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ustanowione, okazalyby się o tyle ku roku 1891 rs. 7,343,280; b) pierwsza
niebezpiecznemi, że nieurodzaj oddzialat 4'/.% pożyczka 1850 roku, wynosząca w
Budżet państwowy
nietylko na rolnik6w w miejscowościach tymże terminie rs. 6,935,500; c) druga
dotkniętych klęską, lecz wYlvołał najroz· 4'/.% potyczka w ilości rs. 23,~02,400.
II.
maitSze ekonomiczne następstwa. Z dru·
Operacye te razem zredukowały opłaty
Powiększenie rozcbodów, w porównaniu I giej strony wiadomo, że n1eurodzaj nie był przypadające od długu państwa na rnbli
z rokiem 1891 przypada:
powszechnym, owszem, są miejscowo ści, 4,645,257 w złocie, lecz i spl)wodowały je·
a) na utrzy:Uauie wyższych zarządów które wykazały większe niż lat poprze- dnocześnie jednorazowy wydatek z ogól.
państwowych o. rs. 25,111.
dnich zbiory .. R.0l~cy . tych miejscowości, nych funduszów kasy państwa 55,900,462
Następnie zWiększone zostały etaty:
wskutek podOleslerua Się cen na zboze, po· rubłi. Ażeby wypłata !.ak wielkiej sumy
b) Najświęł.szego .synodu o rs. 49,245; ~iększyli n~w~t swoją za~o~ność. J6Ilnak· w zlocie nie wywołała upadku kursu \ve·
c)miuisterynm komuDlkacYJ-ors. 3,9!H,961; ze ustanOWienie nowych Clęzarów dła tycb kslowego za granicą, kasa państwa jeszcze
d) ministel'Yllm sluu'bu - o rs. 2,920,508 tylko części państwa, które bezpośrednio lIa początku 1891 roku doprowadziła me·
(pl"Zeważnie na wydatki, złączone z gwa· nie zostały nawiedzone klęskI! nieurodza- taliczne zapa y swoje do niebywałej dotąd
rRncyą czystego dochodu kolei żelaznych); j
przy wszechstrounem rozpoznanin mo· wysokości 220 milionów rubli. G yby za·
'e) ministel'yum spraw wewnętrzllych-o 1'8. żliwych kombinacyj, t'kaz&ło się truduem, tern nieurodzaj nie przyjął tak wielkich
676,113 (głównie na wprowadzenie w życie a nawet niemożliwem. Zresztą, zdauiem rozmiarów, wyplata powytsza nie wywoustawy o naczelnikach ziemskich i utrzy· ~. ~inistra .skar~u, następst.wa nieurodza· lala by tl'l1(lności budt.etowych 1892 .roku.
manie instytucyj pocztowo-telegraficznych); JU, JakkolWiek ruezaprzecz Dle przykl'e są Użycie funduszów ogólnych kasy paustwII
f) ministerynm komnnikacyj-o rB. 6,285,461 tylko czasowemi i jako
ie nie ulIowa· na potrzeby Illdności dotkniętej nieurodza·
(gł6wnie na eksploatacyę Ilrze!złych na wła- żnialyby niejako do usta~awiani.a uowyoh I jem wywotało znów potrz ę dokonanej jesnośclskarbnkolei żelaznych); g) mlnsteryum pod~tków, zwłaszcza, że lOue obJawy eko- sienią. 1891 r. 30;. pożyczR w złocie .
sprawiedliwości - o rs. 472,193; h) zakla· nomlczne ~II pomy~lne. Zas.ługuje tu, prze·
Podob/liei osiągnięte zostały pomyślne
dów staduin rządowych-o rs. 18,749.
dew8zystl?em . n~ uwagę bilans handlowy rezultaty przez konwersyę pożycz ek kre·
Natomiast zmniejszenie rO.j:chodów obli- z~ ostatn~e mieSiące 1~91 r. "! p.orów.na· dytowych 5 1/."/0 i 50f0 na takież pożyczki
czono w następujących etatacb: a) co do run z rokIem popl"z~dlllm; 1l01~lmo. bOWiem 40;., wyrażające się oszczędnością opłat IV
systemu kredytu państwowego - o rs. z~ka:zu wywozu zboza za gralll.cę, IloBd wy- porównaniu z rokiem 1891 na 7 milionów
8,917,353 (głównie wskatek dokonania kon· wle710nych towarów przewyzszała . przy· rubli. Wog61e zaś rozchody na opłaty,
wersy i pożyczek państwowych); b) D1ini· wóz, a nawet plZekraczala cyfry bilansn przypadające od dłngo palistwowego IV r.
stery um spraw zagranicznycb o rs. 138,219; h~ndlowego z roku 18~0. Z tych pob.udek 1892,. ' l'0r6\vuaoiu z rokiem poprzednim
cl ministeryum wojny-p I'S. 123,891 (wsku. bilans oparty ~~stał Dle na n?wycu c.lęza· (Z wlączeniem olIłat od świeto zaciągniętej
tek zredakowania wyddków, nie wcbodzą- rach, .Iecz .CZęSClą na redukcYI, CZęŚCl1! I~a 30;. pożyczki metalicznej), zmuiejszyły s ię
cych włallciwi~ do normalnego budatn te- ogramczeum wzrostu l:ozchod6w, \V1'~8ZCI~ o 9 milionów rubli.
goż ministeryum); d) ministeryum dóbr pań· na funduszach. stanowląc)'cb ogólne srodkl
p
t"
u h dó'
b dó
stwa - o rs. 1,375,387 (przeważnie sku- kasy \lalistwa.
.
• ,l:~Y . z~s ha:Vlen~u v OC? IV hl It~c o w
tek zrednkowania kredyt6w eksploatacyj
NBjpoważniejsle rezultaty pod względem ~~} ~z,aJIl) c I ~~a ZI yczaJnyc o l7.yooamy
skarbowycb zakładów górniczych); e) mi- ograniczenia rozchodów osiągnięte zostllly I~ZUlCę~ ~tanO\\ IIl~ą ogólny deficyt-z acz·
nisteryum ollwiaŁy-o rs. 1,095,810 (wsku- w dziedzinie kredytu aństwowego. I tak ju!e. wyzszy o~ p~ zyto~zon~~o na począ.tku
tek zmniejszenia }'ozchod6w budowlanycb); co do metalicznych pożyczek:
IJlel wszego l tykułu, tal,.
wreszcie f) etatkontl"oli państwowej zmniejl) konsolidowane 4'/."10 obligacye z 1'.
.wt~b~ne nadz;r,fZ&ju.
szony został- o 1'8. 9,636. Etat ministe- 1875 przekształcone zostały 110. 4"10 w snryum dwom pozostał bez zmiany.
mie 80 milionów rubli, pr~czem wierzy. rozchody wynosz'ł 911,668,066 53,635,000
Raport przytacza zasady, dla których cielom IJalistwowym dopłacono je(lnorazowo dochody
886,544,325
4.490,366
wyszukanie nowych żl'Meł dochodu, w ce- w złocie rs. 15,794,782. Zysk na tej ope· razem deficyt wy.
• lach wyrównania budżetn, czyli Ilokr.vcia racyi zmniejsza rozchody o 1,053,607 rs.;
nosi w budZecie
deficytu, było niemożliwe. Te uowe źró· ,i. 2) umorzone zostały w zupeJności: a) ho·
zwyczajnym.
25,123,741 i 49,144,634
dla docbodu, czy pod tą, czy pod inną. 110'/ lenderska lloiyczka, wynoszą.ca na począt· w budżecie nadzwyczajnym, czyli lącznie,

na r. 189 2.

I

I
jedynie --miarowe kroki kl1ńskie.
-tonIDa prawiei niedługo trwalo-;-a stilła ±zakłócały
już przy t\iemniczej .znHadzie i wyjrno· Po drodze z cbat gÓl"uików wychodziły
Carmen Sylva.
wała pieniądze. Zdawalo się jej, że Pl'zy· kohiety i rlzieci, kłaniając się i uśmiecha·
tem l'ęce jej poczenvienialy. Zostały je· jąc. VlIughau uwielbiany byl w całej
(lnak śnieżnie białe.
okolicy, a pi~kny powóz z d,.ziećmi i ślicz·
Czuła się nad wyrał upokorzo",ą., że zla· nemi kobietami dla wszystlllch IIl'Zed
mała słfJwo, że usłuchała syna, ze nie o· wiał ujmujący widok, wobec którego nie·
' broniła Owena, gdy mu Tom zarzucał po· I jedno czoło wypogodziło się, niejedno sel'ce
dlość, ale znosić nie mogła starego i tak odzyskało wiarę IV istnienie szczę~cia i
. (Dalszy ciąg - patl'Z NI". 20).
chętnie uwierzyłaby w jego nieuczciwość, lliękna lIa świecie.
Owen wstał.
byle tylko ~i!lła pO,\v6~ do nie.uawiści.
W kOliclI konie skręciły (lo kilknsetlet- A jednak mam pani §więte slowo, a Tom dawno J~ ?d~ahl Się ze sWOim s~ar. niego parku wik!ll'yn za, gdzie stal'y wlel.
ono silniejsze niż wszystkol
bem, a. ona WCląZ JeSlcze stała przy blUr- ki dom stał uJ<.ryty wśr6<l rlt-zew olbrzy.
- Ol tak, święte słowol
ku i obracała w palcach bezmyślnie pier· mich.
Owen nie był jeszcze daleko, gdy Tom ścionek, od czasu do . czasu ocierając go
Dwa prześliczne psy, podobue do młowbiegł przez taras, gdzie od cbwili już bat~stową .ch~ste~ką, Ja!!:: ~dy.by praguęła dych niedźwiedzi, wy~koczyly, poszczekując
podsłuchiwał.
zetlz~ć .zen 1!leczys.te dotk.Ulęc~e
,"
radośnie, jak do dobrych znajomych; l'a.
- Naturalnie, Mwięte, ty, stary mOI'ali·
WI~z!al~, ze St~1 na ~tl o~eJ poch.! łoscl, wie wylęknione, rozto zyły ogony i z kl'zysto, Ilwiętoszku! Kto wie, ile sam kradnie. z kt~leJ dl~ga .ylowadZl plostO . w p\z~- kiem przeraźliwym uciekły. Ciepłe, jtliloie.
Powiadają, że ma dwn domy ,w Londynie. paść, Ule w~edzlała. tylk? dokładnte, gdZie jące pl'otUieuie słoneczne [ll'zellzierały się
- Tomiel
zaczynała Się ta pl,zepasu.
..
. JlI'zez otwarte okna, gęsto bluszczem cill- Napewno, mateczkoł Znam ja dosko·
:- ~Iamol mamo. I.'.apa powiedział,. ze mno.zielonym oplecione do pokojów.
nale tycb wiernycb, dzielnycb Indzi I Już pOjedziemy do plebanII I Do Gwynlle'owi
.
.. "
..
:rroJe ma.łych dZieCI, .chłopczyk .1 dWie
ja wolę sowizdrzałów. Ale mateczko, tUo· Mamo, prędkol Apiesz sięl
Z tym okrzykiem wpadły d.i>;iewczynld d~lewczYłlki z ~'adosne~1 ?kl'zykaml d.opę·
ja droga, daj mi trocllę pleniędzył
do pokojn i zaczęły matkę namawiać, aby dzał.o powóz pl z~z .Iąk~ I zdaleka. wlLały
- Znów? Nie wolno mi.
I s~oje ~ałe rl'zYJ~clolkl. W zystkle trzy
- Hał bal ba! Nie wolno ci? A cóż ci się prędzej ubierała.
mlllły .Ja~ne, .długle .włosy, lIal! czołem I:Ó'
- Gdziei: jest Kathleeu?
może ta sowa u czynić. jak mi dasz co? Ja
- Ol jui: się nbieml Już jest IV kape· W~IO o~clęte. I s~al~".Iące w lok~ch .na I~'
koniecznie potl'Zebuj~ł Praecież nie pozwo·
IDl0na I s~~Ję, Jak gd.yby natUl a }az . Się
Iisz, aby syn twój został zbeszczeszczony. luszul
- Pójdź, pójdź. mateczkol Pow6z zaraz tyl~o wY~lhła, na takle złot~ włosów I na
Matkol matuchno! - I obiema ramionami
zajedzie!
taki błękit tl'zech par ~czu. .
.
otoczył jej szyję.
- 'l'ak. teraz jest w mojej mocyl A gdy
Wizyta ua plebani! była zawsze jedną . Psy pl'?:yt'?tęly PY·. kl. swoJe na po.wlta<
się jest przymuszonym, na nic święte sło· z uajwiększych przyjemności dzieci; dla nl~ do Mlllnte I. WIDUle, pocze~ Jede~
wa i przyrzeczenia. Jakże oni moją bie· Edleen zaś myśl o przejażdżce, jak rów· uSladłs?:y, przellIlIe • I.&py opa~ł pler~sz~J
daczkę wystraszyli I Drży, jak ptaszę nież odwiedziny w cichym s~okojnym do· na ramIonach, radosme ude',"laJI!? o zlelDl~
spłoszo n el A jak jej serce bije. To szka- mu, były i~totnem dobrodziejstwp.lD. Spo· potęznY";1 ogouem. Oknykl dZieci z po:
raduy dra\lieżny ptak z tego Owenał Czy dziewała się znaleźć tam ukojenie dla zbo· wodu !.ej sceny sprowadZiły szybkIe kroki
widziałaś, jakie Dla straszne szpouy. takie lałego serca.
i na tarasie domu okaz ły się wy okie,
w.yoskzolle, od wiecznego zgarniania IJie·
Vaughan siedzisJ IV powozie. poważny i smukłe, śliczu~ postacie {Iziewezęce, z ko·
Dlędzy. Achl matko, w jaką otchłań chci- milczący, Edleen nikomu nie miała nic do r?nau~i jasuy~h ~yarkoczy nad.głow" nu·
wości pieniężnej wpadliśmy nieszczęśliwi. powiedzenia, Kathleen wogóle nie wiedziII.' clły Się w obJęcia. Kathleen I pal!1 Vau·
'fe .małe smarkate już się tem też przej- la co się z nią dzieje; dzieci tylko cieszy· gban, po.cz~m pod~lo ~.l" ,d? g~l'y oble małe
mUJą· Ty i ja pozostaniemy wiecznie nie· Iy się wspanlalemi drzewami , zieloną łąką, serdeczUle Je całUjąc I sClskajllC.
z~'ozum iaui , niepocieszeni i sami musimy rzeką, kŁóra płynęła WŚI'ód skał z całą.
- Jakżeś ty zmp,1niała no! - 7.awołał
~ Ię przez życie przebijać.
Moja biedna, niepowstrzymaną gwałtownością g6rskich pali "anghan.
droga matkoł
potoków. Koła toczyły się szybko, bez
- A ty juk urosła§, GIRllysl - rzekla
Spijała mi6d BMw jego nawp6ł nieprzy· turkotu WŚl"6d prześlicznej okolicy; ciszę Edłeen.
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bndżet zamknięty zostal deficytem rubl
74,268,375.
Gotowe środki kasy państwa i 3% po
tyczka w złocie r. 1891 mają stanowi 6 po·
krycie ogólnego deficytu.

DZIAŁ PRZEMYSŁOWY .
ŁÓDŹ, dnia 28fI 1892 I'.
X Na j a l' m a I' k u t n t e j s z y m, one
gdaj lIa Zielonym Rynku, pomiędzy wieioma rzemieślnikami miejscowymi i okolicz
uymi, zanważyliśmy także rękodzielników
ze stron dalszych. Mianowicie pewien sto.
larz i w3"platacz trzcin'l z Płocka, przy.
wieżli znaczny transport zwykłych sprzę·
tów domowych i mebli. Przybyli oni z nad
Wisly końmi, w nadziei, rozsprzedania
swoich wyrobów, ktÓl"ych zbyt na 'miejscu
w Płocka jest w tej cbwili bardzo utrarlniony z powodu braku komnnikacyi żeglu.
gowej. Rzemieśłnłków płockich skłonily
do zaryzykowania tej pietwszej podróży
do Łodzi wieści o wiełkiej drożyźuie w na8zem mieście. Mogą oni bowiem spl'zedawać wyroby swe o połowę może taniej
niż I,emieślnicy łódzcy , pracując IV wa.
runkach zupełnie odmienuych i łatwiej
szych, gdyż utrzymanie i mateJ'yAl tlrzew.
ny w Plocku na pewno kosztuje o 500;.
maiej niż w lIaszem mieście. Wraz 7.e slolarzem i wypla czem przywiózł aa jarmark
łódzki ogromny wybór wszelakiego rou1.&ju
i l'ozIDaitej wielkości koszów-ko karz,
wlo~cianin z ]lod Płocka ze wsi Wykowa,
słynnej z wyrohu koszyków z wierz.by miej.
scowej nadwiślańskiej. Cała ta wie§ trudni się
wYlIlataniem koszyków, wysyłanych w lecie
wodą za pośl'eunictwem handlujących ty.
siącami do Warszawy i W oc!&\Yka, skąd
rozchodzą się one po calym kraju.
DROGI BITE l ZWYCZAJNE.
X Droga od S o k o lo wado K u P i ę'
ty n a (powiat ~kolowski) niebawem bę·
dzie zamienioną na szosę.
- - Za dużo!Za dużo! Ojciec kazał już
sufity podwyższać.
lJwaga ta. wywołała ogólną wesolość.
ałbowiem pokoje starego down wysoko'cią
swoją. przypominały l'aczej ko~ciól niż dom
mieszkalny.
\V tej chwili trzech jeżdźców przed do·
mem zatl'zymało się i zeskoczyło 1, koni.
Najstarszy był już młodzieńcem, dwaj drudzy chłopcami jeszcze, ale każdy świeży
ja~ pOI·a.uek, a zdr6w, jak powiew mor·
sklego wl~~ru.
. .
.
Po chwI~ ukazała Się I matka Ich, z
dwojgiem małych bliźuiąt na rękach, Lilii
i Lotty;)edno byt~ najzupełn~ej . podobne
~o drugiego •. a miały tak \~Ielkle Iko~zr
Jak ~dy~y 1.II~b~ pr.zed Ch~l~ą. po. ,~ ~~
M~t~a 16wl!I~Z JaśDla~a .zdl? ~Ie~ I llę ł
no.Clą· AUl siadu zn~zenla n~e w\~a\~~l'~
IV klasyczuych spok~Jnych
lysa~, , IV'
~v doskonal.ą b.armoUlę łą~zrły Się z t
18Z~m .twal zy I powabneml Jeszcze ks~ a
taml Ciała. Gdyb, kto spytał, ety ZOn<1
wikal'YusZ& była piękną., należałoby OlIpo·
wiedzieć: "tak, b~z\Vątpienia". Nikt je·
dnak dohl'ze nie wiedział dłact.ego. póki
się uie ujrzało męia, który w tej chwili
wyszedł z biblioteki, zwabiony gwarem i
wesołemi okrzykami. 'l'eraz możua było
powiedzieć dlaczego \lani Gwynue była
piękuą, bo gdy wikaryl1sz, mąż jej, wgzedl
do pokoju, zdawało sip" ii tel'az dopier.o
zrobiło się tll jasno od słonecznego słlOJ
rzt!lia, jk kie biło z oczów 111'1. 'Iicznycu
Lego czlowieka. Po tawę mi l wyso~ą,
rysy szlacbetne, wokoło Uit wyl'aZ Ole·
skończouej dobroci i lagoulIo -ci. Cieplo
erdeczne bilo od niego jak gdyby był
panktem, ze§rodkowująCYDl płomIeń i ~\\"ia·
tło. Dzieci lochały go uezwiedoie. Zona
my lała tylko jego lII)~lami. Biedni, ci·
nęli się doń. Grzesznicy c&łowah .ł &!
jego stóp, a kŁo się przeJ nim Ikrywa.l,
temu już nikt nie dowiel"Zał, z tego mc
jut dobrego wyrosnlłć nie mogło.
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ulicą Nowomiejską starus~ka. Popchnięty eyi obliczono na 600,000 rub. Na początek
silnie przez konia starzec przewrócił się stacya będzie dostarczała 5,000 lamp ża·
rowych, o sile 16-tu gwiec uormalnyeh
w rynsztok i skaleczył glo ę·
Z cechQw. Onegdaj odbyło się posiedzeSploszeni. W nocy z wtorku na ~ro~ę każda; cena Ia.mpy wyniesie 3 kop. na go·
nie roczne tutejszego zgromadzeuia maj- kilku IUlbi usiłowalo przedostać się prrez dziu~, przy czem będl} poczynione u.tp,p.twa
slrów sukienniczych, na którem obliczouo plot na dziedziniec domu n ro~u ulicy dla zużywających wi~cej niż 800 godzili
kasę·
Poludniowej i Widzewskłej. W cu ie oświetlenia rocznie. Ceol\ wip,c oświetle·
Ćwiczenia sygnalowe oddzialu 2-go tu· tym właśnie pr.zechodzil patrol policyjny I nia elektrycznego nie będzie o wiele wyż.
sza od ceny światła gazowego. Odwietle.
tejszej straży ogniowej ochotuiczej odbę lą s(lłoszylAodzlel.
.
się w piątek dni:\ 29 b. m. o gotlzinie 7'/.
~~adZlez: W tych dlll~ch ~~eczorem o go- nie elektryczne ulic b.,dzie dokonywane
wieczól· w ali zgromadzenia tkaclly.
dwue (j.tej r.ano na :l~I~zmlec dOI~n p.ana stopniowo w tell sposób, it towarzystwo
Zjazd sędziów pokoju m. Łodzi W dnin Abl~ Pl·zy nllcy Śre~OleJ . dostało slf1 kilku zobowiąże 8ię co rok. zamienić światło ga·
30 u. m. osądzi nRstępujące spl"awy karne: lud~, którzy zalll·ah. ~antuch weł.ny wlIr · zowe na elektryczne na 5·ciu wiol·o tach
1) przeciwko Karolowi Zielińskiemu, oskal·- t~ŚCI rs. 30~. KI·a'lzlez .spos~zegh ro.bo~. ulic Wal·szawy.
Whldze powiatowe udzieliły w tych
ionemu o zobelżanie żony Gustawa Bnr- mey fabl·ykl p. ModrygaJly, ImeszcząceJ Się
chardta, 2) Szczepanowi 'Lebiodzie o po- VI' tymż~ d~mu i pogolli!i za 1:łod~iejl\mi. dnilt.clt jednemu z mieszkaliców Nowego.
PJENl4DZE I KREDYT.
bicie JI,zefa Bogu~law8kie~0 3) Wladysla- Zdołali . lchJeszc~e. dop~dzl~ na uliCy I w~łnę Dwom, Zelikowi Mal.rakiemu, pozwolenia
X Cztery główne instytucye kredytowe wowi i Janowi Gbejnikom " pobicie Jana od~bralL Zlodzl~Je uCle~h wraz z dorozką, na zaprowadzenie stałej komunikacyi 0111·
w PetersburglI, a mianowicie petel·sburski Guzickiego, ~) Abl·amowi Hersztowi o po. ktom zdobycz miała uW.leśt!.
nibusowł\j między N o w y m - D wo r e m 8
bank dyskontowo·pożyczkówy, międzyna- bicie 1zl.aela Płotki, 5) JÓY.efowi Fogl<,wi
Zabl·auą ~v zeszly piątek z powozu. [~ . W a I·sza w Ił.
rodowo-handlowy, wołsko-kamski i ruski o pogróżki i zobelzenie Wawrzyńca Mau- Karola. Sehelblera. s~l·zelbę,. o.p~tl·7.oną Im:
Petersburg.
dla handlu wewnętrznego, z dniem 24 b. rera, 6) Nasze i Chawie Przedborskin! o cy~łal~lI C. S., dZIęki szybkiej IIJter.wencYI
Cesarskie towarzystwo minera logiczne
m. obniżyło d y s ko n to z 8 na 7 procent. Jlobicie Ghany PI·zedhorskiej, 7) Matellszo- pollcYl, tegoz same o .dnll\ odnalezIOno w ogłosiło k o n k. u r s ua napisanie dliela o
X K a s a p o ż y c z k o w o - w kła d 0- wi i i\Iarcinuwi Magdziarzom o pobiCie laskn zwanym Grahl~ka. na Balutach. paleontologii. Na koukurs przyjmowane bę·
wa n a u c Z y c i e I i i n s t y t u t u g ł u- Chaima Piątkowskiego, 8) Aleksandrowi Przellrowallzone .w tej m.lerze .śledztl~o clą dzieła specyałne, zal·ówno jak podręcz.
c h o n i e m y c h w Warszawie posiada Lallze o wykroczenie przeciwko ustawie ~yka~ało następujące okohcznogcl. Woz· niki, (lo (lnia 13 sierpuia r. b.
kapitalu rs. 5,560; dywidendę za rok u- akcyzowej, 9) Jnkóbowi Gliksmanowi o po- OIca, .I.adąc z ml,lLstlt. pl·zez ~aluty w stl:Obiegły wyznaczono w stosunku 5'/."10. Do- bicie Katlu·zyny 'lomaszewskiej, 10) Jano. nę Zgl~rza, :zabrał do. p~Jazdu. tr~y OIeTEATR I MUZYKA.
konane w tych uniach wybory do zarządu wi tefllnusowi o pobicie Pawia Chaudl·y- zll~ne IIld!lVldua. LedWie uJec!lah .kllkana: Jeżeli w życiu przysz/em m ~ być wykasy dały I·ezultat nastęllUj~cy: prezesem kowskiego, II) Emestowi Rotm'LllOwi o hall- śCle. ~r.oko ~v za Bałnty, lud1.le CI szybko
obrałlo p. Juliana Statlera, inspektora dei w czasie z.Lbronionym, 12) Antoniemu opusclh pOJazd, .u nosząc z bobą Rtl·.z~lhę miel·z ouą sprawiedliwość l.a wszelkie gl·ze·
szkoły mnzycznej ociemniałych, kasyerem Kossowskiemu o pogróżki i pobicie Micha- w ~u~erale! umle s~czoną . . obok W?ZIlI~y. chy i III·zewinienia, na tym padole Ilłaczu
p. Wllldyslawa Nowickiego, huchaltel·em ła i Aguieszki Olejnikó\\', 13) Adolfowi i WO~lllca Ole mogąc I'odą~y~ z~ nClekaJą· popełnione, to papa Lacoq .kazanym b~.
p. Józefa Lenutowicza. Do komisyi re· Janowi Kortom II I'obu,ie Wilhelma Pren. cyml. z obawy utra.ty k~nl I pOJazd.u, (lo- dzie na słochallie ad perpelm",. operety
wizyjnej powołano pp. Heuryka 'rrojauow- cel i Augu . ta MiiHera, I~) Ryfce Sztei. wrÓCił ua Bałuty . I.zaw!adomll ~oll<:yę o swoj .Serce i ręka". Pomijając niepami ęc
skiego i .Juliaua Makowskiego.
chom o zllkłóc~nie spokoju, 15) Ickowi Jo- :v~padku, .a. obawIaJ C Sl~ odpowledzl~luo. na siódme przykazanie, (dziw Lo w modzie
X W petersburskim oddzi le francuskie- skowiczowi o wykroczenie przeciwko prze. SC\ rllzpusClt 1I0~łoskę , zs go nllpadu~ęto. u koml,ozytorów), postawionym mu będzie
go towarzystwa "Credit Lyonuais" wykry- pisom budowlanym, 16) Janowi Roznel·owi P.ohcya !I~tychmlas~ rozpoczł!ła poszuk~wa zarzut niedotrzymanej obietnicy. cbociaż
to z n a c z n e r o z t r won i e n i e p i e· o 1'0 I·wonienie, 17) Józefowi Ban(lIowi o IIIR, ulVleuczone,. J'lk wzmianko w ·my, bowiem ,·ęka mogła zmódz się przy pisaniu
tak długiej partytury, to serce w tworze·
n i ę d 7. y.
pr7.y łaS"lczenie, 18) Abnllnowi Mal·zyń- pomyślnym skutkiem.
niu jej z Ile wnością udzialu nie brało.
POCZTY I TELEGRAFY.
skłemu
kullOO rzeczy kradzionych, 19)
---W przeszłym już roku, p. Jarszewski da·
X "Prawit. wiestnik" zamieszcza na- Janowi Gradeekiel.n~ o pobicie Emilii Hal:L.
Częstochowa . Na gruntach wsi Łojki jąc utwór ten na swój benefis, nie zaskarstęl'ujące roz(lol·ządzenie, dotyczące ;,a- ~an, 2~) .1ó7.~fvwI. I Mar.Yi\llllle. ~6recklm pod Uzęstocllową są kopalnie rndy żelaznej bił sobie wllzięczuości sl uchaczów , słn"znie
rz ą d n te I e g r a fi c 7.11 e g o: ,,\V celu I ~aźm~ el·zow l Kaplcerowl ~ pobiCie ~[I~O: bardzo niedbiLle wyzyskiwane. W duiu II też uczyniła ··dyrekcya teaU·u składając
ustallowienia jed nostaj ności przy pełnieniu łaJa SI'lOnka.., 2!) Marya~OIe DąbrowskieJ b. Ul ., o godzinie .l-ł\j po [)ołndni u, w szy- nudną tę op el·etkę ad. acta, Dla czego zdj ę ·
Blużby telegl·aficznej, zal·ówno międzynaro- o l~and~l. w eZI\.~le zabrolllollym, 22) Ln-I bie 28 lokci glębokim. usnnął się grullt to ją 1. pólek biblioteki i otl·zapaulI z "ku·
dowej, jak i wewn~trzuej, zaprowadzono dWlce Zlemern'ann .0 spotw, z?nle Jana piaszczysty i zasypał tlwn robotników. To- rZU zal,omnienia, wyLł6maczytl może jedy.
następujące
zmiany w obowiązujących Pyl, 23) znlemolVl Fry!nel"OwI os~1L\·zo. warzysze zasypanych obejl·zeli miejscowość nie kal.rys, [lO raz piel·w8zy I.ystępującej
przepisach telegraHcznycb:
l). Depesze nemu o IlIl~ldel ': czasIe zabrolHonym, i uznawszy, że ratunek jest Iliemożebny, u nns gcWcillnie panny Klementyny Czo.
rządowe i slużbowe, pisane w J~zyku se- 24) Mendlo,!1 Buk.1 o ~Up~IO rzeczy .km. że z&waleni z pewlloś ią jnż nie żyją, ode· 811o\lskiej, primadonny warszawskiej ope·
kretnym, nie powillny składać si~ jedno· dZiouycl!, 2;,) Efrolmowl ~Iechanowsk le~u szli do domów, bo oadeszła juź pora spo- I·etki. Rola Mlcaeli , daje wiele pola clo
cześllie 7. cyfr i litel·, lecz wyłącz ·e z cyfr o kradZież, 26) JózefowI OwczarkowI o czy nku. Okolo godziny 9·ej wieczór po- popisu śpiew aczce i aktOl·ce, nie dziwimy
lub liter, mających znaczenie umÓWione., kradzież, 27) Michałowi B~rtosikowi ~ ~t1- IVszechnie szanowany gospodar7. Żyla z Lo· się więc, że artystka chciała pl·zed8tawić
2) Instytucye rllljdowe, wysyłają~e depe- fl·audacyą le~n~, 28) M!lrYI BI·OllowskleJ o jek, tknięty przeczllciem, pośpieszył na si~ w lIiej naszej publicznośoi. Na wtorsze z tekstem mięszanym składające się band el IV cza~l~ zabronIOnym, 29) Esterze miejsce kata~tl·ofy i przylożywszy ucho do kowem przedstawieniu panna Czosnotisk.\
z wyrazów zrozumiałych i pisanych w ję· Ofner o pobicie. 'rek li 'l'uczyilskiej .. Nadto ziemi usłyszal głos zawalonych. Natych- pl·zedstawita slf nam jako śpiewaczka ru·
zyku sekl-etnym, nie s~ obowiązane zamy- osądzi następujące spra wy .kasMY.lne:.1) miast zwołał okolo 100 Indzi, kŁól'zy za- tyl IVllna. o niezbyt sill\ym, a mniej jesz.
kać tych ostatnich wyrazów w uawias. z powództwa MeDdl.a Lasocklego [1I·zecl\v: cz~1i odkopywać ziemię. Kopano przez cal'} cze roz c iągłym, Ille sympatycznym i dźwię ·
Roz!,orządzenie to stosnje się rÓII'nie1 tlo ko Dobieszowi Klalllowi o 20
2)0 La~ noc do godziny 2.ej po poludniu .Inia na. cz ie brzmiącym mezzo·sopl·anie. Bolel·o
deJlesz handlowych miętlzynll.·odowy c h, pi- Uilwerger przeciwko Abl'aOlOWI I C.Wlllt!1 stępnego. Już tylko 4 łokcie tlzielily ko· (akt 't.gi), odśpiewanem było nietylko posanych w umówionym języku i używllnych ClIlkien~ickilll o ~3 rs. 60 kop , ~) MIchaii· piący c h ot! zawalonych; mogli li nimi roz· pl·awuie, ale z niekłamanem nczuciem,
w celach czysto handlowyc~ . 3) W de- ny Jan~ak przeCllvko Herma.nowl FI·llCI~t o miL wiat!; dowiedzieli się, że mloliszy, chło które też S7.turmem zdobyło sercĄ IlIcha·
peszach mięszanych, składających się z 4 rs. 70 kOI)·, ~) ~rneRta ~Iszenl przecIw· piec 17.letni, stał w wodzie po (l1l8, stal·- czów i wywołało długie i rzęsiste oklaski.
wyrazów umówionych i zwyczajnych, dzie- ko firmie "Majhs I Ka.ssam" 0?4 I·S., 5) szy zaś, ojciec siedmiorga dzieci, stał mię \V gl·ze pany C., zauwaźyliśmy mniej tego
sięć liter w.J[razu zwyczajnego uwaia się FI·anci~~kl\ Lenart.owlcza fll·zeclwko '}'o· !łzy ,IwielIla bełkami, z klAkych jedna przy- UCr.UCill, 1\ natomiast troch~ afektacyi (akt
za jedno sld'wo taksamo, jak w wyrazach maszowI NowakOWI ? 22 rs . I~ kop., .6) gniotla mu piersi. Drzewo użyte (lo pod. i-gi, scena z don Gastallem), mimo to jepisanych kluczem nmówionym. 4) Osoba Wincenlego Walewskiego przeCiwko PlO· parcia szybu utworzyło naci uiml rodzaj dn~k katIle slowo I I·uch każdy świadczy·
wysyłająca depesze z kilku adl·esami, ma trowi 1\. wlatko,,:skiem u o 7 I·S. 40 koP:, dachu, na którym zatrzymała się ziemia. Iy o tlobrej szkole artystki i szlachetnem
prawo pisać wszelkie objaśnienia. IloLyczą- oraz Ih~l e "ka.rgl IIIcydentalne: 1). Stani- W chwili jednak, gdy byli jnt pewni oca- przei nią Iloj mowauiu sztuki. Sel'deczne
ce depesz terminowycłl, lub depesz ze sława I\an ec klego na (lęcyzyę sędZiego po· leni a zi6111ia w świei.o wykopanym dole Pl·t.yjęcie, jakiem IJlIunę C. obdlll'zyli lo·
Mprawdzeniem tekstu, tylko pod jednym koju .l-gil I·e wirn III. ŁOllzi i 2). Katarzy~y zacz~ła się usuwać, gl·ożąc zasypaniem dzillnie, powinno dodać jej otuchy i śmia
adresem, wszelkie zaś inne objaśnienia Janiszewskiej ua uecyzyp' sędZiego pokOJU tych, którzy pracowl\1i nad ich wydoby- lości, nie wątpimy wię =, że uzuanie jakie
.
ciem. Wszyscy wybiegli na wierzch, ratu- zdobyła sobie pierwszym występem, w ua·
osoba telegrafująca winna umieszczać przy 6 go I·ewiru tn. Łod~i. .
każdym oddzielnym adresie. 5) Depesze
Z Ba/ut. .IV pODledzIałek "ędw\ śled- jąc życie. Wtedy wiklwyu§J Ilarafil ~w . ~tę [lnych wzrośuie do prawdziwego zapalu ,
bez podpisu oznaczone są w kontroil sluż- czy l'· Szul!(ln b.\~at Bednarską, (\ następ- Barbary, ks. Bolesław Wróblewski, kazal czego jej" jui w dzisiejszym . Jonatanie'
bowej nazwiskiem adresata, nie zaś, )ak nie n.iektol·J~1t ŚWHl~~ÓW,. poczem udał Się się spuścić na dól i wyspowiadał z!lsyP!\· życzymy.
dotąd ostatniem icb słowem. 6) NaWiasy do llueszklWlIa obwIOlonej z dl:. Genszem nych. Widząc, ~e ka plan pOIVl"ócll bez
P. Winkler (Don Diego), w \ll·zeszlym
i cudzyslowy wchodzą do liczby slów na w cel ll zbadania Antoniny St~n.czykówny. szwanku, robo tnicy nabl·ali otuchy i dzięki już roku, lVybonl~ grą swoją ocalił od
równi z wyrazami podkreślouemi. 7) .Wy- 'l'a zeznała, ż~ je~t slużącą I JU.z p~ raz energicznemu wystąpienltl wójtll Faj era, komJlletuego {iasco. niefortunnIl 0l,el·etę,
razy złożone, używane jako takie w Języ- tl·zeci odbyw,\ ~ológ II Bed.nars~leJ. Pierw· wiięli się znowu do dziela. Po kilku go- chociaż miejscami wysiłki te wllrowadr.aly
kach angielskim i francuskim, wolno pisać sze dziecko powlł~ Pl·zed .sledml~ laty. D·r dzinach kopania obi~ ofiary szczęśliwie go mimowolnie w zakazanI! pl·awdziwym
łącznie. W razach wątpliwych możność Gensz, po zbadaDl.u zdrOWia StanczykówI~y, wydobyto ua wiel·zch. Rado§ć ocalonych, artystom krainę szarży, we wtorek złożyl
pisania danych si ów łącznie winna być wyda~ opiuię, że .Iest ona ~bol·ą UIL syfihs, którzy byli j ut na śm ierć zdecydowani, nie pol owę ciężkiego zadania na barki gościa,
dowiedziona za pOIDOCą slownika. 8) Na- że dZI~cko przybyłe .na ~w lat ,. zeszłym da się opisać.
a tym sposobem IV calej pełni wykazl\ł je.
zwy krajów i nazwiska złoiJtlne (7IOms pa- tygodnIU moglo ~rodzlć sle z tego pow?dU
Warszawa.
dne z naj wyższych (ll·zymiotów swego ta·
tronyf1liqP.les) uważan.e są za tyle słów, ile nieżywenl. OŚwl.adczy~ pr~ytem P()~ozDlcy!
Do grona osób upow:tinionych do zbie- lenlu: Pl·awdę i .naturalność. P. Reisswitz
icll użyła osoba wysylająca do określenia. że mamką być lIIe moze I udać Się mosl rania skladek, n& k o I o u i e I e t II i e d I a (Don Gastan), braki w gl'ze i sztywność
nazwy i nazwiska. 9) Osoba, wysylająca do szpitala.
I s ł a b o IV i t Y c h d z'; e c i wchodzi na miej- ruchów, wynagradzał sympatycznym i do śĆ
depeszę podawaną IV ślad za adresatem,
Dzieci znajdnjące się w mieszkaniu B. sce opl·otuione przez śmier~ 8. p. Fl"itscllego pOllrawnym śpiewem. Nie możemy powie·
nie moż'e opłacać z góry odpowiedzi na ntrzymnją się obecnie z dat~ów osób Iito- dyrektor towarzystwa kredytowego III. dzi~ć tego o pauu 'l'okarskilll (Morales),
taką depeszę. 10) Taksa semaforycznej ściwych, ponieważ Beduarskl nie ma jesr.- Warszawy, ['. Aleksander Czajell'icz. GI·O· któl'Y dziś zwłaszcza, gdy scena uasza. podepeszy obniżoną zostaje do 40 kop, (1 cze 7:ajęcia .
no to zajmować się b.. dzie, jak dawniej, siada pilna Jalllili~kiego , partyj tenorowych
Spis Inwentarza. W dniu 4 lutego r. u. zbieraniem funduszów i kontrolą wydat- wyrzec się powinien. Nie k'Lżdelnu danem
franka). 11) W razie dostllrczenia depeszy
na miejsce przeznaczenia po uwiadomieniu wójt gminy Widr.ew powiatu laskiego, tło· ków; do nieg" też należeć będzie I·opre- jest błyszczeć na świeczniku, a i kagllnek
że depesza 11ie moglA być a(h·esatowi do- pełni spisu inwentarza 1'0 zmarłym Pl·ze· zentacya instytucyi i zwiel·zchui nadzór na cz~sto . wielkie ś wind .. zy IJI·zysługi zwłasz·
ręczollą, stacya odbierająca winna zawia- mystowcu i właścicielu majątku Widzew nią. Kioll·ownictwo wewnętrzego gospo· cza w ciemnych krnżgllnkłlch na klórych
domić o tem stacyę wysylającą. 12) W ś. p. Rudolfis Kiudlerze.
dal·st w~ kolonij letnich, kwalifikowania nam uie zbywa. Pallua Nowiclc.a (Pepil a),
de.peszach, wysllanych za ~~resatem koZ powodu odwilży pO[Jsuly si., drogi '~ k~ndyllatów , spl·.aw~1:anie i~h stanu tdl·? II()tl wzgl ęde m wokaluym na szczere zaslu·
lejno, uazwa 111erwszego miejsca prze ·~lIa- okolicy. IV mieście naszem 011 dwu 11111 lVIlI, stanu zamUZIlOSCI rodzlcólv, wysyłka żyla oklaski, w grze zaś, 1\ zwłaszczll za·
czenia powi~na by~ ~owtl\rza~la w tytnle jazda zarówno sankami jak wozami jest Ilzieci, . określenie obo\yiązk~w .dozol:cy! o· okl·ągleniu ruchów, zauważyliśmy pOStęl'
aż do ostatUlegu mIejsca odblOrn depeszy. bardzo utl"Udnion~ i często zdal·zają się kr~ś lenle tl·yhll zycla I zywlellla dZieCI !la zuakomity. Widocznie racyę ma fl·RnCU7.
ROLNICTWO l PRZEMYSf. HOLNY.
wypadki wywróceń, a w następs twie tego WSI.. ~tatystrka I?kal·ska, spraw~7.llallla. mówiąc: "Vou.loi,·, c'est potWOi1·'. Niech sło
X Moskowskija wiedolOosti" donoszą, okaleczenia koni i ludzi, nie m ó wiąc jut o złoz~Ille kO~lte t?W I ~osztorysóly. I t .. d., WI\ te weźmie artystka do serca i paże w f d o k i u r o d z aj u zbóż ozimych uszkodzeniach wozów i pojazdów.
będZie obowllłzklem bIUra kololllJ . Iet~llch, mięci.
R·
eł l·e pomyślne
Pobór wojskowy. W rokn ubiegłym 8ta· prowadr.onego przez dra St. MarkieWicza,
Całośt! pod wr.ględem wykollania wyszła
w oSyl są. ,znp : I
...
wało do poboru z całego powiatu łódzkie- przy ~v~półl1dziale ~rów: 'ro m~szewicz · dobl'ze, świadcząc o sumieunej pracy pana
WYKSZlAŁ?ENIE PHZE~lYSf.OWE.
go ogólem 2275 popisowych, w tej liczbie Dobrsklp.I1 KOSlllowsklego I AntollIego Na· BalclIl·ka •
.
. X Stal.a komlsyll do s~ral~ wyksz.La! ce- 917 z na zeg~ miasta. p~·zyjęt? .do wojska tansona.
Chóry i orklestl'a spisywały się tlzielnie.
Dla techmcznego w Petels.bul gu zajęta Jest razem 519 rekrntów a mianowIcie: prawoWal·.zawskle towarzystwo gazowe, po- W ostatniej zauważyliśmy i z przyjemno·
obecnie projektem otwarCia w przyszłym sła·wnycb 2, katolik'{lw 244, ewangelików siatll\jące wyłączność oświetlania t~lic .m. ścią notujemy wcale udatne, a dotąd nie·
foku sz~olnym ~ z.k o ł y e! ~ k t r y Cz Ił 0- 175 i żydów 98, Z Łodzi zakwalifikowano Wal·sza4vy , zamierza dotychczasowe s w la- slyszane wyj śc ia wiolonczełli.
t.e c II n I c z.n e J, Jak rówOlez szkół tech- do wojska 207 popisowych, Za Iliesta wie. t log a 7. o w e z a s"tą li I ć e I e k t r y cz·
8. Kfz.
D1czno·chemlcznych.
nie się do poboru komiilya poborolva uka- II e m. W tym celu towal·zy~two zalllygla
rala. :lI popisowych żydów, IV tej liczbie wybudować własną stacyę .centralną .przy
l5-tu z Łodzi.
ul. hr. Ko~zebuego, naprzecllvko staeyl te-,
Wypadek. Wczoraj, sankarz niewiado- legra.ficzn~J, na Illa~u, nabytym od domu
mego nazwiska, najechał przechodzącego bankIerskIego H. \'i awelberga. Koszt sta.·

DROGI :ZELAZNE.

X Departament dróg żelaznych wydał
jnt decyzJę, pozwalającą na zaprowadzenie p o c i ą g u b I Ys k a w i c z n e g o pomiędzy Moskwą a Aleksandrowem pogranicznym. W tym celu na linii moskiewskobrzeskiej wysyłany będzie pociąg specyalny, a na liniach warszawsko.terespolskiej
i warszawsko - wiedellskiej łączyć się bę·
dzie z Jlociągami kuryerskiemi. W \Iocią·
gach tych będą tylko wagony I-ej i II.ej
klasy. Pociągi zaczną knrsować od d. 13
maja. Pociąg blyskawiczny kolei \letersburskiej, kursujący IV r. z., pozostaje bez
zmiany na r. b.

Wiadomości

ogólne.
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lozego.
łuibę plozy księciu polecono pelnić generał - adjutantowi Rosenb&chowi i
lIigell\djutnlltlł.)vi Paszkowowi.

ROZMAITOŚCI.
Ol

*..

Lista cywilna w Anglii.

~mjerl'i księcia

Petersburg. 26 styc7.Dia. (A l\'. p6!.). Z powouu śmierci Je~o CeSArskiej Wysok"~ci
Wielkiego Ksi~eil\ Konstantego Mikolajp.wicza pl·zepisn
u Dworu tli .. \liehvsz ·ch
pięciu klas. oraz I!"wllrdy' i lu'mU in bę
lIa t.·7.Y miesiące. Wczon!.. o go'lz. 2 po
poludniu w pl\lacn Pawlowskim 0I1\)rawio·
ne było nabożelistwo ż..Jobne w obecności
Ich Cesal'skich Mo ści Najja. iejszych Pn I'·
stwa, JegQ Cesarskiej Wysokości Cesa.·za·
wicza :'\astępcy Tronu oraz Icb Cesarskich
Wysokości
Wielkich Księżn i Wielkich

Z powoda

Clarencu, dzit:nuiki przypomina-

j, ryfry dochodów, jalde prawnie pobi<m ze
.karbu pa(.st"" rodzina królewska IV Anglii.
!Ia swoje osobiste potrzeby otrzymuj e monarchioi przeszło 100.000 funlów ster.; 1I~ po·
trzeby urze<lników dworskich wycbodó lrzy
razy tyle; "rócz tego 350,000 fnotów roczni D
wplywu 110 l<:1sy królowej z docbodó ~ jej wy·
ł,c,"ie przyzuanych, kar. opIlIt stemplowYch
i t. d., na jalmlltoy i cele dobroczynno przezoaczono l<rólowej do rozdawoictw. 50.000
funtów. tak, il. cul, Iist~ cywilo, motna OS7..co wać na 900.000 fanlów rocznie.
Cesarzowa
niemiecka Fryderykowll

pobicr~

K~i~żąt.

Księ1.nu.

j,ko "Prioues8

I\rystylulowu, lllt\rgr. billa llo Lor

w

ne. ksi~t.n" d'Albnny i ksi~l."a Beutryx" uior~
tylko po 8,000 {uulów rocznie; osobną pen'H
pobi,· r.j~ 0,1 i:<t kilku dzieci ksi~cia Wulii. "
miawlwicie 38,000 funlów rOI!znie. Ta!e zwana.
zaŚ galqf. Cambri<lgc królewsl,iej <1yn •• tyi ha-

nowerskiej, do której

u.lctą:

wielka

Au~usta

księ"lIll

meklenburskn • strt:licka,
brhlgo i ksi~1.lIa Teclc, 1I\ł&tlm

ksi4ŻQ

Cam·
narzeczonej

*."

AyrUB powstdło w ostatnich ł:zllsach wielco rycerskie slowurzyS1.t!nie l'Oll naz,,"ą: ,.,Obroń c6 w

p/d sl.bej·. Cdollko"io JI\uun 1.Obowi~zuj~ siC
w ~.tdej cbwili i na h~d",. mi.j 'u być n..
usłogi pltli nadobnej. ju~ to tęl.i'l" donl.uftll''''
uliczuych, jul. to oduuj,c uamom holdy lIale2De w teatrach,
111 kont.ertllch, nil przecbtul7.·
kach i t. p. Sto\Vllrzyszeni~1 i g toioj~l!e dO llier.)
od dwóch miesi~r.f. Ikzy jut IV swym skl.d,ie
do 200 czlollków.

T E L E G R A·M Yo
Rostów nad Donem. 24 sty .lIh\. (Ag.
pół n.).
Wczoraj rallO, pomiędzy stacyami
Tichoreckiem i Małorosyjską nast~piło spotkanie dwóch pociągów towaI"owych . Dziewię6nal
owanyc" wagollów vociągu. IlI·ZYbywającego z Rostowa, uległo rozbiciu.
przy rzem zapaliI się wagou z zapałkami i
w wagonie tym spalil .ię IIl\ukooduktol·.
W pociągu. przybywajl}cym z Władykau
kazu , uleglo rozbiciu pięć wagonów ze
zbożem. a pomocnik maszynist.y odniósł
ciężkie rany. Obie lokomotywy są bard!.o
uszkodzone.
Petersburg. 26 styczoia. (Ag. (H)!.). Dzi·
siaj. o godz. 2·ej m. 30 po poludniu IIrzybył do Petersburga szwedzki
nastp'pca
troDu. Na dworcu powitel go Jego Cesarska Mość Najjaśniejszy Pan. .lego Ce·
sarska Wysokość Cesarzewicz Na.tępca
'j'ronu i Ich Cesarskie Wy okości Wielcy
Książęta. Nu uworcu ustawiona by la warta honorowa z pulku Izmaiłowskiego. którego muzyka IV chwili przyjazdu pociągu
zagrala hymn narouowy szwedzki. Jego
Cesarska Mość Najj8.Śni~jszy Pan od ,vi ól.l
Gościa UO Zimowego Palacu. zwedzkr uastępca tronu udal się uo Palacu Aniczk.)IVskiego, aby przedstawić się Jei Ce arskiej
Mo§ci Najjaśuiejszej Pani i złoży I WbyLy
innym Najwyższym OKubom. Dzisiaj wieczorem Najdostojlliejszy Gość będzie na
Najwyższym obierlzie Familijnym IV PalllCu
Aniczkowskim. Świta księcia składa si~
z trzech wojskowych i jeuntgo I,odkomo-
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VICTORl.\,
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•
wył,!-czoie: choroby kobiece. we-neryczne
czwartek, d. 28 stycznia 1892 i skórne. Ulica Piotrkows~a N. 39 naprzeciwi apteki Wielmożnego Mi1IlerĄ.
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Primadonny Operetty W.rllawsklej.

l:;

•
Fanka'lłOW6kt

E

CZłOWiek w .ilewieku. wł.doj~cy j~-,

zykiem polskim, niemieckim i ruskim,
zuojduJący si~ w krytyczoem poloże·
O!U i ob&~ezoIlY r&mili~, ~tór! przez I&~
k.lk"".~ .. e pełruł obow.ązk. rządcy'
kasyera w większyc~ łD:Rj,tklch z.iel.ll~kich,
opatrz~ny ch{ubueml ,wladeetwom •• ruo·
gącY';t powolać OR rekomend.cy~ po·
watoy lirm tutejszych. uprasza SzalU/·
wnyeb P..u6w rabry.lmutów o ła.kawe zo·
ofiarOWAnie mu z~j~Cju \V ~ht\rakterze
kasyera, magazymera, utrzymlljącego meJ·
dunki lub utrzymującego ksiażki fabryczoe. Łask&we oferty składaĆ pro..' pod

•
Piotrkowska. d. L. Kellel'ł\ 2!3 nowy ~.~.S. wAdmini traoyt niUiej,~~~~
przyjmllje chorych. codziennie raDO od 8

.

.

.

t·

do IJ. i od 2-6 .po ~. lliedoych bez·
InteligentllY mlodzlelllCC
płatllle w środy 1 w Św i ęta od ~-3.
(Der Vogelhandler).
164-6 pOSZli (Uje po Wl li malego
Opera komiczul\ IV 3 aktacb. 8łoI~ b Jlonll~Sz~zeUla
.
. ...
orer t y Sil b....
Do SKŁADU SUKNA
".I! ewa Westa i Helda, muzyka !{aroI "
e A.d
t
D
la Zeller. Przekład C. DanielewJ. JJ7, JJ7aglłe,' . ~fk/I"1.YJmnl mmls .racY~65~~·
skiego. Graua 150 razy w Wie- uL Królka li 13ł5 (7 nowy) trzeci dom
.
,
dniu w teatrze "Ao deI' Wien" .
od rogu (Grand.Hotelu)
Oro"a Zelazna FabryczllOlii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiill!!luadesZ!y od dawn .. oczekiwa,e
e
.Łódzka,

~

l'

l'k

N

p.łłn\iey

Do"iezionR

2~t jO~&'Qie!l·.

StlO. *11.&

- . O"~'ł. łOO. &:!Tn,~hn łll'\lu,,".{' -

k'lr .~;,.
skł,,'!.

Waru,wl, 26-go aty.:zni.'\.. Okowita.. Ellut.

·;!"I/., l L'l;)'

1& wia(Lro 100": H.'!" brutto z p 3Łrąll

netto bez

potrąe. :

862 netto bez
brutto z

7/ł": ij 7.-ł'

z'\

potrąc. ~zyoki.

pocąc.

brllttO z pult. 2o/e .
__ ia l.. l'. )', LI U

ll:!. ł" netto be);

"}.Ol..

potr~., 1.1\

78', 891' brotto z potr.... Z'/., ll.H netto b • pDtr.
Łój w

Pellrabura, 2S-go stycznia..

Poze"i." "

1I.2ł.

In.
Ul.

Konopie "

}(ró:&.

H.5~.

Z,to

miejilcn 54:.')1).

O.. ie,

45.00. Bismie lni:\u8 w

Berlin. 26 stycznia P .. aetlif~1l 207

IV <n. 5.5).
Ul. Ll.l)/).

-~~ 11"~

atycz: .

-.--. ua kwiec. m.j 21J9.00, n. czerw. lip. "HO.5U.

?yr... 'W7 - ~18 UIL styczeń t15.00. IUL ezer\v. lip.
200.75.
H,vra, 25 styc:z:.nia. Kl\wl\ "01).1 a.Tl!r"~6 ~huLnl1
na. marzee 82 O,. UA IDAj 7850, II wrze3. 7.5,25.

St&10.

lo.dyn, 2.5 AtYCZlIia.. Clikier J ...... 1. 90 proc. WIJ..
Ipokojnie. Uukier bllr.kowy 14. 51• apol.:ojnie.
live rpo ol, 2a.go 8tyczniIL. 81\WelutL. Sllrł,",oz.llll1irs
kOUCO\of8. Obr6t lO,OU() bel, z t.e!{U lIa ill)eknlft.ey~ i
wyw6z lOł)O bel. Mocno. UilhlliuiC &lIlerykAllilkfl.:
01\ styczeń luty 4J /" n\bywcy, na. luty mf\rzec
4,7/" naby"cy, na marzec kwiecień 4."/,.. nabywcy, Olt. kwiecień maj 4,r/., nabywcy, U& maj czerwiec - - - - -, nA czerwiec lipiec 4'/lł n.'\.bT"!'CY, na. lipiec sierpień łU/.. nabywcy, na Bierpieli wrzesieu. 4,lI/u sprzeJawey.
NIw .. Vork .25 stycznia. KIL ,vo:t łul\ 7 11/ H• 'I« :0\, Ot.

loouie 7'/•.

IC... wK. Iti.,

"ew .. York, 25-go ityczni&.
fao!
" r.lillft.f1
)ł: j lo~

,,,.te

zmarlrgo ksi@du. otrzymnj~ mzem 30,000
{unków.
Rycerskie stowarzyszenie. W nllellOS

o

Peszt, 25 stycznia. Celem uregulowania
waluty zebrano znaczue "urny zlota. Auclo I·ozporząilzenia zapas
zlota
kwocie okolo 150.000.000 zh..
'j'rudności zllobycia PQtrzebnej ilości zlota,
wedłu~ ol,inii ohu ministrów.
jako Lel
Rothschild'a. nie są tak wielkie, jak 11trzymywano. Ministrowie zgQdzili si~ nil
zaprowadzeuie czystej w:tluty zlotej; s.·ebma moneta będzie używana. jKko zdawko wa. Zgodzooo się równiel. aby przyjąć
guluen zloty. jako jednostk~. Dalej mini·
strowie umówili się, aby lIiezwlocznie 1.10
żyć obn pal·l amentum Ilrojek'y uregulowa·
nia waluty. które bezwarunkowo ~ niezbędne do dalszego PI'owauzenil1 akcyi,
Poiyczkll zlata ma być cztel·oprocentowa.
Wied e ń , 26 styczuia. Kolo Zauebtl na
M~mw"ch z powodu zaSil śnieżnych kołej
w8trzyml\na.
Sofia. 26 stycznia. Otwal·to komnnik,\cyę telefonicznI) "omi~dzy Sofią i .I!'iliIJO·
polem. Linia m1l dlugości 160 kilometrów.
stJ"o·Wę"'l·y mają

Petersburg. 26 stycznia. (Ag. pln.). ZI\rząd7..j4cy spl"awami komitetu mini trów
Kułomzin mianowany rzeczywistym rauc/}
tajnym.
Petersburg, 26 stycznia. (A.g. pln.). Sprze
tłar. pojedyuczych nnmerów gazety "Russkaja Myśl". ~ra7. drukowanie IV niej ogloszeń są n8. nowo dozwolone.
Petersburg , 26 "tyczuia. (Ag. pln. 0gloszono okóln· · ministra d6br pallst wa o
Ostatllil:l lVia(lolDo~Ci halllllolV l:l,
bezlllatnem wjilawaoiu drzewa na wyroby
..
Wa r u awa,26-go styczwlL \VekMII\ króL. t.l!lfUl. nil:
· . k'
d 1'2 b uego przemy~ Iu wleJs
lego IV mleJ- /Jerli" c. ,1.1 50.26, 17'1" 15 kop; [,,,,,,Ivu (3 Ol.)
sdf\Vościach uotkoiętych nieurollzajem.
10.15 kup.; Pary. (lU d.) 40 6j. 62'/" 60 kup; IV •• Petersburg. 26 stycznia. (Ag. pln.). Po- "e.. CK d.1 - .- kup.; %" ., li<1y h. ""laeyjoe Kr~
wiaLy wendeń ki, wolm,"·ski i "1-elski gn- le,twn %l·ol.kiogo
97.90 iąd; tl\ki.' maje 97.60
I k··
d
Id
d żąd.; 5 ruska pożyczka. ~8ebOtlllilL n·ej emisyi
bel'lII. 1·11
• aut z 'lej 1'0 wzg ę em z ,,,·zą u 102.75 źąd., lII-ej emill,i 103.25 tąl!.; 5.'. raaka po_
wojennego zostaną wylączone 7. okl·ęgn ż,ozka premiolVa z 186\ r. I-ej emillyi _ - -;
wilel)skiego i wcielone do pe'.e,·sllul·skiego. taka. z 1ijGG rolm JI-ej emis,i - - -; "./. Usty
Petersburg. 26 stycznia. (Ag. póln.). szlach. - - : 5", i'"iycz~a ".""~ tr." •• 1bd7 ro·
Profesor akademii medycznej· wOJ·skoweJ·. ku ~5.iiO iąd.; 5% Ii.ty zastawoe ".",.k •• I-ej ae·
ryi duże lUI.W tą'l., -.- kup.; takiet male - Mauasein. oa własną prośbę uwol niony ż~., III-ej seryi małe lOO.W żąd., 100.70.75 kap.,
jest od .Iuiby w zarządzie wojskowo·le- v..j seryi ma - .- żą'!.; :.',. Ii"y z.. tawoe m.
karskim.
IYR,", a .... I
eryi 101.75 żąd., [[·ej seryi 101.50
Petersburg, 26 stycznia. (A . pólo.). Ko- .y·ą ,!:. III-ej sor,i 1.)j.()I) żą~t IV-ej seryi - - -;
-el se~,! lW.aO zą I, 9.'.00, 1~.IlU, 100.10 kup.;
misya do zbadania mąki, przygotowanej 5% oblig. ml.. ta Warszawy duze 99.00 i~.; ta.
p"zez petersbnrski za rząd mipJski, biol'ąc kież m..łe - - il}ll; 5." Ii.~y z.. ta"ue mias~
ua uwagę, że ;Ini rezultaty ba,ll4lia nau· Łodzi r...j seryi 9.'.00 ż~d., n..,j ser,. - - - ,
kowa,,"'!) ••uli uoświadczenie p"akt"~zoe wy . ID-ej .eryi 9~.5Il żąd·, IV·ej seryi -·~i 6"1. Ii·
./
sty zastawne miasta Kaliaza - - - ZIlU-t takiet
I'itkania z niej chleba i uży wania go na miast& Lubliaa .- - - Źąl!.. takie. miasta
(Iokarm nie dają podstawy do uznania Płooka -.- żąd., 6% Ust, ...st.wne wlleńUie
I'zeczonpj Ullłki za szkodliwą, oświadczyla ~ługie - - - tą·l. . jOl. takie. krótki... - :si ... za dopuszczeniem J' ei 110 llż)' cia.
zl}{1. i)ygknalo: .. "ri lll 3 I.,. 1... 1"',u a·.... P",rl i
'I
'J
;t0" 1I \V i61leu ;;"" "'f"r."r:tI)'Ir'~ 6'/...
\Vl\tto.ł6
llł" ....
Petersburg , 26 styeznia. (Ag. pól n.). uu Y. llulrąceuiew :, "'. 11''',1 7.utfLwue "ielll'łłde
Dzienniki dun oszą. że wykup kolei tere- 4i9 oV"". I , II l5l.7 ;,.,.1,,; 112 I. Ii.,y lik .. i 1&.
spolskiej przez skarb ma być dokonany w c'iu. 581 l'Ożyc,,~ I"".".·.... [ l7.I, I I 175.5
ciągu pierwszego óh·ocza 1892 r.
Paloro bury, 26sty..oi .. 1\T.k.l .... I,o",(y" 10200,
96 t
.
(A
·1) B I' [1 !I 0;;ye~lc", W'4I:lw.lulł" lO;N•. II [ IIOł.1~zkĄ W'"'U'I ·
S a ra t ow,
s yl'zma..
g. 110 n . . y l dllitt. 103.110, 4'J.:/.. Ji~r.y ZłL:łr.lurue kre.11 t . y.iełlllilue
pomocnicy lII·zędnika policyjnego, Łoma- 152.50•• keye bauk" r".ki.~o .11. h"",II" "-,r.ui.,,,kowskij i IlIglezi, zosta.1i przez są.a okrę- nel!'.1 ~6 1.{JO, p8ter ~ hllr:lkiel('t' halllol ł I1!łklmr.uw e~o
gowy uZllani za winnych ogl'abieuia kupca 558.00, hlUlku lIIi~,I:t:yufl.rotl 'l\.,e~.1 ~5g.0). 'lł'K.r'ł"Ąyr ...
bll.nlm lly .. nll f")'V~~ ' 1 - . - -.
2 000 .I skaza· 'kie~o
Al'zamascewa na sumy I·S. l,
Berli n, 16.go stycznia. !łw..:akUHLy rUl4ki~ '1.h.rł\1.:
ni na zesłanie do Sybel'Yi.
19990, Iltł~ Ihlłłl.lt.\V~ 19925. 'v.,k>ll,· II"' WILf<Cl.k.., ..
Berlin, 20 stycznia. (Ag. p6Iu.). Na 0- 199.20, ". "eter.,I",,~ kro 19MO. u& "e""h'''';
biedzie galowym, wydanym 11& cześć kró. lit. 19600. 111\ l ,()lI t lYII krflt. 'LO.a6 . II'" ',OIl.tYII II
lesLwl\ wirtemberskich. cesarz Wilhelm 2G.29. "O lVi.,I.', 1 7~łO )''' .... u1 ,·Iu. ;J·l i.6Ij
•
5°/,. liHI,y t;!\.lil.n.!,Y1l1j Gl 00, ~ " I, Iil4l y Iikw',I'~'~YJII"
WZII~óst .toast, .na ~tóry k.·ól Wilhelm QU- 6030. ..o<y •• ko rU.h j ·1. ' I~<' r. 9.1 10, 1"1. z
powIedzlai. uZlękuJąc za sel·d~czlle pl·Zytę- 1887 r. - -. ti'l, re,,~, ,.j "", lvi 00 . ii'l, r.... , I~"\
cie. Kr61 powiedzial. że dawniejszy jego r. 1O?50. I,~~, •• k& Ivo.:ho,lu," II .. u.. - .-. lU. • ·u.
pobyt w Berlinie kiedy związany byl ~Y' 63.70. ~!. I.. ,y ..~,.wu. ""k." lOO.90. , /, I'~'
'·'1 ' . '
1 '[
..'
. k
r.ycy.kl\ !!rp.lftlOl"H. z ł~t)~ rukn 14750 LtLkł\Z t. 11)',0:Ś Cl~
ej zemł \Yt;7. aro 7. al mlą pl us fi, 5tH.· r. 139.25, a.keyl:ł tlnl~1 T.fłl. Il't~rlł~'l\'ilko-wlft,lłilh' C1nJ
nowi naj piękniejsze wspomnienie jego ży- 215.50, akcye kró,lyww., t\1I1 C.(>,",~kl " 17000 . ... kdy
cia.. \Vę1.ły te w obecnej chwili zacie-I Wa.lij~M"Hki~go bauku h",!I,lIy\v~",u :-. -, "Jlłkl)Uw
śniają zwiazek pomiędty narodem wirtem- I ~egu 77 00, d{"~~1J11I uI8111ie ' III'!!.!" Ittł.Ukll pILI)"" ..,
berskim a . pruskim.
a I. I"YW"," I /. ••. .
•
fA
·1) P
l.n~yn. 26-1(0 atyczol·,. 10/·1'1'·" ,,,,k. t IK~~ r,
·
26
.
Ber I10,
stycznia. . g. po D. •
1\1'· H e:nhyi 93'/. 1. 1/./1'1 1\111'~1I11'\ It,.u.ci ",t.,kle !.laniu _
lament niemiecki zuaczułJ, większością. gioWarszawa. 26..go atyc,uh. 'l'4r'.( 11"- tllłl.CII Wit .• ot·
sów przyjął tl'akta.t handlowy z Szwajca- skieł{o .. P~:ł~I1I'~'" alU. ur.1. - . lHI.rl\.~ ,I obr ... 78')
rya. Następ"i~ 11I·zvJ·ęto WII· sek B,u·thll 800. b,~I.~ ~5- - I. V..."'..... 85~ - - ,
." •
. J ,.
.
1 "y hu r ll\"~ 165-730 • .. relllll~ - _ - , W'1!. . t1:,Vt'ł _
ząd&Ją.cy ustano~"leUla sądu r OZjemczego -- - ,ję~"Uli tW :l I \ II :,z,.t. - - .. " i,,'1 '.!S5 _
dla SpOI'ÓW, wyn.knąć mogą cyc h z trakt,,- 330. ~ryka - - - . ".Vik 1<,,,, - . • bu",.. Łów bandlowych.
Przechv wniosko wi 0 - - I n"I,łf,k ;~poJ 1'.hu - , - - . Ilr ll e' 1101111 - świadczyli si.: tylko konserwatyśoi.
- ~u~rIl'N1 - - hl.m! )\. - - , ~kllrL~~.
.
't.
•
.
kaUIJ:.łł. jl\glft.Ut\ - ni", ''''I III''' '' <\'V
t
Pary z. 26 8tyczlllli. Cyf"a śmiertelnoścI I"i ... y -. - _ '" I'U I karton. - - _ za ],;0 skutkiem iofiuenzy zdwoiła się.
rzet.
•

Ro)'al" , 10,000 funlów, koi,te Walii z 20 n,
razem 100.000 funtów. Ksi~1.~I:l Edinburg i
Connooght otr1.ymnj~ po 50,000 {uotów rocz·
nie,

3

DZIENNIK taDZIO.

>Ii 21

'I'" loty

~

tt57,

7 13.75.
kwieo.

111\

GIEŁDOW E .

TELEGR AMY

~----------. ---------------------Z duil\ 2t,; Z duj", 27
G iełda Warszawska.
Z"lI ł a.col1'l

l. weksle krótkot~rmtaGwe
Da. Berliu 1.3. J')(} lor..
,
na Londyu Zl\. ł łJ. . . . •
ParyJ;

1&
111\

11)0 (r. .

To/\

IłJf)

\Vieueu z"-

.

.

.

50.25
10.15

50.15
10.tO

W.65

W.75

8675

H.

iąll no z koilce ln I(ie hly

Z. p.plery państw.w.
Liaty lik.. id.eyj". Kr. P ul. .

97.611

&118"1\ poiycz;kn. Vf ·u/)tlnb. .
102.25
4',_ voto \vewu.,.. r. l~1 . !i•. 51)
%I~"t..

Listy

n

~a.~t,
~

Listy

ziem. Sery j I A. Ił .
IUAB .
J.

101.40
100.90
lU. \\"'\r""Z. :Scr. L . lO1.75
..
..
V.
100.30

"

LiRty ust. ID. Lorlzi Seryi l

rr

lU

9998.50
9 50

97611
lC"! 25

9531)
1"161)
10,102lj)(l15

Giełda .ilarlińska.

Bauknoty rnikie
"

l'

ZI\n\.Z

•

U~ Ill)d.l\wę

Oylkollto prrwa.tue . .

DZIENNĄ

• •

199.50

HI9.25
1'/.%

199.GO
199.50

1'1,%

ST Ą T'tSTYKA LUDNOSCI.

.. warte Vf dnin 26 styc.nL~,
SIarozakonnych 3: Izrael Dawid Hocbberg "

II./teńslwa
Cbają.

1. Temą.
Il Heoą J.ch etą OrbĄ<h.

Miodowuik, lloszek Mioe

J6zef W.jloud

ZelkoYfJu,

ZIIIa.rll ..., duin 2G 8tyezoj&.:
Katolicy: Dzieci 110 lAt l5·tn ZlUllrtll 9, w tP,j
liczbie chłopców 2, dziewcząt 7, lillro8łych l,
w tej liczbie męu%yzn - kobieta l & rnia.nowieie:
Antoniu& Kowalczyk, lat
,
Ewanglellcy: D.ll*,ci tło la l 5-tl1 ~1UJ\rło 4. w tej
liczbie chłollc6w - dzie\Y c 1.ą.t 4., dorosłych ." tej liubią mężczyzn - kobiet - &. r"j[\uowide.
Starozakoani. Dzieci ,lo lat 15-tn zmarło l. w te-j
liczbie cbłopebw dz.iewcz'}t 1, dorosły .. h 2,
w tej l:czbie mężczyzna lJ kob eta 1. a mianowicie:

lcek wolr Goldberg,

I.~

46. Chajo lceksoo,

la~

50.

LISTA PRZYJEZDNYCH.

Grand Holol. v. Vocht. Ob. F\lrsteober~. B FrAok

i Gutekunst z WarszMvy, E. Za.pp z Wiednia.. A.
Hild.braod z Sna, S. Ślink.) z Kijo,n, lit K.Jtle z
Moskwy, K. Lllnge z Tomauowa.

Holol Vlclorl •. K. Heozelman ze StrM.y, L. Reid

z TomuzoW'R., K i A.. Brzoikiewiezowie z

szawy F. Tsehilutz z Oedenb"rg...
Charllll.i, Fnks z Turku.

A.

IV ar-

KOS>U1an z

A.

I

inteligentna po zu·
knje miejsca k,,Do IV~AJĘClA 00 Ś-go Jan .. r. b.
""'":WIn
8yerki łub I!Iklepo ,w e j z poO
plę
~
y.loźoo" z G.oi~ ogromoych saoby.b ręczeniem firm poważnych lub kauWiadomość ul. Konstantyi widnych salonów z Urr.~dIODł} windą cY'!
k···
nowska .' 25 u W-go Góreckiego.
~~~i~tl::i:~st ·''Lo[~ftr~e,,1 d~~~~!J~
16a-a
.lO<laJ· c ,i- nn s~lod, towar6w lob fabryk~.
•
ł

Osoba zdolna,

f·!Cyna 3 ' trowa

R6wnież (lo wynBj'icia piwnica bardzo (Inza. wyasfl\ltow&n& i z nrz"dz6'Z'

Osob a m o d a,

Zlllliąea. kr6j i szyc.ie bieHzny, posznkuje
h d . .

-!

•

d

h

niem gazowem.
w.eJ'ca przye o o.eJ w oma. pryw.·
Bliż.zą wiadomość powziąć moźoa w tnyeb. Wiallomość, dom Grzywacza )ó
magazynie Braci Lener, Warszawa, 88. tli. 12, ul. Pi"trkowska IV pracowni
Rymarska .

I
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DO sprze d
' "
aRIa

sukien i okryć damskich " "'I -ej Lewhiskie-j.

T" iJ#Y pOko"e
i ku'

cl&.łia
ZARAZ do WYNAJĘCIA, I)rz"
J
z doUl. Beliłów. WiadoUlo'ć IV hao- ulic Pi~~rk;wSkiej !lłJli~ w ~uilln "in i towarów koloni~lnych J, mu aWI a ru .aka.
z ·za WII~B, Węt)'ka, :\"o\\'y.R)"uk ~r " w to. do~ość w skł~dzle J. K. Poz"a~.
dz;'
1l0--6 ski ego IV tymze uomn.
161 -2

SIANO

•_

o o

ił

są

b

Z powodu oś,viadozenia odbierającego
.
k.n~~ Towarzystwa ~ossyj8kiego. o ...- WSIlIerajcie przemysł kraJowy!!
,,
....
. gubleulU daplikatu li tu frachtowego
U"YW' JCIE
J
tam s,. sprzedaje po ~~.e'Ule Bettlyczów-Łódź za li 3399 z dnia J9
, • b ,,
Ol'WORZYŁAM
Publiczność. iż k8ię"arnie z~.~onych con.cb party. de.eUloweJ • glad- grudnia 1&91 r.. Droga Żel ..z.a Fobrye.. '
li
SZUWAKS gllce·
nasze odtąd w niedzie lę otwar- k.el ORuell.
167-3 oo.Ł6dzka podaje do wi.domo~ci że po- •
O
ry •• wy,
pru. wilię ukien, okr)"t damte będą tylko ot! l-ej UO S-ej
mieniony duplikat lilItu [raohtowego uzna· t::\ Gliń
SIIAROWIDlO do
skie", lalinre zlafr8kó"
gouz. pO południu.
ZGUBIONO· e za meważoy.
J55 3
·
\ O
obowi •.
ete.
Wykoo, ...... pod lu l n.'w pa.
Z, !rlldt.
kał·tę pobyt",
PO~RZEBNY ZARAZ
Gliń
ATRAME,tjTY.
ry kirb larannie, elegancko i pll unach
mo'liwie
pnystępnych.
L, Fiscber,
~>:daną z magist~'atn .~. Łodzi. ua pokoj t::
fabr1k•
I-iiniejszem mamy ho. d·ć
IIF- nor
z.
Z&WW 01111

R. Scbatke,

RESZTKI letu;uh
townrów
l~
u

R· •
~~wez

ImIę Józefy ]{ogclel klej.

II Dl a Szanownvc h Dam.II,

J

G11 lneo'o
heO'o
S.
kiego
ku.cl.",iq
,GlilI..; kie o
lub pokój przy falllilii; Łaskllwe wyrob6 ... che.ioll1 ob w W.'.zawlo.
złożyć ofel·ty proszę skladać w Aumini'lf'l
Ł d . proy uli., PI,tr .

Łaskawy zuall\zca. I'aczy
• • • • • • • • •il.
70..311ItakOWą w (ntejS7.ym OIagistt·acie.
!"
171-

I

stracyi "Dziennika' ~ pou lit. .•.
142-3

o

tta W

O ZI, U.HleJ " 27,
dom W-lO lltJ .....-. 21

"TEODOR , ••

ulica KOD wtlnO" & li 2fI..
~ Tamie polaeb•• ą :lOOL-

~

• B PA. 'n'.

16:1-3

•

DZIENNIK ŁÓDZKI.

Teatr rl'ALI A
w ŁODZI,
Olł8szenie 'catralnc ~O'OśG!
Znakomitego Nadwornego
wspó łczes nego

_po., prestl'.ll'yl'tatoral'
•.•
magnetyzera
•

-

U

St

Z A R Z

N 21

Ą

ZWJczainc ~[ólnc zc~ranic ·§.~~ę~~:g@
.a,

DrOr Bpclrpra

dnia
stycznia r. b. o godzinie 6 wieczorem
UlST0dzoDego
elDl
odbyć się mające, celem:
kalii I odnuznla.1 rttoye. 1) zatwi erdzenia ~prawozdaD ia za rok 1891 i bu dtetu
MOllr~'ó,,: od NAJJAśNIEJrok 1892
ZEGO PANA C e s "I' Z a '
k'
• k'
. h'
2)
Wszechl'ossyi na przedstawi erozpadrzema w m os ' ow CZłon ow rzeczywlstyc
I
niu w palacu Gatczyńskim, d.
zar z a u
21l marca 1889 r. w obecllob· .,
'>l" e i csłe', .N·. .' dosloj-I·'SZ.i
110- 3) "y o ru n owe!!o
składu zarząd u , kandydatów i ko'"Gl '"
~
d~loy, był nagl'odzony dwoma
misyi r ewizyj nej na rok 1892.
.• .
IUi
.
""1
_
orogocellemi brylantowemi
136-l
pi~rścień\ami. Ni tern' . Ul'ocZystem przedstawieniu byli obecnymi:
. ś..rJAŚNIEJSZY PAN ze swą AJDOSTOJl\IEJSZĄ MAŁZON
. ~~ ,lI.aslęl1catJl'ronu, Wielki Książe Georglj Aleksandrowicz, Wielka
Ksi~żna KseniA. Alek8A.udrówna, Wie1ki Książe Mlcbał Aleksaudrowlcz I Wie a siężua Olga Aleksandrówna. Oprócz Tych Najwyż·
szych Osób bylI ' obecnymi na seansie rofe ora Beckera: Minister Dworu, MĄ!,szalek Dwol'u Fligiel Adjutant Pułkownik Książe Obolenskij
, i inni bliżs1 Monnrszej Świty.
Profe8o r Becker ma zaszczyt zawiadomit z. PnblieEnoś6 m. ŁotlJli, że w tych

na

·

t

dniach, po danin 18 przedstawień w Warszawie w Teatrze Rządowym

;~\J!O

:."

clł~ego

em

dn ms .,iego p e r 8oneln.

Pierwsłe przedstawienie odbędzie się w Tealrze Talia w SOBOT~, 18 (30) ,tycznia b.r.

.a-

r

1.11)'

<

I.

1"..e,! I'i'~XD

darzs Józefa Ungra na na. rok 1892.

1iIl~1 ob~lll!ie kalendarz na rok 1892 liczy 47 rok Istnienia, mieści w .obio arty'" Ic,lnien . w literaturze naszej piSllrzy, dział in(ormaoyjny, taryfę domOw
rzyłą.czonł Now'ł Pragą.,

I

IJIF'

l

l' ,

cztowe l telegrafiozne.

Kamionkiem i Szmnlowizną, przep i31
(J .. na kop. ~O.

BZ~EN:N~JiI.

:. ~lIa egzemplarza ozdobnie
0

• :l<1 ,I,b 1;, h i '"

"·'W",.f.li t\.

l ENDARZ

I!'t

p~

Ch.Wutke

kop, 30.
C I E N N Y'

.,1 ,
Cen a epemp larza k op. 1:1.
DO NaBYCIA WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH.
.. O~~bJ\;~ap!ies~ale M prowincyi, jeżeli po~ a,lre8em wydawcy. n.~eozl~ rubla Je·
'" dIll. D.ą. ql' J!ow§;S~. Irzy hlenda!ze otzymają t~kow. franoo, Jet.l~ z.a nadeszlą
n. Kt~rykolwleli egz~mplarz pOJedync.y, VI takim raZIe upras .... ę o dol~czellle

l"J w

.1'
j 111
po kop.
~ I Nabywcy

~ -' . . n. 2

i

wałowy.

!'aU UleJ

-q

oprawio lł ego
Ś

172

w naj l'ozmaitszych deseniach l w najlepszych ga~
tunkach.
Zamówienia wy!wnywam spiesznie l jalmajsta-

Z WARSZAWSKI ILVSTIlOW.H I POI'VLARMlr,uVKO WY.

w V. . ..,,18 z

rop. J[o.l\3b 9 Hooapu 1892
CYAe6RYi!: npHCTIIB'L BY.l\SeBH'I'L.

· kamgarny na g'a rnitury Salonowe,
prawdziwe angielskie szewioty

150-2

I

Kała

oąfl·

p1l98h1X'L suur'L u npoq. II
aeHBaro AU ToprOB'L II'L 754 py6.
KOli.
.
llpoAaa:a 6Y.l\eT'L npOH9BO)\HTbClI
B'L rOpll)\1; JI O)lSH no [J eTpOKOBCRO li
yJlIlu.fI Blo .'I.Olol1; nO)l'L N. 536.

polecam mój bardzo bogato i nowo zaopatrzony sklad
materyalów na ubrania męzkie J prawdziwe francuskie

~ Przedstawienia Profesora Beckar., słynne ze ewyeh eleganckich wypelllieu i
E~ib n<l1nl~h dotychczas niewidziłJIych zagrłJIic.nych prOb, we .....y.tkicb
gt"lńqzhyc4,..JlI3kich i polskich ... arsz.w.kich gnetach, niemożu. porOwnywać
. ·przedsta'!fillniami wazyoUrich innych magików, którzy przybywają cz~sto do Ło
dzi ! SICzegQłowy program bę~zie w osobnycb wzach .
BlI,ETY 40 llół l krze.eł, moin. zamawi.ć w k.. ie teatru Tall. od gedz, 10 ra·

do KJ>dz. 2. Pll P ludni..

.

Na sezon kar"

w Saskim

wi_Ikim we

TIIZY wielkie świąteczne przedstawienia

ndz ~Ił.l

z

l

11Eaga~y'Jl,
w

Łodzi ,

ubiorów męll1ldch,

ulic a Zawadzka. dOlO I!!Jcbelblera.

tO do ka.żdego egzem"lsrzl\ na. koszty przesyłki.
.
kalenda.rza. mają pra.wo do ut\byci& Zł\. n. dwa w WarszaWie,

kop. 50 na prowincyi czlerech kopij dzieł szlukl. SzczegOlowe

8~

. 1 u'llllr '\ I pbjunieoie w kalend&HU na. papierze kolorowym.

;2 " ,

~'

Cy.w,e6a},ili UllUCTaB'L
e1'pOKoBCEal'O Oxpylilfaro cy.(a PanpXl>
6f.lGeBl'ł'b, lIlUT6UCTB)'lOlIlilt B1. ro,
po..... JIO,iJ,9U Ha HOBOH'L PHuKt B'L
miasta ŁOD~I
"'0»'11 1I0,l'L .HO,saocuoBalliul030
na mocy §§ 53, 57, 60 i 67 N j w y ż ej zatwiel'dzonej ustawy sto CT, YCT, rp. Cr.... 06'LRBllUeT'L, 'ITO
warzyszenia niniej zem uprasza Pp, Członków o przybycie na
11 HUllapu 1892 r. /I'L 10 qacoB'L
)'Tpa 6y...e'l''L npou9BeAeHa lIyllu'l-

Iv • u U.. lupodarta. ..w lokalu
sobotę
18 (30)
8to,warzy. z e nla

ogrodzip przy OgrOUlllym naplywie publiczności. przybędzie ze .wyro
oI.. 6eh war,>n&cb trllJlllportem i d. przrjeidzahc do łlook'wy,

OB'l>lłl3

D

. W·
. p
S b' kt '
owwyszszlla '1"1'zaJsmnsJ
omocy
u ~s OW
dl
h
""aJl owyc

,~ A.Ił·!'i""""LJÓZEF UNGER,

NOlvolipki 2406 (7 nowy) wprost Dzikiej.

:I~~.: 7r~:'!:I~~1' ~ ~' :

W IELKI

':L MASł{OWY

.H~Y,

:;Iu,.,·.I H • .:" dn ~ ,1

:" ";I:i~ID
' ł ~~
.,',
ł·

11 .d

- MV'
~

URI

P.
,

'

, 'ł"

- mr-przytutek dla starców i kale towarzyst wa
dobroczynności
nr." 'I

J

-Ii .

"' ~);SOBOTĘ, doia

. ~Lr:tilU

~

, X j'n, 4l .. ,1

b

t/

w Sali Koncertowej.

,3,;

-

lU
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'{" lll" IJ

,n." U;lt.! , woL

· ,;j ażki fabryczne
,I

ił.

t,

.,_.-.:.H"~',J,::~ do

zapisywania KAR,

l!uNt~ier.d,zone
ln.M '

przez

inspek cyę

fabryczną.,

b'
Ad mllllS
" t·racyJ. " I)'
;1~Al11ł!ł&~u,a yCIU w
zlenm-.
ka Lódzkiego".
tli

I

..
- ..

.e~

----

-

(}liiI ,II'

----- - -

.!2~

Data przybycia

Stacya

Nazwisko

:I!~

rok, miesiąc i dziel!

wysyłającs

wysyłającego

.::

•

lI Zapro8~eńia;·slJ. rozsyłane i wstęp tylko za takowemi jesL (lozwolonym.
-~ IJ~ ,1-110,1 .l u
"'"
. , ~. L: "n"~1 o~· ·1 LOLl'" NIE BĘD4 SPRZEDAWANE .
Jeż~i .ktoś pominionym zastal i zaproszenia nie ott'zymał, to
takj)we do nabycia. u pana Aleks aod r a 'Ve hr.
q·JI 4 ' ·~""h r

że IlIzeJ wymienione a przez intel'esantów do dnia. 1 (13) stycznia 1892 rokn niewykupione towary, w razie niezgloszenia się włdcicieli
pl'zed terminem wsk azanym w § 90 Naj wyżej zatwierdzontj Ustawy ogólnej dróg żelazuych Rosyjskich, sprzedanfl będą IU'zez pnbliczną Iicytacyę na st. tow. Łódź po npływie 3-ch miesięcy od daty
.
niniejszego ogłoszenia .

;Il!il

6 Intego (25 styczuia 1892 roku)

:.zr.

Oglo6l11enia• .
Zarząd drogi żelaznej Fabryczno-Łódzkiej, podaje do wiadomości,

I

1891 roku
li.l0v..da 1 (13)
War..awa poa.
29 (listop.lO) W.r...... m.
IiBtopada 4 (16\
6430
" z
8'791 października 21 (liatop.2) Warszawa
23163
621

81951

aździernika

n

..
..
"

22

(2)

24

(6)

24
29

(5)

KunIendu
A. Piuer
Izba
Rejnreld
Puazet
!l;łobicki

(10)
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