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znaczonych przez władze - wyższe na - roboty publiczne.
Przem,._ł.

X Jak wiadomo, każda fabryka połoDrogi żelazne.
iona na wsi, jeżeli ma 300 lub więcej 1'0'
X Koleje tutejsze otl'Zymały zawiado- botników, obowiązaną jest posiadać wła
lnienie z Rostown, aby aż do czasu noweJ' sny szpital, z liczbą lóżek w stosunku jego z-awiadomienia, n ill p uy m o w al y dnego na stu robotników, ze stalym doI a d u n k 6 w i t o war 6 w, mających być ktorem , jeżeli w promieniu dziesięciu wiorst
I'rzewożonemi koleją syzrańsko-wiaziem- nienHl lekarza, któryby mógł od wiedzać fa~ką, orenburską i złotoustowską.
brykę w pewnych dniach i godzinach; tam
X IV yd a IV a n i e z a I i ~z e k na rllchu- wl'eszcie, gdzie pracuje większość kobiet,
uek banku palistwa ua I a d u n k i z b o z o- powinien być pokój Jlolożniczł' i akuszer:
w 6, przesyłane w komunikacyi bezpo§red· kilo, ~pr6cz. stalego felczel:a I podr~cznPJ
niej przez naczelników stacyj dróg 1>oln- apteki. Otóz, ze wzgl .. du, IZ lII'ządzelll6 tadniowo-zachodnic!!, jest ju-ż rozpoczęte.
kich Rptek byloby l/l. strony fabrykantów
X Spółka przedsiębierców zagranicznych z~yt dowolne, a I\ptekl 1'0dręczl!e ~oglyby
przedstawił~ ministe!'y~m komuui~acyj P,'o-lu~e być zaopl\tr~wane w. ~dpowle~~le ~I:O~
jekt nowej drogi zelaznej w Kry- ki, zwlaszcza koszl?wllleJsze, mlan.owlCle
mi e. Droga ta przejdzie od Eupatoryi do wobec l,rawa, ~akazu)ącego wydl\~v~lIIe bez·
8tacyi Bijuk-Onlar, drogi żelaznej lozow- platne robotmkolIt lekarSL\~', mlOlsteryum
sko-sewastopolskiej, Roboty okolo budo-I spr~ w wewn~trznych poleclio t1epart~men.
wy drogi rzeczonej rozpoczęlyby się jesz- tOWI lekarsklem~ opracować szczegolow.o
cze w roku bieżacym,
pllln typowego fabl'ycznego SZpl'
.
t a I a j a p t e k, z kouiecznym w nich inII ancleJ.
wental'zem i wyliczeniem dokładnej ilości
X Niezwykle wielki llo~óz. bawel- środków łekal'skich, jakle maj~ być obony do portów amerykanskich, wy- wiązkowo utrzymywane w takiej ap~ce.
noszący dnia 9 lutego przeszlo 51,200 bel, Jednocze§nie dla mniejszych fabryk /)III'aIlUice.stwił wszelkie ~adzieje na podwyżkę cowany będzie pl'ojekt izb sanitarnych, do
cen, której się spodziewano' wskntek bal'- udzielauia chorym pierwszej pomocy lekardzo malych dowozów w końcu stycznia; skiej.
jakie znowu Ilo~orn.ie gwiadczyly o zupełX Przez kilka miesięcy roku zeszłego
Ilem wyczerpalllu Się zapasów, Na rynku bawił w Radomin reprezentant znauej fil'w Livel'l'oolu i New-Yorku ceny spadl~ my L. C. HardmuLów ,UL.C7:eehuh) z BudI'8"(Item do a"i. ll· ~ot popl'7:edllfo rynki weisu, celem zbadauia miejscowych wate slabo były usposobIOne, IIle we wtorek runków i materyalów surowych dla zalo~v Ne,w-Yorku podaż stała się natarczy\~ą żeni a IV Radomiu fabryki wyrobów
I paDlk~ ol'anowa~a rynek, ,R07:_ly tilę majolikowych; liczne próby gliny i piapogloskl, ze w Liverpoolu D1ektore domy kku wysiane z okolic Niekłania i miejscosą z~grotooe, .a spadek cen srebra na 4~ 'I•. wości bliżej Radomia poloi.onycll, okazały
I' , ,Uleko!:zy~tlll~ wylynął .na r~lIek, .anlpel- się w zupelnie dobrym gatonku; z tych
skJ; obDlzeDle Się IOdyJskiego I chIlIskiego materysłów surowych w fabryce wykonakursu wekslowego sp4wodowało w ~an: no okazy, nier6żnilłce się IV niczem od znachesterze spadek cen ~I'z~dzy bawelnlanej ny.:h majolik, pochodzących z materyałów
o
'j.. p, na fUli cle I znacz,ny spadek zwykle w Bud weisie używanycIJ;' podstace.n tkanIU lilio rynkach wscho~llI~b, .a pO-I wowe ~ięc wa.'uuki byly dobre - )llac na
lII!lliO tego chęć kupna wcale Się nie po· budowę fabl'yki wybrano i plany spor~ą
większy la. . .
_
dzono; w 'ostatnich jednak duiach na(leszła
. X. W mlllls~el'y.um dóbr p~n,stwa. pod- z Budweisu wiadomo§ć, że budowa fabryki
m~slol!O ~b.ecllle ~ wes~yę mOl!llIyoścl ł O-I nie rozpOQi'.nie się IV roku bieżącym.
w';6u,a I wy wozenla. śJed~1 z poln- • X Z Bachmutu, guberni jekatel'ynodmoll'ego brzegu Sa~bli!l~n1 gdz.le ryb~ I.e sla wskie] donoszą, że k o p a I II i e IV arnapotyk,ane sI) '"!. Wielkiej. Ilogcl, ~omlmo w lU' y li s k i e rozpoczęły swą dzia/slnmlt
zn.aczneJ odleg.loHcl Sa~h~h~u, śledZIe ta~- z duiem 1 stycznia I', b. \V ciągu styteJsze w Rosyl:auropejslueJ, mogą być tau- CZII" wydobyto okolo 300,000 pudów wę
sze od zagranlcznycb, pOllleważ przewóz gla,
puda kosztować będzie 25 kop, tymcza·
Rzemiosła I przemysł .... oblly.
8em cło od śleuzi zagranicznych wynosi 28
X Wedlug sprawozdania sekcyi statykop. w złocie.
stycznej magistratu w roku zeszłym truPlenllllue I kredyt.
dniło się r z e m i o s I e m w Wal' s z aX ' W poniedzialek ubiegły zwolane było w i e 47,ó90 osób (w 1890 l'. 47,720), a
I·!'zez to warzy st wo k redy to IV e niej- mianowicie: majstrów 7,212 (w 1890 roku
gkie w Plo<;ku og61ne ~eb l'anie wszystkich 8,959), czeladzi 16,637 (w 1890 r. 21,022)
':l.lonkÓw, celem zadecydowania obuiżki i terminatorów 23 ,'i 44 (w 1890 1', 17,739),
)'I'ocentll od listów ~astawnych tegoż to- Wartość wszystkich wyrobów oceniono na
wal'zystwa z 6% na 5%, oraz konwersyi 44,773,500 rubli (w 1890 1'. 42,057,250 rutychże listów. Zebranie wszystkiemi ,glo ·
bli). Na kUlino matel'ya/ów snrowych wy"ami, (Il'ZecJw jednemu tylko, posta.not;iło dano ogółem 26,030,690 rubli, IV porównaprojekt przyjąć i. do p,.zeprowa~zenia go niu z rokiem popl'zednim więcej 01,111,615.
upoważnić władze towarzystY(a.
Wartość wal'sztllLów i narzędzi oblio:zono
X Z powodu wykrytych , w czasacb ostat· Da 2,773,972. Sprawozdanie obejmnje 75
n~ch wypadków udzielania rlOżyczek }lrzez rzemiosł,
mektól'e pOłudniowe oddziały b a n k n w I o·
'l'ramwaJe.
Hci a ń s k i e g o kolonistom zagranicznym,
X Iużynier warszawski, p. S" na żądauie
Jll'zy nabywaniu przez nicb gruntów, polecono wszystkim bez wyjątku oddzlalom fil'my bel'liilskiej Siemensa, opracowal pl'Owstrzymywać sif) na pl'zyszłość od doko- jekt k o I e i e I e k t I' Y c Z n e j od prze jazdu kolei obwodowej do Bielan. RzeczolIywania podobnych operacyj,
X Gubernialne ziemskie zebranie w Wiat· na fh'ma poczyniła już starania o konce~e postauowiło przedsięwziąć ua~el' ważny syę na przeprowadzenIe tej linii.
X Rozpoczęto stal'ania o przoołużenie
sr~dek dla ZRIH'owiautowania Judności, a
nllauowicie zaprowadzenie z i e m s k i c h linii tramwajowej powązkowskiej
10m b a l' d ó w z b o ż o w y c h. Zebranie w Warszawie do obozu pod Powązkami,
Ilostanowiło urządzić 40 ziemsk ich lombarZJazd,._
t1ów na 8 milionów pudów zboża (po 200,000 • X "Peterb, wiedomosti" donoszą, że
Jludó.w każdy). W jesieni każdego roku przypadający z kolei zj a z d h o d o w c Ów
IlI'zYJWOwanem będzie do nich zboże, Da o w i e c i p l' Z e m y s ł o w c Ó IV we ł n i a·
~tó~e będą wyda.wane pożyczki pieniężne. II y c b odbędzie siQ W jesieni I'oku bieżą
Kapitał obrotowy nil lombardy ziemskie cego IV jednem z. mlut poludniowych.
ze~ranie postanowiło wypożyczyć z bauku BI)dzie on miał szczegółniejsze znl\czenie
panstwa. Na orzl}dzeole za~ 40 koniecz- wobec zmienionych
arunkó w wywozu
nych akladów, p08tanowiouo pro81t rząd owiec I uskich na rynki ugrsnic7.ne,
(\ wyuYlnowanie miliona rubli, z BUlli prze.
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tek - wniosku powyższego. wła§ciciel apte-·
kl, p, Ludwig, oświadczył się z gotowo~cią
dawania lekarstw dla koui ubogicu fUl'ma-0nów darmo, Jub po cenie kosztu, stosownie
Przytułek położniczy . Urzędowe otwar· do decyzyi lecznicy. Nil wniosek l'. Peisecis zaloionego w naazem mie§cie przytul- ra, członkowie wyrazili 1'. LUliwigowi poku dla położnic odbyło się onegdaj. Aktu dzj~kowanie.
otwl\l'cia dopełnił inspektol' lekarski piotrNastępuie obradowano ~ poruszollym
kowskiego rządu gubernialnego, d-r med. przez p, Fl'emela llrojektem werbowaoill
Dobrzelewski, slIisawszy odpowiedni pro- dla towarzystwa członków IV mil\stach okotokół IV obecności pp. prezydenta i po· liczny~h, w których nie posiada ono prawie
licmajstm miasta ŁOllzi, zarzątlz :yące - wcałe Ilrzedstawicieli. W t.ym celu posta·
go przytulkiem d-ya Wislockiego i J"il· nowiono w przyszly piątek, t. j. dnia 26
lm członków zarządu. Od wczol'aj więc b. III .. wydelegować trzech członk.\w, lIP.:
przytulek 11I·7.yjmuje zgłaszające się kan- Rajewskiego, Fremela i Zim mera do Zgie·
rlydatki, .0,1 których wymagano jest , l.ylko rza, Wymienieni członkowie IV piątek Jlrzyprzed~tawieni\) pasz(lol·tu lub ksi'lżeczki szly '. godzinie 2-ej po południu oczekiwać
le!!,itymacyjnej.
będą nl\ zglaszania się kandydatów w ~uTowarzystwo opieki nad zwierzętami. kiemi Ikierta \v Zgierzu, Spodziewać sil)
IV dńiu onegdajszym, o godzinie 9 '/. wie- należy. iż kalHly(!atów na członków stoczorem, IV sali hotelu Victoria odbylo się I warzyszenia nie zabmknie.
miesięczne zebranie czlonków towarzystlVt\
Jednocześuie u-.hwalouo dofuać w dniu
o\lieki IIsd zwierzętami pod IJl'zewodnic- wczorajszym I'ewizyi żydowskiej r7.ezalui
twem czlouka-korespondenta, p. Rejewskie-I drobiu na Stal'em lIlieście, do czego wygo, i w obecności 25 członków, Opóźuie- delegowano 6 członków. Z 8zel'egu ,spmw
nie rozpoczl}cia posiedzenia spowodowal drobniejszych, rozstrzyganycli na oneg(llljpożal' onegdajszy, do któl'ego udała się szem zebl'anill, na wzmiankę zasługuje wuiowiększosć członków i dopiero oleoło godzi- cek p, Zimmera, ~otYCZl}cy zakazu zbyt
ny 9'/. powróciła, PiÓro sekretarza wrę· szybkiej jaz,ly po ulicach, oraz wniosek I'.
czouo p. Peiserowi. Po zagajeniu posiedze- R. Wergaua, odnośnie tło zwracania bacznej
nia i odczytaniu protok61u z przeszłego u wagi lIa baty ,lo pogauiauia, któl'e uieje·
zebrania, zakomunikowano członkom, iż I'e- ,Inokrotni~ zawierają dmt wpleciony w SZOIl wizya \Jowtórna, dokonana w kilku staj- rek, lub też zast.ęAwalle bywają przez
uiach uznanych podczas pierwszej rewizyi uiezbyt ,lelikatllycli--"ymiar6w kije tlębo·
za aadel' wadliw4 i zaniedbane, wykazala we. Po odczytaniu protok61u zamknięto pow nicll znaczną popl'awę i czę·;ciowe cho- siedzenie o godzinie li-ej,
ciaż nsuni ęci!' wiela zganionycb wówczas
Pożar fabryki. Onegdaj
~odzini6 8 ·ej
wadliwości. i'\astępnie przewodniczący po· wieczorem przeciągly lłwist fl\bryczny 7.aprosił członków, kt6rzy podczas ubiegle~o alarmowa) miasto. Wkrótce potem ukaza.miesiąca pełnili dyżury na szosach: zgiel'- la ~i~ nlbrzymia IUM pon d miastem. Oll·
skiej i pabianickiej, aby zakomunikowali dzial H straży ogniowej, w I;tór~go 1·8..-izebrauiu rezultatj swych c7.ynnośui. IV rze wynikł 1I0żar, natychmiast pospieszył
pierwszych tygodniach Uli obu szosach czu- na miejsce wypadku, Plouęła pl'zędzaluia
walo 110 kilku członków IV piątki i wtorki wełny II, Wilhelma Holml\, pny ulicy Wólw godzinach popołudniowych. Dorożki, wio- czańskiej, Ogień wybuchł II;' piel'wszem
zące więceJ niż czterech Il&sai:erów, za- piętrze i podsycany silnym wil\trem, u 'I'trzymywt\no i pod zagl'ożeniem spi~ania dzo szybko oll'arnąl wszystkie pi~tra faprotokółll wymuszano od dOl'ożkarzy (l1'zy- bryki. \V chwili pl·zybycla. straży, cały
rzeczenie, że nie będl} przeładowywali nat! gmach stal już w plomieniach. Straż ogniomiarę dorożek pasażerami. Spodziewl\jllc wa zWI'óciła więc akcyę ratunkową na okasię zręcznych wybiegów dorożkal'zy, człon - lające fllbl'ykę blldynki. Dzięld energiczne·
kowie dyżurujl}cy na szosie zgierskiej po- mu dzialaniu, zdołauo pożar umiejs'i0wić,
dzielili się na dwa oddzialy, z któ"ych je- nie dopuszczono płomieni na sklll'liy (ll'ewtlen czuwał na Starem-Mieście, drugi zaś niane obok fabl'yki, a ;Iadto zdoła.no uraw RadogoszczlJ koutrolowal, czy dorożka- tować kotlownię i maszyll') parową. \V nę
rze za miastem nie zabierają więcej pasa- trze fabl:yki bal'dto s1.ybko sl,lonę/o, a nażerów, W ubiegły piątek na szosie zgier- stępuie i ścially l"Uuęły z bukiem nl\ zieskiej spisauo protokół z dorożkarza M 27, mię i już IV godzinę po wybucllnięciu po·
który wiózł pięciu pasażerów i [lewną ilość żal'u wszystkie urządzenia wraz z belkam i
tłómoków. Szkoda
tylkl', iż z liczby utworzyły IIIl parterze lDasę zglis1.cy.. \V fa·
członków, wyzuaczonych (to dyżurowania bryce znajdowało się niewiele ma.eryałn.
w dnin wspomniaQym, na posterunkn zja~ straty jeduak w nrzątlzeniach, towarze
wil się tylko ... jeden. Poważllą przeszkodę i materyale obliczają na sumę okol" 60,000
przy spisywaniu protokułów i eweutualnem rs. OPI'ÓCZ odd1.ialu II go, przybyly do (lO pociąganiu do odpowiedzialności sądowej, żaru I-szy, III-ci i VI (straż ogniow., tow.
stanowią fałszywe podawania uazwlsk i akc. I. K, Poznali kiego).
W sl.alonej fa.miejsca znmieszkania, 01'1\1. nierzlldko s[lo- bl'yce mieściły się 3 asortymenty prz"tdzaltykający się brak numerów nl\ dorożkach nicze, pl'zy których Ilracowalo około 60 ru·
i wozach, Kwestyę tę polecono szczególnej botników. Gmach fabryczllY ubezpieczony
lIwadze i dbalości czlonków. Zauważono był IV towarzystwie warszawskiem, (IIOZę
przy tern, iż najwięcej wogóle bywają ob- dzaluia ZIlŚ IV temże towal'zystwie i WOlOciążane konie węglarzy, którym należllłoby skiewskiem. Przyczyna p~żal'u niewia'loma.
udzielić nagany.
W tych dnillch jeden z
Łaźnia wojskowa, o bD<lowie której z po·
członków uapotkał w mieście wóz węglo- czątkowauia i pod bezpo~redoim kierllukielll
wy, ciągniony przez parę lichych koni i na- komendautll 37 jekatel'ynburskiego pnlkll
ładowany 27 kOrcami węglIl: Powyższy piechoty, pułkownika N. L. Boltina, we·
transport szedł do Pabiani~. FlLkt ostatni dług planll porucznika. Lukeubacha, który
wywolał ożywionI} llyskllSyę nad kwestyą należał ,'ównież do komJl.etu budowy, duoznaczeuill normy ladowania wozów węglo- nosiliamy w )1I~żdzieruiku 1', z., je,;t już wywych. 'ra ostatnia, według zdauia p. Wa- kOliczonllo i otwarta, Zajmuje oua doś~ duFikowa, nie da się jeduakże oznaczyć ści- ży budynek Ilarterowy prl;y ulicy Koustanśle, będąc w zUllełno~ci zależną od siły, tynowskiej w pobliżu konar i składa si')
temperamentu- i wytrzymało§ci koni. W z dwu oddziałów. Jeden, oficerski, zajmu·
przybliżeniu jedynie naznaczono 25 korcy jlłcy Ill'Zedpokój, pokój do rozbieranit\ się.
ua plll'ę llrzeciętnych koni. W,reszcie o u- pokój do mycia i wla ciwą ł&żnię, z.. op"stana wianiu nOl'my najwyższej w dauych trzony jest w miękkie sofy, dywany, zwier •
wypadkach decydowa~ może jedynie osobi- cladła, marmurowe ławki du lnycia i prJusty zmyRł pl'aktyczny człouków.
nice; nadto zuejdają się przy nim dwa OllO·
W d81sz)\ln ciągu zebrania czlonkowie bile pokoje z wanuami lIIarmarowemi. Oru·
upraszali zarząd o możliwie śpieszue wy- gi oddział zajmuje takie trzy pokoje, lecz
danie decyzyi, odnośuie t10 ndzielllnia za- znacznie wi~ksze, z szafkami i lawka.mi
sitków biednym furmanom na leczenie koni, drewn!aDellllj zua.jduje się przy nim izba.
jak równie:t i niedawno otwartej leczDicy de:liDfekcyjna i 8IUurniL Wody czy "ej
pp. W al'lkowa i Kwalinlewsklego, Na .ku- l mi'2kkiej dOltar~Z& .tadDU. artuyj.k&
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w ilości 10,000 wiader na dobę. W pierw- .bezprawną sprzedaż· należących clo pO-I.". Rio de Janeiro. podł.g spis•• ostat- petenma

krytyka warszawska wyrazU;
nillJ!o doia grodoia r. z.• liOJ}' 515,559 mie.. · się o młodziutkim, bo 8 - 9 · łetnim wirtu.
końców; w t.j Ik",bie jest 36',466 brOlyJiJcxy- o&le, z wielklemi pochwałami, Wystę jm.
kO", rCSJtę.oś skladah codzozi.mcy: 1,567 wał on w towarzystwie muzycznem, "
niemców. 601 ao.tryakó .., ~07 .....jcarów I t. d. koncercie urządzonym przez znanego mu.
••• 2!nac.~ ._pl •• W S"'kholmio zmorł zyka Noakowskiego. Krytyka przyznali
przed ~n dniami f."brykanl, Jan SGderbe'Clf, któ- utaleutowanemn Brooisiowi niepospolitt
ry zapli&! sw.mn nu""tn rodzlnneau, Upull. około rzeczywiście uzdolnienie. wyrobioną wy80.
1.2')4',00' koron, przeznac,aj,c ~ sumę n& fandu %
wieczysty dla. popierania nuej.eowego nniworoyt .. ko technikę, tOD silny, frazowanie popraw,
tu i zapewni•• ia mu bytu ua przy.zł~ć. Ja~o w.- ne i doskonale ułożon/) I'ękę, co jest za.
runek postawił ofiarod~wc", ab~ ~aplta..ł n.. był słngą jego nauczyciela Rozena. Bł'o nil
nzywany na bndowle l a.by dZle.l~ta Jego caęŚć. występuje z koncertami tylko czasowo dl,
przez lat t1ziesi§ć powi§k""ana ~rzez procent skladan,. ndzielana była na.~pnie Jako Btyp.atlynm w zebrania funduszów oiezbędnych do dal·
sumie 600 koron coroe,nie ubogim "udeDtom oni· szego za granic/) ksztalcenia, mogącego
....n)'teto.
Tunel ... Batlgnolle•• Słynny tonel rozwinąć tak wyj'łt.kowy tałent.
w aatignolle3, w którym wydarzył si§ jat cały
szereg najrozmait...,eh wypadków, ma być nr...•
cie og",ietlony elektryczności •. Projekt oświetlenia
B. O SSJ:NJ:.
jeot już zatwierdzony przez mi.iBtra robót publics·
nych. Guyota.
W tym mlesi'łcu i w tym roku sto Idl
••• "HeJglau Show". W Brokseli otwarto
w ubiegłą ni.dziel§ \yystA,.~ w.loeypedow... Słyu. upływa od chwili, gdy ROBaini ujl'zllł świa.
•
na gazetA eykliBt6w w Bordeaux, •V6Ioee·Sport", tło dzienne.
Było to roku 1793, dnia l.d 29 lutegJ,
nrz2dziła tam .wój namiot dla francn<Ó" .
•• Konknra cykli.N.... W Nante•. dni .. a więc takiego, który pojawia się tylko
2~ lipca r. b, odbęd~ ai§ wylleigi .... bieyklach i
tryeyklach. Dy8tan8 19,1iOll m.trów. Nagród b§dzie CO lat cztel·Y ...
Rossini był włochem, ale był takie i to
1[) pierwszej klasy (akwarel. i .t. (ranków) i 65
drngiej klasy (lOU franków). Og6łem ua. nagrody może pr1.edewszystkiem pal'lżaninem; to
tei
Paryż zamiena Mtuletnią roćznicę UI·o·
przeznaczono
fra"kó", (lIa 111() I.ureatów.
••• OfiaryIO,OHO
I nJluenzy. Epidemia iollo.nzy
w Paryżu zac'yu .. przygMoć. Miejskie biuro .ta- dzin znakomitego kompozytorll. wielce UI·O·
tystyczne naliczyło w ostatnim tygodni. 1199 wy- czyście obchodzić.
Zabl\wną jest walka, jaką staczają obe·
padkOw 'mierci. cyfrą to bardzo ni,k. w porów
nanin z ubieglemi tygodniami, ale wył.sza od śre
dni.j cyfry jmiertelnoolci w lutym ( 1 .12~). C.t~ cnie dzieuniki włoskie i paryskie ...
Wło.i mówią, że RossIni przeżył we
prz.wyżkę spowodow.ł. induellza.
.** Sar.. Bernhard .... kll.le. WieM ta Francyi bal'dzo ttrzykre cbwile, że go tam
wieI
.. spotkllło rozczarowali i wiele się go·
przy prawiła o gorączkę reporterów na ob. półkuI.ch.
Do
czego
to
w konca Sara aernhar,l się nie ry:zy wsączyło IV serce at·tyst)', - paryża
weźmie? Na staroŚĆ z&Cz~ła 8i~ uezy6 strzelać i nie, Pl,zeci wnle, utrzymują, iż twórca "Wil.ylka my'liwska n."zil" J. na koz~. któr .....pew.e posł.ży do zrobieni. jej nowej reklamy. Do- helma Tella" szczerze kocIlał swoją drug4
póki w hrabstwie Br.l on Izerzylo .pnlto.zenie lUi§· ojczyznę i że w uiej wiełe z&zn&1 dobrego.
dzy dziećllli mieszka6e6w-przeba.czano jej, bo pła·
Z okazyi zbliżającej się uroczystości
oił .. wcale wysolrie odszkodowania postrzelonym;
pomordowanych wróbli nie rachowano jej równie., .Figaro" podal między innemi następującą
ane~dotę
z życia Rossiniego:
lecz miarka cierpliwośoi przebrała się, gdy Sarze
Rzecz lłzleje się w fumoir'ze "Komedyi."
przyszł.. chętka zapolowani. wniedziw§ Obnrzeni
mi ... k.6cy z.nieśli skargę do miejscowego sędzie·
Slynuy kOlllik. PleBsi., ubla się przed
go, który skazał .rtystkę Wf&> z towarzyazem po.
Rossinim, iż nie wiA, jak do uiego mówić ...
lowani. na kilkodniow4 kozę.
.** lIIIły !łynek. NieZ\7ykłt sen.a.yę wywo· - WyrllŹenie .Momie!,,· wydaje mi się
l.ło w tych dobeh w Paryto %nlknięcie d"od.ie- zdawkowem, a num Mai/re trywiallleml
.toletniego Mellorio, syna piorw..ego jobilera pa_
- A więc - odpowia!la Rossiui - naryskiego. Miły synalek Bk. radł" nbiagłym tlgO' zyW&j mnie pan edtąd: mon pet,jt łapin!
dnin z kasy ojcow.kiej milion franków w got.wi- (mój mały zajączku!).
źni. i papi.rach wartościowych i ulotnił .i§ ..raz
Stuletnią rocznicę ul'ol1zin Rossiniego
%p....~ podstarz.łą jnż dam~ z półA .. i.,ks i jej
e6ri:ą. Plan ueieczki był dur.. ułożony i IU&4lŚ Paryż uczci koucer~em, który 8i~ odbędzie
dobrze wykon •• y-doty.h .... bewiem nioud.ło si§ u IlIlni Alboni, uajznakomitszej Interl'l'etapolicyi p.ry.kiej wpaić na ślAd zbiegów.
tot'ki dzieł mistrza, w jej pałacyku Cours·
••• Piękny dyamenL W wielkiej azliJierni
dyamentów Coetermaua w Antwerpii znajduje sil} IIl·Reioe.
w chwili obeonej oddany do 08zliro"ania il,ament.
Ałboui jest obecnie panią Zieger, ma lat
mający około 500 karatów wagi, 7 .entune"ów 64 i do tego stopnia nie ukrywa swego
dlugości i 4.75 - śr.dniey. Po oszlifowaniu będzie wieku, iż skrnpula.tnie co rok obchodzi
jeszcze ważył too kar.tów, stanowiąc drugi CO do dzie(1 swoich ul'odzin. Splewaczk .. odzna·
wieJkoaci dyament D& świecie i przewyżlz&11łC znacznie wag~ sła,vny dyament .wielkiego Mogoł.", cza się niezwykłą tU8zą i śpiewać może
Jl<>zostaj~cy obeenie ." posi..da.niu n szacha p.rskio. jedynie, siedząc ...
samowiadność 11 Władysława KułakowPetersb u r". go. Wartość rzadkie,!,o kamiellia nie d.. si, obecllie
Nieliczni szezęśli wcy, npl'oazeni na uro·
skiego. Nadto rozstrzygnięte będą dwie
Ministeryum slJraw wewnętl'znlcb pole- oznaezyć, z.18i114 bowiem będzie od przytaiotów
sprawy incydentalne: Idziego i Franciszki clio iostytucyom włdciwym stosować na. bryi anta, ujawni.jącyoh si§ dopiero po oszlifo· czystodt! Rossiniego, usł,.zą panią Alboni
śpiewającą w fotelu wielkie duo ze "Mszy".
Szafranskich na rl\zolucyę sędziego pokoju stępujące pl'zepisy o k a l' a c b d y s c y- ",~u'W"i W iołl\dkn d.lecka. Niezwykłe.
m, ~asku i Wawl'zylica Bogdańskiego ua p I i n a r n y c b n a ,I ł u ż n i k ó w n i e- go hał.s. narobił wypadek. jw si~ wydarzył nie- Następuie znakomita Krauss zaślliewa pl'Zy
rezolucyę sądn gminnego 3 okręgn pow. w Y P ł a c a I n y c II, trzymanych pod stt-a- d.wno w Montluąon we Franeyi. Ot•• żołądka akompaniamencie Hasselmansa romans Saułódzkiego.
żą·
Za wszelkie naruszenie pOI'ządku i 7-letniego Conrt.nx, przy .kompaniamo.cie okrop. la z opery "OteNo", Faure - "Modlitwę
la,
'
. pl'zapisów ustanowionych, tudzież niepo- .",il
nych bólów
i kurcz6w,
wyszedł którego! poranIm... Mojżesza", pani Conneau - dwie uieznaue
IIygrana rH. 10000"
,
pierwszej Io.erYI
Daieciak
ohorował już od lIellein miesięoy.
dobroczynnej padła na bilet, będący w po sluszenstwo wzgl~dem I'ozpor:vldzeil wla· Mlanowl.l. jad! i pił j.k smok, a mimo to chudł melodye mistrza, wreszcie pani Kinnen
siadaniu mieszkańca tutejszego p. O. G.
dzy więziennej, dlużDlcy podlegać będą: weiąż Iliezwykle!.. Przestr...o•• tym stanem bal!' rzuci aryę z "Cyrnlika",
Na zakończenie p. Baillet wypowie
"
ł
dd . I 3
ograniczeniu w pokarmie ua CZIIS do j' e- k., dawała mn z poezątkn .rodki na zwykło roba·
Ć
Wlczenla 8ygna owe o Zła u ·go tuki. Kiedy "sz.ki. te środki gospodankie nie po- wiersz Geot'ges Boyel""" "potem rozlegnie
·
.
•
.
.
.
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t
'
.
d'
d
duego
miesiąca,
pozbawieniu
pl'zechatlzek
mogały, ndała się o p_d ę do znaohorki. Ta ~rzy·
teJszej s.I'azy ogniowej oc JO mczej o uę ą
się W sobotę dnia 20 go b. m., o goclziuie z innymi aresztantami na .czas do dui 7, rządziła. chłopcn j.kiś niezwykle silny ",póJ. po się wielkie trio z "U1mit·y", śpiewane z
71/, wieczorem w sali z~brall młodzieży e, zwykłemu aresztowi w ja.snym karceresie którym wł .. nie rozegr.ła się owa niezwykla tragi. pal·tycyi Ilutograficznej Rossiniego, która
do dni 6'ciu, zamkniędu IV ciemnym kar. komedya ... Dzieciak jest joż zdrów zopełnie, a w'-, ma na margiuesie następujący ciekawy
którego mały Coarta.. karoill przez kilka lUie.I~· napis:
waugielicklej.
I d d 3
HaDła śmierć. W dziedzillcu domu p. ceres e o ni cu, zamkuięcin w ciem · cy, połknąwszy go z.p ....e niegdyś wra~ z wod.
"Dana pl'zez panią Pelisaiel'-Rossini, jaA. Kunzego w Zgierzu, znaleziono przed nym kal'ceresie n'8. chleb i wodę do dni se stndni, wąż ów zn.komity przechowyw.ny jest
kilku dniami martwe zwłoki zmarlego na- 2-cb, pozbawieniu prawa czytauill książek prze. babk§ w spirytusie. Podobno lekarze pa.rysey ko h/Jnoraryum doktorowi Fremy" ...
(1)
Mdk' K
na czas do dni 14 stn i pozbawieniu pl'a- zamierzają zbadać ten ciekawyokaz,
. k
.
I Ie mlesz anca tntej8Ze~0, Ol' I urtz.
••• ł'oiar ... teatrze. W G.ndawie, podPodltęp. Majster fabryczny. p. p. idąc wieczo- wa widywania się ze znajomymi na czas cza. przedstawienia opery, zapalił. się ba_ka,
rem nJjc~ Widzewską, ujrzał po<f latllmią męż""y- od dni 7 - miu do jednego m i esiąca. Kal'Y • z. nią kulisy. W~r6d ~.niki powstałej adolano
zn§, leżącego niero.homo w poprz.k ehodnika. My- te nie będą stosowane W wypadku choro· ugasić pożar. Tancerka Ciężko poparzona. S,eona·
'ąe, .e .potkał cllorego edowieka nachylił si§, by winnego. O każdym wyp ... dku wno zo- śeie oBób rannych.
Rzym, 15 łutego, Mellelik uie przyjął
chc,c go podnieść. W chwili jednak, gdy oj~ł nie- na będzie ści~le nmotywowana notatka do
.". Poiar zuW,"ył doucz,tnie w dniu lI-ym
ZD&Jomego za. ręk~. tenże zerwa.ł się i przewr6ciwb. m. wielką. fabrJk~ siarki Alm~6i~ w Rawennie posłów Ras Mangllazy i wydał wojuę krai·
nie 'rigre. Naczelnicy tamtejsi ol'gallizują
8Zy p. P., zaezął mn rewidow&!! kieszeni •. Kadbie· księgi karnej, która podlegać bę,lzie kou · we Wło!Zeeh.
glo kilkn ludzi, którzy oswobodzili p. P. z rąk rze- tl'oli nadzoru prokurator' kiego,
•• Plornn na morzn. Na wybr.eio por· opór.
.imi.szka.
Przez komitet stowlIl'zyszen wiejskich tuga'tskiem piorun uderzył w maszt parowca .Kon·
Rzym, 16 lutego. Msgr, Zaleski mianoKradll.te. Nocy wtorkow.j, stróż domn p Wid ' .
,. .
I
go". Dziewiętnaście osób zginęło.
'lickiego pod ur. t64 przy uliey Piotrkowskiej Z&- oszczę no.clOwycu I przemys owych, a wl&1*. Trzę81enle .. lemi. W okolicach Etny wauy delegatem kougregacyi de propaganda
(ide w Indy,..ch.
.
trzym.ł Józefa Ch., przy kt.4rym znalezioDO kilka ściwi~ \lr~ez oddział jego petersburski, by o " dni. 16 b. m. trzęsienie ziemi.
kawalków miedzi, wartollei około 2 rs., skradzioaej ogłoszonym został konkur8 1111 opracowanie
Petersbur g, 17 lutego. (Ag. płn.) Miui.·
z dziedzińca poseayi powyż8zej.
d z i e ł a o k r Ó t k o t e r m i II o Wy m d r ostel'ynm
dób
..
państwa w uzupelnieniu ogólZ ,Iziedzińc. w pos..yi p. D. przy ulicy Kon·
nych przepisów, cn do prowadzeni ... robót
TEATR i MUZYKA,
ltantynowskiej, skradziono kolonijcie z gminy No. b n y m k l' e d y c i e w I ej s k i m, o wadach
wosolna, Wale.team Kow.lskiemn, parę koni, war· jego IV Rosyi i o możności usunięcia ich
: Dziś IV teatl'ze "Victoria" "Ptasznik gÓl'l1iczych w celu zapewnienia icb bezpie·
tollei ra. 90.
przez wystudyowanie kredytu takiego, z 'l'YI·olu".
czeństwa, zatwier,lzllo specyalne przepisy
istniejącego na zachodzie; nagl'odę za lilijW sobotę ostatni występ b. Klementyny co do prowallzeuia robót w kopalniach
ł epsz e dzieło oznaczono na rs. 1,500; ter- Czosnowskiej w melodyjnej opel'etce "Ba- złota.
Łodzi.
min nadsyłania prac upłynie z dniem 8-ym ron cygatiski". Rola Saffi nałety <lo najPetersburg, 17 lutego. (Ag. pln.) Zarząd
-0lepszych 1'61 popisowych primadonny Wili'· weterynaryjuy oświadcza, że prawidłowe
listopada roku ł 894.
'Varszawa.
Według danych urzędowych ludność Ro- szawskiej. Partyę barona odśpiewa p. Ja· środki przeciwko chorobom Z&1'8Źliwym by·
dla rogatego w Hosyi europejskiej przy·
Z powodn wynikłej niedawno kwestyi co syi, oprócz Finlandyi, W roku 1889 liczyła miils ki.
<lo u ży w a n i a ty t u ł U IH a b i o IV S ki e- 114,378,520 glów. Urodziło się 5,128,841,
W tygodniu przyszlym zobaczymy noszą ciągle bal'llzo pomyślne rezultaty, je·
go przez osoby zamieszkałe w Warsza- umarło 3,594,541; tym sposobem przybyło wreszcie w teatfle "Victoria" słynną dynie tylko Kaukll.zu I kraju zauralskiego
wie na zasadzie paszportu austryackiego, w ciągn roku 1,534,300 ludzi. Największy sztukę Sudel·maooH. "Koniec Sodomy", cie- dotąd nie udało Ki~ oczyścić, z powodu cią·
nastąpi/o następuj ące wyjaśnieuie:
Pod· przyrost IUllności był w ziemi wojska doil- szącą się takiem powodzeniem za granic/), gl ego wnQszenia tam zal'azy z kraju za·
daui rnscy, posiadający tytnły: hrabiów, skiego-21.6o;., a najmlliejszy w kraju nad- a ostatnio w Wal·szawie. Będzie ona wy. kaukazkiego i Sybel'yi, gdzie ule istnieją
stawiona na benefis pony Wyrwicz, daw- pl'&wie wcale środki wetel'ynllryjno-poli·
baronów i t. t. p., otrzymane za granicą, baltyckim-5.7"fo.
mogą ich tylko w takim razie używać, o
- - -npj naszej sympatyczuej znajomej, która cyjne. Ministel'yum spraw wewnętrznych
po parl1letniej przerwie powróc lIa na sce- pmcuje obecnie nad wyszukaoiem najsku·
ile uastąpilo zatwierdzenie Uli. równi z 01'CAŁEGO ŚWIATA.
deumi zltgranicznemi. Powyższy pl'zepis
nę łódzką i znalazła liczne g,'ouo swyclt teczniejszych sposobów jaknajrychlejszego
do poddanych zagranicznych w Cesarstwie
zwolenuików w niczem dla siebie niezmie· przeprowadzenia systematycznej walki z epi·
-0i Królestwie czasowo lub DRwet dłuiej
••• Pomnik na c ześć Leona XIII stanie uionem. 'l'alent artystki dojrzał od tego zootyami w całem Ce8arstwie.
zamieszkalych oie może być stosowauym. wkrót." w koście m katedr.lnym w Pelugii. czasn, a gra jej tchnie cieplem i owym
Peter,burll, 17 lutego. (Ag. płn.) PulkoW nbiegly wtorek lIT wydział cywiluy L"on XlU byl prze1- dłuii cz.s bisku!,cm w tOIll wdziękiem IIjmllj/)ęy m, któl'y zdobył jej od- wuik artyleryi twierdzy war~xawskiej,
warszawski~go sądu okręgowego przystą mieścir. Po ruz drugi dopio1"u zUl1rz!l si O, it dawua żywą sympatyę u publiczuości tU'1 SpilIer, mianowany dowódcą artyleryi forpił do sądzenia s p r a w y pp. K a z I m i e- papletowi stawinj, pomnik za żyd., ..poprzednio tejszej.
teczllej w Benderacb; podpulkownik arty'
: Jeszcze jeduo , lziecko cudowne, Bro- leryi twierdzy Iwangrodzkiej, Fedułajew,
r z a i W ł II d Y a ł a w a K u s z I ó \V prze- bowiem wizeroncl( mozaIko'wy 1l1l1,ic2a Piu'i' IX
cIwko towarzystwu krellytowemu zifmskie- rówuie! za jcg(, tycia umiesz\,;zollo w ba~llice niś Hubermann, ma się wkrótce zaprodu- mi.nowAny dowódcą 3·go parko ruchome·
kować t Ilrzed pu~liczno§ci'ł łódzką , Kom- go tLJ'tylel'yi moździerzowej,
ma I jego orgaoom o odszkodowanie za św. Piotr•.
szym oddziale moie pomieścić się jedno- wodów dóbl' Nowosi6łki, w powiec ie IIrucześnie 12 osób, w drugim do 80.
bieszow kim, gnbel'ni hlbelskiej. Sąd, zgoŁażnia wybndowana jest dła wojska, dnie z wnioskami proknratora, nie wcholecz korzystać z niej mogą wszyscy miesz- dząc w rozbiór S!-'I'awy in mel'ito, u,ał się
kancy miasta 2 razy tygodniowo, w czwar· za niekompetentu~go do sądzenia sprawy,
tki i soboty, za opłatą w o<ldziale pierw- a temsamem powództwo oddalił. Obrol!ca
"
szym kop. 30 ,w dl'ugilO kop. 10 i za wan· pp. Kusz 16 w. wnoSI skarg.~ .'u ':ydentalną do
llę kop. 40 od osoby. Na życzenie, wyda- Izby są,loweJ warszawMklej.
wane będą książeczki abonamentowe, ZtlOddawna projektowana w Warszawie
wierające pO 25 biletów do łaźni lub wan- s z koł a b o n i pi as t n n e k niezlllllngo
.
(. .
. I
.
. 'd' d k k '
Id
ny W o( zla e pierwszym, z nstp'pstwem pl zYl zle .0 s ut .u, Jak dOlIOSI "I 1II ye,.
12 1/.% od ceny. t. j. po 25 kop. za bilet warszawski". DWie facllolVe osoby: pam
do łaźni i po 35 kop. za bilet do wanny, Kazimiera Wernerowa i ~allna Zofia DIIZ czasem, w miarę pokryci" ko ztów bu- sZy!lska wniosły już w tym w7"'l ętlzie po. b
.."
do wy i urządzenia, ceny biletów maj!! ye 11I.. llie d.. władzy naukowej z zalącr.eniem
obniżone. Jest także zaminr uczynienia ła-lszczegÓIO\yegO projektu 1)I·ogl·arnu. Du 011źni l.rzystępną dh.. pail raz w tygodniu.
działu bon przyjmowane będą dziewczęta
Zjazd 8Adziów pokoju m. Łodzi w dniu nie młodsze niż lat ł7, posiad"J'ące wy .
y
1 marca r. b, os~dzi nast~pujące 8prawy ksztlllcenie w zakresie Z·klasowych szkó ł
karne: I) przeciwko Cbasklowi Milewskie· miejsk ich. Nauka w tym oddziale ma
mu i Herszowi Moszkowiczowi oskarionym trwać 011 I·go do Z-ch lat I obejmie: duO kupno rzeczy kradzionych. 21 Dawidowi kładn e zapoznauie Si z m e tolią FI'eblowkl
.B k
k'
Ostwindowi, 3) Chenocl,towl er OIVS lemu s ą, e emelltarz, pe agogikę, hygienę i
o wykroczeuie przeciwko przepisom I'oli- dyeteLyk~ dziecięClą, 1l wl·t1dzcitl ogólntl
cyjnym, 4) Zelmallowi Frogelowi O sam,,· wiadomosci z gosllodal'stwa domowego.
.władność II Abrama Goldsztejna, 5) JÓze· Do oddzialu piastunek bętl,) przyjmowaue
fie Wo"uillk
O kradzież rzeczy u MikolaJ' a również od lat 17.stu dziewczJ' ny mOI'alue~
Treświatskiego, 6) 'reresie Piestrzyńskiej go I'l'Owallzenia i stosowni" dl> z,loluości
O wykroczenie przeciwko pl'zepisom budo- mają ~i~ pmktyc7.uie i teoretycznie obwIanym, 7) Gerszonowi Rotapelowi iAbra· zuajmiać z 'pl'zysziemi obowiąl.kami doOtowi Szsjngolcowi O samowiadność U I ty zorczy!1 malyt:il dzieci od 6 ciu do 18-stu
Rotapel, 8) JózefOWI Kaftan o oszustwo, miesięcy . Prujektowana oplata lIie ma 11I'ze9) Ickowi ?Uajerowi Epsztajllowi o otwo- nosić w oddziale llOu 5-ciu, tl. piastnn.k 3
rzenie bez pozwolenia zakładu fełczel'skie- I·S. mie ięcznie.
IV ci-gu
ostatnich kilku tygodoi J'ak
g O, 10) Józefowi Winnickiemu o otworze"2
nie bez pozwolenia zakładu felczerskiego, donosi • ({nryer warszawski", w y e 10 i·
11) Franciszkowi i Stanislawowi SłomczY(I' g I' o wał y t I' Z Y r o d z i n y ż y d o w.
skim o przywłaszczenie psa, 12) Adamowi s k i e do A I' g e u t y. Są to: J:r0rs7. Bł'aulI
':'V
Lebeltowi O wykroczenie przeciwko prze- z Ok uuiewa (5 osób), Berek Radomski
pisom akcyzowym, 13) Karoliuie Schmiedke z gmiuy MlocillY (3 osoby) i Szmul Wan·
O potwarz, 14) Ernestowi Rejchpltowi o ter (ti osób) z Nowego Dworu. Wychozobelżenie Mat'yanlly Nowackiej, 15) Jauo· dząc)' otrzymRIi fundusze od pelnolUocuika
' H
d
wi i Zofii małżonkom Szyndlel' i Karo li ule
irs7.& i u ... Ii się do Lubeki, gclzie mieli
Endlei' O zobelżenie Krystyana Wolken- s ię polączyć z innymi emigrantami.
szta.jn.a, 16) Katal'zynie Podnlesiósk.iej O
Lublin.
Kt
F It b
17) Micha
po b~cl.e , a arzyuy. a el~ erg,.
. Przed kilkoma dniami, z inicyatywy nałOWI . 1 N.e~oml:cellle Z~olow ~k~lU. o. udzla! clelników pOW. hl'ubieszowskiego I tOlUaW kla~zlezy, ,.8) GustawoWI Z8~felt o za
8zowskiego, z"'l'ządzOIlO w I..sach dom. LikłóceDle .spoko~u,.19) G. usta.wowl.Ruksa O powiec oblaw. II .. wilki, któl'e z za Bug"
b Iż
L
C I
k O 20)
y
~
zo e ~UI~
a~zol a . lec I~nows .Ie~ "
. przy~zły tam za żerem i rozzucbwaliły sip,
~ZY~OIO.WI B.alllchowl,. Juh~szo\~1 l. O.k~ do tego stoJlnia, że, podchodząc ]lotl
10WI Kmdle.lom o ~allleczyszcza.U1e .1 ~eczkl, strzechy wlo§cialiskie, porywaly prosięta
21) A.ugustow. I W.II.dem. an O kł adzlez, 2~) i l. II. MySliwycb zebmło sie, około 180.
F
k
K
k k o en e
ran~lsz OWI ~CIllS lemu O wy l' CZ I Mimo to, zabito tylko 3 dziki, 5 sam i kilprzecIwko przepł.~om &Jccyzow~m: 23) Iglla· kanRście zajęcy, lecz ani jednego wilk ... ,
c~ml1 Ta.b?1 owsklem' O .Spotw~lZellle S~. wszystkie bowiem, 11I'zerlwcześuie wystl'a.
Jlls.lawsklel, 24.). FI·~UC1S.~kowl Czołczy~. szone, ogl'omuem stadem Ilierzchly w S.k
b
Mk ł
P d tawczyn
~
8 !emu o" po ICle
I. O aJa. O s.
. - siednie lasy.
sklego, 20) BorySOWI Szlajmowlczowl o

.4.

a

T E l E G R A MY.

Z poza

=

Z

17 lu~go. (Ag. póło.) .•.No-I itd.; 6'J..I!Jty zuta""e ,!,iasta Kalia... - - .""7
WOJe wremla dOIlOSI z wlarygodoego zró- *,d, tUipł~L_mlluta .Lud.,blin:, -:-.- iąd, takie.z
6
.
d'
mlUta długie
"""" -_. I&8tawne
WIdla ze sę zla H'] e d czy d o spra w szczegól - le6slde
_ Złitd· " 5"lliItytaki·
kr6tki
nej' wagi, Dobużyński, rezultaty śledztwa _ _ _ itd. rlyakonto: ,;'.rlill
, :,.Iyu 3 ' •
cO do sPI'awy Pucllel·ta i działaloości człon- r .... yl 3'/.. Wlede6 5',,, Pet.r.b,;~g 6'1.. W&;:
Iców zal'ządll miejskiego zakomun ikował UlU k!'pono.. potfłC8ni... 5'!..: Ii ••y SĄ.tawa.
'k - . t P
b
dl
d ....... k'.72.6. ".,••. I • U 1194 f",.l.i 139.9 1;Dac~e I ~J OWI ml8S a
etel's Uł'ga
a po . lity Jlk ..i.l.",;o. 802. pożyczKa pr.wi .... l ił.O
d1l01l1 Icll pod decyzYę stułecznego zal'ządu I I 203.2.
•
P.t.rlbarg, l7lntego. lVeklłle II. r.ou.lyn 101.35,
do spraw miejskiclI. Puchel-ta uwolniouo
~ !,od aresztu za knucyą 10,000 I"S. Eks- II polyolk. "3<hod~ja lOZ'ł•• lir l'O~y .. k. ".obopertyza mąki tl'wa jeszcze dalej.
,lnl.l03.00, ('1,'1, hoty ~a....... n. kre,lyt. .i.,u«;.
Petersburg 17.go lutego (Ag póln) 151.76: .kcye b.ukn 'Dłk!",o dl. ".nlllu z."r."io.-.

3'

W

.
dnIU

'.
WCZorajszym

. . . .zycie'.'1 545.00.
D8't0 t63.00, peter14bnrlklego h8.lIkn ily'4Rml u .... e~o
zakonczył
bankn Dli~lby ..rodo".t<. ł51.0J " .... ,~w-

GI'zegorz syn Piotra Elisiejew, s~ef zuaDej firmy.
•
Moskwa, lT lutego.
(Ag. póło.)_ 8obbl"
kl'
4
t
b
skl·y.eya
ou -pr?Ce.D.owe O Ig~cye
O el
Dlosklewsko-kaz8uskleJ odbyła Się IlOmyślnie, Pożyczka jest pokrytlL kilkakrotoie,
Wiedeń , 17 łULego. (Ag. póln.). Dzisiaj,
,. I
.
",' . k'
..•
fi
<
przy u)"

LUtal Wę.,Ił"IS I 1~"11.1~ ...e!·
lUlUSł,W
Się z pl'~ed-

Wekerle, c.lefil pon'WlUlenlll
litawskim mini.tl·em finansów
boru nowego III'ezesll ~aokll
. . k'
. d l'
I
.
węgIel s

łl ~I.yc

lego . I

styą regulłtcYI
WIedeń, 17

I nal a

.kiego b.uku dy.ko"to".I(. -.-.
•
11-go lutego W."kJ;oty ru,ki. ur.,.:
2.11.26, n. do.t&w~ 20000 .....1. lIa w'''.''''ę
- .-. .& Petersburg kro 199.75 . Il& f'.t ... bllr~
dl. 19l1.90. na LundYlI krr,t. tO.40 . II. l,olll\yn ,II.
2<451, •• Wi.,I.ń 17'l.5O. klll'O", roi". ~U 75'
5'" li.t, ~...
03.21>. łOI , li8ly Iik~;. I ~eYI"~
60.40. po.ycska rn.k. ł'l, ' IH~" r. 9"2.10. 1'1, '
1881 r. - .-. 6'1. rentl\złotl\ 103.40.0" . r.
lij, \

B.,II..

t&"".

,t..
63.60. lU eull

r.1OO.30, poiy t~zkll "tłehoclllill. II olll .

Iyl 63 60, 5"/, 118ty z..... ,.". ""ki. 10<).80. :;''/. J'u
co do wy- ly.ok. pr.ru,o"a o 186\ rok" - .- . kAŻ • IK';;
austryacko . r. 140.10, akcye Ilrog' tol. ....... ,..k.-~ ; •. I..... ki.j
d
d k
- . -, akoy. kredy to ....'''try ••,ki. 16375 .• kcy'
ua

we-

WtLlllty.

wluIII"f!:Ikjego bauku bl\ lI!l:uwł'li{1I _ ._ , lly~ItOllr.o.
"ego - . - , dJKknuto lIieIQie " kl~;,('u h l~lIkll płł,i\:oItl't

łutego . (Ag. półn,). Rząd 3'1.lory ... t". 1'1. 'I.·
na I\zisiejszem p".• ieJ~eniu rady
Londyn. H-go Intego I'oky .. k~ '>I ,k • • I~~,I r.
Jlaństwlt żądlInie kredytu 360,000 złr. n.. li .ruioyi 93 ~'t"/. ,(0".,,1. ""I(i"-,.o1<i. 95.1';.
zakup żywno ści i zb oża db, ludności, ciel'Waruawa, 17-go Intego TĄr. na vl.e" lV,tko••wniósł

piącei niedo!ilŁalek.

I) K .•
.. (A
l u t eoo.
.
g. Ił n...
omls.)i
Ber II o, 17
szkolna sejmu III'nsklego 11I· l.yJęla lu·tykul
14-ty projektn rządowego, ,lotyczący org'\ lIizacyi szkól prywatnych i zastrzegaj,cy,
aby Pl'Z" tworzeniu szkól łudowych ~I'ane
,J
• •
byly pod szczególną ulvagę mleJ~cowe stosuoki wyznaniowe. P"zyjmllje się za zas&dę, Iż dzieci, n&leżące do wyznali przez
pallstwo uznanycb, winny odbierać naukę
od nauczycieli tegożsamego wyznania.

Ostatnie

3

DZIENNIK ŁODZKI.

No 39

~terabU~g~

wiadomości

handlowe.

Waru.wa, 17-go lutego Wek; l"" kr"t. t"lrm. Ort.:
B.rli" (~ d.) 49.72'1... .76, 80, łI5, 87'1.. 92'1. kup.;
I.ondyn (3 m.) - - - klip.; Pary t ( " ) d.) 40.61'1.
kup.; W,.,I.ó (8 d.) 8i\.95. 86.05,86.\0 knp.; ł'f. Ii"y likwidacyjne Królestwa Pvlokiego dat. 98.10
itd ; takiet wole 97.70 ••d.; 5'1, ruska potycd:a
..",hodnia II-ej .milyi 102 75 iłd., m-ej emi.yi
103.00 itd.; 6'1. obligi banku szlach. -.- kup.;
50!, mska pożyc.ta pr.mio..a. l86~ roku l-ej ...
lDl8yj -.- żąd; taku I lll66 roku U..,j emisyi
_ ._ żtd.; 6~ f. polyczka "8W'łloglrzUA aeryi 1I1-ej
95.15 iąd.; 6°/. li8ty zastawne liemlkie l-ej leryi
dul. lIrHO itd.; taki.ż małe - . - iąd., tald"
U-.j s••yi duie - .- 'łd., lII"'j seryl małe 1UI.76
.,d., V~ej 8eryi - . - żą.d.j 5''1,. listy zutawne mia..ta Warala"y I-ej sery. 102.25 ttd., U-.j •• ryi
1112.25 itd., m..,j s.ryi 101.76 żąd., IV-.j .eryi
100.'5 tą't.; V-.j s.ryi 100.76, żąd, 100.45, 50 kup.;
5'/q obligi Ealta Warszawy 01lŻ. - . - żtd.; taki ••
mare - .- 4d; 5'1. listy .astawne miasta Łodzi
l-ej s.ryi 99.75 .,d., 99.60 kup .• n..,j seryi - .iąd., ID-.j .eryi 99.00 .ąd., IV..,j seryj - . -

o
Teatr

skleKo .. P •• PlIII~& 810. ord. - , p oił ' .. i tIOh,"~ - b,.ł. 830-8ła "yb...... 845-865
' yto
"yboro,,~ ____ , Iłroduie _ -720 ",~ , lIi'\T" _
-- -,j~< ..uleń 2 '4-n r4~1. - - - ""i .., 286-

-,

315, grl k• . - - .r"pik I"nj - . s;,uo", - , "·I,·k ,al" '''". - - - . "r ~," 1",lny - - ,enkro .. , - - - . (....1. - - - 'u kone r ,
kanI. Jaglaul. - - - . nl'lI '""flIt"'''''''''' - ,
lulalIT - - -." pn,l. kartolle - - - >a koraec.
'
Do"i•• io"o p..euiey 000, .y'" 60 j~o,,"i .u i.
-, o".a 100. !Croch u pul"eg •• - kurey.
Waruawa, 11-go latego. Oko .. i"'- aurt.•kli.l.
z. wiadro 100": 11.19' brutto z potrąc . 2 'I.. 10.n
netto be. potr~"-; •• 7~': ~ .08 brutto z potr. 2°' •
861 netto bez potrą.c. Szynki ZA. wia1lro t l}r': 11.27'
brutto z pou,e. "J}/o, lUIG

7b': 8.79 brat.. z

kwiecień.lDlij

sprzedawcy, n& az.erwiec lipiec 3"/" sprzedawcy,
1. & lipiec sierpień 311/ n sprzedawcy, na sierpień
wr~e ien 48.. nabywcy, na. wrzesień patdziernik
i'l.. sprzedawcy.

(der Vogelblindlel·).

Paj~ezuie.

Dnia 5 m.rca r. b.. w o.adzi. gminy Ź.rki _
na sprzedaż domu, 04 omy 170 n.
Dnia 5 kwietnia r. b.• w sądzie zjazdowym w Częstochowie -Da. sprzedaż nierochomołc i w łJrzeźniey
pod )fi H5, od snmy 1,000 ro.
Dnia 8 kwietnia r. b., w otdzie .jazdowym w Cz~stocho'v1a nI\. sp rz edaż nierucbomo'ei w m. Cz~to.
I ehowie: II przy nliey św. Roch. (w Cz~3tocbó ..ce)
pod'" 639, od .umy l,llUO rs~ ~) przy ulicy Warszawski.j pod)i)i \"2 i 597, od snmy 6,'100 n .:
3) przy uliey tllV. Barbary pod No dawuiej 703, dzitl
761 (hypotecznyU1 alt), od oomy ijO» ri.: 4) przy
ulicy Nowej IT.atralnej) pod JW aawlliej 81, dzitl
7a (hypotecznym (33), od sumy 9.000 r9.: 6) pr.y
Starym-Rynkn i Se.. toflkiej czyli Mostow.j olicy
pod )fi 90 (dawniej 16), hypoteezuym 266. od samy
4,000 rs.
.Dnia 12 k\"ietllia r. b.• w st}(lzie okr~~owym w
PlOtrkowie:-l) na

sprzedaż

TE:LEbRAMY
Giełd!!

RES'l'

kowe.

(J liA CY A

ZIelni z bu·

01\

Londyn

I L.

Zl~

_ .

49.72'.

-.-

• .

85.95

Z. papiery padatwowe
Li8ty likwilh1.l'yjne Kr. PI'I. drab
97.70
Ruska poży czka. .:łeho luia. . . 103.ł°J.. ,Poi;. wo\'(n. r. IMSI
• 95.\5
Znl:łt. zi~lłI. ~eryi

"

'I

,.

f A

n.

1 02.~11

111 A B. 101.75
10226
99.75
V.

Liiity ZR.St. lU . " ",r.·u:.. /Sijr. 1.
LiłJty

"

zast.

,I

Ul. łiOJlzi

4995

~O. (O

Wiel1eil 1.1\. IW tł.
.
ŻlJoda.uo z kllilcJm ~ietJy

UstY

"

Se ryi l

Bauklloty rnak ie z:\ra.z
• •
..
"
n
ua clol'łt.u.wę

Dyskonto prywntne . . . .

9170
lC325
9515
1'>2 40
10175
10225
9975

dwa pokoje

j kn(~hni"

bliskości

sklepu 8. Gliliskiego,
PiotJ'kowska Nr. 27.
Wiadomość w tymże sklepie.
OB'1>fIBJIEHIE.

dziewcZłt

z lIlarło 4, w t-j

kotiiet a,

1,

dorolJlycb

2

t

tej

Słarozakoaai. Dz.ieei do lat.l&-tu zmarło 4, w

liczbi. chłopców

4, dzi.wcząt

-

dorosly<b 3,

I Moszek
w tej liczbie mężczyzn a, kobiet mianowicie:
SzĄjufeld, lat 69, Jekie.. Grosman, lat 72,
&

Szmul R... iń,ki, lat 73.

----"'_-_
,...-"'_...",,.....,...,.,.,,..."".,,...,.....--.,....-55
LISTA PRZYJEZDNYCH.

Grand Hotel . G Bi.let z Mo.kwy. S. Samet I
Od.sl, H. Kot z Kalisza, H. Ro.enotraUB ,WrocłaWia. J&llkiewiez i PHisch z. \V.ruawy, Beithilei z Piotrko ....
Hol.I lIanlo.II'.I. Rabinowicz z Moskwy, GOlcb
• HYlfit.~uchin z Grodn.. Fischer. Torunia, Ha·
zem z .K.IJowa
• Hotel PalIki. Ro.abe, Rothberg i Kllflter z Warazawy, EliJllo.ll z Orszy, Matusiewicr.

Arndtowa z. Zd.Woli, Elhnow.ki
wadzki • Ł~k.

I

Ii

Nowo801oy,
Łasku,

Za-

~

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW

do Kola..ek

655839

" Skierniewic .
" \VUiJ&&WI
" Alet8aodrowR.

806

201.25
200.50

20\.20\.-

1'1.0/,

.1'10'1,

N

lU
I

o;;

SosnOWtA

tt

Tomu&OwlL •

952
2 35
260
10 15
2 Ol

ł,Bun&

230
4 36
H~

7OHOU
829
tO 20

9-

35

Piotrko""

tt

a 53 10 30

91:;

ł2 42

H:;
Ufł

91:;

tłl

H8

6-

" Iwugr. l l ....
"D ..bro",( n.b.

958
10:1

821
1038

łI Petersbarga.
" H08kwy
~

10 SS

\Vieduitt.

3:l0 7 52
525
9 19
6 13

" Kra.koW'a
l o \Vrocla.\Tia.
n Berliua

03

~33

7 50
10 16
5 35

UWAG!. Cyfry oouo.e,on. grub"Jw drukiem
",raiaj ł czas od godliny 6-ej wi ••lorem do godsiny S-ej n.no.

A.

l

Teatr VICTO RI A.
We wtorek, d. 23 lutego
dany będzie

MIESZKANIE

.cllł~pc6,v.

te; liczbie m~zczy~n \,
l, & mianowicie!
Jó.ef.• Duezkowsu, lat 51. Fryderyk Rozen, I. 32_
w

" GraJliey

Giełda Berlińska.

365-1-1

Iicr;bi.8

tt

H
Ul

kop. 25.

STATYSTYKA LUOHOSCI.

prsycbodlł

Ja PliLry" im f'UI fr . .
liR.

OZłENNA

ZearU ot dniu 1.7 Intego:
Katolloy: Dzieci ,lo I~, Ul-ta

Zdoia 171Zd"i.18

Z. weksi. krótkotermlnow.
na Berlin Z~ IIJO lUf. • • •

Łódzkich.

Z usz&uo",niem
:I. Bereudt.

-łO'/.

GIEŁOOWE.

Warszawska.

1~~N~iU~i~ej~o.~em~m~om~~zt~\.~z~CZ~y~t;.;a~w;i;.d;,o~- f~~p~o~s~z:n~k:OJ~'e~s~ię~Z~A~R~A~Z~~~

komiczna w 3-ch
mil! Szan01Vllł Publiczność, ił z d. 1
słowa Westa i Helda,
(13) stycznia r. b moja
rola Z)lller. Przęk:ład C. uallleleW-11
A
skiego. (irana 150 razy
prlllftiealan, 1081al. na l-ue pięlro
niu w teatrze "Ali der
w dotychcza. zajmow&nym domu przy
ul. Piotrko"ski.J ,- 280, dom W-go
Restauracya wydaje eodzien'niadani .. i obiady. Zaś w
i czwartki Oakl garnuszOpera

działO w

ZI\I,łAeOno

Koncert na lodzie
W~gcie

11

dynkami, lub b.z takowycb, "m.jątku Kłopoezyn
w pow. raw.kim: 2) na "Prz.d •• mahtku Wrza.k
w pow. brzezińskim, od somy 8,0 10 n.; 3) Da sprze·
daż połowy kolonU Żubardź IV powiecie łódzki ... od
8umy haU rs.; 4) na sprzedaż ez~~i uieruchomo'ci
w m. Łod.i przy Dlicy Długiej pod li 839, od somy 600 rB.

o s z

Ł

- 86'1.

L I C Y T A C Y E.
Dnia 29 lote~o r. b., n& komor•• w Sosnowcuna opn.daż s ·onfiskolV.nl eb tow.rów, od sumy
3,~5. rs
b
l .
.
P'
S
na. :.i~tui:!hi:r:~wę do:b:l~:ek~;nl6i:!:::~o;

netto bez potr.

ua marzec kwiecieil SU/ił. sprzeuawcy, :~
3 11/" sprzedawcy, n~ ma.j ozerwiec 3$$/"

een&,

nieun:.

-50-

...,.,,,,!!!!!..............,,,,_.....__

W PI4TEK, dnia 19 lutego 1892 roku
n leczorem od gods. 7'1,

zniżone

tyrolu

beT. potrąe., u.

8.u~'

20800.
Mavn, 11 lutego. KaWĄ 2'01,.1 averal(Ą Sł\lIl0a
ua. marzec 89.0 J, Ul. maj 86 2..i, UM. wrzei. 8l.50.
Spokojnie.
Lo.dyn. 16 lutego. Cnkier .law. 9il proc. !6'I,
spokojni •. Cuki.r bnr&ko\Vy lł'l, spokojme.
Liverpool, lG.go lutego. Ba.wełna.. ::łprK.\9'Oz,llllule
k06e11 .... Ohrót 10.(1()<) h.l. z tel(o ua sj.ek"lacn i
..y .. óo 2000 b.1. Spokojnie. illiddling arueryknósk.:
na luty - - - -, na luty morzec 3"1

\V piątek, d. 18 lutego 1892

Pta~zni[ Z

netto

Towarzystwo Cyklistów

VICTORl.\.•

Ceny . miejsc

2"/0,

SerII Ił, 17 lutego. ł'oC%<1lł lrtł4. 2ó4, - 220 111\ luty
-.-, na kwiee. W&j 201.25, nit ez.erw. lip. 207.25.
?;ytfł 205 - 214, II .. luty '-._. ut\ czerw. lipie e

G

Łódzki.

I)otr~c.

IKo".

Hlw-York,l6-go lutego K.,,~ Rio ]i 1 WI•.
MONETY i BANKNOTY
!lo 7 Inw ."Ii"ar, "a m,.."" 13 I II. na maj
Not. ""'ld.
1267
.
lluki ui elUieekie
N.w-York . hl-go lutego 1I .... t" ... 1'1" w ~. 0,- An.str,l.eltie bankuflŁy
Fr•• ki
1_.".n",i"'"6,..·;,:/,~....._ .....
Kopon1 eelne
l6t'l.
"

• Zdolny majster tkacki,

892 r.

jedyny koncert

znaj~cy dobrze ~ranżę bukskinowIł
zllajdzie IIJltychmiastowe zajęcie
IV jednej z pierwszorzędnych fabryk
moskiewskich. Tylko z dobremi
świadectwami, oftrty składać należy pod adresem F. Weber 4 c.o.
IV
oskwie.
285-3

krelewsko. - ,pruskiej
A-p~jm~j.;-.omó"ie.
k'nadwor- PIANISTKma na we.el.,
neJ splewacz l
bale l wIeczory t.Dcoj~ce. Uli-

GOrQtof\ 6~ :J;J:·~t=~~Pi~r!l::u;i~::;~a
Etollrl·
Ul
~ Il ~
ia~iuąl pa zport
przy współndziaIem pana

S. Lieblinga,

wydany

w gmioy

łęczycki ego,

D&lików, powiatu
na imię Bronisława.

Kaczmarek.
Łaskawy znalazca raczy złożyć
.yreł.tora nowego kODSef\V~tor)1l. takowy w magist racie. tutejszym.
muzyezoego IV BerIIDle.
350 - l
~ Bilety nabywać możoa w księZaO'iuąl
garui pana R. 8ehatl\e.
M
t..
351-4 wydany z gmlOle MikołaJÓW, pow.
_
brzezińskim, na imię Emilii Wudel.
.
Łaskawy znalazca raczy złożyć
O~e Jeune P~~'so~ne, pos~M~nt s.on takowy w magistracie.
3!l3
Ul evet supelleUl de l Umverslte
OB'1>fłBJIEHIE
'
de France, •
CYAe6RIoIIi IIpBCTu'L ITeTpolloBCRaro OKpyltRlU'O CYJla <1>. C. P06aBciene.s
' KOBCKill lEBTen.crBylOlI\il B"Io r ••1IoAaK nOA"Io N. 12 00 SaB8ASKolł 1:1.
D lU
al
Ha OCHoll3Jlill 1030 CT. YOT. rp. ey.ll.
~.poo.r leo adr ...es II. la Redaetion ponr 06-'&1I.I86'l'"lo, 'IT\J 13l1leBpa.u 1892 r.
.u-lIe LL.
290-3 U1. 10 UCOB.. ""'P' Oy·eTJo upoa'Be-

as
-t-P . zp.or ,

<1>eBpaJI8
r. C'L lO qat. yTpa B'L rop
1~~~~~~~~~~~~~~oIl;~;~~:1ł
IIeTpoKoBcKoH yJlllIIt B"
- _____________ 1
N. 282, 6YJleTb npoJla
luqmecTBo, UpB~
Bouolly Te.meJIóroolly
BB'L J1aBOąaRro YCTpoll
BUD8, npUBUKOB'b B MaKapOOI\tHeBB~e AD TOprOB'L nn
nego an.linowego
py6. - ROD.
sIakuje niezależn;g.o .taDo."sk~.
CYAcCiHloI1t IIpBcT3n"lo OC~·pOBCKii!.
tllOUy w nojlep ... 6..
rel,oll.en-llA,w""o
357
dacye. lo •• ka"e oforty
_ _ _ _ _ __ .:....______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
oyl.ćniniejszego
pod lit.rami
B O.
T;;;;':'-";';;;';';;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';:';;;~~~~~~:';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~'
eyi
pi8D1';'
I
AeBa uy6.lH'lBaa npoA... A·. .·Haro IllIJmeeTB8, UpBBIU.le.aJqarO
aeCllCTOa'reulloxy .1II>A080KY MIDI ••
ZGUBIONO
my Ba.10A8maroea u.. rop. .iIOA3B
kartę
uo BY.lIo'ł••csoJi fU ~t. at. ..od
Z KLASZTORU l'ECAlIP WE FRANCY!
N.
834,a at. llB..1pTMp~ B eaOpan
~daD~ z ma.gistratu m. Łodzi,
WYIIOIItIY, WZIlACNIAJt\CY, WZBUDZAJt\CY .TRAWIENIE l APETYT.
HłOCBma
COCT08IQUO .... Kpioon
Imię Maryanoy Woźniak.
NAJL'PSZY ZE WSZYSTKICH LIKIERÓW.
H ..pyraI"Io sauaco."Io ynOTpe6ueŁaskawy znalazca raczy
lUlI'Io
oKpacu npa•• JI routakową W I utejszym magistracie.
Pll, A8yI" .1UWllAeii, 2 1 .. APOAlo,
362sonHTa, B03a II lleóeu 01l1lBeBlla·
ZGUBIONO
ro AU TOprou.. B"Io 374- pyli. 66 L
npoA •• a 0YAen. UpoIllIlOA.Uca
kartę
B"Io apaCB.lIoBOII"lo IUlIIOA1I ... ropoA"
~~daną z ~ntejszego magistratu
.10"811 UO By.u.UHClol Y"'~" DOA"
SPRZEDAtV w ltaidim mitlśei6 we wszystkich
Imię Frauclszka (lznaJiskiego.
~. 834.
lepszych
"-dJach
deJikates6w,
win
i
liJ:ierdw.
Laskawy zR:llazca raczy zlclżyćl~~~~:w:,~~~j
rop • .lo..... l1le.pa.ll 1892 r.
takową w magistraele tutejszym.
Ae(illlll llpBC'ftlllo Po6eJIoneaiI.

onnc des leQons de Llrteratore

e' t'
'
l·
ure sur Dorce ue.
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pobyt'u ,

•

IUilWU 1 IAMlllijlłil:Jlnl,ilai1Mm
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pobytu,
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DZIE~'NrK ŁÓDZKI.

4

RACHUNEK
zalożonelO

... 1838 oku

St.-Petersburskiego Towarzystwa Ubezpieczeń od Ognia i na Życie
od 1 (13) stycznia 1891 do 1 (13) stycznia 1892 roku.
RUBLE i KOPIEJKI

nOCHóD:
a)

Dział

ogalowy:

Rezerwa premjj z roku 1890 .
Pobrana premja w roku 1891 .

b)

299,68378
1,3&1,545 ~ 1,684.229 72

Dział życiowy:

Rezel'wa premji z roku 1890 .
3,109,47686
Pobraua premja w roku 1891:
od ubezpieczelI pośmiertnych.
.
r. 434,677 k. 76
z udziale m w zyskach
r. 27,409 k. 06
posagowych.
I'. 215,336 k. 61
"
"
"
"
dochodów i rent
.
r. 22,531 k. 07
" reasekuracyi wkladów asocjacyjnych r. 12,026 k. 3<!
711,98082
Proceutyod zarezerwowanej oraz w ciągu roku wpłaconej premji
228,!173 ~ 4,050,431 06

r)

pożyczek

Procenty od

na zaRtaw 'Papierów wal'togcio-

wych, polis etc
~OIlO

d)

Docbody z

e)

NłepodJIlesloua

287,5079o!
29,831~

Towarzystwa.

dywldeuda, na zasal1zi8 § 33 ustawy na
'rowarzy.~ twa zRliczona

kOI'zyść

]---ruJBLE i KOPIEJKI _

B OZ CHÓD:

317,39911
G-l-

- - - - 0,052, 12-l49

a) Dział ogalowy:
.
. r. 608,015 k. 37
Premja reasekurucyjna
,
Plany sprawdzania ryzyk . r. 15,748 k, 32
Prowizya
.
.
. . r. 93,763 Je. 68
Pensya, koszta rozjazdów, najem lokali oraz inne wydatki
w biurze centraloem i u
ajentów
. I'. 131,960 k. 35 r. 241,472 k. 35
Pogorzele.
.
.
. r. 909,581:1 k. 37
Po potrąceniu udziału 'l'OWIlrzystw reasekuracyjuych r. 354,011 k. 55 r. 55&,574 k. 82
Ręzerwa premji .
r. ~10,612 k. ~3
b) Dział życiowy:
Premja reasekuracyj na
.
.
18,377 k. 34
r.
Wypłacono kapitałów po,jmiertnych za(j~ poIi~ami ' .
.
.
.
.
.
. r. 26:;,200 k.Wypłacono wkładów asocjacyjnych rease4,200 k. kurowanych
.
.
.
.
r.
Wypłacono kapitałów posagowych
1'.
11,000 k. tytuł~Dl zwrotu premji I,odług
"
r,
1,671 k.29
'rab. XXII
.
.
9,859 k. 17
Wypłacuno dochodów i reut
1'.
45,·1'7f, k. 27
7.apłacollo za wykup polis.
.
.
. I'.
Peusye urzędników, gwiadectwtL lek:u'skie
oraz inne wydatki .
r.
G7,82: k. 08
r,2,304 k. 06
Prowizya.
.
.
.
.
.
r.
Fundusz dywideJlllowy IUa ubezpieczon ił
z udziałem w zy~k ach
I'.
S,40!! k, 63
Rezerwa premii .
r. 3,458,675 k. 91
r) GratyOkaeya 111.. dyrektorólY w6dlug § 26 ustawy
,I) Podalek 3% u,1 doch",I,)1I'

Zy, "
z tego I.olr .ea się:
r\a rachunek t1ywillendy za rok 11191
.
.
.
.
.
..
kapitału zasobowego na nieprzewidziane wylialki
" kasę 7.apomngi i oszczp,dno.!ci dla urz'}dników .
NA

•

K

"

"

"

"

BILANS
I (13) stycznlR
roku.

dzień

-

PJ'ocenty po Ilziejl 1 (13) stycznia. 1892 roku
RaehOJlek papierów wartościowych:
, 4,000 w 3%-wej pożyczce roskiej

372,82915

- - - - -- -1

B"knza,Sollzt>zeW8kl

189~

'ł,

Zau'ldująey<

•

t

T. MarynowIlki.

r

RUBLE i KOPIEJKI.

.
.
. _.
.
St. Petersburskim Międzyna\,(lIlowym
Handlowym w Warszl\.wie

:160,000 6,18806
G,641 48

'r. Stomma_

w Warszawie, Zielony Plac Nr. 13.

po
PozostałośĆ w golowiźnie
KacIluDek ble1.ący:
NaJeż noM w Banku Palistwa

3,937,99375
13,67275
,95368 5,679,294 ~5
---372.82954

L. Kreaer8.

Jeneralna Ajentnra na Królestwo Polskie

Ra.chooek kas)' :

1,715,67477

Dyrek,or",,;.: A. Gernlr0511,

ORYGINALE PODPISANO :
Buebalter: I'l Bellaje....

Ka'Y"f : M. Berendeoo.

:

".

-

1,16244
144,69435
36,017 181,87379
~36

RUBLE i KOPIEJKI

116,31932 Racllunek kapitału zakładQwego :
12,000 akey i po r. 200
Rachuaek ~apl(alo zasobowego:
Pozostalość po dziejl l (l3) stycznia 1892 roku
Ra.chuDek kapltalu zasobowego na Ileprzewidziane W)'dltkl:
Pozostało~ć 1'0 dzień 1 (13) stycznia 1891 roku
Ofial'owano na rzecz głodem dotkniętych gubernij
188,9\1015

-

2,400,000
100,000 -

457,88554
3,000 454,88554

461,073 6(
Odłożono z dochodów w roku 1891
~06
lIaekanek prerujl zasobowej:
310,61223
W dziale ubezpieczeń. ogniowych
600300 w biletach I i li emisyi pożyczki welYnętrzu~j
R
3.458.6759
"
Ol
życiowych .
.
.
.
.
.
200"
100 " liście zastawnym Banku Szlacheckiego.
llaebuuek
tnnduszu
dywldeodowego
dla.
ubezpieezooycb
z
udzia679,000" 679,000" obligacyach II emisyi lloi,yczki wschodniej
łem w zyskacb :
200,000" 200,000"
"lII"
"
"
5,8159i
Pozostałość po dziejl 1 (13) stycznia 1892 roku
" 356,700" list. zastaw. St.-Petersbursko-Tolskiego Banku
KICbune.k kapilaru sasoboll'ego na pokrrclt slra! iycioll'yth :
349,566Ziemskiego.
.
,
.
Pozostałość po dzień l (13) stycznia 1892 )'oku .
..
28,6145
"
Niżno - Nowogrodzko - Samarskie640,900.. "
RachDBek \lroeenlów:
628,082gO,Bauku Ziemskiego
20,22183
Procenty do I,rzeniesienia na rok 1892
,,1 ,148,000""
"
Chersońskiego Bankn Ziemskiego. 1,125,040Rachunek grup asocjacyjaych:
5W,660,.
Poltawskiego"
".
" 517,000""
l'
_
Pozostalość
po
dzień
1
(13)
stycznia
1892
roku.
2,983,177
Oi
675,220" 689,000""
"
Tow.Kred.Ziems. na Król. Polskie.
lIachonek lIiepodoleslonyeh udzialó" asocjacyJnych:
982,940"
Wileńskiego Bankn Ziemskiego
" 1,003,000""
Grupy z rok n 1890
,
j,~30 20
642292" 655,400""
lO
Charkowskiego..
"
27,522 46
..
n
1891.
,.
40:96428,652166
"
41,800""
"
Moski.wskiego"
"
Rachunek zaa.tków D& obezpieczenia życiowe:
25,480 "
26,000""
lO
Kijewskiego..
"
.
Zadatki osób życzących się obezpieczyć
28301
176,400"
Besarabsko-Tauryskiego B. 7.iemsk
" 180,000""
Raehulek dywideudy za rok 1891:
684,138 " 698,100" oblig. St.-PetersbUl·skipgo TOIV . Kred. Miejsk ..
Przeznaczono do wypłaty akcyonaryuszom: po r. 30 na
392"
400 " "Moskiewskiego
"
"
"
akcyę·
.
.
,
360,0001--'
5'1,°/. popiery'
R. 1,027,200 w obligacyach Odeskiego Tow, Kred. J.fiejskijlgo 1,006,656Rachunek dywldeody lat poprzedulcb :
6'/. lWy ....t....... ,
Niepodniesiona dywidenda
1,030[-:
95,500R. 95,500 Niżno-Nowogrodzko-Samllrskiego B. Ziemskiego,
Rachunek podatka skarbo"'ego :
84,500" 84,500 Besarabsko-'faoryskiego Banku Ziemskiege.
Wpłynęło podatku od ubezpiecZ61! ogn iowych w I'oku 1891
160,736 6u
29,000 .
" 29,000 Połtawskiego Banku Ziemskiego.
Wuiesiono do kasy rządowej
143,11449
17,300
" 17.300 Kijewskiego"
,,'"
Pozostało po dzień. 31 grudnia 1891 roku do wlesienia
·
17,62'1 II
91,300" 91,300 St.·Petersbursko-'rulskiego Bankn Ziemskiego
Wpłynęło podatku od nhezpieczeń życiowych
.
23.73447
.~~
8,300" 8,300 CharkolVskiego Banku Ziemskiego
RachoDek nielUegulowanycb sIri' OIIllowycb I l.yclowych:
102 akcye po:i:ytkowe kolei !,ołndniowo·wschof1niAj
Odłozona na wypłatę strat ogniowych
,
.
136,48715
8.077,540)22.\100 "
"
"
"
:i:yci4lwych
Procenty po dziejl 1 (l3) stycznia 1892 r ..
170,50171 8,248,Q4171 Racbullek 3-wego podatku od docbodów:
Raell.lek domu Towanys'lVa :
Pozostaje do wniesienił1
.
,
.
,
.
11 ,953 68
500,000 - Rachunek wierzycieli: '
Wartość domu
Rae"'oek 'dzlelo.ycb poiyczek:
Premja Towarzystwom reasekuracyjnym przynależua
10,97590
Na. zastaw papierów procentowych
1,196,650
Praenumerando wuiesione k.omqrne
81303
11 ,78893
468,890
- Racbunek Towarzystw ubezpieczeń :
.
"
"
polis życiowych.
Ru~uek ajeltew i IlIyall dlli.lków:
Pozostaje do uregulowania. .
.
151,67624
Na.1eżność u nich .
90,835 83 Rachunek gratyfikacyl 4111. dyrektor6w:
Rae ....ek rle~oaoścl:
Przynależna gratyfikacya tymże .
.
•
.
13,67275
17,000- lacbuuek kasy zapomogi I oszczędiOścI dla .rz~dRlk'lv :
Wartość ruchomo~i w biurze ceutralnem i filiach
Rae~'Jek paplerólv sle.ploW}'c~:
Pozostałość po dzień 1 (13) Stycznia 1892 roku:
Wartość pozostałych papierów stemplowych
17065
w kasie zapomogi .
84,93755
"
Rac~uell auek sleaplowycłl:
·
88,09398
"
n
oszczędno~ci
Wal'tosd pozostałych marek stemplowych
4715
173.03153
Rae~uej( wY'atk6w
rok ł892 :
Odłożono z dochodów \V rok u 1891
· ~~
179,6730~
Patenty dla biur, świadectwa gildyjne dla UI'zędników, ajen1
Hae••• ek SUII przecbodalcb :
lów i Inne wydatk.i .
5,50075
Odłożono
.
•
.
22,41148
10,832,54556
10,1.ł32,46-I 5U
NA ORYGINALE p O D P I S A N O:
Dyrektorowie: .l. Ger... ro ...
BueblLlter: 8. BelhJew.
K. Haknaa-l!la ••c.e .... kl.

GOI.

28,000 -

papiery:

-

-

•

l

- -

-

-

-

-

.a

·1

liuy.r: JI. Bereadaoa_

Jeaeralu 11,.tar. U irilest\\'t
W,awM '1IfM
~

"""tli. -
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T_ Stomma_
L. Kre_"ra.

l Yi-::'=P:::l=ac::=-N..,I--;
Pol",S."k.J:,::8:=",_W_a_l'8_za_w;;· i_e,',..,-Z...,.ie-,l,.-ol<i
'. 0:-1...,.3..,...._--;-;:;;-;-_ _ _

........ ............

~_!.1l'1I.)'JIQID

l

---;;;;-:,-Z=;&::.:rą=;d%:::,aj""..e""y.;-,:,...T=";-"K==-=;a;;r,:-.;a:;_",wc:-I=.:k:;;'c=-._ _

7 lh.pu_Il_1_II_II.:..1_r•._ _ _-'W.:....::I1nk:..:=:::&rBI=...!,,!.:D:::z.:.:I•.:.,.::.:.I:::k:;.• ...::ł.:.:.;.::d;:;lk::.:.I..
=~-,':...'_ _

