagl'l\nicznej
o zamierzonej
podróży cesarzowej do Ziemi \viętej.
Walka wyborcza przeszła już dziś w fazę plakatową; domy pooblepiane coraz to
nowemi plakatami, pomiędzy któremi, jako
nowo§ć, odbijają płakaty z portretami kaudytatów.
Wiedeń, 3 marca. Namiestnik Badeni
stanowczo ustępuje .

Ostatnie

wiadomości handlowe.
Warazawa, 4 marca. Wek .• I. krót. t.r",. d"
Berliu (2 d.) 42.30 tą'l., 42.')7'/" 10. 121/•• klII";
l.oUlly" (3 ID.) 8.57 t~,I .; Pary. (IV d.) SUi'I, ż~,l.;
W,ed.i1 (8 II.) H.90 tą'ł.; ~'I. li·", lik .. ill.c'Ju,
Rr61. Polskiego dni. 97.15 iąd.. 96.80. 95. 97.00
kup.; drobu.· 90.90 żąd.; 0'1, pvtyczka ""·h,,,lui. I
olllisyi 103.uO żąd., 11 ero. 103.00 fąd., III omisyj
104.UO żąd.; 4'" l'OŻJ'czka w.""ętnua z 1887 roku
00.25 ż~tl., 96.00. 95, 85 kup.; 5". li"y z'UlAwu.
'ai.lII.ki. I •• ryi lit. A tllVO.w ;'ł'l., U[ .eryi lit. B
100.,,0 sąd, 5"" ILlty ... tA,,"e miast.' IV .... za ..y I
seryi 100.50 "~, I. . Ir-ej 100 25 ż'I,I ., lll-ej 99.75
żąd., IV-Iij ••ryi 99.~5 tąd., 98.90. 99.00 kup.,
V-ej Beryi 9V.~5 żąllano. Dy.konto: Ilerll" 3·...
1.011\lyl1 al/nl l'ar, .. ,j '/", \Vielldll4 1/." P6torab1lrś
5'1•. W&rto!ó kllllOll" z potrąeeai.m :1'/,: I;aty .... ta·
wue :tielUdkl8 95.0, wa.tu. I i Il 2U1.9, Ło ,hij lt)3.3,
li,," iik.wiJocyjwl 98.2, poiyczlm pr.,.i.".. 1 67.a,
II 225.6.
Petorsbura. ~go maren. W.k.l. "" LOII·I,u 85.10,
II Iloży",k~ w,cll o,III;~ 102'/•• U[ l'O 'y"k ~ ,ucboduia 10ł.25, " /,'/. 1I00y ...."' .. 11. kr
i.... k,.
139'/•• akoy. baukll ",skiego ,11& hau.U" <agraui.,.
n.((o :191.00, pet.robur.kiego b~ukll .ly.kollLO" o{O
610.-, ba.ukll mil}llzyuI\Tollo\'fego 516.0), Wtlrlłza. 'f.
Ikieo:u b.uku dy.kvllto ....go -.-.
BerIIq, 4-go marca . Blł.ukll oty rtu kie Zl\fłH:
238.23. u~ ,I".",,,, t;l8.25. .. ••• 1. lIa lV.r" .... ~
237.90.
Peterob urg kro 237.60. u. 1' ..... 1>11' ~
dl.230.30. U& I.ou~y. króL t 'j.37. U& r.ou,lyu dt.
2U.23. u. Wied.i1 177.1J). kup.IIY celuo a2\.60;
5°,.
listy .osl."". 14.00, 4°/, Ii.ty lik .. ;'Ia.yj ue
71.25, poży«ko ru.h 4/•• 18I!1) r. 99.00. ~.,.'
Uj87 T. -.-. 0"1 rellLlulo", 1U7.30. 0'/ r .• t •• 1!lIil
r. 107 30. pożyo"~a w.obotllli. II 0111. 7łho. I[[ ol.i
Byi 76.90,
lis.y zast.& .. ru.ki" 11l.75. 5°', po·
żyezka premiow!\ z 186.. roku - .- , "k!\& z ltsóti
r. l6~.OO, okoye drugi żol. w ... n"Hko-wio,I.".kiej
236.00, akcy. kr.dyto ..." ""otry",,ki. 17~.00. ak.y.
"o.... ,..ki.go b.ukll bOlldlo .. ego - ' - 1 ,ly.koIlLO-

I,..•

u.

5',.

U"

wego -.-, tlYlłkouto l1ielui~:k.lego ~&u1ln pAust .....

S'I~:::~:\Jt; ~~;~~.
II

.m.

Poiyozko ro.ka • 1889 rokll
99'/.. '1.'1,'/0 Kousolo ougi.l.ki" 96'/•• -

TELEGlllU GIEtOOWE.
Giełda Warszaw.ka.
Złd.DO • koiie"1O gielily

Z. wekolo krilk.lorml ••
Berlin za 100 Ull.
Da LoDdyll sa l Ł . .
ua Pary. za I~O (r.
Da Wied.ń a. 100 n.

w.
CI.ao
4220
8.54.
8.57
34.2"2 '/. aHo

Da

74.90

Za papiery p ... I .......
[.ioty Iikwidacyjn. Ifr. Pol. .
Rusko, lIoile.zka ,,~ebD l lui&
'o . ',. poi. We1'tUL r. 181ł7 •

[Jat.1 Jout. ziem.
rJiatl

"

U"

[J.ty ... t. m.
,.

~er1i

n

ZMt.. Id.

n

"

( .
V.

W USI. tier. 1 .

V .
S.r,i I .

n"

~dli
II

II

..

97.35

103.-

10050
100.100.50
99.25

9'.75
lQ/) 70
10010
100.50
99.25

238.25
238.50

23840
2.18.50

9i. -

re

(H

G i ełda Berlińska.
Baukuot1 rnakie zarĄz .

D, skonto

97.15
103.-

7480

.

prj',,&Ł:: .tJU~Ł~1ł" ~

~

Monoty I bank.oty: Not. nrz~d
[10poryal, i półiOlpe r,.. I,l Sl.
Emioyi 17 grudnia 1885 roku)
PGlimperyall ot"o
Funty . torlin . .. baukuotach
M.rki D"mi..,kio . . .
AustrIacki. b ~nkll1ltl. .
FrAnki . . . . . . .
W.rtoló rubl~ kred. " d oci.
Kupouy celn. . . . . . .

2'/:1.

2'/°'

l "

Not. llienn.
i.

ł2 1 /.

75'1.
34 '/.

137 ' /.

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOSCI.
lIalhrlatwa za ...arte .. du;u ~ Marc...
Starozako ••ych. 1: Heooch Krajcer l HautAjzenborg.
Z_arII od <Iw" 34 marc&!
Kato lloy: do lat 15·tu smarło 8. .. t-j liubie
t.hłope6w
6, dr.iowczłt 2, doroslyeh .ł w tej
hubie ID~iez1r;n 3J kobiet 1. a mianowicie:
KI.m.n. BotkiewjCE, lat U, Wilhelm Scbmidt, lat
76, Sebastyan Dora, I.t 79. Józefa Szmidt, lat 34.
Ewangelloy: do lat 15·tn aroarł , 6, '" tej liczbi.
chłopców
6, dzi"'~cząt - doro.łych w tej
liczbie mvicEJll -

==

kobiet -

LISTA PRZYJEZDNYCH.

Hol.1 Polakl . .M: Prz.dborski z K.lisza, S. Klinf
:' a;:bo~~ Tepicht i Rabinowicz z; W.rszawy, Les ·i

Holel Vlotorla Link. s Wrocł....ia. Eljaszew z
Dy:naburga, ~llner JIj \Varuawy. K&ho z MOgIIDCyi,
Warazawa. ~iO marca. TArg ua 1,I.... a Witko\Y· Pelchert z BIngen, Scbwar.r. :r; 'Viednia Smiłowski
s Kowla, Bloeb I Wrocławia.
I
ekiogo. I'•• onio& "Q. ord . - , IlOtr. i dobra - ' bilLla - - -. wJborowA - -650. żyto
wyborowe - -465, srednie - - - , wadliwe _ -, j,ezmie. '!. i 4-0 rzVd. _ _ _ , owi •• 250ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW
280, gryka - - -, ""Ilik letui -. zilOo",y . , ...pak :ap •• im. - - -, groo" polu, - GODZINY i )[[NUTY
do Łod..
- . "ukrowy .- - -, (.. ol .. - - - za ko,,".,
k&l:lz& jaglana - - - , olej rzepa!w""1 - - - ,
przyohodzą:
8/ łO/10/15/ 4/35/ BI50/10130
Ini."y _ _ _ '" 1''''1.
• :l..?dzi
Dowi.ziouo pszoniey 120. żytA 100, jęe .. uioui.
50, ow •• 100. groo"u I.olu"go - kor"!.
odohodzą '
Warszawa. ~go oolITen. Oko .. i,... Hart.• kład
przychodzł
za wiadro lW: 11.07-11.09; Z~ 78': 8.63' -8.05.
7 LO 8 46 2 15 7 Oli iO .. II
do Kola...k
~~ł7~i za wiadro 100' : 11.2~-11.2~; z& 78": 8.75 SW
" Skierniewic •
432 8~4
80rlln. 4 marca. PSl"ni •• 19ł-208 ua kw. maj
11 05
&Ja 1020
" \VłLl'8Zs,w,
207.00. oa cZ''''V. lip. 206.2:>. ŻytO 172
1153,
I 35
n AlekJandro ,,1.
". luty -. -. no czerwiec lipiee 114.75. Pi~B .10
n Piotrko", ..
9 52 3 40 JO 2~ 12 41
ku..
221
londyn. 3 marca. Cnkier Jawa 15'/, etalo. " Graniey
94~O
'2 ł.j 937
Cnki.r barakowy J.J,'/. stale.
H Sosnowe&.
4 ~O
łła vre , 4-go marca.. Kf\wt. gOOtl a.ver~e SI\utoa
10
15
,.
Tomaszo",.
.
n& loarz"c lv7.2,;, u~ lu"j IOJ.5u. uo ",rze8 ••ń 99.50.
ł tO
2 Ol
!Iocoo.
"BZoin ..
ł tB
LIverpool, 3·go marea. B."oluo. Spra"ozd"ui.
&"l".ngr· l I..u.
958
nDąbrow,( DIII&• •
koi«ow •. . Obr"" 6.00<J boI, ż ..'!'O ~& .peknlaqę.1
sU
102
wywóz 50U b.l .
p~le. M.ddll1l~ &1U. ryk~n1008
" P etol'lblUra. :
skA: ua marzec kWlecleu ~a/. na.bywcy, oa. kWle11 za
'l cień maj - _ _ _ . _ _ . ua maj czerwiec 4'/.
" HO""1
nabywcy, na czorwl"" lipi.o 4"/.. nabywcy, na
5 32 7 52
4 37
" \Viednia
lipiec sierpie. 4"1.. n.ab,,,:,y, na sierpi•• wrz.. ień
5 27
7 25
" Krako" a
- -, na wrzesl.ń pazdz. a sprzedawcy.
10 61
9 IS
" \Vroeł&W'&
Now.York. 3-go marca. Ha ... lllo 8'/.... N. Or·
6 5\
7 Ol
" Berliu,.
1
Jeauie SU/Ii'
New-York.3-go marca. K~"a (F.ir· Rio) 19.75.
Ka .. & k'air.Rio •.., j low o r~iu"ry "" marzee 17.ij~.
UW AGA.. Cyfry OlnaCSOO" grubszym drakiem
it. maJ 17.12
wyrażaj, CIfU od godz.iny 6--ej "ieezorem do go--dziDr 6-ej raDO.
Pi~kun.

I
I

.u•.

o
Teatr

G Ł o s z E
N 1 A.
11 lI'aturałłłe 11
Teatr Thalia. CYRK Amerykański • 1rWI LETNIE
SKA 1.1. '''ioa wę..lerkle l-~O

Łódzki.

IV sOhotę, d. 7 marca 1891 1'.

VIC'rORfA.
W pi'ltek, <I. 6 marca 1891

Po

zniżonych

cenach

IALABAII8KA WDOWA
(La veuve de Małabar).
Opera buff~ 3-ch aktach, H. Orlinieux i Delacoul', muzyka JIel'vego.
przeł. z f r ancuzltiego M. Różański.

ftlłs;ro

litewskie la,
W s zelkie gatunki ~erów
również:

68-7-~

Heleny Modrzejewskiej __

ODETTA

Z"

l"';
]'B

Powidła węgierskie

polecają

J. THOJ)IPSONA.

Dziś w pi~tek 11. 6 m.re. 1891
Trzeci gościnny występ
wielkie nlebywal. świetne przedstawienia przy w.p6Iadzial. uowoprzybyłych umyślnie na ostatnio trzy przed·
stawienia artystów i arrystek, a takż.
przyjmie udział dyrektor
,wojemi
7 IIlonJ"ml I MISS. De-la-Plata.
Szczególy w afiszacb.
początek ogollz: S·ej wieezor.m.
Komedya IV .. aktacb, i~. Sal'<lou Na .ukończeDi. Wielka walka zapaśnlcza mlędZ~ia~:":~:dZi~lebkallcaa"
przekład Jaua AI·Wllla.
HENRYK LANGE, Impresario . Avis! Jutro w sobotę i pojutrzo w niedzielV ost"tnie 2 nieodwołalni. poie·
gnaJne przedstawieni..
439
Z szacunkiem
Mam zaszczrt zawi~~omić. Sza·
Dyrektor cyrk,. J. THOMPSON.
nowną. Publiczność, lZ załozylem
'C
461przy ulicy Południow\lj Xa 3iO.

s'-:::

,g

~

PRALNIĘ CHEMICZNĄ

po nader umiarkowanych
cenach

l

Bracia Thursz

damskiej i

ul. Piotrkow ka

Xt

23.

l'arbi~roię

456-G-l

"arderoby

~~~~:j~owaniem
Alfons

Doliński.

od
P
~ ~.
..
• i wyżej Za butelkę, oraz włna his zKilka IUlueJszycll l Większych pańskie, reńskie, francuskie etc. etc.
mieszkal! IV Lisowicaell i Two- i wszelkie towary k olonialne, po-

l'zYJ' aukach

pod

W sztllkie

wygody
zapewnione.

Koluszkami. leca sklad aplrytua.ljl, Win i
18aO
na miejscu
.w

457-3.1
BraCi Thursz
.'Iuvior astrachański la.
ul. Piot!'kowska JW
Ryby wędzone i solone..
l;ł~8iiO. .7.-.1. ._ _ _ _ _• •
_ardyokl IV 10 gatunkach od

_.11!,

~O kop. i wyżej za pudelko.

również Konserwy z
lIajcelniejszyoh fabryk.

ftarynaty

polecają po nader umi.rkowanych cen. ch.

B· Th
racla

ursz

ul. ?iotrkowska ;\j 23.

---!l-IJ!IIIII!!III-JI!I-iii.rI~9-7 -1
Zaginą! czek
-it-'-ob-y-m-ia-ł-'d-o-s-pr-ze-d:-aoi-anasz wydany na firmę

~a

W.

delika-

Lan-··

planmo

23.

ADt~ta

W m. Rawie, SS-ów StrzeleckiclJ
W m. Kwietniu r. b. 8pr:aedoje się w drodze działów, jak

również dom muro.auJ'.
Orrród l pl._.

f t·
BiJ»or eplan ; ~i!;:~~tiA~~:a~r!:rJ~
Bliższa wiadomość u p.

dan za. M. 8,747
rs. 316:70.
lub
Ostrzezeme wl~cn~e uczyl1lone króLki w cenie 8tu rubli, raczy ;\j 19.
383-:i
BraCia Baruch. zgłosić się do Lipskiego, poczŁa. 1111__________

11

..

'

DZIE NIK ŁODZKL

Dr, Hipolit

BILANS

Jakubowski
w Nowym Rynku Xi 241 (uowy 11),
przyjmuje chorych (choroby wewnętrzne i dzieci) od 9 do
10 nno i od 5 do 6 wieczorem.
370-15

wożonego

St.-P~t~r~~nr~ti~[o TDwarZJ~twa U~~z~i~cz~ń Drr D[nia i na życi~,

W dnin 26 marca (7 kwietnia) 1'.
b. w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie splozedane będą w drodze
subhastacyi przez publicznlł licytacyę dobra zwane

po

Batuty Nowe
stanowiące przedłnżenie miasta Ło
dzi, a składaj,ce się z osady Dał'uty Nowe ,obejmtijącej 202

kolonje, z osady Zubardż Nowy, obejmującej 114 kolonii, oraz
z gruntów dworskich , stosownie do
protok6łu zajęcia dokonanego przez
ądowego
RobakowKomisarza
skiego.
Licytacya rozpocznie się od sumy I·S. 38,000.
Bliższych wiadomości zasięgnąć
można w kaucelaryi dwokata Przys lęgrego AIIolra Sollgow kltgll w Wlr-

szawle przy ulicy Królewskiej Nt 17.

262-10
DO

Rachuuek kasy :
Rachuuek
Należno~

Kapitał

bieżący:

bank6w

łącznie

w papierach publicznych

wynajęcia

z procentami

łącznie

z procentami

Rachunck domu Towarzystwa:
Wartość

wydzterżal'lienia fabryczkI' mS8zyn rolniczych w

Pokój do

różnych

u

Rachunek papierów procento'Vycll:

Inb do

z kapitalem r8. 300
(lo otwarcia korzystnego intere u.
tosnnki zapewnione. Egzystencya
pewna. Bliż za wiadomość u starszego felczera, przy ulicy Piotrkow·
skiej pod 1& 755.
441-3

l-go stycznia 1891 roku
Ruble i kopiejki
Kapitał zakładowy

Gotowizna po dzieb l-go stycznia 1891 roku

domu
poźy eze k:

Rachunek aJeutów, oraz Innych

835,250393,285 dłuźalkow:

u nich

80,09356

Rachunek ruchomo ci:
Wartość

ruchomoki w biurze centralnem i filjaeh

17,000 _

papier6w stemplowych

21125

Raehunek marek stemplowyelt:
Wal'to

Ć pozostałych

"

OdŁożono

wypłaty

na
Ił

li

116,91502
141,000 -

strat ogniowych
"życiowych

147,93249

na uregulowanie

po

zapomo~i I oszczędllośel
urzędników:

dzień

dla
166,29846

l-go stycznia 1891 roku.

RaellnBek sum przeellodnlcll:

urzęduik(ny,

6,15587

wejściem w kaidym euai. •
eałodzieunym utrzymaniem. lub bez tako-

22,99438
13,00370

podatku skarbowego .
" o d dochodów

Rachunek Towarzystw I wierzyeleII:
Odłożono

Pozostałość

• olobuem

2,942,600 33
4,02285

Rachunek nieuregulowauyeh strat ogniowyell
I życiowych:

9290

marek stemplowych.

Patent dla. biur, świadectwa. gildyjne dla
agent6w etc.

zapłacenia

Raebunek kasy

Rachullek wydatków ua rok iS90:

z procentami
grupy 1890 roku

Rachunek podatku skarbowego I od dochodów:
Pozostaje do
"
"

"

Rachunek papierów stemplowyeb:
Wartość pozostałych

2,400,0001100,000457,88554
299,68378
3,109,47686
2,40634
28,61457
17,57574
50888
360,000 1,42415,42280

Ratlulnek grup a oeyacyjuyeh:
Kapitał powstały z wkład6w wraz
Niepodniesiony ka.pitał z rachnnku

a zastaw papier6w procentowych
"
"
polis życiowych
Na.leżność

(12,000 akcyi po rs. 200)
Kapitał zasobowy
.
.
.
.
.
.
338,262~7 Kapitał zasobowy na wypadki nieprzewidziane
Rezerwa składek ogniowych
Rezerwa skladek życiowych
.
.
.
.
.
314,38449 Fuudusz dla nbezpieczonych z udziałem w zyskach.
Kapitał zasobowy na. pokrycie stl'at życiowych
Procenty ua rok 1891
.
.
.
Zadatki na. ubezpieczen ia życiowe.
.
.
7,879,968 66 Dywidenda. za rok 1890 (po rs. 30 ua akcyę) .
Niepodniesioua dywidenda z lat poprzednich .
Gratyfikacya. dla dyrektor6w
500,000-

Rachunek udzielonych

Potrzebny pólnik

dzień

Ruble i kopiejki

PRZEDA lA

dobrym punkcie, z wszystkiemi popOh'zebnemi narzędziami i budynkami. Duże ogrody. Cena bardzo
przystępna.
Bliższej
wiadomogci
zasięgnąć można w nowym familijnym domu W-go Izr. K. Poznań
skiego, sieni 11111, mieszkania 11114.
440-3

w 1858 roku

16,93886

Odłożono

10,364,70460

10,364,70460

wego, umeblowany. Wiadomo§t, ulica Zaehodnla li 31, I-szo pi~tro na le....o«3-2

RACHUNEK ZYSKOW i STRAT

Faoryka Gor~~tów
"AUI quatrc Saisons"
WWarszawie) n1ica Wierzbowa Je 6,

Gl

~

/I.

li!

~
lo

~
~

C
~

od t-go stycznia i890 do t go stycznia tS9! r.

DOCHÓD:
w dziale ubezpieczeń ogniowyell:
Rezerwa premij z oku 1889
Pobl'ana premja w roku 1890
b) w dzia.le ubezpieczeń życiowych:
Rezerwa premij z roku 1889
.
.
.
.
Pobrana premja za rok 1890 ączoie z procentami
Procent od papier6w publicznych i pOiyezek
Dochody z domu Towarzystwa

a)

rs. 310,446 kop. 40
rs. 1,321,762 kop. 39

"

rs. 2,849,213 kop.
906,354 kop.
285,547 kop.
31,078 kop.
l"8. 5,704,403 kop.

rs.
rs.
rs.

=:I

~

~

=

'!:i

C

11/

..
li!

11/

~

•

:łBU

a) w dzia.le

ubezpieczeń

Zapłacone

r. 1,627,001 kop. 64

1'8.

3,643,945 kop. 18

r8.
rs.

15,422 kop. 80
13,003 kop. 70

1"8.

Zy.k w roku 1890

r5.

40~,030

rs.
rs.
rM.

rs.

405,030 kop. 03

1I.0,ora
...lo......ud......
JIo_o.-

it ~17 on S
Hoapa 1891, )'llpaJWlai.
••6pnaol lE_ol )\opon ....... __
ltIlAJlO. pl,l;........

nuen., no JlIolUIJTld.QGnoum.
II&IUANlO. . . . . .Mn~~
łB2 -3-1

Wydawca St.ru K....Ut. -

w WARSZAWIE, Zielony Plac
455-1

Redaktor BoI..ław KIICliowieokl

}fe

360,000 kop. 36,778 kop. 53
8,251 kop. 50

5,299,373 kop. 32
kop. 03

Dyrektorowie : A. GerDgro.a,

Bu~cnie ....,.~ruda: TO ..ponO~}"lareu
I( rue~pr
061. 1T"pt

••
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ROZCHÓD:

ogniowych:
za reasekw'ację
.
.
.
r5. 572,552 kop. 93
Wydatki na admhlistracyę, prowizję i to p.
rs. 246,351 kop. 18
iii
~
Wypłacono za straty ogniowe
rs. 508,413 kop. 75
'1:5
Rezerwa
premij
1"8. 299,683 kop. 78
:I
(t
b) w dzia.le nbezpieczeli życiowych :
rs.
14,959 kop. 33
Zapłacono za reaseknrację
.
.
rs. 112,471 kop. 66
Wydatki na administrację, prowizję etc.
Goroety fis.binowe od n . 3. lliara ,dejWypłacono za straty życiowe
.
.
r8. 301,670 kop. m1ije ai~ ... Il~puj..,y IpOllÓb nr. auJmi
Wypłacono kapltał6w, posag6w i rent
.
rs. 52,270 kop. 99
1) ... pasie, 2) w gonie, 3) w biodn.eh,
Zapłacono za wykup polis
.
.
.
rs.
5U,690 kop. 4) długośt gorsetu. Pneoylli wyByłamy
Rezel'wa premij i fundusz dywidendowy .
rs.3,111,883 kop. 20
na Nao~ .. h.e. Oillt&lunki wyk06czajQ
oię najaIrnratniej vr p",..itgu 2 ~-6
1)
Gra.tyflkacja dla dyrektor6w wedŁug § 28 Ustawy
d) Podatek 3"10 od dochod6w
.
.
.
.
l i r Na żądanie właścicieli niel'uchomości wykonywam szacunki
budowli do obowi,zkowej asekw'aZ tego p6trltCA alę:
cyi. Nadto spełniam czynności AjenNa
rachunek
dywidendy
za
rok
1890
.
.
.
.
.
.
ta W&1'szawskiego Towarzystwa
Ubezpieczeń od ognia. Ul. Piotr' ~a rachunek kapitału zasobowego na nieprzewidziane wydatki .
kowska 1& 107 naprzeciw domu Na zapomogi i o8Zczędnokl dla urzędnikó w
Heinzla.
NA ORYGINALE PODPISANO:
Inżenier Henisz.
449-3
Bucha.lter: S, Bell.jew.
Kal)'er: B. Berendaon.
J10I(aIBtKaJl ~a6,I'IBIH lI\ł1l1tot

~

17
84
80
75

K. "koza-8uazczew8kl.
T. Stomma.
W. Ber....
I,. Hremers.

13 .
Zarądzający:

T.llarynowakl.

)(000....0 D;eaaypolO 21 ~eBpa.t
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