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konkurencyi. Co
pr~lI' a priori, po za g,.allj~amj Królu/wo. Kraj rencyi Z fabrykami ROlyi. wew~~~rzn.aj; za
myslu welnianego, który w Królestwie sta· Nadwiślański z jego 7 mil. mieszka(lców, niemi id'l wyroby bawełlllane J Jeśh kon·
n'lł ~nacznie wyżej, to Rutor przyznaje, okazujo si\) zanadto .łabym nabywC/ł dla kurencya tych ostatnic~ nie. daje si\) w R?
ROZWOJU PRZEMYSŁU FABRYCZNEGO
iż przemysł ten w pewnym stoplliu grozi takiej zna~znej, w porównaniu z i1ości'l syi silnie uczuwać, to JedyDle dlotego, zo
rosyjskiemu. W ostatnich czasach rosyj· mieszkllńców, produkcyi. Nio podlego w,t. Królestwo ma swój stary rynek w gll~er.
ski przemy.! wełniany ucierpiał bl\rdzo pliwolci, że otrzymane pnezemnle cyfry niach zachodnich, gdzie wyr~by bawełlll~ne
wiele, skutkiem zmniejszenio si\) odbytu do zbytu do Ce8llrstwn (miedzy 600;. i 60%) rosyjskie nigdy lie bardzo nie rozchodz~ły.
IV.
Rosyi południowej, gdzie wyroby polskie SI. minimalno i że gdyby mo1.na było zba.
Dla rozstrzygnięcia kwestyi, dOk"d Id"
Na .akończepie swej pracy prof. Janżul zacz~ły si\) silniej rozchodzić, Podobnież duć szczególowo kierunek kftżdego toworu, w Cesarstwie wyroby polskie, nal~iy ~ż.r'
daje odpowiedź na dwa pytauio, wielce cie· i huty uklane rosyjskie ucierpiały w czo· nawet sprzedawanego wyłllczuie do Króle· wać sposobu pośredniego, a mlan.owlcle
kawe dla publiczności roayjskiej, a miano· tlci od konkurencyi okręgu sosnol'ickiego. stwa Polskiego, to znaczn,. czealć takich zbaduć iloalć weksli dyskontowanych I przy·
wicie: 1) czy konkurencya fabryk pol.kich Na llieszcz~cie uie Dla dllnych dokładnych towRró .., jako półfabrykatów, ostatecznie jetych na komisyo do Ceaarstwa prze~ l'~ź.
przedst"wia jnkio niebezpieczeństwo dla o ilości wyrobów polskich zbywanych do okazałaby sig Zl10WU w czealci sprzeda n" ne oddziały banku pndstwa w KrólestWie.
przemys}u Rosyi środkowej, 2) do jakich Rosyi i o miejscu ich bprzedaży, trzeba po za granice kraju Nndwiśłaólkiego. Weksle te po wiekszej cz~ci otrzy.lOu)1Io
miejscowości Rosyi id'l wyroby polskie i wiec zadowolnić sie danemi przybliżonemi. W kaidyrn razie możoa uważać za dowiA. sie za towRry, chociaż oależy na~mleDlć,
w jakich rozmiarach?
Autor Nzytacza dane, zebrane pl'ZOZ sie· dzione, że przeszło 500;. wszystkicb wyro· iż iloalć icb nie odpowiada warto'cl ~bytu,
Cala produkcya Królestwa Polskiego, pc. bie jaknnjdokladniej, w cz~alci nawet z bów fabryk polskich znajdujo zbyt do Ce· albowiem w części (zw/a9Zc~a z K~uk8ze~)
wylllozeniu góruictwa, przedstawia wartośĆ ksillżek fabrycznych, o 87 fabrykach, które sarstwa."
sprJedaż odbywa sie za gotówko J n. za~l'
191 ruil. rs. roc~nie, podczas gdy produkcya zwiedził osobiście. Rezultaty przedstawia
Nast~pDie autor zadaje sobie pytanie: czeniami, w czO'ci wek.Je d,8kontuJIIo SI\)
snmej tylko guberui moakiewskiej wynosi tablica nast\)puj'lC4:
jakie millDowicie towary polskie przewatnie wewn'ltrz Rosyi, gdzie fabrykI pohkie m~·
T. rzeszło 217 mil. Z tego widać, że. prze·
° t! b 1 t
ilośó tabr. produkoJ_ id'l do Cesarstwa? Odpowiedi otrzymuje ją swoje kantory-w Petersburgu, MoskWie
mysł polski nie grozi wielce prze wysłowi
w n.
Z przytoczonych wyżej danych i mówi, że i Kijowie, w cz~ści ~akonje~ zapła.ta ~o1.e
rosyjskicmu, przynajmniej w bliskiej przy· wył'lcznie do Królestwa
12
4,781,470 z 26 zbadanych fabryk, sprzedajlłcych swo. siO odbywać wekslami polulcb kapltahstów
ułości. Przemysł bawełniany, {lłówna ga·
..
Ces&rstwa
13
6,645,419 je wyroby wyłącznie do Cesarstwa, wypa· z.. rMne towary nabywane z Rosyi. Cho·
lIIi produkcyi mo~kiewskiej, W ciągu osta. przeważnie w Królestwie
l ()
13,633,399 I da 18 fabryk wełnianych z produkcy" p,·ze· ciaż wi9c te cyfry są, niedokładne, jednakże
tnich trzydziestu lot rozwin'lł sie tak sil·
"
Cesarstwie 29
21,482,968 szlo 4 mil. ,·s., 2 fabryki cerezyny i para· ich stosnnek wzajemny wakazujo na roz·
uic poci tarCf'l tarlfy protekcyjnej, że w'lt- jednnkowowCes. i Król.
23
16,496,343 finy z produkcYll J,793,000 I's.; z fabryk, dział polskich wyrobów w różnych CZQ'
pić ....olno, czy mógłby stracić choć cz~1i61
rltzom 87
61,739,697 zbywaj,\cych swojo wyr?by głów.nie do Ce- ścioch Rosyi. Nast\)pujlłca tabliczka przed.
swego stałego rynku, tak wewnlłtrz Rosyi
Przyj"w.zy wyraz "przeważnie" za dwie I sarstwa: fabryk wełOla"y~h Je~t 16, ze stawili IloŚĆ weksli na róźne miejscowości,
europejskiej, jak i na Syberyi. Wystawa trzecie, jak to mili/O miejsce w wielu (u. sprzedat'l na przestło 8 mil. rs. ,6 fabryk pr~yjotyoh od dnia l .tycznia do 16 wrze·
alula r. z.
rosyjska 1882 r. dOI.iodła, 2e przemyał bn· brykach, wyrażenie zaś .jednokowo w Ce. bawełnionyclt na sumę 9 lOil. rs.
Tym sposobem wyroby wełoiane Króle·
we/niany w gub. moskiewskiej i włodzimier· IIIrstwio i Kr61eaLwie" za odbyt po poło.
skiej pod względem technicznym i t. d. stoi wie tu i tam, okaże si~, te powyższa P'o,
wyżej od przem1słu pol.kiego i że jeśli ten dukcya dzieli si\) w sposób nast~puj'lcy:
~ war· O d torn.· odd. lód .. odd. kOlifdd. ~iotr. odd. ezg·
raEtm
.toahowa.
,ki
kow.ki
ostatni korzysto z tańszego opału, przed.
uawaki
nOWiki
ki
n.
1'1.
rr.
ra.
8tllwio wieksz'l oezcz~dnoa6 przy prodnkcyi
do Cesarstwa 33,126,701 rB. 63.7%
n.
n.
1'1.
609tiI,SS 'S0774D4,89
.~,U
67Hb,84
i wi~kaze zużytkowanie odpadkó ... , to prze"Królestwa 28,6UI,B96" 46.3°/.
NI. gnu. ~oładn ·zaehodnio 1960848,81 46088t1,Jbl 699\09,96
&7,82 462:19,762211810,16
8163,19
łalor.· litew. i nadb. 1290189,&9 ~847,IH 41(190,70
u.yst moskiewski przewyższa go taniościlł
Pr6cz t~go, autor zebrnł wiadolDO§ci o " "
28116,08 768311,81
7680,78
środko ...
2419,~,.2 144130,08
846288,06
pracy. Bqdfcoblld~, rosyjskie wyroby ba. 54 fabryknch przez rozesłane kwestyoM.
1811,77 194487,81
",. nod"olż. i pr.,I.gl. 182GIO,02 148ln,02 46174,00
1104270,00
wełniaoe po większej cz~ści Sil lepsze od ryusze. Otóż <lo cyfr powyżej przytoczo.
kaokalkie
• •
200,00
IHS~7,02
8240,66 16468,42
66113,20
13~10
polskich i nie droższe, .. puytem fabry. nych, tlodowszy i cyfry zebrane t'l osLa·
pórnooDo•••ohodnie '8418,18
2390,&1
4171,88
8().I0,80
21).1, 1,1 O
849,60
160,on
ul at yckie
I
kanci rosyjscy udzielaj" kljpcom kredytu ~ni'l drag", otrzymamy rezultat nast\)pu.
,
•
•
6S' ,(IS
ratom lł07 UI6,4SI I023fi~.4()1 1264493.621 167~9,761
długoterminowego,
~odczas
gdy polscy Jllcy:
k ó'k t
'
'
.
• b Y t t! o c ••• r • t ,.
•
r • o ernlloowego,
s utk lem
czego mema
w f.hr. >,.i.d.. 'W rabr. ni •• wi.II..
rolom
Z powy:!szej tnblicy widać, że nlljwiększa I ska, gdzie Kr61estwo zbywo zna~nl\ eZQść
obawy, ahy przemysł polski mógł w tej 8S,120,7011(6~'Ie) ',87~,698(~I'/.> S6,WI,299(b2'/,)
gałęzi powaŻnie zaszkodzić rosyjskiemu.
I b J t d o K r 6 I " • , " A
iloŚĆ weksli by/a. na gubernie południowo swych pólfabrykatów i zaczyna ~onknrowa~
Nie~ t6re firmy ba wełniane :rosyjskie jes~. 28,612,896 (~G'I,l 8.880,006 (fi9'/,) 81,992,002 (~8·/.) i północno·zacboduie, z których cz~1ić zna. tkaninami welniaoemi i różne.ml drobnellll
cze i teraz wy.,łajlł do Łodzi .woje wy.
•
_ c •
m
cznn była zawsze w zoletności okonornicz· wyrobami, zastopuj"c w cze§C1 wyroby u:
roby. NastepD1e pr~emysł Kr41estwo po. 61,7300597
~,76',6Oł
67,'9',201
lIoj od Królestwa. Pewien wyj'ltek stano· graniczne. Na Kaukazie przełOy.d polsk,
einda niektóre takie gał~zie, jakich w .Na podstnwie tych cyfr, jak mówi au· wi Rosya południowa o zwłaszcza Nowo· coraz bardziej uwojowywa sobie rynek
Rosyi albo wcole niema, albo też
bar. tor,
świadków bez8tronnych, musi my rosyo, gdzie przemysł' polski rozszerzył swo otwarty dotycllczaa jedynie dla producen.
dzo słabo
towane
wigo.
do wniosku że PI'USZ/O Jlolowa podboje w latach ostatnich. Nastepnie id" tów wownotrznyelt; na czelo
tu wyro
a zwlaszcza mosklew. wełniano i
iż
~~~~kOkosow
tasiemek
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We wszystkich odcieniach.
Powieść
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ROZDZIAŁ

Mr Depny

usłyszawszy

XLV.

z ust córki o jej
zaręczynach z Henrykiem, "lladł w stra.
szny gniew, rzncał siO, chciał Noela z do·
mu wypędzić, córce do slowa przyjalć nie
dnł i 4tanowczo oświadczył, iż nigdy nie
pozwoli Norze wyjść zo togo mulata.
Pan Depny nie obliczył sili jednak, że
ma do czynienia również z członkiem ro·
dziny Depoych. Nora stanowczo oalwiad·
czyIII Ojfu, że do czasu pełnoletnoalci nie
poślubi Nocla, potem jednak nie zważajllc
na to, czy j" ojciec wydziedziczy lub nie,
wyjdzie za Iliego. Wypowiedziawszy rllZ
tn zdanie nio poruszy/a wiec.j drdliwego
tematu.
Le01. pan Depny był człowiekiem upar·
t),m, lubiał jednak z tym uporem wy st\)·
po,,:ać. gwoltowni.e i demonstracyjnie, a z
takimI ludiml u8J/atwiejsza sprawa, bo sa·
lOi poclniec.Rć si~ b~d'l, aż w kodon wyczer·
pO.D1 usf4PI'l! nie stawi~jllc dnlazej opozy'
cyl. Nora lDstynktowD1e wybrała najlep.
sz'l drag\) PostE;powanio, ani slowem Dle
prote.towala przeciw wybochom pana De·
pnego, nie broniła nigdy Henryka, lecz
postepowanielll swojem da/a do zrozumie~i!l oj.cu, że ~ikt inny, jak Henryk, mętem
JOJ 1110 b~2Ie. Tak, że w koflen zanim

za

.nie
. jeszcze nil
uat'lpić przed murzynaDIi, prawdziwemu
córki eństwem było wymagać dteotelmanowi nie przystoi mieszkać nR
tego od
z jego cbnrakterem _I wyspie."
ale przypuszczał moiliwoaló takowego.
W dwo miesi'lce włolinie od dnty wyja.
- No jedno nigdy siO nie zgodzO - zdu z Tyrnidudu siedział mI" Depny w je.
mówił do Nory - czy to mo/ie6stwo doj. doyO! z klubów londyflskicb, gdzie go Noel
dzie do skutku, lub nie, rzecz to niewiado· zaprowndził. Było to nazajutrz po ślubie
ma, w każdym razio nie pozwolO, aby ślnh Nory.
mial miejsce na Trynidadzie. Nie chcO, Stary plantator nudził się w wielkim,
aby czczone to imiE; Dopnych z Trynida· niesympatyzujqcym z jego przekonaniami,
Naraz poslyszał wymówione
du z szyderstwem wymawiono było na wy· Londynie.
spiel w ~nglii przynajmniej nikt wiedzieć przy sllsiednilll atole imi\) swego zi~cia.
- Wczoraj dopiero odbyła si\) ta &fe·
o tem me b~dzle.
że ra - mówił jeden z młodych ludzi - sir
- S,dzO też - odparło Nora pan Noel pragnąć będzie aby śłuh odbył Walter przybył z Lincolnshire a poło.
si~ w Anglii, gdzie mieszko cała jego ro· wa świata Jondyńskiego była na obiedzie
dZIDa.
weselnym. Ładny cbłopiee z tego Noela,
Przygotowania do drogi ukończono na· :lo posiada najpi\)kniejszy maj'ltek w całej
reszcie, a no pokładzie ko/yszllcego si\) no Anglii. Panna młoda wCRle ładna, malut·
falach okr~tu znalazło si\) całe znane nam ka, o dzieciOCycb rysach twarzy osóbko.
towarzystwo.
- Ładna, co D1ówiau- zawolał drugiNa przodzie .tali Marya i Edward Haw· prawdziwie pi~knal lecz co to za jedna?
thorn. powiew~jll? ch.ustkami na żegnaj'l'
Rodzicielsk, durnIlo zabiło serce planta·
cych rch przYJaCiół J gromad\) czarnych tora, gdy usłyszał odpowiedt:
mur~yn?w,
którzy odprowadzali "swego
Pocllodz! z rodziny sławpycb Dep·
przYJaclel~ pan .. Hawthorna."
nycb na Trymdad?i..
Przy nIch na krześle siedziIII Henryk
Lecz zaminst wyrażenia swego uwielbie·
b!ady. jeszcze. i słaby, uśntiecbaj'lo si~ ira· Dia, młody czlowiek niedbale mówił dalej:
mozOle .do Dledoszłych swych morder~wj
- . Nie mog\) ci szczególo,!,o powiedzieć.
obok DIego stala Nora, be~ żalu żegnaJ'lc TrYDldad, to Sil kolonie gdZIeś koło Hong.
dom .rod~icielski, w któryn~ tyle przeszła i kong, Pe.nang czy DeUlerara, aniel Tryni.
prteclerpla/a, a tuż za 011} starzy Haw· dad czyh wyspa St. 'fr6jcy, to tonł był
thornowie, którzy ulegajlłc prośbom syna Hawtborn, ten co to ożenił ai\) z pannllo
I ~rnowej przenosili si\) na stałe do An· Ord, nadzwyczaj zdolny chłopak, dostał te·
gIli.
raz jakiś wysoki urzllod w Radzie Kolonial·
Pnn. Depny Die nlOg'lC ścierpieć demon· nej; coś takiego słyszałem. Pani Hawthorn
stracYJn~go postepowania Edwarda siedział była na wyspie w cl&8i6 tego buntu ne·
w salomo, paJ"c cygara z kilku plantato· grów, pokazywała lOi ojca panDy ID łodej ,
rami, którzy odprowndzali go do nojbliż. silny m\)iczy~na, był plantatorem trzciny
azego portu.
cukrowej, wygl,dał na olbrzyma. mi\)dzy
Wog6le na Trynidadzie powtarzapo zda· karłowatymi londyńczykami. Panna zra-

I

I-

ma·

at zlo·

wili w końcu ptanu. Ehl to
histo·
rya. Noel pojechał na wyspO jeazcze przed
buntem. dla zalatwienia i~teresów w majot·
nośoiach ojca. Gdy bunt powsteł najpierw
murzyni napadli dom . tego plantatora; po.
dobno nie płacił im za robot~; panna ncie.
kla si\) pod opieko biednego Noela, któr.l'
przez zwykłlł grzeczność musiat jej bronić
w clllgu całej godziny przed napaici, tych
czarnycb dyabló". W końcu i jego Ira·
nili, chcieli zabić, ale nadbiegł Hawthorn
~ pistoletem, strzelił do buntowników i roz·
proszył ich w k06cu, a na pi~kllll pannE;
puypadł mity obowillozek dogl,dania w cho·
robie Noela. On jej życie uratował, ona
piel~oowała go w chorobie, sl4d zblHenie.
00 si\) poalwięcił, ona CIuła .dziocznOŚć a
z tego wynik/o wesele, odbyte wCloraj.
Mr. Depny z obnrzeniem opuAcit klub.
ZrlecldowBny byl w tej chwili wrócić na
TrYDldad i poddawać si\) wiwisekcyom mu·
rzynów, ~ni~eli sie~.zieó w tej. prze~rotnej,
rewolucyJncJ AnglII, która Ole umIała na·
wet ocenić zasług stawnych I?ep~ych z O·
range·Grove. Po •• trzYlDał SIli Jednak z
wyjazdem zwlekaj,c od lata do lata.
Z czasem zauważono, iż. mniej opowia·
dał o cechach charak~eryzuJ~cy~h D.epnych
a nawet z dumlł ma_lal: mÓJ al~6 lir Heo·
ryk Noel.
.
PozostRly na wyspie lOr. Tomau Depoy
najwiokszej doznawał pociechYl gdy rozlDa·
wiaj'łc o a.ej ktlzynC41 Norze. m6l1ł wte..
cić nlubione zdaoie:
- Mówiłem jej uwne, te ko6<:%y roślubIeniem wełniasto_rOlOII" mlllata.
K o n i e c.
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~4 masieli użyć maclnej Inergli,
zniszczyć t~ konkurencl'V.
Zakończenie mowy prof. J anżułn

aby coole:!li am.torów. P,e,,,,,. ro"jlki. oab,w..o C3ni~j8Zyt:h rYllkacb zboiowlCh, 1IIioiateryoJll c6w G.uty, je§Ji więc policz,ć odbiorców
po. 1298-1300 TO., drugie ' OIyj.kie po:108n ",Ru. proj ktuje urądz8ni .lrl <łów w mwyeb, W inn~h k I~illch I ",amory wprost z
lU8" po 12~- 127, . lt" po 340-3ł6, uP ter - k
b
)
db
.
"'ód
jest bankie"
po '12-41~ n. l'apier.ml p.ult ...o"omi tóre y trudoiły sie: 1 przechwyw"niem poczty O icrau., to wypadUle na "" z
prostem stl'eszczeniem wszystkiego powie. i hypol.."o.mi ohr uo bardla umiarkowaoie, • towarów, 2) ubezpieczaniem przyjętych to. ! około 100 egzemplllrzy GlItely.
(-) Zmarło w lod7i '" tygodniu ubiedzianego dotychczas, poezelll Rutor mówi, ieh kuray pneehylal, lio ku loii... Z papierów warów na skład, 3) z latwianiem ~ rlllal·
HO ności cłowych, 4) wy.ył
to aru ...,
r- gtym od dnia 4 do włllCllnie 10 kwietnia
iż prlemyd Królestwa
okazuje "ielki p ńatwowyeb t,lko pot c,~i t •• oolibo....
m
l, ... ,j tek pod tl
procenIn
....iQ
tworoy
,' I~ J '",
.
ł
ó 6) .pr......
--~
wpływ germanizacyjny na kraj i że guma· 'u
iÓ""1
na Dl, byw I. ,,'.oki pollom D tewaOle,u adunk w,
nt. lowar6w ocz~szy, d'
ZleCI. d o I a t 15 : kato lik ów 42,
nizacya ta Idzie może szybciej od rozwoju Placonl za e, .. ill~ piurwI'" lse'j" "" droA 1ł6 ''', przyjetych do przechowani.
tow r ."angltltków 22, żydów 3, - razem 67; do·
samego przemysłu. Nal\ tq kwestyq autor •• trz.ci 16"/,'!., la ,w.rŁt iiiM,,,, IiWI. 'I,· rzyjr:ty do kladu 'Id wane br: " d a rosłycb: katolików 9, eWllogelik6w lO, ży
nie chce si~ %a!tanawiać, gdył wychodzi Z p.pier "hypole<1oo)'e ożl"iooy popyt mi Iy dokulllenty, ulianowi Ifj 1) kwit klado y dó .. l, - razem lIO.
tylko me Hezne liltr r;
wue
waur..twa wnoD)
•• d
.
O '1
ł
d'
l.' ł
ona po za rnllly ekonomii, poctem dodaj~: jemn
o kr dltu, n. '1 ono wi Ikiemi 1166 i.ml po a .. warranty t. J.
la twa, dające
go eOl zmar o '" tygo OlU uuleg ym
.zauważ~ tylko nR zakoltczenie, te pod tym 160',. 183'1,.
w/aścicielowi pra o
• ieni tow ru 1)<;. 'mdzitaiqt sitdm osólJ o 6 .. i~cej, ani.
Oukłff. 1'. t o,. h u r II, u kwie!oi •. }'",,1 ply· wlcego n
kładzie. I
pokey zuoio .. , li IV' ty@:odniu poprzednim. Smip.rtelność
wzgl~dem jeszcze większ/l rol~, aniżeli fa·
br)'ki, grR napływ z zugranicy osadników ..em pom Alu1eb do i..,... , KiJOWI, wcm "ilo maj 0.8 (unkcyo "W(\~ przy Id da tow. polni';dzy dziel:mi wzmogła air, o 6 wypadlio u
ob1 oi 81\
I
jU,,,,. r
~ nie
l,' I
b d .
kó' d
d
I
rolnycb. 'W 1874 r. w Królestwie PolskieIII o,
l
"
wywolAlo
,wlikO
""...
Mł",k~
krylbrowye
I,
uziu
al:
r:
ZIO
wedtug
instrnkcyj
W;
poml~
zy
oros
ylOi pozostała bez
nel kat
było 116,000 cudzoziemców obojga pici, hClna miala <lobry pop,l; plowoo .. to" .. miej miniłtcryunl skarbu, zatwienbouych przel zlIIiany.
obecnie zaś liczba ich przewyższa 200,000 ..,o"y ' .IO-HO, o. 'hi"ilłee le'ni•• ·t uo- komit t mioistrÓw.
(-) Polowanie. Od dnia la kwietniA do
Zwyżka cen cukru. Don09zll z Odessy 13 lipca r. b. nie wolno polować 1[(\ pta.
i posiadają oni I/,O część calego tery to· 4.60 ~·.r1no n.hywAno .It~t"i. pc> 4.~-~.60. R.Ooat1a lilłA bartbo pOlIukiwanIl· 'Vcr.oraj Koenig
I
ryum Kraju Nadwiślańskiego, II w niektó· podniÓlI
c."y o ~:, !top. od 1 ( I ~) kwi.tni., a pod d. 12 kwietnia: Ceny cuk ru podnosZllo etwo prze otoe, jako to na żurawie, czaple,
rych guberniach (jak piotrkowska) spoty' Kenner i S,ucbow o 4/l kop. 0<1 1 ( I SI kwieLnia. aie znncznie. Milczka podrożała 7. 3 rs. ' kuliki, chruściele, beka y, dubelty, czajki,
kamy miejscowości, gdzie ilo,ć wszystkich Cen! Koeu 'go: ~.tuuek upr<ywil.jo,uoy n. 660, 311 kop. do 4. ROzlloczynB ei~ wyV'6z za ' kurki wodne, gołębie, przepi6rki, drozdy,
cudzoziemców co do j~zyka, jeśli nie co do l g.t. rI. 6.40, l C. l brak rl. 6.Sb. II pL. rI. ~!IO, granic~. Przybyta tu w tym celu pierwsza "skowron ki, g~i, kllCzki i nurki.
11 gaL. bTO \o ro ~.26 (lO r. ",i eli~1 7 proc.). Ce·
d
( ) P
J
poddaństwa, przecbodzi 40%, przyczem w nI Ke"nora: ~Btuo.k up"ywilejo .. ny r,. 6.10, l party o iO,OOO pu 619.
rzesiedla i si@ do Cesarstwa: miesz·
ludności wiej,kiej wi~j, anizeli w miej- gat. rI. 6. l g.l hr.~ lO. 400, II gIt. n. 4.80; teGI6wne towarlystwo dróg żelaznych rosyj- kaniec wsi Mileszki, Henryk Heinemann 7.
skiej, a w Iliektóotych powiatach gu bel'D i ar s..cJ.ow o 10 kop. • ....
.kich. Odno nio do rótnic, ietoiejllcych po. rodzin,,; mieszkaniec wsi Olechów, Jan LuO.kW. O d •• ', ~ kwiot"ia. n.Un"l. n,odJ,. miodry rzeczone m towarzystwem a skar- d ... ik Iwanow z synem Karolem i c6rkll
knliskiej własnoA6 ~ieruska zograniC%na do·
1deao 4.h6, Gniwat\ "65, Oz' rllorniułk ..... 6 1l~UJ:.· b
. k
• d
E
sięga omal nie połowy (t4%) ogól u grnn· ka gotowa ,,,u.taw~ ,. Otl.,i. S.~O, 1 pr.y.d.j
Olll, Ja
alO owiaduitł dzi enniki zAgra- ' 1Il1ll'.
t6w. Jak niegdyś w trzecim dzielilltku lat kompao,j BAb.
niczlle, sprawa dojrzała o tyle, ~a skurb
(-) Listy gończe poszukujq: Ich Fl'ugel,
wieku bież,cego Polaka ściljgala do siebie
Jtd",ub. 7. Wloob góruI eh. ['opTAwa rod chce 9 i ~ zado\Yolić sum/. 14'/. miliona ru· mle ZC381linll ł6lhkiego,
oskarionego o
cudzoziemców w nadziei stworzenia. 8woich ... gI9do .. POPltu i .pr.~uail 1\> r,aku jed".biu bli, jeżeli droga telllzna znptoci l~ aam~ o~zustwo; Henryka Haszker, poddanego
"ob,la w u ...ob Ult t"ic~, 110... pOt~. dobrowolnie; w przeciwnym roziA bedzie I saskiego lIJieszka6ca miasta Łodzi, oskll!'wlaanych fabryk, alworzył.. je... lecz 'la· o.rowoGo
py, lee· C6n Ido (lotkoela wc"l" l)r"yhlibu18
.' 1 .
miast polskich - niemieckie i żydowskie i koóoa •••ouu IdS8Jl17 .kl."i. wiolu IVIR.!cieie\i do ACIIlgnl~lll 7. towarzystwa na urodze Slldo- żonego o kradzież z w/amaoiem; Daniela
chyba. prócz Wartzawy, fabrykanci polsoy pocby,..ni•• IQ lwoi ch c.p..ów, ci n. et•• iV to u· wej sU llla 30 mili ollów rubli. Gdyłty Rzepkowskiego, mieszkańca m. Zgierza,
i j~zyk polski (jako adminiltracyjny) w 0'Y0l6 po eeulch u... pól możli"ych c1J pr.yjJCi •. wspomniany układ rloszeM do skutku, to· oskarżonego o kradzieżj Teofila Szunknechtamtejszych fabrykach jest równ" rzadko· II clru@ieJ ItrO lł l lol.ryki, m-j ... <1ool6 roboI1,' wa!'zystwo otrzymałoby pozwolenie wypusz- ta i Lndwlka Kopel, mieszka6ców m. ZgieIklonllł8j"r.e niet'O dtJ gromatlz6ni& IUMłych upI'.6w;
I
hl'
.
Ir
łCill, jak wloaki w MOlkwis; podobnież C7.ynl, to Jed ••k tylko po .eń_Qb im dogoclul"b. czen.a O IgncYJ nfl SUlIl~ 14 1/. miliona rza, os nrionych O kradzież z włamaniem;
wszyscy ci oaadnicy, bystro llapełniajljcy 11<»6 Ipro.doiy .. 1.l.n~ J8.1 od n",lej ...j lub .. i9· rubli.
IZlaela Glazern, z Tuszynu, oskadonego o
OpIaty stemplowe. Szczegóły projektowa. kradzież z wlamflniemj Chrystyanfl Nayel',
teraz Kraj Nadwiślański w fabrykach i po k.".j Il l.gl~.i .e llroo, ,:"Idcici.li. Gcld& l.yl.
wliacb, atoj'ł oddzielnie od ludności miej· oo~ maI" Jak op. w T~r)",e, t~m I.~ t~rg !ryl do- net' przez ministeryuOl skarbu podwyt.ki Ize Z~ierzlł oskl1donego o kradzie~.
heZcz)'Duym. Jj dWlt1J rotwIJ _Iy Iłp wten.)' ....
I
1
.
(' .
.
.. .
scowej, bez 'l'szelkiego dobroczynnego na 'lU
M.drol."io. Wykony,.ano hClno .p ... ~.l. luobrob op at ste.n~p owyc I.. Sil n"stępuJflce, wedlug
- ZnaleZIOne przedlIlIoty, a nll~no!",lcle
nią wplywu, przyuczajllc jq tylko do dfwię· ko~o ..i,w, '''I",óhJJfj goro,yeh krop,wlcb i 1.... 0.1 "Nowostl:
Illarkl stemplowe 60 kop. ko. br!lUsoletk~ ~zarn~ t trzelIla czesklenu ka·
ków obcej lilOWy. Stlld łatwo zrozullIieć, ~)'i... ich, ktilr •. ~r.. l'rtOOOW.uy.tklem ~'l'~Ujł n' laztowall majll 80 kopiejek, opłata 10 kop. mieniu mi, worek z bitlIII welną, d wie sdu·
te jeli]i nIlwet dalszy rozwój !.. bryk pol- 1'.gO p~.,il .. 1DI~ow. 1:9 01 w.~ twnr., 10'· ki •• ~., ot! kopij dukulllontów lUa być podw,żazonl. ki tkaniny bawełnianej puczkO przOdzy bat.go .~ tau .... (Jeny dol,r)cb I<.o'on"", I I k
15 'l k'
k
.
I"
.
d I'
.
skich sam przez aie, pod wzgl~dem ekono· IkroIkutklom
'owyrh i fraucu'~lOh ui. pou'ltawioj, dl. pr.,. 'o. Op.
. "nr I 6· op. poz~stnJII bez we n~nneJ I t. p., o. e ~rać motna. w magl'
miczny"" IIie przcd.tawiu by6 moto tego dlaloik. lado.go •.arablu pny iM.i.j"ycb co- ~mlan. Dotychczasowe ceoy papieru stem. atroClo, po udowodmeDlu własnośCI.
(-) Ofiary. Podczns ślYi~conego w dowielkiego zn"clenia, któro ruU cbciano na· n.oh jedwnbi,\ ._rowego. J.d .... I! ~.ro.wy m. do· plowego b~dl} W sposób naat~pujflcy zamie.
dać w oatatnioh I-ozuaob, to objnłniona Lr)' popy' ~oro ... uu clo /v.hryk U:., Jak • n . wyw6,. nione: l rs. kop. 25 zamiast l rabIn' 3 ru- IIIU zgromadzenia tkaczy zebrano 9 rs. 75
tlo AmerykI póleoc".J. Jed .... b .. y.tl·c~, JOIt .tG- bIlO k
.
o
:
k
' d b'
.
strona kwestyi, jako majl\CA niewlltpliwll .uokowo
drałA.y ou wlOlkioS"
e
op. zamlnst" rs. 50 kop., 5 rs. op. na rzecz towarzystwa o 10cz,nnoścl.
40 kopiojek zallliast 4 rs. 30 kop.; 7 rubli
Na rzecz przytułku dla starców i kalek,
znaczenie państwowe, najzupe/niej tluma·
czy zainteresowanie publicluości i bacznołć
10 k. zamiast li rs. 65 k.; 11 zamiast II ofiarował p. Nestler 15 rs. z okazyi kon·
Przemyst, Handel i Komunikacyc. rs. 76 kop.; 15 rs. 65 kop. zamillst 12 )'8. firnlscyi swego synn. Na tenże sam cel
rządu na slan przemysłu polskiego, oraz
zaBluguje nA zbadanie, wycbodzące daleko
60 kop.; 20 rs. 30 kop. zamiast 16 rs. 25 ' zebrało kilku panów pomir:dzy sobll skład·
Pete"burg. .Nowoje wrelIliII" donosi, ze kop.; 28 rs. zami",t 22; al zandRst 25 ru- ; kę 21's. 37 kop., (lodczas śniadania w repo za ralaki ruowy publicznej.·
minieteryUJII finalls6w zallli~r/.a oa wezy.· bil; 36 zamiast 29 rubli; 41 rs. zamiast stauracyi Haupt'lI.
(-) Z teatru. We wtorek, zami89t • Pa·
tkich w Rosyi osiad/ycb a przy rosyjskich 32 rs. óO kop.; ~a n. ~RU1if\8t li8 rs.; 53
przemysłowyob i handlowych zakładach za· rs. zamiast 42 ra.; 63 fi. JOomiaat óO rs.; ni majstrowej ~ Podwala", przedŚtllwiono
SPRAWOZDANIA URGOiE.
trudnionych cudzo%iumc6w, nałożyć podu- 71 rs. zamiast 57 rs.; 103 Z&1'Qiast 8l! rs.; .Podr6i po Warszawie" F. Szobera z mu·
Publiczności zebralo
Gie/d4 tcorn(uc'~. Sl'rawozc.1aniu tygodniowo tek paszportowy do podróży :a granicfl· 156 ra. zlllllia9t 125 rubli; 211 rs. .aamiast zyk, Sonnen!elda.
(uo tlnia 12 kwiet.nilł). N •• trój giełdy .. aruBw&kiej Wolni od tego podatku majll być te oso· 169 rubli; 312 rs. zamiast 250 rnbli; 415 siO sporo.
w t.ygodniu u\Ji""lym hUlIlon.iwwaJ: dOlkoull" r.e by, które posiadaj" za granicll dobra ziem· zamiaat 332 l·S.; 519 lamiast t15 rubli;
Na pl'zyazły tydzie6 repertuar teatru
ameto. uut, wlpo'!"oieu reli.J[1Jo,ch,. Tak I~U.~'
jui: oddawo. l.a~plon6 " wt(Jokl 111e.łdowo l Dle skie, ci jednakowoż otrzylnywnć b~d/l paaz- 781 r.. zamiast 625 rs. i l'I'r~~cie 1,031 Victoria zapowiada mi~dzy 10 nelll i "Szcz~
rozświeca ieh ładeo proMieli nadliei. Kopil)k Oli porty niCOllodatkownne tylko nil przeciqg rs. zamiast 825 rs. Opoautkowanie racbun- 'cie malteńskie,' jedofJ znajnowszych ko·
aa nllrkę pr;z:wYClt.jono liQ uwaiać j.ko ceno trzechlDip8i~czny.
ków bi.żqcycb i podwyhzenie cen weksli medyj francuskicb i "Pi~kb'ł :!onke" Mi·
IwykI, c wi "' latw"'.I, nił uiegdl6 kop. 60, a
TaryfJJ kolejow4, według wiadomości z odłożone zostało do jesienI. Projektuje siO chała Baluckiego.
kto PQwieuzie6 mote, 00 dlłleJ h9dJio? Nieluaor.ne
wabania kUl1Ów w t)aodl1iu ubiegłYJll poc",tkQWO gazet petersburskicb, oddane b~d" zupełnie równie! opodatkowanie depesz prywatnych,
Iklanillty liQ nicco kił ~nil~, I.o~ o I wtorku pod.. pod kontrol~ rZfldowq, a lnianowicie pod podawanycb do instytucyj rlqdowych do
KRONIKA
llO"~O liQ l!.Al. c 66.80 dal", do ~6.~~ "I' lOootQ; nadzór
specyalnego komitotu taryfowego wYlokości rs. l kop. 60 kop. wraz z odpo.
,Mniua 1'/, 0/, . Ruoh zwi ,: klZJły Ul0CO up_otrze. przy ministeryum skarbu.
I( RAJ oWA I ZA GRANI C Z NA.
wiedzi'l. Podwyżka opiaty ma dOStIHCZ}Ć
Uowaoia pr ..iJ6"i,t.eo~net. popyt przewabl. Tra,,;,'
Komitet miT/;8Irow wkrótce Przyatllpi do skarbo ...·i 3,500,000 rs. rocznie.
j,.yob bylo trucbQ wlgceJ, leO, wi kat!lym r~".
_
. _
- Warlzawa.
Towarzystwo wyści/fó,o
nie.nele. Cedul. wyka,ywal. bl~to Ibl t wygoro- rozpatrzeuia znanego czytelnikom nllszym
.... 0. kar.y, co poehodJi c tej pnyccyą1, i • • geo- prQjektn koncesyi na pobudo ... anie. uafto.
Łódzka,
/rOilI/lich otrzymalo pozwolenie na rokrocz •
ci noLaj, od pewnego CUIU takle vardzo matula- cifł8u zakauka~kiClgo. Towanystwo prywat--ne ut'zfldzanie wystaw koni, inwentarza i
kOPI rem", .. bre.... przeploom gleldowy"!. ~. tar- ne, które uzyska k(lnoeayr:, będzie uzywało,
ptactwII, aż do roku 1893 włflcznie, na
gu papier6w pabhelD1eb lt'Ioe08 ulpoaoblon18 trwa
(-) Budowa nowego kościola. Wczoraj warunkach zatwierdzooych w r. 1881 przez
bet; sfAian,. 'j ermin kopooow1 i wpIJw)' kwartal· według projektu, Inonopolu lIrzez lat 15.
ne z TOllnait1ch trtułów wyLwonytJ' 'poro ,otów.. Z tego powodu w dziennikncb roayjakich odbyło si~ w kości.le Wniebowziocia N. b. geueral.gubernatora Albedyńskiego.
ki, ldóra nuka pomieazcr.eoia w papieTach. Naby- zaczynaj/l podnosić .i~ gtosy pl'zeciwko ta· M. P., o godzinie 10 przed południem, ze·
JłmbulatorY/J prywatne, dla rzeczywiścio
wano lilty r.ieroslno .eryi pierwszej, p6:toiej trr.oob
n•• ~pu)ob po IO!I. Kuro ..... li p'łle) d_odl do kiemu rozwlłZaniu kwestyi. "Nowosti" do- branie parafian, zwołune przez p. prezy- niezamożoych pacyentów, otworzylo u eieWambu.
l00.~6, " itd.oo jol 1111. Z Hlt.ów m. \V.r ..a",! noszq, źo naftocilIg nie jeat potrzebnym i den ta miasta. Zebranie ujmowało siO pro- bie kilku lekarzy warszawaklcb.
,.. rOOM" byl, ""l.tkie .erle. Do 09.7~ pl.cooo nie przyniesie ża.dnej korzywi Bni rtlldo"l, jektem budowy nowego kooścrola na wY//l' latoryach tyoh pobieran!l bywa taka sallla
la
dr .." byla bardlO pou_ki",aoł pa aui wtaścicielom tr.MIeł Dsftowyrb, tyeb Id, czny koszt parafian, bez subsydyul11 rZ/ldo· opłata, jak w lecznicach.
IIa",O, t ...oi, i o.wartlj Dabywa"o po 9~. Obbgow
Chór śpiewaków francuskie/j, składajllcy
nie oddawano Ditej 96. Ż,d •• il, za Ulty m. &clzi którzy "yto~/l kopitaly łIIL pobudowllnie go, wego, nl\stopnie zaś wyborami człouków ko·
podnie.iono ąo 94.76. Liny likwidao,joe n!al. doprowadzi on do niechybnej ruiny. W do- Initetu budowlanego. Postanowiono całko- si~ z 30 osójj, Plłd dyrekorl p. Ltlmbert,
nlialy licr,nych nabywców; s.plaeono do ~ł.t6 l po wodzeniu tego dziennika przebija 6i~ wiel- wity koszt budowy nowego kościoła przy· zapowiedaiał swój pl'Zyjazd do Warszawy
tym klinie pTlow"tal POPlt. D_". ..\o~i hl~o kie zaniepokojenie o interesy drogi 'żelaznej jqć nn rachunek parutii. Bliższe szczególy na lato. Cbór tell podobno do złudzeuia
po 9j.W odd .... aoo. Z poiyo.ek w.chod,,~ ;'.da, zakaukazki~j, dochody której w razie po- podam, pófaiej.
naśl&duj6 ol'kiestr\:.
no tylko emiayi trzeciej i płacoDo 100. Dwio
(-) Czternaste og61ne zebranie akcyonnrTl'Zecia szwalnia, Urzlldzona przy ochropierwue emisyo oOarowaDO po 99.80. Ddkoolno budowania na!toei'lgu, uległyby znllc"nemu
nieco .. kopÓ", reoty kolejo ... ej po 00. Poi,ccek zmniejszeniu sl~.
juszów bankn handlowego w Łodzi odlJ~· nie praskiej, imienil\ Kronenbergów, liczy
premiowych bardlo malu na.bJw.D.O~ żłdauo 2ł6 .~
Wartzawa. O{ślifll~ ub,·ania. Dnill 23 dzle si~ w dnin 24 kwietnia, o godzinie l 80 dziewczl\t uezeunic, ttudniljcych sili przepierw .., l 281 r.a drug1j. 1'0 dlulleJ b.c.ol·uno'Cl b. Ul. odbl:d" Sl~ ogólne zebrania: towa· I południa. Dywidendę za rok ubiegły dewszystkiem szyciem r~cznem i t. p. ro·
w d,iale akcyj, ujawutl .iQ p-wian ruch. Dop~ty·
i
waDO liV bardzo o walłlawllkie baDdlowe po 826, tZy~twa "Wojoiecbów" i eukl'Owni "Za- bnnk postanowił wydzielić w ilo§ci 9 /."/.. botami.
(-) Z inspekcyi fabrycznej. Przed świ~·
lf1JJstaloa lIygiMicz/la otwart/l Ula być
le.,. ni. bylo oddojł.'ob. O~olo 290 cbolAuc> .... krzówek; dnia 30 b. m.: towarzystwa o·
placić ca d)'akunlow.. UandlQ"Ycb Ió?kicb d.n· czyszczania. i sprzedaży spirytusu, banku ta III I w Kaliszu sqdzoDlł była sprawa p. F, stanowczo dnia 15 majll r. b. Cenę biJe.
mnie lIu.ano po 820. Nabł·".no J0z.ellnlk18 po
lOO col1i 40'/ I po ~rm kom. 06arowauo. lo j.... dyskontowego i warszlI"skieao towarzystwa Nitsche, właściciela fabryki w Opat5wku t6w wejMia oznaczono na 25 kopiejek od
(firma Fidler), oskarżonego o wykroczenie osób dorosłycb, a oa 15 kopiejek od dzie·
ClO p6fniej, etacie. COD1 cukru poduOIió 119 sacze· kopul6 i zf\kładó~ hutniczycb.
Iy. Akelj "omaw.kieJ«> to .... ro)'.twa fa~rlk coPabry/ta wtlocJJpedó/JJ rozwija swoją d~ia- przeciw przepisom o pracy dziecI. PODlOC' ci, !lc~niów i t, p. Na wniosek d·ra Lu.
k1'l1 Hokano po 700. T.ki. okeY6 8t.lowo, b, ly łalno6(" spodriewajllc sig znacznych obsta- nik inspektora fabrycznego skonstatował w belskiego uchwalono zaprowadzić stułe el'
bDrdao pouoki w.o. po 970. Z mou.t muki 06a· Iunków do Cesarstwa.
powyższej fabryco czteroastogodzlnlllł pracę żury nil placu wystawy, zapraszaj lic do
ro .... n.. Kopon, celno 6'/.
Przewóz bJJdla. POlUi~dzy Worsza"" a dzieci. Sędzia pokoju skazał p, ~itscbo udzialu wszystkich leka!'zy miasta.
Giełda ptl ....bvr.ka. Sprawo,dauie tygounio ... o
(do do ... 9 k.. ietoi.). Podec.. gdl da gield~h ••. Płookiem zaprowadzony być ma przewóz na 75 rs. kar"
Wladza szkol/la zabroni/a uczniom gimgralliClDJch Jano ••ł. IJet:CSfDł'''''Ć P!Ud'Wl,~er;.. bydła etepowego berlinkami.
(-) Plan m. łodzi, ba!'dzo dokładny, nazyalnym w,pozyczać kailliki treści beleDa, tubj WykOD)'WfWO łw.",e obroty Dlek~renl1 pa·
Uf/adtok kupca Mojie8za Hammęra o- rysunku p. Dymikowicza, wydaln księgar- , trystycznej z czytelni 7.0stajllcych w zawia·
pierami Ipekalacyjoemi, & przeuew8zy8tklem L\,abynia p. Fischeru. N.. planie tym poozna- dywllniu towal'Zystwa dobl·oczynności. Roz'WaDO akoye prJwatoych bRoków handlowych set· głosU warszawski sqd bandIowy.
Nirkowy/de tOlou/'7.ystwo fabryki pąpie~u czaIlo Opl'óC~ znanych ulic, takie projekto. porządzenie t~ ma na celu uieodrywanie
kami i tr.iłcanli .dak. ZD&OIDa poowytka kur..
.o. b la uataralaem tego nałtvpa!wem. ~łacono miało w roko zeszłym 97,000 I'S. czystego wnne (bez naz,",y) znaczniejsze rubryki, do- uczniów od ujr;ć czysto naukowycb,
sa "kc)'o pierw8&ego uauko handlowego SiO-sag dochodu.
my i t. p. Kolorowany ten plau wykon..
- Odłożenieprzedslawie)\•• St. Pet. Wied.·
n. ('~ TS. dr<lż.j), c. dJlkantowo 742-761 l i. (19
Cukrownie. Towarzystwo "Józefów" mia- no w zakladzie litograficznym p. Łubielt· donosz'ł, ŻO projektpwane na wioscr; roku
n. droi.j), ,a mitd,yoBrodow. 468-480 .... (17 rl.
bieżllcego przedstawienia trupy rosyjskiej
drt,tej), za rOlyj.kia dl. baull.lu qgr.uio,oe~o ło w roku zeszłym 107,000 czystego do- skiego.
SO!l'/.-BI5 n. (0'1. 1'1. droitj), .. IVoł&l<o·"am,k,. cbodu, a towurzystwo cukrowni wal'azaw(-) "Valetudo· fabr,ka materyałów opa· w WalIzRwie nie Pl,zyjd/l d. skutku z po(,861' -616 r. (20111 fi. drałuj), ta waru.wskie
Cukrownia "Leonów" po, trunkowych d·ra Bartkiewiczl\, wy.tqpi ze wodu, iż nrtyści teatrów cesul'skicu nie
bandt;;.. o 92~-9BU TO. (6 n. drożoj). Akoy.ml skiej 31,000 rs.
banków aiemskieh ,,"cale nie obrttcano. DrugIo niosła 25,000 rs., a "Czersk" 32,000 n. 8wemi ,",yrobluui nil wystawie hygienicinej otrzymali dotychczns pozwol~nia na wzi~
w WarSZlIwie. W tym celu dr. Bo zamó· cie udziału w pomienionych przedstawiem1.joee pod wlgl~em ... ielk"'oi obrotó ... ujmowa- straty.
'! .key• .dróg .!el •• uyeb. Najwivk8lY". p~p~lem
In.pekcya zbożowa. ~Petersb. wiedom.· wił 16 lokci kw. miejsca na placu wysta· niach.
ni...)'ł! lig rybuuklP, uab)'w.ue uczegoloreJ do
- Piotrk6w. .Goniec urz~dowy· donosi,
Mo.kwr po 99 1.-101 'I. re. D.ii placouo za nie dowiaduj'ł si~, te mlnisteryum akarbu za- ... owym. Po~oboo pani B. na tejze wysta10]1/. -IOi 1'1. ' WobkG-kan"ki. nobywaoo po U3 mierza ustanowić specyalnll inspekcye zbo· wie sprezentuje OWOCOW0 wina własnego że na zasadzie postanowienia rady pa6stwa,
t6 rI" wltońcu po 94. n. t OIIryoyilalde w wielkich tową, któraby przestrzegała aumienDego i wyrobu.
ilo§ć rejentów zmniejazonq zostllła w PiotriI"'"iacb po 140'1.-140'(1 n., korako-ki,lowlkie po prawidłowego sortowania ładunków zboża
(-) .Gazeta świ"teczna" ~ieszy sili wiel- kowie do 4; w ŁodZI Zaś 1I0wir;kszOIlfl do
S6e _860_868 I /J n., mo.ki~w.ko riuau.kits po 4&&
n# Ni~którzy .pekul-.oci ehoieU rOEwil1'ć gr, w n" rynkacb sprzedaży. W tym celo, w kiem powodzeniem w Łodzi. Jedna tylko 6-ciu. Pfzedstawienie zaś odnośne .,du
akoIa..,b towar.,.tw tlbłn:pie~eli od 0loi., le~ nie główn,ch miejscowościach, t. j. na najzna- księgarnia p. Szatke Ula około 40 odbiol'- piotrkowskiego, w k,tórem przualano do mi&ey
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nilteryum projekt zmniejszeoia kancelaryj Panoy. Kondukt prowadzl6 bodzie kil. bi·
Rzym, 12 kwietnia. (AK. p.). Wło,ki
DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI.
regenlJlloych do 4-cb, mialo ua uw dzo jo. skop Kruiński w asyst-enoyi ducbowie6stwa naslłpoa tronu zachorował ni lekkIl ospV.
U,odu6 od dui ..... (lo 12 kwietni" wtłor:uie u)lo:
dynie kancelarye rejentów hypotecsoych świeckiego i zakonnego, wnystkich cechów
W ,ar. II lI,ł.1. O-.ieoi tY_10b. 147•• nlianol'W'tOd:
Londyn, 12 kwietnia. (Ag. p.). W Hy· ohlopoów
7., d.i.w .... 7S, • lej lio."y d.ieci 'Ioh.
przy SIIdzie okręgowym, nie wzmiRnkujllc i stowarzyszeń. Przy zwłokach bOdli trzyHO, lIi061u~uyoh 7, Nieływo urod'OOlcb 6,
nic o 3·ch rejenturach egzystujllcych przy wać ,ted oz/ookowie .Sokoła,· czytelni a· de.parku odbyła si~ .. ielka manifestacya nych
w tej lic,hi. 611lhDyoh ~ niolloboyoh I.
urz'ldzona
przez
stronników
Gladston..
i
tutejszych III\dach pokoju. W zastosowaniu kademickiej, ochotniC1:ej straży pożarnej,
W ,..'11 •••11,. D:t:ieci żywyoh łł~i a miILnowioio:
,.i~c obecnie powyższego rozporzlldlenia. ro· Clytelni izraelskiej młodzieiy handlo"ej i ParneUa, w formie protestu przeciwko no· ohlopcóW' 48, d..... O"'łt 8~ •• toj lio,by d:ieoi '1Ilh·
dzi &i~ pytanie: czy w Piotrlrowie ubywa .Ogniska.· Przeniesienie z.. łok do grobu wemu hilowi irlllndzkiemu s~dowo·kr1mi· Dyoh 801 uie41ulmyoh 8 Nie.,wo urodrooroh l,
w lej l «bi. ólu"l11oh l, luoll.bDych -.
/l·ciu, czy tylko 2 rejentów.
zasłużooych oa Skałce od~zie siO atanow.
nslnemu. Przemawiało Irilkll mówcówj a at.rel.konnych. D,.foci tywrob -, • mianowicie,
- Charakterystyczne uchwały. W gmioie czo d. 18 b. m. Właśoiciele hotelów za·
ohlopcóW' -, d.iewo"'łt •. , I tej llo.by ś!uboyoh -,
w
icb
liczbie
także
człookowie
parlamentu.
Złotniki, w pow. j~drzejowskim, zapadla rzuceni Sl\ zawówieniami Da mieszkania na
Ilieśluhnyoh_ .Nietl-wo u.rodzonycb -y,r t.6j 1i0li~·
protokul rnn zgoda, aby 0"'ooy6 kary Da ClBS pogrzebu Krasl8wllki,go, a do prezy· Manifestacya trwało do godziny 3-ej mi· ~ie ślabDroh - ni'lł obnyob .aHeMtwa .. ".rle od doia 1 da I~ kwiolnia:
iydó" skI pikany ZI' prsedawanie lU łoI. denta miasŁa i prezesa czytelni akadomickiej out 50. Zabul.eui.. Porzlldkn nie bylo.
W paraNI kalolIcklej tnim tyLuniu i papierosów, orll2, aby wszyst. agłoailo siO .. iele stowarzyszeń zngrani~ z
Kijów, 12.go kwietnia. tAg. p.) Kijow.
W , .. ani Iwanglellekl.1 20, n mi nowioi.: Adam
kich żydów z gminy wydalić. Uchwałv t~, zapowiedzill przybycia depuŁacyi.
Jauer I Ann, Kry.tyDł Sch"",ndt Karol Ludwik
aki
wojenny
'!Id
okrIJgowy
"
sprawie
wy·
jak don08i "Gaz. kie!." prezydyuOl guber.
(Kuryer codzienny).
Huenritt.or • Emili, Id, Thi.m, Ludwik D.r.odt
buchll
w
warsztatach
oddziału
broni
pRlnej
I Ann, D.rt, Wolt, Alek.ander H.ub. Angu.tt
nialne do .pr.... wlościaluklch, lIie zp..jdoZ pruy. Wyszedł z druku pierwszy nu·
kijowskiego skladu artyleryjskiego, skut- Ander, Adolf Ki.fur Ie P,uho, Edmuudł Her''''&I1I1,
jllc w oiej podstaw prawnych, oddaliło i mer miesi~znika "Wisła."
al!1ryK .Leolcbner z: Aaot Juliaooł ROIeatreter,
Ze.łlyt
nSlollmika gtolfrafi(,Zl/tgo~ wy· kiem którego to wybuchu, pr6c:t strat skar. Karol Frydryk P.lrold. udwikt .l\i.., Kd ....d
ekasowalo.
W gminie Kroczyce, w pow. olkuskim, szedł I druku i zawiera Dastępujlłce ob· bowi wyrz"dzonycb, byłl1 śmierć czterech i Aug .. t Wagoer" ),;"4 Emili, Sommerreld, Adolf
zgrolUadzeoie gminnoe nhroniło wynajmo· Izeroiejsze artykuły: Plesze w, Pletenice, okaleczenie ośmiu żołoierzy, nzoal za win. Schul •• Hatyld, M,rrt G.nther, ,,'actaw !leUer I
Amali, Gi..cb, Guhw Gliip • Amali, LeideD'
wania mieezkań żydom, sprzedawaoia im Płaszow, Pławno. Płock (miasto, powiat i
nych: nllczelnika składu j[enerał. majora frOlt, Reinhuld Ilauer • Maryi, Sk.balla, Karol
domów, plRCów i ziemi pod karli 25 rs. w gubernia), Płoilsk.
Dorgmann • flolen4 SoheUer, Ludwik Ditt"eil.r c
oddziału
przy·
Boryslawskiego
i
naczelnik/\
każdym pojedynczym wypadku za przelcro.
.Zdrowi~· w ze8zycie kwietniowym ruie.
Maryi, KuotJ:e, Emil Llang•• Amali, Focbuer,
cleoje postaoowienia. Prezydyulll włościa(l' ści p03Zlltek ciekILwej pracy hi8toryoznej bor6w broni paloej podpułkowoika J akóba J.n ~.h ... ane • Natabi Kaut., Gu.tAw Frlderyk
skie plerwul} częś6 uchwałr zaakceptowało, p. t. "Perfamll ; kom"tglei 10 dallmej Pol- Omelu przekro zenia władzy i przeciwoej Saoder I Karolin, Kelu. Jo..f Wila.yński • Ha·
tyld. Heinrioh Wilhel", Rab I Huld, Giawr,
wycbodzllc z zasady, iż gmlOa we wtlsny,n sce" E. Suliruierczyka·Swieżawskiego.
bezczynoości, majl\cych szczegól. Rciuhol<l JuliuII Bon.h s Ol" Kickert.
przepisom
ioteresie nHl prawo oiedopu.zczać osiedle· - Nekrologia. W Goślicach (gub. płoc·
Starol.lkonlych 7, amianowlole: Baue owienŁo·
",ażne
naltllpst"a
i
niedbałego
8pełnia.
nie
wios I Clrl, Uachujer, Dawid Horu c FaiR Li·
nia siV jednostek szkodę jej praynoulloych, ka) zUlarł w 75 roku życia ~. p. Karol
skasowało wszakże drugll cz~ść uchwały o Pękaiski, b. żołuierz b. wojsk polskich, na· nia obowillzków, kapitaoa zaś Grzegorza bick., Wolr Du.b • G1tl, Lur.•an, Dawid Wajl •
Maik, Ajtn.r, AJ'11t BeJ"l' N.jm D I :.Iui, BrrII.
knrach pieni~żDyrh.
stIlpnie wytrwały pracownik no polu oświa· Afeudika i 8ekretar~a gubel'Oialnego ·An· Lajhuś Win er • llDd.... Winer, S_1c Zomper c
- Antynikotyna. Dyrektor jednej z war· ty ludowej.
drzeja Grabienkt; bezczynoości i niedbllłego aau, J,kubowi ...
szawskich fahryk tabacznych p. Bornik wy.
Z1aarll od dGia 7 do la kwietnia,
spełniania obowilłzk6w sluf.bowycb, i posta.
KaIOllcr' dzieci du la~ 16-tu &lJW'lo 2a, w lej
nalazł substaoCYIl chemicEuą, IIllłjllClł nisz·
ROZMAITOŚCI.
nowil: po pozbllwieniu wsz~lkich szczegól. li.,.I>io ob opoówlG, d.i.we .. tI2; dorOllrch 7, w toj
czyć oikotyn\) w wyrobach tytuuiowycb, oie
liccbie ~,iOZ,.t'D ., kobiet S, a mianowioie:
oycb praw i majlltków, osobistyoh i oaby· StymoD
zmieniajlIc sOla ku i zapachu tycb wyrobów.
NOW1Cld, Jat 90, Sł.eea" L.ogner, l.t 16,
X Wynalazek. Niedawno w jednym z naj· tych, wykluczyć z zllCZ/ldu wojennego, po· Zoft. Pi..ilk, la~ lU, Tekla Gaertoer • lat 62, !II a·
Chemicy niemiecey wr6żl} wyoalazkowi wiei·
J
kie powodzenie.
wielenych zakładów maobin w Paryżu (Gouin) zbawić szlachectwa, rang, znaków odznacze· ry&Dna P,ilc •• , t.t 2" Wilehel.. \JoJ:et,
lat 61,
Wilcbel .. Mach, lat H.
- Podrożenie pism zagranicznych, oa slln. wobec Iiczoych speoyalistów robioDo próby
i ze łać oa mie zk nie na SyberYIl ge- Eunglelley, <1.ieo1 do la. H.·t. "••arloI6, w tej
tek spadku waluty rosyjskiej, przedstawia wachioy parowej nowego systemu. Jest to
oblopcoó" 7. d.i....... ~ 9; dorOllloh 7, .. tej
sill w następujllcych cyfracb: W przeszłym wynalazek rodaka nl\szego, p. Stanisława nerala Borysławskiego i podpulkowDika lio.bi.
lif'Cbie ~_tc~)'lin 1, kolJiet 6,. mi.noW'ie:
kwartale .Figaro· kosztowało 9 rubli 65 Pokuty6skiego, iuieoiera. Oberoi PrzYIlIII' Omeluta do guberni tomskiej, a Afendika N,t.lia W.ber, lat 21, RooaUa ~~bel, ht 69, E.,i·
kop .•• DebaLy· 9-96, .Jouroal amusant" dali sill z zajllciem modelowi, którego we· i GrabienkIl do tobolskiej. Nadzorca skła· li. Fran., l.~ 17, Roulia Zeru., l,~ 82, Bogumit
2-IHi, .IIIustration" 4-55, .Pros,a 11tara • ryfikator wykazywał zwillkszonlł ilość obro· do Ochatrin uzuaoy został za oiewinnego. Cicby. l.t U, 1'&"et HoUer, fa~ 38, Zuzanna Di·
kow. l.t H.
5-20, .Grapbic" 4-46, "llluat~irte Zei. t6w I zUpełDI\ swobodll ruchu. Motor oowy
Rzym, 12 kwietnia. Cesarz niemiecki ma Siar_konni, doieoi do lat I6-ID ~_tlo ., w le
tung· 3 ruble 75 kop. Ceny uil te w bie· przedstawia tę wartość, iż do każdej ma·
li.,bie chlapców 2. d.i.w...t 2; dor.. lycb 4, ... lej
żllcym kwartale wynoszą: za .Figaro" 10- chiny użytym hyć może bez zmiaoy kon· nadesla6 PapieŻOwi w dzień jego jubileu. lioz.bie mo!cs11u l, kobiet
mi.nowicie:
t
80, .Debaty" II, .Presse· 5-65, .Inu. strukcyi, oadto funkcyonuj~ za pODlOC, wo· 8zo kapła6 kiego 'iarll wysadza o, brylan. Herman \Vajcenung, l.t 2łł, liaj_ He"~ko"icc. la.J
stratiou· 5. .IIIustrirte Zeitung· 4-15, dy, pary i ciśoienia powi~trza lub rozrle· temi. Papież zapytywany poprzednio o· 68, MiDdh. Alek •• ndrowic~, lat 61, ~I&r,ja Hern
• Grapbic· 4-90, .JourDal amu8unt· 2 ru· dzonego galu. 'VynallLzca model złożył w świadczył. ii podarunek ten wdzillczoie kowieE, lat 60 .
ble 80 kop. i t. p.
muzeUm .de, al·t, et "Iilier,,· jego zali po·
przyjmie. Pruski mini8ter spraw wewnlltrz·
DOPOWIEDZI OD REDAKCYI.
- Reorga1lizacya szkół realnych. Gazety dobizoll przydał obecnie do Krakowa.
Pan" A. 8. Z li,tów beaimiennych nie korsy•
X Klh,t, Edynburlkl, według doniesie6 nych, Puttkamer, miał posłuchaoie u Pa·
petersburskie dODOUlI, iż projekt reorgaoi.
• •
•ta'"l· Jot.li pao poniOlIe4 knywdo, ud.j .iO na
zacyi szkół realnych uległ zawieszeoiu do gILzet nielllleckich, abdykował na rzecz sy· pieza.
dron ..dow,.
jesiennej sesyi rady pa6stwa.
na z pr.w następcy w Koburg·Gotha.
- Moneta zdawkowa. .Kraj" dowiaduje
X Rzadko66 numizmatyczna. Berli6ski "Ta·
l.·I/;LtJUBAKW UIEŁDOWa,:.
OSTATNIE WIADOIOSCI HANDLOWE.
sie, że w szeregu środków, przedsl~brauych geblatt" pisze, iż w r. 1870.yUl, fraocuzi
przez mioisterstwo skarbu w celu zmniej. blli pooZlltkowo tak pewni zwyci~ltwa oad
Berlin, H kwietuia. Ze wszystkich giełd
szenia deficytu w budżecie bietllcym mieści nIemcami, źe kazali bif pamilłtkowl\ mo·
W.rlZawI~L
zagranicznych
donosz,.
o
wzmocnieniu
sill
sili takźe zamiar zmniejszenia ilości czy' Delł, która je8t wielkIl rzadkodcilł, albowiem
Z,dauo.koi....... ,ield,.
stego srebra, zawartego w monecie srebrnej wobeo nieustannych porażek rZlld francu· usposobienia, dzillki bardziej pokojowym
z.
11''''1, b'It.I_I....
zdawkowej (lO, 15 i 20 kop.) z 50 proc. aki wycofał jl} z obie~u. Mooeta owa jest zapatrywaoiom politycznym. Na gieldzie .a BerlID la 100...... . . . . 6<1.10
6690
przy usp080bieniu pomyśloem, Ił
do 3D proc.
Z8 arebr&, wielk~ci I wartości pi~iofran. totejszej.
Ił
l li. . ~ • . lISI
1180
- Departament leśnictwa opracował pro· kówki, na jednej atrooie ozdobiona głowIł wystllpił popyt o wiele żwawszy, niż w ty· n Par" II 100 fr. • . • . .6.16
.1>.10
90.0
jekt ustawy dla niższycb szkół Idnict"a cesarz ukoronOw&D1ł wawr~ynem i oaplsem: godoiu poprzedoim. Prawie we w8zystkich " Wiea6 ł. 100 l. . • • . 9>.1.Za ,.pllr' ,diiw•••:
na zasadach przyj~ych dla 81kół takich Napoleon III ImperatOl·. a 01\ drugiej wio działach wykonywano wi~ksze obroty po
J,ikwIU. Kr. 1'01.. . . . 9416
94.60
zagraoicll w Szweoyi, Norwegii, Francyi, dniej'l wyrazy: "Finia Germaniae 1870." Po· cenIIch coraz wyższych. Pożyczki rosyjskie Li,ty
100
•. _
Roo. 1'01. W",hodnia . . . . 100.Austryi, PrnsDch i w wielu szkołach pro· dobno Bloneta taka wystawiona jest obecoie cieszyły si~ dobrym popytem i osillgn~ł1 LlaLy
Zoo. Ziem. < 69 r. Ser 1. . 10 1.76 101.16
fesyonaloych w Cesarstwie i Flnlaodyi.
w jakimś sklepie w Lipsku, a właścicieleru zwyżki, ruble zyskaly przeszło 'I. m. Na "
..
lO
Ser. II do l'{ . 101.60 101.70
. loo.S0 100,70
przewabła cspałość, r.lot, ZlOt. !l. War... Mor l
- Drogi bJl, w Kr61ellwie Polikiem. Ogól. jej jest Anglik, który za
zapłacił prze· gieldzie zbożowej
" U . 99.7,s
99.16
pszenica 8traciła poozlltkowo 2 m., z któ'
na długość dróg bitych rzlldowych w Kró. ,zło 100 marek.
,.
fi
:ł Ul
. 99.25
99.26
rych naetllpnie odzY8kała l m. Usposo bie· "
lestwie Polskiem wynosi 2, lti2,424 wiorat,
---tt
u
p
n
IV
• 91J.26
99 . ~6
nie dla żyta popra.wiło si~ przy ko6cu f,ilt, Z .. t. M........1 Mor. 1 . 9516
!l tych 2,146,649 wiorst utrzymywanych jest
9H6
giełdy.
koszletII "'Idu, w tem 219,680 wiorst
n"
"
"
U
. g( 76
9U6
,.
n
III
. 9ł.76
9HO
dróg 8zabrowycb, 28,089 brukowanych i
SerIIn 12 kwl.I.I.. Wyk.. banko państwa s d. 7 " "
&J,ld. B.,II~lkL
7,880 wiorst mostów z pnkładalni odkryte·
Peterlburg, 11 kwietnia. (Ag. póło.). twietaia (" ty.i,ca.h mar.k). Stan O'JDDJ' "'pu
metalio,ny 7H,468 (prorb. 1,674,: tapu bU.Łów Banknol, rOlll.lde ...rac. • . 11860 179.10
mi. N. droglLch bitych rZlldowyoh w Kr6- Miniltaryum oświecenia przypomioll, rZIl' .uJ
pań,L.. 20,681
(p",yb. 261); noLy inny.h
n
n
D'" dOlt. . 17975
179.15
lestwie Polakiem zoajduje Hill 1,763 mOIty, dowym, społeczoym, akcyjoym i prywatnym bankaw lI,1911(p",yb. 7.8); welul. 439,680 (ubylo Weul
.. n. W.n .. w~ kro •
I1H6 I 79.t;O
10,109), t"'aoia lombard 66,26~ (ubylo l1,27~),
1,110 kanal6" i 197 koezar dróżniczych, a
.ł
ieł.enba.r, kro
• . 179.05
179.16
obowillzeJJ:
dołljczania
spra·
iustytucyom,
erokty
61,U82
(proyb.
8,410);
inn.
aktywa
197,9~8
nadto trzy mosty na Wi~le pod War8zawll,
17860 lH.U
"
l'
dl..
(obylo
~,69S).
stao
biernr;
kapitał
...
kładowy
..
JAod,a kro • • 20.S1'/, ~S7'/,
wozdań, bilanlów i t. p., w "Petersbur.
Plockiem i W locławkiem.
120,000 (be.....iany): r.zerwa 22,872 (heumianl'),
dl . . 2O.SI'/, 20.9!
- In'tytut kOlamunikacyi w Petersburgu. Ikich· i w .Moakowskich wiedomostiach· Gotl w obiel(l1 881,836 (ubylo 88,801), inn. robokro • . 16096
•
Wiedeń
160.16
W tych dniach ma być rozpatrywany w - i ostrzega, że pomioięcie tego przepi· wi.zoni" SS6,6~6 (proyb. 27,826), inne puywa 1,064 OJ.II:outo prywalae
Pr.
1'/.
komitecie mioistrów projekt nowej ust .. wy Sil wywoła6 U10że pienilline pretensye do (ubylo S~).
Wl.4d 11 kwial"ll. Wyka. banku palillwa •
dla instytutu dróg i kommunikacyj. Gł6&1,14. Londy~I••.
dnia 1 kwietnia (w ty,i~oa.h guldenów). Noty w
iostytncyj
zaniedbujllcych
to
lobowillza·
wne ' zasady owej ustawy polegajlł na tem,
obiego 007,600 (proyb. IS,4(0): "'p" metaliolny w We1uh. Da Pot.,.hllr,. .
20"/..
iź kurs Dla bIĆ pi~ioletni, że do liczby nie.
.reb..... UO,SOO (pnyb. 800), ., "'""ie 63,400 0r.kollto 8'10
stndentów ~dll przyjmowRoi mlodzi ludzie,
Peteraburg, 12 kwietnia. (Agencya. półn.). (be,"miany); wel;sl. platn. Ol .locie 16,600 (przyb.
którzy już uk06czyli lat dwadzieścia dwa, CzościowlL sprzedaż dziennika .Pczelka· 1(0); portfel 123,400 (pnyb. ~,:lOO); lombard,
2'/,200 (pnyu.I,4~); pożyc.ki.ahypotek.owane93,SOO
LISTA PRZYJEZDNYCH
i że ci, co ukończyli średnie zakłady nau· lostala wzbrooionll.
(ubylo 2(0): hltl ,,"taWO. w Obl.gll 89,100'
(pr&yb 2(0)
Hotel Pola'd. l.oto""lti. f.vesyoy, ltaida
kowe, poddawaoi bedll egzaminowi dodat·
Peteraburg, 12 kwietnia. (Ag. p6łn.).
PIII~'Hri, 11 kwltłnla. W.k,l. na Londyn 21'/,,, ' . Pio.rowa, Kobyliil.ki s Warl"'''y, Ilillki a War·
kowemu.
Kaodydaci, którzy uk06clyll
Wlob. 99'/., 111 pot. w,.h. OO~" 6'/. reuta Ilole ..awy.
.
w.yższe zakła~y naukowe, bIld,. przyjmowa. .Nowoje wremia· nil prośb~ Katkowa za· Ill>O~
199 1/., 6'/. li.Iy &altawne kred. .Ienult. 162'/.. ak· . H!».tel Victoria. A•. S.... ok~ • OOl1UlO. .
ni bez egzammu.
przeCZA pogłosce .Sowremienoych wiedo- cJe banko. TOI-Y).k1e!!o dla handla. ngr&Diosoełto W10, KiitlDe E Tom.,tD"., ~. Kra.mble~el & Kuch·
W guberni grodzieńlkiej w r. 1886 liczono mostiej" o traktowaniu przeze6 z rZlłdem S16, banku dYlkentowego pelerobonlr:iego 760, berga.
pot.nborllriejlO banko miod.yuarodowego -.
ludności ogółem 1,321,144 osób płci oboj.
o kupoo lieeum imienia Cesarzewicza Mi·
a.rUn, 12 kwietnia. lhlet, banka (C)III,J.Ir:lego
gaj wtem: 710,512 prRwoslawnych, 333,627
WYKAZ DEPESZ
179.60; f'l. lilty .a.ta"n. 66 90, .'/, fiot, lik.I~ ••
kołajaj
liceulll
bowiem
nie
je8t
czyjllśkol.
katolików, 266,3U8 żydów, 8.988 ewaDgeli·
oJjue 62.60, 6-1) l)OiJozk:. . .Ichodnla Ił 8'" 66.90, niedoreruJJlYt'h prze~ lule),ul ,tJu:ue Itle·
ków i 1,620 mahometan. Cerkwi liczono wiek wyłllcznll własno§cill i przedmiotem W emilIi 64.90, .',. POż1611t1i- r. 1880 t. 81.10, 6'1. graflcz/I'I z IJ0100d", 1łittJokladlluch adruólII
li,t, AltaW08 rOlJJ.kie 90 20, kupony MI",,. 820.60,
tu w roku sprawozdawczym 484 kośoiotów sprzedRŻy wi~ być nie może.
; intlych przyczU/ł.
t.,~ PU!1c~"a premIowa ~ ł~6" roku 137.90. łAka~ I
katolickich 100, zborów ewangoHckich 7,
Petersburg, 12 kwietnia. (Ag. północna). lBtiti r. 129.70; akCJe hauku hand lowego 11.60, dI· Il'rmański • Kola - nem b ńslti s Koniocpola - A.
J. Lubińoki • Wlocławka - Dembiński I SleoIleobożDic żyuowskich 853 i meczetów 3. Je·
akontowego
6S.00,
dr.
leł.
wanz·
wiec.l.
280.00,
ak
..
Z. Moa ....jn • Pilic,.
una przeto cerkiew wypadała na 1,468, wy. • Nowosti· donosZ/ł, że z/lrzlld g6roiczy za· Ole kredyt.o .... au.try.oklo.6Ci.OO, aajno ........ potlozka
znawww wscbodniego ko~ioła, jeden ko. projektował bezzwłoczne podniesieoie cła roorJ,ka 94.'/0 6'/. r.ala ro',i.ka 101.90, dr,koutu
ściół lutera6ski Da 1,284, jedna synagoga od żelaza obr~czowego i wymiarowego do Ci ',•• prywatna 1"1, 'I•.
Londyn, 12 kwl.I.Ia. l'o!r01lka rOlyi.ka s 1879
na 754 jzraelitów, jeden meczet Da 540 50 kop., od droboego zaś i blachy kotlo· ~. 9~.S7.
wyznawców Machome!a i jeden kościół ka. wej, ślnsarskiej i arkuazowej do ~5 kop.
SIlIla, U kwietnia.
P... niua 168-176, D'
kw. mli 170. na wn pat.1G6'1•. :trio 121-1~6
tolic~i na 3,336 mieszkańców tego wy·
od
puda.
Projektuje
sill
oadto,
aby
sto·
ua kw. maj 12f, na wn. pat. 128.
zoamo.
W poniedziałek odprowadzooo
N...·York. 11 kwiat.... H....'na 10'/.. .. N. Or.
ograoiczać
surowizny,
tak,
by
po
pniowo
oa miej80e wiecznego lpoozynku
- Główna wygrana 200,000 rubli ostatl.an,e 10'/.
niego cięgnienia poiyczki premiowej, jak uplywie lat siedmiu, przywóz mógł być zu·
J,,,ne ..pa.y po..oic, 61,914,000 bDllli, koku·
b. p. Hermao e Wertseor,d.y 20,181,000 b.llli.
donObi "WileDskij wieatoik,· padła Da bi· pełnie wzbroniony.
.ao..a, prokurenta firmy ,,A. GoldCeder".
"ie.iono w tygodniu obieg11 m Liczny bardzo ornulr, j ..ki kODdoktowi P'?'
Ba w.t n
let znajdujllcy si~ w roku fZlldcy majljtku,
Peteraburg, 12 kwietnIu. (Ageocya pólo.) do wlZ,lItkich
w ."i..ko"yob 80,000 bel, ... y.
polożonego przy m. Poswole, w gub. ko
grzebowemu towanJIIZył, był oajwymnwolej·
Podwyhzona
opłata od paszportów zagra· .. ieliouo do \ . Brytanii 29,000 bal, 010 ltdu Bta·
wieńskiej.
azylu dowodem sympatyi jaq zm ..rły cielego 16,OOto b.l. Za p.. 6Olt,oro bel.
ozyl sili wśród tulejuego ,poł~t6atw..
- Z Krakowa. Z"łoki Krasl.ewskiego niczoycb, jak zapewoia liNowoje wremia·
przeniesione zostaoll J\ajpl'1:6d z krypty ko· wprowadzonl} ~by(: D11& od dnia 15 (27)
Śmierć Ibyt wcześnie I&!wal.. llam pot1'
'ciota 00. Pijarów do kościoła N. Maryi b. Dl.
tocznego obywatel... 01866 j8łQ ""mitel I

J_.
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Nr. 81

DZIENNIK l.ODZKl.

OGŁOSZENIA.
-

eho'o""mi kobiet, gRl'dlaaerul I weoeryezuerul. G.d,iuy przyje.ia : z ebol'ood 9 - J l .• TaO': z cJtol'obnrul gardlaneruJ, wcueryczocrul I ruoezopłcloweml
po poludn... STAr.J:l r.ÓZKA.
Bozellll, lł piętro.
Dr. lYI.ISIE~VI{)Z.

LECZNICA
PRYWATNA
"Ulica PIOTBKOWSIC"- dom
-

RZĄDCA,

--~

Niniejszem mam hOllor zawiadomi~ Szanownlł
do składu mego nadszedł

kawaler z kilkuletnill praktykIl,
dobrend świadectwami i rekomendacy" poszukuje miejsca od 1 lipca.
Bliższa wiadomość nn tuiejs!lu,
Birnbaum w Wrze81.c~owicaeh przez
Łask.
374-3-1

Publiczuość, że

toż

jako

i trebrnJch 84 próby nB)no\Yszych fasonów

wynalazku. dr. chemii Gaodln/t ... Paryżu. Oudowny ten preparat wstrzymuje "'ypallanie włosó w, poblldzt\ porost i niszczy lupież po jednem posll,arowaniu.
Cena Jlakonu rs. I kop. 50 z przosytkll 50 kop, drożej. Główuy
I jedyny sliJad \I' perlbmeryl

W. R1dak01v6kiego,

---------------------Kasa Pożyczkowa Przemy-

Nowy l\ynek Nr. 3

Łodzi.

w

-

FABRYKA

Do .kł.du Ludwika Heol,,,, n.d..edł .,iol)<i wJbór LllS·"EJł. w ra·
mach i beli r6lU, róiu)'oh wielko6ci, oraz
822-0-4
• marmurowe""l bla~arni.

•

nachknrta

od paszportu wydanego przez loagistrat lU. Łodzi, na imiQ Szlamy
Szlamkowicza.
375-t-1
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Krymskich Kaukazkich,

Ma honor donieść, ze obrorzyla w ŁODZI przy
ulicy PIOTRKOWSKLEJ w domu W-go Scheiblera
skład wyrobów swoich, bogato zaopatrzony W lląj
świeższe fasony i poleca 8 iQ Szanownej Publiczności.

ulica ZielonB Nr. ~OIS,
353-8-1

4Jondyn

----_._----ZnlYiadsmla SZBnownll Publiczność,
w celu spopulav)'7.o\Yania swych naturalnych

W WARSZAWIE.

E. Biidet·

,.

-

POŁĄCZONYCH F~RM

przyjmujll sil) do pranIa I przefaso·
nowanla podług naj.wioźszycb fason6w, z wykończeniem jak DajstaranniejszyUl w przpciągu k~ótki~go
czasu. U praszlL ęiC Szanownll Pu,
bliczność o wczesne oddawania taIlOwycb.

~

Dzika Nr. 1089.

WIN

KAPELUSZE

".' .
(187-)
(noe niem. ruiftlta l,ank.

wrazie zam6wienia, OSQbno nie likwiduje.
..... Bliższych wiadQmości udziela T. VOIlWERK,

69-55-1Z

zostanio do domu W-go Józefa
Beijer, przy ulicy WÓlcznfl.kiej pod
Nr. 774.
370-3-2

"

ąunki,

42-46-

słowców Łódzkich
od dnia 1 (13) b. m. przeniesioną

•11. Ler.
kro Ulr.
J: \er
kro ter
cli. lor.
kro ter.

pompy parowe I centryrugaloll,
prasy IIltrowe.
koUy parowe najnowszycb konstrukcyj,
armatury do koUów,
rury żelazIle murowe stojące, lalle do wody i gazu
od 38 do 900 "'/.. średnicy i t.p.
Podejmuje się całkowite~o urząuzeuia fakryk cukru,
browarów, gOI'zelJ1l, tartakowete., za kosztorysy i ~y

NOWA WODA

5 do 6 po poło Ulica Dzielna
(Kolejowa.) Nr. 1376. 55-30-13

.'- .-,,

'Varitzl ,,,ie.
Wykonywa:
_
maszyny parowe, szybrowe I weutylowe naj nowszych
systemów o sile 4 do 1000 koni,
lokomobile o sile 6 do 20 koni,
W"

LUDWIK HENIG

319-10-2

LEKARZ POWIA1'OWY
udzielĄ bezpl'atn,e porady lekarskiej ml'odzlez'I' szkolnej od

•

o.

Z uszanowaniem

Dr. Juliusz Wieliczko

•

ODLEWÓW ZELAZNYCH

pierwszorzędnych Cabryk war8zawsldch, które jak dotycbczał, lak i nadnl sprzedQj~ po cenach fabrycznych·
HandluJqcym ust.ępuje sill stosowny rubat.

go zawodu) podróiujqcy jut od lat
12 po całej Rysyi l Syberyi jako
l'eisellder, ściśle zazuajomiony z odpowiedzilllnościll kred1tow~ tamtejszych kupc6w, przyjmuje zaangażo
wąnia pod nader skrOUlnOllli warankami. Oferty uprasza składać
w redakcyi niniejszego pisma pod
lit. T. G.
373- -1

Berlin

Maszyn,

KOTLÓW PAROWYCH
J

WYROBÓW PLATEROWANYCH

Młody kupiec (prz~dzlllniczo.tkackie

Zaginęla

Fabryka

,
JJTJELHI WTBOB

Dla p.p. fabrykantów.
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" Tomuzo ••.
Radomia. .
. Kiela .. • •

H
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I

•

Uwaga. Cyfry oznaczone grubszym
drukiem wyrażają czas od godziny 6-ej
wieczorem do godziny 6-ej rano.
r.
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