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GAZ WODNY,
Na odbytem dnia 7 marca mie!ięcznem
zebraniu członków sekcyi technicznej oddziału tutejszego towarzystwa popiel'ania
przemysłu i handlu, inżynier Billewicz odczytał rzecz o wyrobie i zastosowaniu IV
technice t. zw. ngazu wodnego·, prawie
nieznanego jeszcze u na~, lec:.: mającego,
zdaje się, wielką pr:r.yszłość przed sobą.
Podajemy treśĆ zajmującego odczytu, pomijając naturalnie -wiele szczegółów i kwestyj
zbyt specyalnych.
Gaz \loduy jest mechaniczną mięszauiną
50 objętości wodoru i 50 objętości tlenku
\vęgla, na wagę za§ 6% wodoru i 94%
tlenku węgla. Cyfry te nie są stale, ale
raczej przeciętne, rzeczywisty bowiem stosnnek obu składowych części waha się w
pewnych okl'eślonych granicach, a nadto
gaz wodny zawiera częstokroć znaczn,
ilość azotn. Właści wie, z pomiędzy gazów
wodorowych, t. j. takicll, do skłlUlu których w przewainej ilości wchodzi wodór,
nazwa techniczna ,gaz wodny· (WaRsergas) stosuje się tylko do produktu, otrzymywanego przez przepuszczanie pary wodnej
nad rozpalonym węglem. Faktyczne odkryeie tego gazu datuje się od bal'dzo
dawna: sięga ono eza.só",-gd:r--willłór znanym był pod nazwą. ,pall!ceio się powietrza" i gdy Cavendisch w 1'. 1784 dowiódł, że znajduje się on w wodzie, co
wzbudziło naówczas wielki podziw. Celowe jednak otrzymywanie gazu wodnego,
drogą przepuszczania pary wodnej przez
węgle rozżarzone, nastąpiło znacznie później, a mianowicie w 1', 1823, t. j. w kilka lat po zastosowanin przez Mnrdocha do
oświetlanil\ gazu z węgla kamiennego. Od
tej chwili, wynalazki w tej dziedzinie mnożyły się z nadzwyczajnI! szybkością. i IV
następnych latach wydano okol o 60 patentów na rozmaite systemy i przyrządy róż
nej konstrukcyi do wyrabiania gazu wodnego . Skombinowanie wszystkich tych pomysłólv złożyło się na nżywauy dzisiaj
system przyrządów.
W praktyce gaz wodny używany jest
jako materyał opałowy lub oświetlający,
a także do pornszania motorów ga.zowycb.
Zdolność ogrzewawcza gazu wodnego, ehociaż jest 4 ra.zy większą niż gazów gene63)
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Lecz lladew8zystko żywo odmalował oddalony wąwóz Karmelu, gdzie rudę zaczęto
już eksploatować. Dzika pustynia zaczęła
zaludniać się, w olbrzymich skałach, znajdujących się od północy doliny, gdzie odkryto źródła, pola tworzyły się, pszenica
zajęła miejsce dzikiej roślinności górskiej;
tymczasem dokoła pokładów rudy zbudowane już było całe miasteczko, najprzód
proste chaty drewniane, baraki dla scbronienia robotników, a teraz już male domki
kamienne z ogródkami, zaczątek miasta,
które póty będzie wzrastać, póki istnie~
będą. żyły srebrne. Było tam już około
pięciuset mieszkańców; kończyli dl'ogę łą
czącą miasteczko z Saint.-Jean-d 'Ac~·e. Od
rana do wieczora wre tu i kipi życie, jeż
dżą wózki, machiny dźwięczą łańcnchami,
kobiety śpiewają, dzieci oawią się i krzyczą w tej pustynl, w tej śmierteluej ciszy,
gdzie niegdyś słychat było jedynie szelest
szybujJlCych IV powietrzu skrzydeł orlich.
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ratorowych. w porównaniu z gazem węglo- bezpieczuym IV użyciu. Niebezpieczeństwo
wym jest mniejszą 2 l·azy. Bmk ten to jest tem groźniejsze, że gilZ wodny, z
jednakże cal~owici~ Ilokryl~a .t~nio~ć I~ro-r (l~wodn sl!eJ lekkości,. pr~y najmniejszej
duktu. Co Się zas tyczy IlosCI Cieplika, lIleszczel uoscl rur ulatlllll su; w zllae7.11ych
wydzielanego przy spalaniu węgla, użytego ilościa c h, a będl}c pozoa wionym zapachu,
nil wytworzenie danego pali wa gazowego, nie odra.zu daje znać o swojej obecnogci.
to z ilości tej, jak to wykazały badania Stanowiło to poważną przeszkodę i niemaprofesora Naumana z Giessen, gaz węglo- lo przyczyniło się do opóźnienił\ rozwojn
wy zatr:.:ymuje tylko 30%, gazy generato- fabl'ykacyi gazu wo(lnego w Europie. Liczne
rowe 70,5·/., najwięcej zaś, bo 92% gaz i sumienlle badania pozwoliły jeduak usutwienlzono, iż tlenek wę
wodny. Jeszeze korzystniej dlł\ tego ostat- l1ąĆ i tę tamę.
niegl) przed tawia się porównanie wyso- gla, w procesie wytwarzania gaz n wodnekości temperatur, otl-zymywanych (ll'ZY spa- go, powstaje glównie pl'zez odtlenianie dwulaniu rozmaitych gazów w powietrzu i w tlenku węgla przy zetknięciu się takowego
tlenie.
z masą rozżarzonego We,ghl i starano się
Przyszło~ć jedllakże gazu wodnego leży temu zl\pobledz przez energiczne usuwanie
nie w jego wartości opałowej, lecz we z pieca two rzącego się gazu. \V Bl\mej rzewłaściwo~ciacb tegoż, jako materyału do czy, lllldanie rurze odprowadzającej znaczo~wietłani&.
W stanie zupełnie czystym, nej średnicy zlDniejszyło do 5% iłoś~ tlenku
gaz wodny pali się płomieniem nieświecą- węgla w gazie. 'l'esame rezultaty dal y
cym, może wi«}c być użytym tylko tam, następnie i inne sposoby. '1'ak więc, obagdzie chodzi o wyzyskanie jego zdolności wy przeciwuików gaZll wodnego ze względu
ogrzew/lwczej, t. j. dla celów metalurgicz- IHL wydzielany przez uiego tlenek węgla
nych 1ub dla oświetlania żarowego (~wiatło uie dadzą się n sprawiedliw i ć, tem więcej,
dają tu rozpalone grzebyki magnezyowe lub że gaz z drzewa, posiadaj ący już oddawna
platynowe), nawp,glony jednak (karboniza- prawo obywatelstwa, zawiera, podług auacya) albo przy procesie wyrabiania go, Iiz Pettenkofel'a, od 20 do 62% tegoż t1enalbo później w sąsiedztwie palnika, daje ku, co przecież nie dało dotychczas powopiękne białe światlo o wielkiej
ile foto- dów do wycofania go z użycia.
metrycznej. Dla otrzymania siły światł a
W Europie, z wyjątkiem Rosyi, w której dopiero zaczynają się interesować gilrównej 15-17 świecom potl7.eba uży ć:
zem wodnym, niejtldnokrotn ie usiłowano
gazn naftowego 42 I.
węglowego 150 I.
I'ozwinąć tę gałąź pl'zemyslu, ale bez więk" wodnego
85 I.
szego powod:r.enia. Główną (ll'zeszkolllł by'l'ym sposobem, koszt oświetlenia, przy ła tam ta okoliczuość, że zachodnia Euro
IlOwyż8zej sile światła, wyniesie:
!ll\, posiadając dostł\tek węgla., nie mil madla gazu naftowego 0,71 kop. na godz. teryałów potrzebnych do nadania gazowi
węglowego 1,38
wodnemu własności oś wietlających, t. j. do
"
woduego
0,49"
"
karIJoni7.oWallill go zapolDoc~ węglowodaCyfl'y te są rzeczywiście wymowne. P. Bil- nów. W materyaly te (odpadki nafto we)
Jewicz oblicza koszt wytworzenia 1000 stóp oblituje 7. jednej strony Amel'yk~, z drusześciennych gazu węglowego, czyli zwyczaj- giej Rosya. Pierwsza z nich skorzystallI.
nego, na rB. l kop. 7,57, a koszt wy tworze- .z uprzywilejowanego swego położenia, 1'0nia gazn wodnego na rs. 1. Zważywszy zwiną wszy do kolosalnych wymiarów proprzeszło 2 razy większl} silę światła gazu dukcyę gazu wodnego, (lia drugiej pole to
wodnego, wyższość po stronie tego ostatnie· stoi jeszcze otworem. W Ameryce, od r.
go jest więc imponując!}. Oprócz tego, 1856 zaczęto zakładać na wielką skalę Zll.wielką za.łetę gazu wodnego stanowi jego kłady gazu wodnego i od tej daty liczba
uiewrażliwość na ciśnienie i zimno. Inne- icb wzrasta z każ(lym rokiem, wypierając
mi słowy jest on niezgęszczalny, a przy inne systemy oświetlania. W samym Newni7.kiej temperaturze nie wydzieia naftali- Yorku istnieje 50 podobnych fabryk; w
ny i t. p. produktów, zapycbających rUI·y. bogato nposażonej w kopalnie węgla i naf·
Dzięki tym własnościom, można go dopro- ty Pensyl wanii na 108 miast 60 używa
wadzać na znaczne odległości, nie tracąc gazu wodnego; Vermout nie posiada już
na sile światła i nie troszcząc się o za- ani jednej fa.bryki gazu węglowego i t. d.
bezpieczanie od lr.rozó.v rur i gazomierzy, Jest jeszcze uadel' ważn a okolicZllO&Ć, któ co koniecznem jest przy gazie zwyczajuym. ra. powinna zacbęcić naszych przemysłow
Ujemną stl'oną gazu wodnego jest znaczna ców do zakładania fabryk gazu wodnego:
zawartość w nim tlenku węgla, pospolicie wytwarzanie tego produktu wymaga barczadem zwanego, przez co staje się on nie- dzo małego kapitału zakladowego, 1\ nadto

I

koniec nie mógl się dosyć naopisywać o tej gazynów. ~a wzgórzachCarmelu, głąb dzi·
pierwszej linii kolei z Bruss do Beyrutu kiego wąwozu najeżouego kamieniami i
przez Angorę i Aleppo. W Konstant.l'fio- cierniskiem, zaludniał się, podobny do 01polu wszystkie formalności już wypełniono; brzYlIliego gni'lzda z rodzącą sip, Illdno§cią.
szczęśliwe zmiany, jakich dokonal w pła- W Taurusie, zrównywanie :r.iemi otwierało
nie, dla tmdnego przejazdu przez wąwóz woluą drogą d"l handlu. Z tycb papieTaurus, zachwycały go. Pisał o tych wą- rów pelnycll linij geometrycznych, o barwozacb, rówuinach, ciągnących się n stóp wach wybl akłych, przymocowanych poprołańcuchów górzystych, z zachwytem czło- stu do ~ciany czterema gwoździami wyłauia
wieka nauki; odkrył tam już nowe kopal- lo się przed nią widmo czal·odz.iejskie dllnie węgla i widział już kraj caty pelen lekich krajów, tak ukochanych dla tego
fabryk. Ponaznac7.ał już miejsca, gdzie wiecznie błękituego nieba, dla tej żyznej
mają znajdować się główne stacye, niektó · ziemi.
Widziała wis7.ące ogrody Beyrutu,
re na zupelnej pustyni: tu jedno miasto, doliny Libann z wielkiemi lasami, palnemi
dalej drugie; około każdej stacyi, na skrzy- morw i oliwek, rówuiny Antyochii i Alepżowaniu się dróg natnralnych, wzrastać pa, olbl'zymie sady, (Iełne lll'zedziwuych 0znów będą inne jeszcze wielkie miasta. woców. W pamięci jej stanęły wycieczki
' iwa, na której wyrosuąć miala przyszła I odbywane z bratem po tej uroczej okolicy,
Inllno 'ć i wielkie przedsięwzięcia, hyla już któI'ej uieobliczone hogactwa, niezuane lub
zasiana, nasiona przyjęły się; za lat kilka sprzedawane za bezcen, bez uPI'a wy i bez
będzie to zupelnie nowy świat. KońCZYł przemysłu, bez zkoly, tonęły w~ród I'ró·
list, całnjąc tkliwie siostrę ukochaną, żniactwa i ign01·;l,ncyi. Lecz teraz wszystko
szczęśliwy, że i ona jest wspóldzialaczkl} to zmartwychpowstało, przy nallzwyczajwielki~go odrodzenia jednego narodu i pi- Dem pędzili mŁodych ożywczych soków.
sal, że jej to przypada wielka zasługa, bo Widmo tego wschodu przyszłości stawało
od tak dawua jest mu podporl} przez swą już przed nią w postaci miast kwitnących,
odwagę i wiarę w zwycięztwo.
wsi Ilięknie zagospodal'owauych szczęśliwePau i Karolina skończyła czytać; list le- go uaro(\o. Widziała to wszy tko, słys:.:a
żał na stole, a ona dumała znów z oczyma ła szum fabryk i zadecydowala, że ta staw lampę utkwionemi. Po chwili machinal- ra, uśpiona ziemia, nareszcie z tego snu
nia podniosła je i spojrzała dokoła po zbudzona, wchodzi już w okres dzieciń
ścianach, zatrzymując się przy każdym stwa.
Pani Karolina nabrała nagle przekouaplanie, przy każdej akwarelce, W Beyru~ie p~wilon dla dyrektol'a kompanii był uia, że pieniądz jest ogniskiem, w klórem
JUź dZI~ zbudowauy wśród obszel'uych ma- rodzi się ta ludność przyszlo 'ci.
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fabrykl\cya. możebna jest i opłaca się n a
nawet skalę. \V Amel'yce,
miasteczka Iicz~ce 3,000 mieszklll'icó IV posiadają oświetlenia gazowe, któl) u IHU
przy używaniu wyłącznie gll?;U z węgli,
niedostępnejest dla dużo większych nlllvot
miast.
najmniejszą

ZDZIHDZIRY PRZEMYSŁU i HANDLU.
DROGl WODNE.

X Na Wiśle pod Warszawl! lody rns z y ł Y we wtorek o godz. 4 po połudoiu

i natrafi wszy na zator pod J II.błonną, zaczęły się gromadzić i piętl·zyć.
Poziom
wody podniósł się odraza o a stopy (do
14\.'. stóp). W dzielnicach Warszawy, zagrożonych wylewem, ustawiono pompy parowe j przedsięwzięto rozmaite inne §rodki
ostl·ożności. Około godziny 9 wieczór po·
ziom wody podniósł się do 16\/. stóp, poczem zaczął opadać. Zdaje się, że niebezpieczeilstwo wylewn minęło; woda wdarła
się tylko nil. Maryensztat, z kąd wydobywają ją pompy parowe.
X Parostatki na WiSIe zaczną kursować w poniedziałek przyszłego tygodnia.
Wł&llciciel parostatków, p. Górnicki, Pl,zed
kilku
dniami otrzymał Oli inspekcyi
komunikacyi woduej zatwierdzenie rozkła
du jazdy na sezon bieżący.
X \V ministeryum komunikacyj rozważany jest projekt :połllczenia kanałem \'zeki JJniepl'u z morzem Azowskiem
X W spra.wie utworzenia p o \. t u ., o In e g o w K o l' e n h a. d z e rzą.\ porozumiał się z folkethingem.
DROGI ŻELAZNE.

X ,Nowoje wremia" donosi, że do mi-

nisteryum komunikacyj wniesiouo projekt
wszystkich u r z ę d n i k ó w w
c b e k s p l o a t a c y i d I' Ó g Ż el a z n y c li - dymisyouowanymi lnb zapasowymi oficerami piecboty i marynarki.
W projekcie tym bronionym jest pogłl}d,
iż skoro z,\wiadowcami stacyj będą dymisyonowani oficerzy, nie będą mogły wydarzaĆ się niejednokrotnie zaznaczauo przez
I'rasę smutne wypadki, wynikające obecnie z powodu nizkiego poziomu umysłowe 
go i braku wykształcenia O~ÓJ zajmujących
te posady. Projekt żąda więc obsadznnia.
miejsc zawiadowców stacyj i przystanków,
a także ich pomocników i kontrolerów dymisyonowanymi i zapasowymi oficerami,
a posady nadkondnktorów i kondnktorówpodoficerami i żołnierzami. Nadto, wobec
wielkiej liczby dymisyonowanych lub nwolnionycb od obowiązków oficerów marynarzastąpienia
IV Y d z i a ł a

jej IV pamięci niektóre zasady Saccard'a,
teorye, jakie wypowiadał o spekulacyi.
Przypomniała sobie jednę z nich, że bez
spekulacyi nie będzie wielkich, obfitycb
wskutki dobroczyune przedsięwzięć, jak
bez zepsucia nie byłoby dzieci. Trzeba
tego wybuchu namiętności, calego życia
zgubionego i w błocie spędzonego, aby to
tycie h'wało dalej pl'zez wieki. Jeżeli brat
jej tam był szczęśliwy, śpiewał hymn
zwycięzki wśród organizuj ących się fa!>ryk,
budowli wyrastających z ziemi, to dlat.ego,
te w Paryżu padał deszcz złota i zarażał
wszystko w namiętuości i odmęcie gry
giełdowej. Pieniądz, jadowity ui~zc~yciei,
ten ferment wszelkiej wegetacyi socyalnej,
słutył za nawóz potrzebny (lo wielkicb
pl'ac, których wykonauie zbliżyć mh\ło narody i świat uspokoić. Przeklęła pieniądz,
a teraz pochyllIla przed nim glowę IV uwielbieniu pelnem przel'aienia: czyź on jeden nie stanowi sily, mogącej powali~ górę, zasypać cieśninę, uczynić ziemię mieszkalną., ulżyć pracy, która dzi~ już tylko
polega na kierownictwie machinami? Wszystko dobre zr&!lzało się z niego, który był
przyczynI} wszystkiego zlego. ~ie wiedziała już sama, co ma robić, wstrząśnięta do
głębi, zdecydowana zostać, akoro powodzenie na wschodzie wydawało się zupełnem,
a walka toczył~ się IV Paryżu, lecz niezdoloą była do spokoju: " sercu jej kr"awiły pallice rany.
(D. ('. II,).

DZIENNIK ŁÓOZKJ.
ki, projekt rzeczony pragnie powolać ich
do zajęcia IJO Ild w i pekcyi I zek i wogóle
wód wewnętrznych.
X W tych lIniIIch, jllk dono zą • Pelerb.
wiedomosti,· ukoilCZOIIO osIa tnie formalnogci, lloty.cząee b udo IV y drogi ż elaz/lej z Zytomierza do Berdyczowa.
Syndykat glównego towarzystwa tanich
dróg żelaznych w Bruk eJi przedstawił
dokumenty, bwiadczące, że ze strony finan·
sowej budowli drogi żelaznej jest zabezpieczona i potrzebny kapitał jest zebrany.
\\" obec tego komitet ministrów pozwolił
IJrzy tąpie do budowy linii. W tych
dniach przed. tawiciele towarzystwa wnieśli do banku pallstwn 1,700,000 rubli,
które zabezpieczaj li budowę linii. Koszt
calej dl·ogi z taborem ruchomym dosięgnie
3,500,000 I·ubli. Koncesyę zawarto na 011stępujących wlIruukacb. 'fowarzyst wo sluży Ilrawo eksploatowania drogi przez lat
80, lecz rząd moie wykupić linię żytomiel··
sko-berdyczowskli w r. 191 2. W. zystkie
urządzenia na nowej linii majl) być ukoń
czone lIa ]lOczl}tku 1892 r. Budowę drogi
powierzono inżynierowi J. Nowickiemu.
Kapital 7.akladowy towarzystwa drogi że
laznej benlyczowsko-żytolllierskiej utwol zony będzie przez wypuszczenie akcyj,
które nie b~dl} gwarantowane przez rząd.
X Budowa drogi żelazll ?j od Peter.burga do wsi Iryn6wki nkończona będzie w
jesieni r. b.
X Kolej, łączą ca Serajewo i Mostal· z
morzem, otwal"tl} będzie IV lipcu. Rząd
buduje nową linię na 'l'rawnik do Dalmacyi.
HANDEL
X J al· m ark w I I" b i c i e dał rezultaty o wiele Iror ze, l:iż W roku zeszłym.
Handel bakaliami, towarami galanteryjnemi, naczyniami i żelazem, oraz futrami,
~zedl dosyć pomyślnie. Firmy tkackie,
bandlujące z oddalonemi miejscowościami
Syberyi, targowały po części lepiej, niż w
roku IH·zeszłym, lecz firmy mające odbiorców w bliższych miejscowości acb - slabo.
Obrachnnki idą opornie; daje się uczuć
brak pieuiędzy, ponieważ syberyjczycy stracili dużo pieni ~flzy ua zakup zboża. Wiewiórek było na j:lI·marku: jakuckich 445,000,
zabajkalskich, czykajskich i nerc7.yń kich
550,000, jenisejskich 1,700,000 i leń. kich
200,000, razem około trzech milionów
skór; sprzedano: jakuckie po 28 kop. za
skórkę, zabajkalskie po 35 do 38, jenisejsI ie po 21 do 22, leń kie po 22 do 23.
Soboli wyższeglJ gatuuku przywieziono na
jarmark do 2,000 kÓI·, ałtajskich 500, mi·
nusińskich i krasnojal"skich-2,OOO, knzniec·
kich i bijskich-l ,200, jenisejskich-4,000,
turyńskich i irtyski ch-2,000 skór. GroIlostaj6w różnego gatunku 110,000 skór.
W pOI·ównaniu z zeszlorocznemi, ceoy wiewiórek sI} wyż ze o 300;., ogonów wiewiórczych - o 400;., niedźwiedzi - o 15% ,
jasnych soboli - o 40"/0; gwistaki, rosomaki, koty i wilki były tańsze nii w roku
IJrzeszłym.

PIID'14DZE I KREDYT.

X Kasa p o ż y c z k o IV a p r z e m ys lo w c ó w W:L r s z a w s k i c h wydala
w rollO zeszłym 10,007 pożyczek na sumę
l s. 3,173,287. Skutkiem zastoj u w prze·
myśle, obroty kasy zmni ejszyły się w porównaniu z rokiem poprzednim o 282,731 r8.,
suma wydanych pożyczek o rs. 63,398, natomiast napływ gotówki do kasy wzrósl
tak dalece, że IV kollcn roku komitet byl
zllluszony obniżyć stopę procentu placonego jak i pobieranego. Liczba lIcz~stnik6w
kasy powiększyla i') z .l,581 do 4,591. Z
ogólnej ich liczby 2,127 składa tylko ka·
pitały, Ul. kłada kapitaly i bierze pożyczki,
·982 uie robi :ładnych operacyj i 1,296 bierze tylko pożyczki. W ciągu roku oddano
do protestu wekbli 2 2 na sumę 56,517 r5.,
w IJOrÓwnaniu z rokiem poprzednim więcej
o 61 lHl sumę mniejszą o 1,214 rs.; z tycb
33 na sumę 9,2~2 rs. oddano do procesu,
resztę zaś zaplacono przed lub po zaprote towaniu. 2; docbodów roku ubiegłego
komitet postanowił odpisać 9,857 rs., na
110krycie niedających się odzyskać I'~ży
czek i 6,100 du funtlu zu zarezet·wowane
go, który powiększyłby się do 22,096 rs.
Kapitał zasobowy żelazny powiększył się
IV ciągu roku do 182,448 rs. Z sumy 31,207
rs. 76 kop. zysku czystego komitet pl·OpO·
nuje 20,770 I"ubli wypłacić uczestnikom kasy jako t1ywidendę w stosunku 8% od
wld:\d6w.
X K a s a li a l i c z k o w o - w k I a d o·
war z e m i e!ll n i k ó w k o I e i n a dw j ś l a ń s k i ej w roku ubiegłym Iiczyla
524 uczestników i miala kapitalu r. 17,845, z
tej sumy 10,642 r. na pożyczkach u uczestników, rs.. 7,139 w lil,tacb towarzystwa kredytowego ziem.kiego i r8. 63 IV gotówce.
Zy>ki osiągnięte podZielono między uczestników IV stos\I\lkn 4.3% od wktadn. ZaJząd
na rok bieżący pozostawiono niezmieniony;
.tanowią go pp.: Łukowski, BJ·zeziński,
Rz,·tkowoki i Wigniewski.
X Ministerynm skarbu oddal o do komisyi, OlJraC9wującej kwetJę ol·gauizacyi
kredytu melioracyjnego:>, projekt przepisów
o kredycie na zakup narzędzi

rolniczych i machiu, przygotowywa·
nycb przez fabrykantów ruskich.
POCZTY [ TELEGRAFY.
X \\"erlług informi\cyj IIziennik6w \letersbm· kich, opracowally jnż 1.0 tał projekt
n o IV ej u s t a w y p o c Z t o w ej. ~owa
ustawa wpl·owadza pewne ulgi w przesyłce
li tów urzęd owych, przepisy zaś o kore pondencyi prywatnej \lOZO tawia bez
zmiany.
PRZElIY 1:.
X Z powodu dużych zamówiel·l, jakie
świeżo otrzymaly zaklady fabryczne ak cyjuego towllrzystwa plozemyslowego firmy
.Lilpop, Ran i Loewen tein" na wagouy,
powózki woj skowe, zapllsowe części po·
tl76b kolejowych i t. IJ., liczba rzemie łni·
k6w i robotuik6w w tychże zakladach bę!Izie znacznie powi ększoną.
WY TAWY.
X Projekt ustawy towarzystwa dla urząd7.enill wszecbruskiej IV ysta w y
p r z em y. lo w ej wypracowany jest ostateczuie przez inicyatorów i wniesiony będ7.ie wkrótce do rozpatr7.enia towarzystwa
popierauia przemysłu i haudIn IV Petersbur ~ u.
Potrzebny kap ita ł o kreślono lIa
25,000 rubli, podzielonycb na udziały, każ·
ell' po 100 nlbli. Z ogólnpj liczby udzialów 'I. podzielone będzie pomi ę dzy zalożycieli. Xa pokl·ycie wydat'{tJ w nl\ wystawę
od wystawców pobierana bęllzie oplata za
miej sce. W razie otl·zymania z wystawy
dochodu wip'kszego 0(1 kapitału z okl"eśloną Oli niego dywidendq, czy. ty zysk z wystawy, po pokryciu wszystkich wydatk6w
na nil}, podzielony być ma pomiędzy wystawców, proporcyonalnie do wy sokości
opłat ZOl miejsca. Wystawa ma być otwar·
ta IV 1893 r.
Wiadomości

ogólne.

wę

odroczono. Termin do powtórnego
rozpatrzenia sprawy sędzia pokojn wyznaczył na dzień ~6 stycznia r. b. Badany
.inko ekspelt inżyniet· fabryczny tow. akc.
1zr. K. Pozuańskiego, p. ' tefIlu Karoński,
z ezuał, że maszyua, przy kt(Jrej
zymczak
pouiósł kalectwo, urządzona jest zupelnie
pmwidlowu i (lO dlugiem wyjaśnieniu te·
clllliczuem funkcyj tnkowej , zaopiuiował,
że wypadek nastąpi! tyłko z powod u ni
uwagi i lekkoUl)'~lnego obchodzenia sil} z
nią Szymczaka.
wiadek pozwnnego, Wiuceuty Konarzewski, zaprzeczył jakoby wy·
dalii Szymczaka, uznawszy go niezdatuym
do [lracy. Owszem, S. do ostatniej chwili
r obił to , co i przed wypadkiem, a nawet
odznaczaf się takiem zdrowiem, że po 18
godzin na dobę pracolVl\l. Powodem do
wydalenia go było oieposlusze(lstwo okazane chamikowi fabrycznemu. Po wypadku pracował dwa lata, a przedtem także
już dawno byl IV fabryce p. Oobl·anickiego.
Zarabiał 4 ruble tygo!lniowo, a że pobierai płacę nie od sztuki, le"z tygotluiowo,
strat żadnycl! przez rzekome kalectwo nie
ponosi I. Sędzia pokoju, motywując swój
wyrok tem, że, jak wykazała dopełniona na
miejscu ekspertyza, maszyna żadnego niebezpieczell twa dla pracującycb nie pl·ze(lstawia; że, jak zeznajli zbadani §wiadkowie i zaopiniował ekspert, wypadek na·
stąpił kutkiem uieost l·ożu ości i ł ekkomy§l·
nogci Szymczaka - akcyę jegu odflalil.
W tycl! dniach na wyrok ten S. podał apelacy ę do zjazdu sęd ziów pokoju.
Pożar.
Wczoraj, o godzinie 5 rano, z
przyczyny niewiadomej wyniki p ożar w suszarni farbiemi p. ]'ibicbOl przy ulicy Pół
nocnej. Na miejsce wypadku przybył I
odlIział straży ogniow~j ochotniczej, który
w kr6tkim cza ie pożar stłnmił.
paliło
się sporo towaru; skat nie obliczono jeszcze

I

dokładuie.

W sprawie wystawy ogrodniczej. \V
UsIlowanie samobójstwa. Kilknnastoletni chł opiec,
przy zlym tygodniu pl·zyjadą do Łodzi de- .yn rzetnika tntejszego, obawiając się kuy, jaką
legaci warszawskiego towar~ystwa ogrod- obiecal wymierz,ć mu ojciec za joJtie! przelTltlienie, ll!!iłowol otrnć .i~ lelIkarni od up.łek . IV ehwW
niczego: wiceprezes towarzysl,wa p. Piotr Jednak, gdy połykał takowe, .postrzegła to mal&
Hoser (ojciec), czlonek zarządu p. E ll· Jego sioitra l zawiadomila rodziców, którzy .apomund .Jankowski (t·edaktor "Ogl·odnika biegli wypadkowi.
Podrzucenie. W tycb dniach mieszkanka tutejsza,
l' olskiegQ") i sekretarz p. Franciszek Sza- Apolonia
CieśJak, wdowa. ltOwr6eiwszy wieezorem
niOl·. Celem tej wycieczki jest prze k ona- do domu, zastała drzwi od mieszkani. otwarte i za.
nie się nil miejsc u, o ile może liczyć na mek oderwany. Przestraszona wpadła do izby, są·
powodzenie wysta IV/\ ogl·odnicza, jaką po- dzqc, że ją złodzieje ograbili. W mieszkaniu jestanowilo urządzić w Łodzi własnym kosz. dnak z radogcią zastala w!Zystko na swojem miej·
~cu tylko ł6żko było rozebrnue. Zdziwiona, podniosła
tem towarzystwo warszawskie. Wymie- pierzynę i zobarzyla owinięte ,. pOtlnszkę d,.ieoko,
nitlfli delegaci IV umówioueOl miejscu i CZII- które pro.budziło się i zacLęlo płak.ć. Wdowa posie odbędą konferencYę z wlaścicielami stanowiła podrzucone dziecko wycbowa<! jak swoje.
wi~kszych ogrodów i wybituiejszymi obyNapad na tabraka. Na drodze do Tn.qzyna z.
,
Łodzi~. kilim ludzi napadlo ua o.brAka tatejszego,
watelami naszego mia ta, dla ostatecznego Chwaścińskiego i z.brało mil 75 kop. dtobną mo·
omówienia i zdecydowani a. prawy.
netą.
Myśl urządzenia
wystawy ogrodniczej
Kradzle!e. W tych dniach, z mieszkania Andrze·
W Łodzi znalazla tl1t"j bardzo sympll.tycz- ja Graniaka "a Batn~,ch uciekla .lożą.a, Józefa
uy odglos i niewątpliwie znajdzie także ~~bl~.tór., jak się okaz.ło, zabr.ła G. kllkadziesiąt
energiczne pOlmrcie. Narllzie chodzi główOnegdaj \Vieczorem. idI}Cemn uli"'l Piotrkowską
nie o to, ażeby jaknajwiększa liczba o ó!J, l'. Sikorskiema, niewiadomy chlopak zerwal z gło
nietylko zajmujących się ogrodnictwem, wy czapkę barankową, z którą uciekł.
lecz wogóle czynuych i wplywowych, zebrała si~ na konferencyę z delegalami to., Komisya utworzona przy ministeryum
warzy twa ogrod niczego w przyszłym t y- sprawiedli wości do przejrzenia przegodnill. 'l'ermiu i mi ejsce zebrania wkrótce p i s Ó w o r g a ni zacy i a d w o k a t u r y,
ogłosimy. Bliższych informacyj intere 0- przygotowala pl·ojekt od(lowiednich zmian,
walii zllsięgną~ mogą w naszej redakcyi.
które wedlug .Sudebuej gazety," są nastęKoncert amatorski. Pierwsza lekcya PI1j lice : Rady obrończe utwol"Zone będą IJrzy
śp iewu pait amatorek, które oświadczyly wszystkich izbach S'łdowycb z wyjątkiem
gotowość do wzięcia udzialu w koncercie tyflisklej . W miastach, w którycl! niema
na korzyść ochronki katolickiej, odbyła się izu sądowych, a zamieszkuje więcej, niż
w ubiegły wtorek. Panie zebraly się bar- dziesięciu adwokatów przysięgłych, tworzy
dzo lIielicw ie z powodu występu Modrze· się wydzial rady obrollczej, ob owiązany
jewskiej. Dziś w piątek odbędzie się lekcya spełnia ć wszelkie jej polecenia. Prokuradruga. Pożądanym jest jaknnjliczniejs1.Y tory i będzie służylo prawo pl·ote tu przeudział pafl amatorek, tembal·dziej, że trze· ciwko zaliczeniu pewnej osoby IV poczet
ba ostatecznie zdecydować, czy licz!.", ich I adwokatów przysięgłycb w szerszej miejest. już do tateczną, czy też należy starać rze, niż dotychczas. Liczba żydów ma
się o IJozy kanie innych jeszcze, dla utwo- być unOI·mowalla procentowo. KonŁmla ze
rzellia odpowiedniego kompletu.
strony ministeryum spmwiedliwości nad
Zaślubiny.
Wczoraj w zakry tyi uowo· adwokaturą. ma być znacznie rozszerzoną.
budującego się kościola
ewangielickiego \V niektórycb miastach lista adwokatów
HW. 'l'r6jcy o,łbyła się UI·oczystoś~. zilśłuuin będzie zamknięta w myśl art. 387 i 388
dr. A(lolfn Kelma, znanego i cenionego le· -ol·g. wł. Sąll.; w miastach takich obrOlicy
karza miejscowego, z panną Heleną Anstlldt, prywatni będą Ilozbawieni prawa prowac6rkl} tutejszego IJI·zemyslowca.
dzenia spraw w sądach ogóln)'ch. PięcioZ sądu . \\' roku ze · złym do sędzie~o letui okres ustanowiony dla pomocnikÓW
pokoju I rew il·u miasta Łodzi, robotuik bętlzie skrócony do lat czterech, przyczem
fabryczny, Antoni Szymczak , wniósł skargę w ciągu pierwszych dw6ch lat mlJgą sta·
cywilną przeciwko fdbrykautowi tutejsze· wać tylko w sądach pokoju, a następnie i
mu, p. Adolfowi Oobrauic~iemn, o 300 rs. IV sądach ogólnych, ale uie samodzielnie,
ot1szkodowania. W skardze swej S. obja· lecz IV charakterze zastępców i po(1 uadgnił, że dnia llł maja 1888 roku podczas zorem swycb patrouów. Praktykli samoprllcy przy maszynie, z powodu zlego jej dzielna w ostatnicl! dwóch latach może im
urządzenia, tryby pochwyciły mu lewą rę- być dozwolouą przez mdę obl·oilCzą wy·
kę i zgniotły trzy l'alce. Jakkolwiek 1'0 łącznie jednak IV sądach pokoju. Jeśli
wyleczeniu był przyjęty do fabt·yki, dnia pomocnicy po uplywie właściwego terminu
19 lipca r. z. majstel· fabryczny, Konal·zew· nie będl} zaliczeni do grona adwokatów
ski, wydalił go, jako niezdatuego do pmcy. przysięg lych, to mogli pozostaó IV chan\kW fabryce pracował lat 7, zarabiając ty- terze p"mocllików jeszcze przez dwa lata,
godlliowo l's. 4. W dniu 30 paździel"Uika po których uplywie, nie otrzymawszy gor. z. sprawa ta pierwszy raz była Pl·zywo· dności adwok,Ha przysięglego, będl) lllUllluą. Świadek, Marceli Rosiak, zeznał, że sieli porzucić stan obrończy.
po wypadku z t:;zymcza.kiem, ma~zynę n8* .Peteru. wiedomosti" donoszą, że podprawiono i tlll·az nie przedstawia takowa niesiono kwestyę zakładania ar c h i w ó w
żadnego niebezpieczeń twa. Powolany ja· historycznych guberuialnych i tako ekspert, dr. Gensz stwierdził kalectwo killhża muzeów. 'l'ego rotlzaju arcbiwa i
Szymczaka, dodAł jednak, że nie przeszka- muzea za.ło.żene są już przez tambow ką,
dZIl mu ono w pracy, jakkolwiek ogl·anicza talll·ycl{ą, nazańską, saI"/\towskl} i inne kow pewnym stopniu swobodue poruszanie misye ar~hiwowe gubernialne, oraz llnez
trzema uszkodzonemi palcami. 1'onie waż IVoronesk.1 gubernialny komitet .tatystycz·
pozwauy prosił o wezwanie jego świadkóW uy. Archllvom i komisyom, które nie mają
i dopełuienie ekspertyzy maszyny - sllra- lol{alów wlasnycb, mają być oddawane gma·
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chy rządowe, przyczem komisye obowiąza
ue będą posiadać własnych archiwaryuszów.
~ tępoie korni yom archiwowym wydawaue będą corocznie ubsydya w ilości 500
rubli.
.. Ministel·yum oświaty wyznaczyło w r.
b. r . 4,000 na d r u k o w a u i e p o drę·
c z n i k ó w i książek szkoluych d la s z k ó I
I o d o IV Y c h IV Króle twie Polskiem.
• Dzienniki rn kie donoszą, że e m i g r ac y a ż y d ó IV Z gubemij poŁudniowo-zacho
dnich wzmaga się z dniem każdym. Wiele
rodzin plozesiedla się do Palestyny.
... Kijew koje lowo· tlonosi, źe sprawa
o d s e p a r o w a n i a g l· U n t ó IV włościań
skich jest obecnie przedmiotem narl\d, IV
których biol·1} ndzial general-gobematoro·
wie kijowski i warszawski. Prace posuwają się tak szybko, że za parę tygo(\ni
projekt do prawa może być już wniesiony
do rady paitstwa.
Piotrków.
Wydział hypoteozny sądu okręgowego piotrkowskiego ..."iad mla, łe no dzień 21 wrzdnla r. b.

n1\znl\czono termin prekluzyjny do u r e g u l o w an i a • p a d k ó w po D"'t.ępaj~.y.h zmarłych: 1)

Otylii z Zipplów Otto, wspólw łaścicielce fol warku
Cbojuy lit. C powiatu łódzkiego; 2) Janie Waleucie, ,.lllŚCicielu mJyn~ Wały pow. c.ęstochow.kiego
i właścicie lu wi8<>.y.taj dzierżawy osady młynar
skiej Bernartowizna te!l"0ż powiatu i 3) radey st.
IVlodzimierzn Penektowle, właścicieln majoratu Łę·
ezno pow. piotrkowskiego. - Wydział bypoteczny
r....kt ogłasza, ie d. uregulowania spadków po
zmarłych: Jnlii Bergman i Wilhelminie Reichel,
współwlul!ieiełkach

niernebomofei w m. Rawie pod

•• 2.1 i Reiuhol,lzie Adolfie Wisnowskim.
In

nieruehomŃc i w

temże

włd.i"ie·

ruieAcie 'pod.· 127, na-

znaezono termin prekhlZyjuy na dZIeń 13 wrze!aia
r. b. - Sekretarz wydziałn hypotecznego w Czę.to·

chowie ogl&SZ&, h

\lO

doiu 24 czerwca r. b'Jrzy.

pada ostateczny termiu do uregulowania.p ków
po uasI4Puj~ey.h zmarłycb: 1) Stanisławie Wali·
górskim, współwł&śe.icieln n iemchomości w Często
ebowie pod li ół\71; 2) Jndee Reicherz., wspólwła
"'icielu nieruebom.mei w temż. mieści. pod li 68/51;
3) A.dolfie Landu, wierzycieIn 900 rs., zahypoteko·
wanych na nierachomości pod. 1!J6fl1 w Często·
cbowie; ł) llikolaju (Ko'mie) Nikołaje ..ie, współ·
właści cielu niernehomog.i w Częstochowie pod
li 19ó. - Sędzia pokojn 10. Cz~toebowy ogłasza,
że po śmierci rad. kol. Piotra Romanowskie~o-Ro
mańko pozosW .padek. wynoszI}Cy somę przeszło
rs. 20,00\1. w części zlóionej w głównej dyrekcyj

t.owarzy.at.wa kredytowe~ ziemskiego, a. w części
w ezęstoehowakiej kasie powiatowej; oloby, majtce
pra.wo do Po\vyższ.ego spadl.."1l. WinDY w ciągu sze-

ścin miesięcy łlrLedstawlć

swoje dokumenty.

Pom i ar y grnn tów włohiańs kich do·
pełnione będą w rokn bież~cym w następujI}Cycb
majątkach guberni piou:kowskiej: Maryanowie, Probouozawicaeh, St~powiiDie cześć l i IJ, gmiuy Ln-

6.mierz, Kotlinach, Da1kuwie, 1Cnrowicaeh rZf}dowyeh

i poduchownycb gminy Czarnoeiu, Charbicach-Dolnycb gminy Pucznie .., Łagiewnikach, f.agiewnikaeh
pokla.ztornych, Zgien:ank&eh,Rtldunkach iKrzywiu
gm~y Łagi ... nikl pow łódzkiego; Żdżarach i Jntrz.
kowlcach poduchownych gminy Widzew, PiątkOwi·

sko, PorszewlcBch, Okołowicach, Gozewie, Gll\bezy·
nie, KoninIe, l\łajó"ce, G6rce-Pabiauil'kiej, PabJani-

cacb·Kolonii, Świątnikacb i Szynkiel. wie gminy
GÓrka·Pabianicko.. Uuc.ku gminy tegoż nazwisk&,

Do~ry i Pruszkowie gminy Pruszków powiatu laskiego; Chynowie, Brzezin-Czarny las. Zabielowie,

Teofilowie, Skrajnych, telrunchu. Gręb&szewi., Głn·
picach, Woli-Gtupiekiej, Drożbieaeh i Podlaskach

gminy Wadlew, Mznrka.cb gminy Woiniki puwiatu
piotrko\vskiego; Psarach, l!iączewie poduchownym i
~4ezewie

plebauii.

StrLYżowicaeh rządowych

i t"y-

wo.tnych, Taden9l.U gminy Bobrowniki, Gniazdowie

i pry ..atnym, Mzykach i Rudnikn-}Ialym
gminy Rudnil<-Wielki powiatu będziń.skiego ; Oso·
wicach, Swinicach i Bogusławkach - )[.łych gminy
rządowym

Regn6w, Ka.leniu, KOllopnicy, Żydolicllcb, KurzeZagón0 z Przewodowieaeh, \Vilkowico.ch,

szynku,

Wolowic3~h,

Hncle·Walowskiej, Wojsku i Zglinnie·

Małej gminy Walowice powiatn rawskiego; Duliskal'h gminy Opatów I Rembielicaeh, Sz.Y8zkowie,

Daukowie 'poduchownym i Po.rzymiechaeh poducbownych g1DlDJ Lipa, Dąbrowie, Wilczygórze, Borze·
Łąkach, Radly i Kamiń.sku lP"iny

Zajaciń.skim,

Przyst&jó powiatu cz~stoebowskiego; łIasło\Vlca.ch,
Kierach. .Kierach-Kolonii, Koconi, łl~ezkowiea.ch,
Szrenia.wie, Bendzyniu }Joduehownym. cbełmie po-

duchownym, MAjkowie.ch i Boukowej·Górze po.u·

chownej

gminy

llułowiee,

Grawcy Chilezewie,

'.!'worowiCAcb i Przerąbie gminy Przerąb, Kr.ętowie
gminy MaJnszyn, Jedlnie, Jedlnie poduchownem,
Jank.wicach, Dąbr6wce, tizezepacieaeb, Łodz.icacb,
Woli·Jedli.skiej i t~adzieeho\yjca.b gminy Radzi.·
ebowice pow. uoworadomskiego.

Warszawa.
Wstrzymane z polecelIiII wladzy lekal·skiej próby leczenia cborych płynem
doktora Kocha w szpitalach warszawskicb, obecnie, IV rązie uznania przez ordynatorów wlaściwych możnogci stosowania
tychże prób, .zuowu są dOzwolone.
Do sądu bouoro wego IV warsza wskiem
towarzysLwie wioślarskiem powolano pp.:
Dominik,\ Anca (255 gł.), Adolfa Banemfeinda (239 g!.), Jana Szlenkiera (1*9 g!.),
Józefa Kokelego (149 g!.) i Józefa Staniszewskiego (119 g!.).
Petersburg. Szkołę marynarki IV Petersbul"gu zamieniono z rozkazu Naj wyższe
go nil kórpus kadetów.
W J;'awłowsku pod Petersburgiem ł)]"o·
jektowana jest stacya łetnia dla badania
dobroci gi\tunku mleka.

TEATR i MUZYKA.
pl·zyszly czwartek IV teatrze • Vic101·ill" wystawioną będzie na benefis II.\<rektom opel·etki, p. Augusta Bnlcarka,
.Piękna perfumial·kll," opet·etka Offenbacha,
tłómaczoua przez Feliksa zobera.
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ROZMAITOŚCI.
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Paryż.

IYnnych r"l,l

VI

Na posiedzeniu izby dcputod. 9 b. m. zapowiedzinł wnic-

DZIE NIK ŁÓDZKI.
. ~--~----~~----~~------------------------------- ----~----------

-

sienie ustawy, zezwalaj,cej na przywrócenie to-I ~anu. nazw.. Pociski pnez nowy proch
talizatorn pod waruokami bliłej wskll%4oemi. rzocaoe mnj, Edumiewaj,CIl .Uv uderzell. WyTymczasem zakaz zakład6w trwa.
oalnzek t. MAren nie traci swych wl. oości
.. Wie
. d en.
.
h
",'ado- DlU\'ct wted)', g d
' ki Sił zamoczone.
""
Zc~'sz,d o.dc od"
y pO CJS
mości o strasznych powodziach. Czechy ml.nc.
W Trenczynie kry rozbil, mo t.
,,'\ Monte-Carlo. Aoglik, kt6ry przed kilkom.. dni .. mi rozbit b.nk rulety, przegral
Petersburg, 11 mnrca . (Ag. p.). Na \\'czowszystko i wraz z dwoma towarzyszami slracil rajszem zebl'aniu słowiailskiego lowarzy'
kilkn milionów.
stwa dobroczyuno 'ci między iunem i od czy*** Sensacyjną broszurę, nosz,c" ty tul: tano r zecz: o ruskicb ympatyach IV poeSocyalistrczne dzieło. cesarza Wilhelma II zyi 1101 kie.,· i o polskim poecie Autouim
"
; . . .
.
•
ł
czyli sposób uc,ol,.nla ' prz ladowllDJIl robo- Odyńcu, kilka jego ut worów, oraz polskie
toików ", konfiskuj" obecnie 1. rozkazo prezy- przekłady 7. jp,zyka słowialiskiego i rudenta policyj w Berlinie. Aotorstwo broszory skibgo.
tej przypisuj" sekrelarzowi prywatnemu ks.
.Nowoje wl'emia" pomi eściło artyknł, IV
Bismarka p. Loth.ro"i BOcher, który jalloby którym stara się zatrzeć nieprzyjemne wrR
mial napisaĆ jll z namowy i wedle szkicu sa- teuie, wywołane znanym felietouem swoim
mego ksi~cin,
z przed kilkn dni.
.*** Napad na klasztor, Z New-Yorku doPetersburg, 11 marca. (Ag. p.). .No·
nosz~ o nopadzie bandy zb6jeckiej na kla zŁor woje WJ'emia" z powodu zamianowania norrancisr.kan6w w Ma,olli. Napastnicy nderzyli wego generał - gnberuatol"8 moskiewskiego
na klasztor zbrojnie i w biały dzie",; mnisi mówi, że można i tl'zeba być przeświaK
.t.wili rozpaczliwy opor, nic mogli jednalI za· czonym, że Moskwa oswobodzi się, a wla·
pobie,l. wdarciu sig rabusi6w do klasztoru i ~ciwie oczyści niebawem od pewnego wpły
splondrowaniu takowego. Przeor oraz olUwi.r- \Vu zagraniczuego, który w ostatnich lany otrzymali rany tak ci~lkie, ii W obawie tac h dawał powód do otrzymywania , że
śmierci odzielono im j u~ ostatniego oamasz- Moskwa utracila swoją oryginalną, czysto
czeoi.. Nadbiegła policya, oswobodziła rycer- rll ką fizyognomię . Zdaje się, że miano tu
~kich znl;onoik6w z trudncgo poło~enia i po· na myśl i osiedlauie się w Moskwie ży dów .
chwy ciła czterech napastnik6w, nie mogla jePetersburg , 11 ma,·ca. (Ag. p6ł.). W
,lnBI; pneszkodziĆ ocieczce reszty rabusi6w, .Zbiorze praw" ogloszono rozporządzenia:
którzy z obfitym lapem zbiegli bez §ładu.
l) O utworzeuin osobnego oddział n pań,,** Tragiezny wypadek. Gazeta berneń- stwowego zlacbeckiego banku zi mskiego
ska ,Bund podaje ,,1adomo§ć o tragicznym do zawiadowania sprawami b. towarzystwa
wypadku , jaki sie zdarzy ł w tunelu S-go Go· wzajemnego kredytu ziemskiego; 2) o zbietnrd.. W czwnrtek ubi egłego tygodnia, z po- ranili IV calem Ilaństwie ofiar celem utwociqgu przechodz4cego pro... tnoel wypadł kon- rzeuia kapitału na wsparcia dla pocJupadduktor tak nieoz z liwie, te dostał iQ poci Iych rodzin po leka rzach; 3) o zatwierdzekola wagonów kt6re odcieły mn głowe od tolowin. nin przepisó\v o pl'zyjmowaniu do komisyi
Otrzymawszy rapor~ o wJPBdku, miejscowy rządowej umorzeuia długów obligacyj 4'1.
majster kolejowy poj.chd natychmiast dre.yn ~ procentowych wewnętrznej skonsolidowanej
na miejsce wypadku w towarzystwie dw6ch ro- pożyczki kolejowej l-ej emisyi z roku 1890
boŁoik6w, dla przeniesienia zwłok nieszczvŚli- i wydawaniu wzamian zaświaclczell imienwego . Ci jednak nie zd~tyli j eszcze dotrzeć nych.
do miejsca wypadku, aby nB odl eglo§Ć 100
Mitawa, 11 marca. (Ag. pór.). Prawometrów od .iebie ujrzeli na tejsamej linii s ławn a rada zkolua IV gub. nadb nltyc8zynowej poci'łg id'lcy w najwiekszym pedzie. kich opracowala nowy projekt przepisów
O ratonku nie moglo byĆ mowy i w kilim O szkolach, zaprowadzający pomiędzy inchwil potem nastąpił wypadek jeszcze wiecej neQli obowiązek posyłauia do szkoły \Vszysttragiczny. Pociąg zdruzgotał drezyoc, majstro- kich dzieci prawosławnych w wieku szkolwi kolejowemu maszyna obciela obi o nogi II nym.
dwaj robotnicy ciągnieni pod wagonami, ou?yParyż, 11 mar ca . (Ag. p.). Do Algieru
mali rany cieM;ie i niebezpieczne. Wypadek przybył statek pasl\Żer3ki, lIa któl'y m w
powytszy wywarł ni ezwykłe wrażenie lIa plV chwili odejścia jego z Haiphong objawił
sateracb i personelu poci~gowym.
się jeden wypadek cholel'Y. Agencya Ha ·
,,"., Katastrofa kolejowa. Wedłog dooie- va a zapewnia, że stan zdl'owotny na pasień. New-Yorku lIa drodze ~elazllej Atchison- rostatku jest jaknajlepszy.
Topeka wykolei ł sig pocił\g po§picszny w poLondyn, 11 marca. (Ag. p.). Wczomj
bli1u H.vanny w stanie IIliuois. Wagony ulegly pomiędzy Calais i St.-Margaretu zalożono
w znacznej cześci zdruzgotaniu, prqczem jeden podmorską lin ę telefoniczną, łącząc!} Paryż
pasa~er
utracił tycie, o. ośm osób odniosło z Loudyn em.
mniej lub więcej ci~~kic rany. Oc\łamki w.goLondyn, 11 marca. (Ag. p.). Wczoraj
n6w zapaliły siv nnst~ pni e, skutkiem czego W kopałni żelaza pod G1asgowem nastąpił
wielu z pasażerów odnioslo silne rany od opa- straszliwy wybuch. Dwuuastu robotników
tlenia. Inni z podróioych zmuSlcni byli na- zabitych i raunych.
stopnie blllknĆ sig dlugo, zaoim natrafili na
Lon dyn, li mat'C8. (ag. p.). IV sobotę
pierwsze miejsce zamieszkalc.
wieczorem jadąca z Dowrn do Calais księ
**" Nowy proch bezdymny wynatazl che· żna edymuurska wycierpieć mu sia ła <lwumik paryski, St. Marc. Próbowann nowej llIi~- uastogodzillllą straszną ś uieży cę na k anale.
Zagrzeb, 11 marca. (Ag. p.). Pl'ofesor
szaniuy w St. Etieone i przekonano się, iż
stoi dnleko wyżej od zOBfiCj dotJcbczas pod prawa na uuiwersytecie tutejszym, Woj no-

IWiCZ, 11Iozyjaciel
misyę .

Berlin , J l ml\I'CIl: (Ag. p.). • Vo, si "r.he
Zt ng .". zuowu nnde I' o t
'
. k
1'0 IlIsze p~oze?l w o
ugodZ ie z Aus ll'yą co ci" ce ł rozOIclkowych; cła te, z(laniem dtiellni ',\, mogą być
wym!erzone jedyn ie. ;11·/.~.. ill'ko .Rosyi, taki
zaś sJ'odek oclosounllby , lem.,J' I pod względelii p ~ litycz nym.
..
Berlin, 11 lIIarC:l. (Ag. (J.). \V seJmIe
l'ze zy, podczas Obl':\ll u<ld petycyą o dO-1
puszczen ie k obi~t un lI'y2szych z:\kł;ldólV
t O I"
.
naUkOIV!c!l, I'ose . rt Itlr e~' z partyl .centrulII oSlVladczyl Sl~ pl·7.ec lwk o petycyl.

T E L E G R A M Y.

o
Teatr

Łódzki.

m.~"'"

VIC'l'OlUA,
\V Pi,"", d. 13

Po zniionych cenaell
Baron Cygański
Operetka w 3 aktach,

. Szuitze-

ra, podług powieści M. Jokay'a,

muzyk~ ~~l~ ~~raussa.

Hrabi. Piotr Homouay l' SŁaszkowski
Bandor Barinkay, mlo·
emigrant , . . : p. OlszewBki
Kalm.n zup.o, hodowc. wieprzów. , p. Te ••!
Arsena, j ego córka

Ł

G

o

Ostatnic

3

manec 108 25, DA IIlJ\j 106.75, DA wrzOliefll02 75.
Stale.
Llyarp •• I, 10·go marca Ba".lua. Spraw...I .. ,.
kolie.w •.2000
Obrótbet.
10,()()I)
bel, llitltUio<r
z te<r. 11& .p.knIMn i
"1"óZ
StLle.
ameryk&ólka:
o marz"" kwioeieu \"/.. oabJ".,. u. kwieeień
maj 4."/.. oabyw. y. n& maj ..erwioe 4,1/. nabyw.y.
na ez",wiec lipioe 4",,, nabyweJ, na lipiec .i.r~~b~~J-na--;'r;'i-;6 P:dz~~'J.~e~"/:rz.:b;~e:,"~~
P idz. list. 4"1.. eena.
Nlw-Vork, 100go mare .. B....,lu. S"/" , " )I. Orleonie 8'/..
.
.
Naw-Vo.rk, ~().go
K..... (r..,,· Il,o) 19.75.
Klu,,, F"lr-Rlo J6 I lo" ordLU&rl DA .msrz;ec 1777,
D. maj 11.42.
""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
DA

_00".&.

TELEGU,UIY GlEJ,OOWE.

wia ,lll . l\oś ci ualllllowe.

8"lc/., SD, 77'1.,

Giełda Warszawska.
~4,I&oo • końee.. gi,ł,l)'

4'1, Ii.ty likwidacyjn. KrM. I'.'.kiego dnż. 98.25
98.00 kop.; . bue 98.0) Ząd.; nit lO l)'I;'yczk.a
w""ho,Io". 1 ,misyi 103.00 '~l\., 11 em. 103.!JO żąd.,
lU emisyi JOł.OO żl}tl.; "". )loiyczktl wewnętrzua
z ISb7 roku ~7 85 żątl.; ó'l.t lidt,y r.a~tawue lielu-

Za weksle krotk oferlnfllCJ 'N8
na Berlin za. tOO IDr.
n.. LoUt11U za l Ł..
na Puyż za :')0 rr.
ua Wi.doli sa 100 fI.

m'\T l!~

Waru.wa. 11

Jlerliu

(~

d.)

~2.1O z~,I.,

krł\L.

\Vek ",,-

41.90, 87'1"

łerłU.

UIl:

75 klII',; 1.00d)'11 (a III .) 8.51 '/• • ~,I., IH1 '/, kop.;
I'ary;, (10 d.) :13.?5 ią'l.;
(8 ,I.) 74.50 tąd.;

1V,.d."

żąd.,

.ki. I •• ryi lit. A B l00.9U <4'1., Ul Beryi lit. B
100.40 iąd., 100.20, 20 kop.; 5'1. Ii,ty ..otaw •• m.
\\'.r8zawy I Beryi 101.20 ••• 1., II -ej ""ryi 10\1 60
"!I\., I~I 100.00 tąu, 99.9:; kop., l\' seryi ~~.95 i4~. ,
V 99.9. *'!I\., 99.75, 80 kup. Ily.kn",., B.rlo" 3 I.,

Za

n

prdIUilJ\t' d,

II 234.9.

Peterebu r~, 11·go m&tca. \V"k:(le n" Len.ł.yu 8ł 7:>,
U poiy\!,ka. waehulllli~ t()"1.76, lU 110~yt"7.k \ł':ł~bo 

1t
t1

lluia. 103.57, 4'/'./8 list, Z&.StJ\\ł'1I0 kre,tyt.. zie:n'łkie
139 5/ •• I\kefe błł.ukll r UlIIkiego lUI\ 1tl\IHlłn zl\~rl\uic,·
DOgU 192.50, 116ter8bur:jkiegu I,Houku dY.:łkuuLo ." e~ o
610,
bRuku mię llzyul\r oll uwego 5~ . 0}, w "rd:&a\Y'
Ikiegn lmulm dyikoutow~gn -.-.
8,,.lIn, Il·go marca Hf\łlknot! mot ie , ... ru:
2.3995, na. ttllOfIł\Wę 140.00, wek-tle n& WAr1' \ ~.~
Peter~burg kro
UĄ I,Ollllyll krM..

139.70, ue.
dl. 238.20,
20.25,

5°/.

11&

Wiedeli

t395O. IIIl Pet.8r.ihllr~
tlJ.:.k$l/, II", (.ollllyn tir.
J711J kllth)'I! ~elue :ł'~ G'l;

1i8Ly zastawne 7475.

4'/, li.:łtl lik\Yill"'f"YJfte

72.60, poi~l!zk& rU!Jktl. 4"/0 ~ IAAlJ r. 99.00, 4"/łl z
J887 r. 72.:.5, G'I. re"",.ło •• 107.2,), h'l, r. • t.' 18,\
r. 107.30, poz.f ~z ka wfł~ho~lllia Il elU. 76.50. Hl eml8yi 76.30, 6"/, listy za.stawn8 rn,.ki'ł 111.75, 5' 0 lłO'
życzkn. 8remio\'fR. z t81a rokit 178.00, U\k,,:i. & Hł'itl
r. 16!ł.7 ,ueye drogi żel. ".r n.wlłko-·..,i"..le(l~kiej

2'/,·:,.

S(J/. prlwAtue
Londyn . 11 marca. Poi.yl:tk rUlikl\ ~ Uł~1 rukn
J( em. 99'/", 1. 1/,'1. Kouilotu Augiell4kie oor/. __
Zimno.
Warszawa, ll-go marca. ·ru.r~ 111\ ,.1:'-'10 \Vitk łh'f .
skiego. L) ~~eui~ ... 81U. urtl. - , (łQtrł&. i ,Io li rĄ - -

-,

bialĄ

- - ij15, lVy"oro ... 630 -6.;0,

I)'W
\TilłłlhTfP: -

7460

7ł60

98.26
103.-

9830
lI)3.26

100.40
101.26

10075
100.40
10"J..100.-

97.8;
100 !lO

.

.
.
.

97.90

!i9 95

.
•

1( .
{U.

Gia/cJa Berllllska.
239.9!i

Bank uot! rusk ie za.r"z . .
"
.,
lIa. .Iol'lt.. " .
OYHkOLl to pry" .. tne. . . .

2W.-

2""1,

•••• Iy I banknoly: I\'ot. nrz9,1
llarki D.mieclUe . .
AllItry.eki. bankno,y .
Fraoki . . . . . . .

2a9.l0
239.60

I 2'/,',.

Not. ulenn.

\Var toj6 rubla kred. w słocie
• . . • •

42'/,

7~'I,

34'/,

136'/.

KOIlony celne.

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOSCI.

24.0.00, akoy. kr.dy.ow. au.tr1""ki. 115.10, akCJO
W'lSZfilw~kiero ba..uk.u ha.II , II I.H., e~o 10.\ 01), 111 ."kfmttlwego 94.- , dYdk outo uieutied':18;(1) b"llka p :ł.il 'lL,v.

8.61

33.95

papiery pIAstwo.....

,. 4GJ. poi. "ewnz. r. 18ij7
Li.1Ll 11\3t. zielU . Ser,i [
.,
,.
,.
V
Li.t, .... t. ,•. W.rn. Ser. I
"tt
,.
tt
V
Liat, %&.SŁ . 111 . Łod.d Seryi (

l 76.5,

42.10

8.63

Lid1 lik \"i d l\(~ljne I{r. Pol. .
Uusk \ ~, OŻlc.&ka. ",.cbollui ..

Loud yu 3'/.. , rJarj"z 311/01 Wieliell 41/,.. Pet.ersbllrl(
5"/0- \Va.rtł )§Ó klll.oUIl 7. jlOlr. fi4/.. : lidty u.sta\yue
zlelll~łtie 104.2, "I\rsx. l 1
2ll . 1, ł... I.. :~i 171 5,

li.n v lik\"iJa.cyjue 1056, llOi;.rczka.

4206

3a ~5

ZlIarll .d dUla 9-12 mArea:

Kat.lloy : do lat 15·to

rn>arło

25, ." tej 1i000bie

chłlJpcó w 12, II&iew,...ząt l3, dorosłych
3. "
lict.bie węuzyzn 2, ko bipt 1. & mianowicie:

tej

Józefa J&niozek, lat 21 , Petrooel. Paluszek, l.t.48,
Jó,ef Krasiń.ski, lat 1~.
Ewangollcy: Jo !at l5·tl\ zmarło 14c, witej Iiezbie

cbłopcó\,
8, d.zt8WG2:it 6, dorosłycb 2,
.". tej
liczbie m~1.cz111 1, kobiet J, a mianowicie:

Adolf Lindner, lat 69, Natalia z Zogb.omów Birwy borowe 465-485, srelluie - - - ,
- - ,j~ezlDieu 2 i 4--0 ry.~11. 400-42 IJ, O\yie3 'liil,)- kow, lat 4c~.
Starozakonni: dzieci do lo.t 15-~u f.tnl\.rto 6, VI tej
285, gryka - - - , rzep ik letui -, 7:.ilUowy - , lZelHlk ~l\pS zim. - - - , ęrol:h pnluy - - lirzbie thlopc6w 2, dx.iewc.zllt 4., dorosłyc.h 3, ,..
liczbie
m~i 'zylOn 2, k.obi et 1, a mianowicie:
-, c.ukriHvj' - - - . rA'iH\'" - - - t.R koue~,
kR.3ztl. ja.ghl.llI\ - - , oloj r:t.ell1\kowy - - , Kałmau Witau.ki, lat M, Aj.yk BDrn.. tajo, lat 61,
Jacheta
z Boczyńskieh Majerowicz, lat 2.".
lui:\ny - - 1.1\ llUll.
D o\Vi~zionll PIłZr. 6 ui cy 601, i.yb\ iOO, jol!.zluiellL~
60, owsa 200, "ro~hu I)oluego - korey.
LISTA PRZYJEZDNYCH.

H.t., Poliki. J. llaciejewski z Bogaszye, O. StaWarIlawa. H·go morcn. Okowi",. Uure. skwl·
l~ wi.dro l OG": Il 07-1 1.'19; za 78': 8.61' -S.UJ. rzyń ski z Błonia, H. Wolt. wicz. mńska, II. Mach·
S'Juki z& "i adro I I)()': 11.22-11.2\; za 78': 8.7j - monik z Rygi, Arnto". ze Zd.-Woli, L.bolt z Blot., S. Zander z Byd.gollCZY, A.bramowicz z Peters8.77.
Berlin , 11 marca..

Pn.~lIit:a.

10'> -2 13

212.60, ua czerw. lip. 211.50. iy'"
Ut\;

marzec .-.-,

liR.

Loudyn, 10 mar!!&..

kw'. maj burga, Zaba\vet. Zweibs.um i SHawiez z 'Vaf'zawy,
/liS - I~J, H. Milller z Tomaszowa, Otto z Piotrkowa, .li.

U'"

czor wiec lipie.! L79.25.
Cukier J& \U, !5 5i. stale. -

Cukier burakowy l4 stale.
łłavre .

z

s

U-go marea KM'''' 2'1lIl,1 "',,"era!!e

E

N

~ nLH

Kempner z Kalisza.
Hol.1 Vlct.rl.. eęał z Grodna, Kohn ze Zgierza,
Majmon z Kiele,

Biłow ick.i fi

Warszaw],

Hotel ".nto.ff.,. Szmidt z Piotrko.,., Aleksao-

der, Rudnicki i Woini&kowski

5

\\farnawy.

A.

I

30GOOOOOOO~OOO .-OOO~~C)~

g

F A B RYK A T ~Zo<?'~U~O\~EG~ A P I E R O S O W

W. J.

OCl

ASMOŁOW

8

i SU

w .. llOS'J.'O'''iE n / D .
'"

Mamy honor zawiadomić Sz. Puhliczno ć i pp. Handlujących, że ze względu 11ft. powszechnie uznauą. wyż.~zoŚć tak zwanego mieszanego tytoniu (.,potlłooj kro8zl'i")I- wypu!lciliśmy nowe gatunki tytoui w cenie rs. 2 kop. 20,-1'8. 2 kop.
40)-rs. 3, rs. 3.60, rs. 4 i rs. 5 za funt, we IV zystkich żądanych pakunkach, IIOd ogółną lIaZWIł "Otborooj !!Jortiroww pudełkach. kwadratowych odmienuych 0<1 dawniej szych, z nowemi e tykietami. Tytonie te odzuaczająl się jednostajnoŚ~II! smaku w caleJ zalVano~ci-co truduem jest do osią.gnięcia przy tak zwanych wł6knistych, posiadających zwykle tylko

'fi
O
k~"

pierwszą warstwę długo kraj aną.

~

MalUy nadzieję, że Sz. Publiczuość i pp. Handlujący oclr6żnill przymioty nowowypll8zczooych 'ytooi i we
własny~ illteresi ~ . raczą żądać tytoni naszej fabryki p ou nazwą: "Otbornoj 8ortirowkl," które nadesłali§my do
wszystkich znacznl~Jszych składów tabacznych

IV

Warszawie i na prowincyi.

. p-ni Bronikowska

W J A srno ł

Sa
k.
l. -

Mirabellagl!wernantka
513- 3-1
,
•
OW
:
w domu Żupana . . p-ni B.rtosze,.ska .... _~O~O---O---O---O~O.-.O---O~---O~---~O.L.
Ot.ok.r, jego syn . . p. MBreelU
~~
~
~
•....,.
~
"'"-7
~
~.
~~
~~...."..,.
"'111'
Conto Carooro . . , p. Winkler
N UC Y
A Z CIEL
Czpira, stara cyganko p-ni CerelDurzyfisko
Zgubiono
s.tfi IDlod. cygaoko • p-na Calori
.~a
sareona l

p-Dt\

Estelka

J~

~:I :,sia

lrml\
Ezena
Pali
Joszi,
Terko

llicbały

~::i~~

!rwan
Azaoor
Nekel
Turem

CJganki

l
J

cr gani.

Prawdzie

gry fortepianoweJ'

Ed wardF',·
kk·
I I P ows I

ZgubiOllO

zp.ort,

kartlA pobytu

p·na Pi.horówna nkończywszy kurs w~ższy IV in t ypom . adwok. przysi ł.
lI'y~aDY p.rzez w~Jta. gllllOy ~l(l~ .
.
p-ni Michałowska tucie Warszaw kim pod kiemnkiem . ' d'
. .
,'1 ę~ k' . szkl po" Hitu kali skiego na Imię Ivydanl) z tutejszego magistratu
:::-~t ~~i':;'".t~ profe om trobla udziela łekcyi i plo\\a ZI spl~,vy C) WI ne l l'yIlli - Maryanlly Janiaczek.
na imię Jaua Winklel·a.
p·na Rawicz
przygotowuje ucz~i i nczennice.
naln~. :a:~z Maye m, n af~~~I;Ok~. Ła kawy znal~ca .raczy zło- Łaskawy zna~azca rlll;zy 1.łoź!c!
p-naOer..d
Oferty pod lit J. 'l'. przyjmujePoczy . 1
.
zyć takowywrnagi tracie. 516-1 takow,! w tuteJ zym magoi tracie.
p. OonkowslU
Admillistracya "Dziennika". 402-3 11
515-1
p. Szymbonki
ilO:\:lIlHCriall «>aoplI'1I1311 ilicwl;·
p. Wirgiliosz
ZGU 10 O
p. Z.borski
B N
:lUall 1\01'01'3
Od l -go kwietnia 1891 je~t do

~: i~~~~~~:!~

p Cbyrelakowski
p. A. Olszewski
p. Roman
p CeremurzyliJki
R~bart
p. Staszewski
W akcie 2 "CzaJ'<I!lSz".

ka.'tę 110bytll"

wydan'} z t te'
. . .'
u ~szego
lIIUęPlOtJ'l\ Gogole\~
Ła kalVY zualazca
takową w tutejszym

. t· t
~agls I a LI lIa
·Iego.
raczy złożyć
magistracie.
512-1

Z ubiono

pllSZpOl't,

Ile.rIIACTDie s'Hueoia TOBapono'yme.u
", ,.najęcia
M. SU..GcpmTeitaa oU" yrop1l AyOAUlaU
.'lo
pok.ói
podda.nego pruskiego na imię Jana
!l3.K"AROB !IOA" HROBO : 10"l79i O"Mo
';II
ojki
24 .l{eKaGpJl18VO, YJlpu.aeai • .!I..... IlReJtoll i kuchnia z meblami i w zełkienli
.
",.Opnuoł nt....""'.oB ,1{opor. cu"",, oG,,- kllchennem i przyrządami II (l. M.
Łaskawy znalazca raczy złotyć
::~:~~~n ";:.T!~~:!~~c~,,~~~=:~~ ,Takubowicza, ulica Dłnga _. 803-a. takowy w biurze powiata.
514 .3-1
438-3
48ł-4

elle"

DZIENNIK ŁODZKJ.

..

~

(g.mtiflsuitl5j@ @@I@.I51US1@~miiI~lS1llSj@l@ lSjllSj@l@rm
~

Telefon:

~

57

J§I

ul Ogród Juljanów, bl Sklep Ogrodniczy Juljanów,

~

JUL'JANÓW

OGRODNICTWO
J ul j a n ó:

o

l~ ~a ~ Ł o d z i ą.

Piotrkow:~~ ~: 76r80Ś1 (o8y3

Drzewa alejowe, owocowe wy okopieone i karlowe, drzewa i krzewy ozdobne, igła te, róże w pięknych odmianach wysokopienne i nizkie, drzewa laurowe kuli te i piramidalne i t. d.
~

Wszelkie ob talunki

przyjmują się

l§1

SKLEP OGRODNICZY

w

Codziennie IVleze, cięte kwiaty,
hodOW l·I pO ko·
. buk'le ty, gIT
. lan dy, "'l'en
· ~oweJ,
" 'ce

lmżdy m

czasie

l usku teczniają się

~~

)0·nl.czko e

d
" do
t. d. l. t• •
d
Ul

l'

~

szybko i dobrze.
618-3-1

(gti@llSj @15j~~~~~~~ @[5j(OO @łf@l[5jM] @U~M] @łf@l1Sf@
Obwieszczenie.

BILANS
Rosyjskiego Towarzystwa Ubezpieczeń od Ognia

Dyrekeya Towwystwa Kred ytowego

miasta todzl

Z powodu, że znaczua liczba
stowarzyszonych, pomimo upły·
wu z dniem 16{28 lutego f.
b. trzechmiesięczuej zwłoki, dotąd nie zapłaciła raty listopado·
wej 1890-go foku przypadają
cej od udzielonych pożyczek

za1:ożonego
dzi eń

po

w r . J~2' ,
1-"0 s t y cznia I§OI roku.
Ruble i kopiejki

Ruble i kopiejki

T?warzystwa Kredytowego tu· Go~~~~na
.
.
.
,
.
.
.
.
.
65,611
teJszego, przeto Dyrekcya ua Rachunek papierów pobllcZAych:
posiedzeniu dzisiejszem w za- RI.813,700 6"/0 potyczki kom. um. dl. p.
po 129'/, 1,053.nl50
•
.
d § 78' U ta
86,800 SO/, IiBt. za t . kijoWI. ban. ziem. ~'/, l. 103'/.
90,163 50
St OSowaDlU Się
O
8 2"25,000 SO/o "
poltaw'...
H
~3'/t I. 103'/,
232,875 wy Towarzystwa
zniewolona
189,000 6'/, .. •. niiegor.-Bamar." ł3'/, I. 103'/.
~~',~ 75
'ć ' b
I . 137.100 5'/,'/, renty • . . . . 106'/.
ł postanowI,
b ya
a y za ega157,000 SOI. poiyez. kom. um. dl. p. l ser.
107'/. 168,775jace w opłacie rzeczonej wy490,000 50/, bUet.. bank. 6 em.
.
.
•
102'/, 502,250 h / . · be
10,000 5·/, połyCI . prem. I "m. .
238'/.
23,825
. ••
t
.
zeJ ra y, meruc OmO~CI,
Z10,000 o'f,
"
" I I -m. . .
217"/,
21.750zwłocznie wystawione zostały 1,002,000 S'/, lilt.. ...t ...l. bank. ziemsko
10'.1.'/. 1,0?:l1·0'050
: ::.J...
daż
bl'
l'
5,o..'lO 6'/. losów prem. banku .dach.
.
213'f.
'66 2
na oprze
przez pu Iczn~ 1374,000 SOI. lilt... Tow. Wz. Kr. Ziem. .
101'/,
379,610cytacyę' O czem
podajac do
198,900 1)0/, obI. tow. dr. Ż. rybiJi.·bolog. 3 em. lOł
206.856• d
'/.'
l
.
b·
200,000 5% renty kolejowej
103'/,
206,750wla OmOtiCI za egaJącyc ,SpO150,000 5'/, renty złotej
.
.
.
.
142
213.000dziewa się Dyrekcya że raczą
100,000 5'/, oblig Peter.b. Tow. Kr. Miejsk.
99'f,
99,500os ieszy6 z zapłatą' zalegaia353,000 4;'.'/. I. z~t. :wzajemno kred. ziemsko 138'/, 488,905P P
~ .
56,100 4 /, metalik. ilerpo. 181.
.
.
868
68,816
cej raty , a tern samem ochro66,800 40f0
"
.Iutowyeb 221
.
•
368
81,3'28 0
ui ą się od z n acznych kosztów
100,000 4 , . obI. dr.•el. Pohld.-Zaeb. met..
126
~7262',290007•
•
• .
.'
298.000 łOlo '1 ." t'
!'
"
kred.
9 11 /. _
Jak le wystawienie na sprzedaz
146,625 4% do~<u xuz~czk, ł. em. 1890 r..
131
182,01876
ni eruchomości za Boba. pociąga .
294,900 4:/0 oblig. r. zel. Kur.-Cba!~.-Azow.
93
2i4,257
•
194,300 4 /."
" " Fastowsk,eJ .
93
180,699Łódź, d. 27 lutego (11 marca) 1891
274,800 ł~."
" ,. Orłowsko-Gri.~sk.
93,
255,564.
. E He b t
200.000 41. '1 " " W.,,".-W,edenik.
82/.
184,500PIe~es.
. r .8 '.
71,~0 ake,j ar. żel. Mo.k ..Brzesk. (~70 .zt.) 121
68,970Dyrektor blUra A. ROSICkl .
6.771.980507 - 1 Proeenty do l ItyClnia 1891 r.
99,38793 6,871,367 93
Naldność u rotnych buków
.
.
.
947,380 63
Potyozkl na zulaw pap. publ. rZ4d
.
1,900,000 Warlość dOlllu towarzyl lwa Aa I lłyc z nla 1891
140,000 W.r lo'ć ruoholl. 'cl biurowych .
3.000
Pelaollocalcy krajowi .
300,889 ~
Dywldendl za rok 1890 :
k~;::os;e p~~~8e 1890 rokn "JPlaeono na 7,032

- -----------,- -1

Fa~rJka Gor~~tow
"AUI quatre .Saisons"
WWarszawie, ulica Wierzbowa ~ 6.

..

I

Kapitał Z akładowy
.
.
.
4,000,000K apl l ał zuobowy:
1,164,742 07
.
Rezuw& bpitału d. l .ly_ Ini~ 1891 r.
214Z raebunku dywidendy D& moey § 7 uitaw,.
1 1,164,956 07
Rezerwa skl.dek .. rok 1891:
1,608,877 42
Przeniesiono na rok 1891.
.
Rezerwa papierów p. bllczaych:
POloitałość po l styeznia 1891
.
.
.
.
.
516,tJ06
Przybywa przewytka warto'_i podług kursu gieldodowego z d. 31 gruduia 1890 r.
.
147,601 ~ 663,7!17 95
R.chuuk zysków I atral lal przyu lyc~:
170,000Z&.rezerwowano.
.
.
.
.
.
.
Rachunek kaay zapo.ogi dll "rzędnl k ów:
Pozostaloat wraz s prot. po 1 sty_znia 1891 r..
.
232,67413
Przybywa 2"/. z CI~8tego zysku na. moey ucbwaly og6l,
~~ ::~anj~ a ~yon-:-yu~6 ... ~ dni~ H-.go l~teg~
248,108 39
15.43ł~
Procenly na ro k 1891:
9.23192
Zrealizow~o w roku 1890 odnosąe li~ do 1891 r.
Dywldeada lal popr ud.lcb:
11,334Niepodniesion" dywidendy
Rachunek zYlków I at rai:
891,20311
Przewytka roana.
.
.
Rach unek pOdalk6w rz4dowych:
Saldo z r. 1889
.
.
.
.
n. 93,289.56
Wpływ podatk. rząd. w 1890 r. .
rs. 700,517.87 793,607 43
688,687 ~ 105,21993
Wniesiono do kaiY rządowej w Petersburgu.
Rl chUlek r U nych Towarzystw ubez piecz":
1,064,387 99
Przypada im .
.
.
.
.
Rachunek kO ll16w za r. k 1890:
146,23790
Pozostaje do zapłacenia.
•
.
.
.
Rachu.. k "lelIkwidowanyc h je"c.. ukod:
395,1 !!O 56
Przyjęto wedle oaz&eOwani.. •

----

56'ló6-

10,284:505

ul

10,284,505 U

RACHUNEK ZYSKÓW i S'l'RAT
!

~

,:&
M
IP>
C
~

..
.

od dni" I stycznia 1890 r. do dnia I fl tycznla 1891 roku.

ROZCHÓD.

WPŁYW.

Ruble i kopiejki

Ru ble i kopiejki

O
~

'-'I
==

.

~

'=

~

S
'-'I

11/

...

C

lit

fil

~

•

'=

z przeniesieni ..

Rlchulek rezerwy z r. la90

RaohUlek

kładek:

Zebrano BkłAdek
Z.plOMno za reasekll'raey~

3,397,50538

==
~
Raehllek proeea lólV:

Go~set~ fiSlbinowe ~!l rs. 3. Miara zdej: Otuymaue zy.ki z papierów rUBkieb
.
.
.
JIlUJe SIV .w nastęPUJ~1 sposól! n.a suko,
"
procenty od bauków z raehnnkOw bież,e . .
1) w posle, 2) w gorsIe, 3) ~ blOdraeb,.
" o d po'YClek na za.t. papier. publ.
ł) długośt gorsetu. Prze.y~ wYByła~y
.
•
z wartośei dOlO U rs. HO.OOO po łO'.
D." N ~chnahme.. Ob8tal,,!,kJ wyko.ńczan
od p.p. rusko po 1 stycznia 1891 r.
Il~ llł\JakuratnleJ w przecIągu 2 ~~'-6

/1o~:J.Bl:l{aJI łlA6pR'lRAJł ił\W'!;-

Joall

Rae"nek . Iewatwlouyell

szk6d:

~opora ,

..

J:~~

yapa.,

42"2,72089

.

odłożonych

27,7'2456

~5

. . . "'.ne.u.......

,1e;J:JlaeKAR łlalipl'lOaR
aRall 10pOra

lI\M't-

zef biuro.: A. Amburger.
Buchaltel' : H. 8oltenhagen.

Wypłacono

Itraty oguio ..e
w roku 1890 .
.
.
.
Otrzymano od innyeb Tow. as.k.

rI.

rI.

68J

f
I

3.634,890.92
1,503,321.04 2,131.!l63 ~

Raeh. uek k OSZIó" ':
KOBIty .arządu.
.
.
.
.
PI~y i tak.a.ye ar.bitekt.w.
.
Kosoty i komisowe agent. krajowyeh .
Tantyemy dyrektorów wedle § 17 ust . .
Na fuudusz zapomogi dla urzędników . _...,...,"""~"""I
Otrzymano komis. za re.seku·
raey~.
.
.
.
.. 568,605.87
Z.pł. komis. za reas. .
n. 98,81a.32 r8.

199,663 08
20,41570
97.648 98

Bt.J:ł:,J,erale aaaB.J:8HI.a 'I'oaapoOl'npaB.re. Przewyżka na kOrllłd . Towarzystw,. przy wypłaCie
~eI r •. Buuep... repueJ!'lo. oG.. y.....
..kOd z lat popr.edmeb z tunduBzó", ua ten eel

~ ... )1Inarr. Baua.o;Bol ,l[o...u·&pru.u
.. II ~ on. 21 oh.pan T "
O Bllle .l.o.laaBe.&oI4I1OpaQBol a6.l'ltauol
..,opor. e ••'" MI U len., qro yUOJuHJ·
7 u l .lJ'b-"''r'JJ B....I.,lBO. eU'l"aen ue·
489-3

I Ó,l89,

Raehaek s Irat:
1,34\,63132

Zarezerwo wane na rok 1890

Rezerwa składe k na rok t891:
Przeniesiono z nieuplynionyeb ubezpieeze6.
.
Zysk IV rok. t890
Po potrł}CClliu podatku wedle Najwyżej "tw. post. Ra·
dy Pafls!wa z dnia 15 Bty_znia 1885 .
.
.
.
Zaproponowano Ogólnemu zebraniu:
powiększy': zysk .um~ w.iętą z rwo .yoI<6" i .trat
lat przyszły_h
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
•.
i z o~ólnei .runy
....ydzlelit Jako dywidendę u r. 1890 (10 n. od ~cyi )
i przenieść na kapitał rez""ow1.
.
.
..
Oryginał

21,97273
669,2ao38

I

70.000 739 2a~3li
700,000 - - -._ 39,230 ~ 739,23 38

podpisany przez obecnych: A. Proworo".
O. Str.hlborn .

Bt.dAO'Iale .......e.ai. 'fOS-.poMUpa.u'1'eH

H. Anderson.

II. 8.nłJeparrelBa, ob I"P~ ...yG.u . .n
. .......... .Io_.U_pGJPMo .Ił 6699 on.
2 "'pan 18glr. YlI)J&Ueaie ~o),...cul
• _ . . . . . . KaDlIIO. "opora elD<lo ob
......... 'uo yuo. .. JY.......~.~
..........oI .Uften. .1),U"u;o~~

E. BIelIla.
V. POIDvtzO".

Alrentura GeneralnA w ,,' ar8zawle, prZ1 ulicy Marszalkowsk iej lit 149 .
D . B08ElIBL1JB•

. 98-2
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