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dworu • . • . 10,560,000 
spraw zagranicznych 4,507,193 
wOjny , 215,569,510 
marynadd 39,38:1,129 
skarbu. ' lU,OOl,600 
dób. państwa • 24,119,597 
apraw wewn~trznych 75,530,570 
oświaty 22,063,fi87 
dróg i komunikaCYj 34,868,860 
8prawiedliwości. 21,784,369 

Kontr;la pań8twowa • , • " 3,527,836 
Dyrekcya stadnin • • 1,131,551 

850,806,084 

ODCINEK DZIENNIKA ŁÓDzKIEGO Ibie~-i .za siebie: rtiil'e -bonne l1łine au lIiau·1 ~az twarzy wesoły i dobrodu.9ZnJ:; ale ~ar~ Iterki, wywi"ufa 8i~ ~e. e.we~ zadania 
1 • 'Da18 Jeu. ego oozy cbłodem, surowoścI, I przeOlkla· W aposób, który przynOłlł Jej Eallczyt. Pu. 

-~ . 2J o"tatniemi słowami Feliksa obaj przy, woAci" wejrzeoia kłóciły ai~ z oAmiechem, bliC$no6ć była OCHrowao,. Ani jedoa nu. 
2) • jaciele znaleźli aio: W przedsionku taatral. który bar,,"o łagodnie zdobił pełne, nie. ta w akordzie uwielbieni. ·' oie zabrzmiała 

&.GI-WDA.J. nym. zruysłowe lista. fałuywym dźwi~kiew, oldas1i:om nie było 

ZAKULI A l. 
FRAGMENT POWIEŚCIOWY. 

-o-
(Dalllz!/ ciąg - patrz Nr. 29). 

* - Wi~c powiadasz, że żona nie cbciała końca-. 
* * ci~ wpuścić do garderoby - zwrócił si~ do To też oa uetacb F~liks .. okazał ai~ 1111/· 

Widownia jednego z pierwszycb teatrów Wacława. ko drwilicy uAmiecb, akoro za kulisami,6ci. 
w mieAcie X była zupełuion" od góry do - Tak, pragnie ~lIi zrobić oielpodzian. akajlio r,c.k~ pani Heleny II pqceOl po. 
dllłu; zdawało si~, źe komar nie przecisDlłł. k~ fantazyjnym strojem. który na dzisiej. winuowaniew, OpOwiadał jej o niepokoju 
by 8i~ pomi~dzy g'lowami strojnych dam i szy wys~p przygotowała. . Wacława, którego przyczyn, była demon i-
m~źC$yzn, a w górnych sferach oddycbać - A cóż ma8zynista? czna Leonia. 
zaledwie było można, Dawano now, ory. - Ach, z tym za osobnem pozwoleniem Jednakie H.leoa oie adawał... liII po_ 
gioaln" 8ztuk~ ulubionego autora, w któ· dyrektora zw!ecfzitem ca1, maszyoerYQ; na· dzielać wesołelJo aepoaobienia przyjaciela. 
rej główn" rol~ obj~a artystka, w dość pozór wszystko dobrze, - Ból to raczy , Na gładldew jej, czyitam caole okazała ' 

Wid?iez mój drogi Wacławie, powin. krótkiej stosunkowo kar.l'erze swojej umie· wiedtleć. ' sit bruzda, która przt'eieła je otlro, iallbr 
niślUy się byli zamienić na role. Ty, jak jllca joi władać sercami i myAI" 8lucha. - Więc jedne m słowemzaalarmowałeA ci~k" my6l" wyiŁobiooa i cb~ ze two. 
prawie wszyse.l' moi koledzy "za"l>d~ip, O%ów. Iuteres był zdwojony; dziś ' przeko' cały skład teatralny, - ,rzek! Felilnl z u · , bod, 'wiatow'ej kobiety odpowiadała ut,.. 
upatrujesz wszłdzie zbrodnie; z każdego Dać silol miała publiozność, czy rzeczy"iAoie śmiechem. ,sLka nIA pocblebue Ild&llia, tw!lJ'& jej nie 
oblicza chciałbyli wyczytać tajemnicze dzie· talent młodej Heleny wyższy", Jest od ta· - To bardzo naturalne; nBWet nie dli· rozjaśniła siO u'mi.ebem, przeciwnie, w 
je wyst~pnej lub zbł"kanej duszy. Ja Id lentu starszej i doAwiadczeńszej ., sztuce wiono si~ wcale. Szcz~lcie, ż. zd"żyłem n& chłod~, nie niemówi,,~, przyobleczona 
widocznie więcej zbJiżam 8i~ do poet6w, rywalki - i czy palma zwyci~stwa stusznie CZ~8; te zaj~oia w redakcyi tak Ulnie długo była wa8kO. 
Iiieratów, al·tyatów; zapatrujO) ai~ bowiem na si~ jej należy. przy stoliku trzymaj,. I Po ulUiaoie z"yk'łyOO frazesów grzeczno. 
świat i jego sprawy trocb~ optymistycznie. W pierwszych rz~dach krzeseł siedziało - Inaczej zapewne pani Helena miaia. Ad z rozmaitebli O8ObI8toAci.Ó\i, które aż 

- Alei przeciwnie! Ty jesteś cbłodnym a .. óch m~żczyzn znanycb Dam z pocZlłtkn by przy boku żaodarlD& w poetaci swego tu przyuły składać jej bołdy _ Heleoa 
niedowiarkiem, który musi palce w rant opowiadania. Waclaw, brunet o cerze ma· najwietniejsze,o .małżonka? . . . ; od~t.cbn~ła 8wobod~i~j, -: Ulaeka opadła 
wlożyć, by si~ przekonać, że oDa krwawi i towo.żółtawej, odznaczał si'.l wyrazem twa· - Bezw,tpleula! ZawM Jej tak niebez. z Jej twarzy - a mleJace Jej zajoło znn. 
boli; .. ,tpi"cym filozofem, który nie ufa ny inteligentnym i żywym. Lekkie drga. pieczny pod "ielu wz~IIjdaDli. , żenie. 
uderzeniom serca, · póki ich rozumem do· nie ust jego i nozdrzy sD.mionowało tern· - Ol czy pnypadklem oie jeeteł lU. . 2Jda_ło 8i~, patrl4c na t'.l kubieto, t, 
kładnie nie zbada. perament oamlotoy t nerwowy, w oczacb drosny? . I ~1llmf, który jej. praypa~ł. ed&ia!e, ci~11ł 

- Zawsze to Jepiej, niż wyszukiwać fi,. czarnycb, gl~bokicb i pełnych blasku-byto -:- Cóż znowu! o Belent? Alei to Ideał Jej ."tlym ramionOm I przygmatał j. 
gle ponnrych tematów do aceniczllycb ar· wiele ognia, rozumu a zarazem i melan· kobiety!... . .. ,awem brzemieniem. A przeciet ta wy. 
eydzieł - kochany poeto. cbolii. Twarz była jedn'ł z tycb, których - No, no - nie ~bDrzaJ. 1I'.l .tak ba~. tworna, delikatu potIK oiewiełci... )IIulia • 

. - Feliksie - ty . żartujen? Gd~bym lai~ nielatwo zapomina, brakowało jej je. dzo;. wszak prz.fsł~wle głOII: .Nle ma mi' ła już by6 PI'SJzwycujon, do tryomfów, 
ole byl prza~o~any, li JesleA prawdZiwym 4nak czegoA, .(fO przy p.ierwnem apojraeni~ 10'cI. bez zazdrOŚCI." A ~1... .. . skoro dlei&J ... do ul.biellło pablicsnClMlij 
I'a,szyl~ przYJacielem. gotó.byw \ był ,pa.,.' I nie lIawalo el~ okrMhć - brakowalo jej . Nie dokończ.rł, bo w lej chWila podwe- aoi &ei nie wygl,dal. na oiełmiał" boju. 
dZlć CI~ ozupeln" obojttno4ć. ,wyruu energii i siły. 810no kurtyn~ 1 uwaga audltorJllm soetała liw. ilto~. 
. ~ Prze~&~z llIi - jeste' .tak . w,burzony Felikl prlSd.tawiał zupełny kontrast z ,wrócoo" na &cenll. 
I ule.pok~Jny, te .gdybym Ja J8IICZe do· to1I'arzyazew: w,80ki, b.rczylty, duło star· Wbrew praewidywanlom "hala.a przed. 
dawał CI tr"oBI - 8mutn" bo bezrad. 8&y, o krótko przyitrlyłooych upatowa. stawienie przenło bez n8jIDniejuego "" d' staoowiJIby'my par~, MuezO) i za cie- ł tych włosacb, o cerze zdrowej - Inlal wy· wichrzenia. Artystki, graj"ca rolo boha. 
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....... 11- W Chełmie Ipalila silij w tygodniu I tre§ci, Iwych stronnie, tembardziej, że~jemy nazwi8u dora Ignacego Jauow.kiego 
- Syndykat francuakich handlafly mi\l- ubieglym fabrykl\ Ill&chio i narz~dzi rolni· dzieł oryginalnych polskich w tym kieroo- i Edmunda Siemaszki. 

la wytlał do Rosyi agenta. Hartooa dla czych oalllfllca do Moritu i Kretszruarll. ku a szczec6!piej o SzkocJi, pa.iada iJ r- "1ltoiet" powtarza rogioski o umiarze u-
.. waroia ulOowy s niektllrymi wiełklmi ra- BudynkI Cdbryczne byty ubezpieczone lIa IdzO niewiele_ tworzenia guberoi chełmskiej z guberni l,,· 
akiml handlllrzlSBli mi~sa CD do peryody- r. 1,500. lilr.ty obliczajlł na 10,1)00 ru· J. Z. helskiej; Cbełm stałby siE; w u.kim razie 
Mnej wy8ylki do Francy. bydła niskiego. bli. miaste ... gubernialnem. 
a IZczec61niej nierogacizuy. - O przywilej trzyletni Da wynalazek 1 (-) UpadlelU. Dll ia lIó z. 1Il. w.,· .Peler6bursltiju wietlomolli'" donoazIł, ii 

- WedłoI! sprawozdania firmy Hutb i noweg~ Rpolobu r .. brykacyi. ltali z dOIll!e. " zie okr,gowym piotrko.ski... oglolZoo. kwestya dopu~zczQuia IU\ przyszłość kobi ~t 
S I", w Londyoie dowieziono do glównych uk" nIklu, oraz soro.ca zelaz.. z domle'

l 
zo tala upadłość tutejszej firmy "Boghaez ł do studyowaDla medycyuy zosŁała rozstrzy· 

port6w europejskich naltępuj'lce iło6ci wel- nkt miedsi I oa z .. etoso.anie tych a!iu- Jeger". ~dzil}-ko , lIi.a rzelłl ",inno.any jest goiVta t.ierdz"co. W Peterlburgu lila I,yó 
oy (w tYli,rach bel): żOw do róźoycb ce!Ow tecbnicznycb starl& cz łollek l,tlU, p. Rugozi" kur torem 16§ atworzony specyalny instytut z kursami 

w , a t a c h-j .ie tow .. rzystwo F . SebneiJer i S·ka z Cre- lila y upadlości ad.okttt i,N.Y i~gly 1'. Hen. medycyny dla kobiet. KobietJ .16karze bIld .. 
1888 1887 1886 1883 ~ot. ryk Wojewódzki. Dlogły leczyć tylko choroby kobiece i dzieci. 

_ _ _ _ ' - J eden z tecbników ruskich, jtlk do · (-) Z Pabianic. Ludno§~ mia la Pabia- - Z Rawskiego pi ... do nas, że ,,,zell 
no"" "Nowost!·, w.Jnalazł ..doskonały epo- nic od r. 1864 po.i~kszyl" slV o 27S proc. k.iłku . d oi.a mi w dob.rach Konopniey odlJy lo 

Au.tr .. lii. . . 1,328 1,188 1,193 1,016 sób oczylzczBmB spIrytusu. Próby dokona· (w r. 1864 było ludnośc i 4,718. obecoie SIV .,elkle polowanIe z nagunkll. W (1010-
I:'r t yl. D<> brej 290 335 228 ne w Petersburgu powiodły sie znakomi. jest 12,889). Cudzo.iemców zamieszkuje .anio brało ud.ia/ 12,tu ,nyś/iwycb, którzy 
Nadziei. 190 cie. Za pomoc'l przyrz"dzooego ro.tworu, Pabianice 584. 'rak zoakomity przyrost zrlo/ali zabić aL. 3,cb zajvey i jednego li sII, 

" La Piat... 360 320 369 327 "'yna.la,c8 wyd.ie~iI w ~i'łgu kąku mi~ot, I IUd ~OŚCi daje si~ wytłómaczy(: izybkim ro. T~ki .rezultlit pol~.~oia j~t .ynikiem .. ni c-
• z innych kra- 485 498 na zlluno, wszelkIe 7.nuleczys •• III~ ze .plry- zwoJew przemysiu C .. brycznpgo. Wi~kszych mll~su:ro.go t~pleola ZWIerzyny • c.tym 

jó. 445 297 , tusu, któ.rego tOgo§ć podniosła Sl~ z 78 do fabryk "'. telll ",ieście zoajduje siV 11. pOWieCIe rawskIm. , 
ogółem 2,463 2,241 11,235 l 830 90 stOpili. Z tych fnbryki p. Eodera z~trudoi.jlł - Z Sieradza. Korespondeot oa .. donOSI, 

. ' . I - D"u towarzystwa zagraoiczne, hel- l,64l rouotnikó., obr6t zaś roczny w100si że zllIada w t&mtajlZej okolicy obywatelk .. 
Zllpaeó~ wełoy w Eoroille było w dOlu gijskie i {raocu,kle, staraj" .i~ o pozwole- rB. 2,091,151; w rabryhch Il. Kindlera Józef .. 'l'orollska, zapisała ubogim w Wnr· 

31 grudnIa 1888 roku 16!l,000 ',el, Ił 1887 , nie oa eklploatacy~ pokladó. srebrno %- pracuje 912 robotników z obrotem roczllym szawie 2,01)0 rs. 
roltu 2O~,OOO hel, ... 1886. roku 190,000 bel" .iuoycb, miodziauych i innycb rud w kraju 1,250,000; w fabrykach braci Boruch _ ro- - Z Poznania donoszIł, ie Ił doiu l ·ym 
" 1885 rolru 180,000 bel, w 1884 roku 'l'orkeetailekilll. botoików 450, obr.ót . roczny rB. 276,000; b. Ul. poseł Magdzió ki zmarł w drodze do 

1 71,000 bnl, w 1883 roku 106,000 bel. w f.bryce Seogera robotuików 160 obrót Berlioa. Teofil Magdziilski ur. d. 13·go 
. - Ostate~zny rtizulta~ wywozu zb~ta.w roczny rB. 290,000, a nareszcie w'fabryce pafdziernilra r. 1818.go w SZ8 1l10tul .. ch, 

CIUD ostato!cb t.rzech, lat pr';,eds.ta.la 81~, Wiadomości bieżące. Meizncra (browar) _ robotników 12, obrót odbywał . tudya uni.ersyteckie w Lipsku, 
, we~log • Wle.tOlka Finansów, Jak naltll' roczny rs. 32,310. Podług dallycb urz~do . Wroc/u.iu iBerIi ie, nastllpuie do roku 

paJe: . . ' (_) Kondukt pogrzellowy ze zwłokami II. (l. "ycb bandeI wewolltrz miasta w d.u oata- 1846'go slotył w s"dowoictwie. Wkr6tce 
w r. 1888 wywlez\Ooo 479,5 n"l. pudów Ludwika GroblOlIIIna, po .ygłoszeoiu mowy toich latacb tak liQ prz.,dstawia: przywóz przesiedlił siO .lo Kr6lestw:a, ~dzie przeby. 

" 1887 S« pne. pastora z 80snowca, Utke, wyruszył w 1886 - rs. 850,000, w r. 1887 - TS. wal do r. 1864-g~. NaslllplJie mieszkll/ 
"1886 ", 238,6 " . •. (w pouiedziałek) o godzinie l po ołudniu 900,000; aprzedano zad w r. 1886 za ts • • Bydgoszczy, gdZIe zóstał .ybrany po· 
Wy~óz sbota ruskIego za graOlClil ,wlllk- z mieszkania zmarłego d"ź,c PullclI III i , 776,000, w r. 1887 - za rl. 7f)(),OOO. Iłem do pruskiej izby poselskiej, a pófniej 

Izyl 1.111 tedy w r. 7.. ~ 40% w poró~nanr~ 'l'argowlł, Glówn" i D~ik'" do Dowego ko: Z przedstawie.uia amatorokiego jakie .iV i do parlameota oiemieckie,!o. Od 1'. 18~6 go 
z rokIem 1~7,. a o 97 10 w porównaOlu. ~ ~. §ciola ewangelickieuo gdzill stanIIł o go. od by/o 3 styczUla r. b. oa ko<1.'ść stl"8ży do 1~I'go był najprzód vlce'prezeRem, na· 
1886. OdoosI 'I~ to do w.szy.t~i~h wazolej" dziole pól UO dr~gi ej. Straże ogoio.e: ogniow'ej ocbotuiczej, a w czyści, ua dochód stllPO!e ~rez~8e~ K~ła polskiego ~ !Ja"'a
nych .gatu~kó:", ~boźa, mIanOWICIe ps~e~icy, miejlka i scbeiblerowska wy&tllpiły w kom. 'wieżo otwartego s"p, lula powIatowego w weDele .00euuec~lm I goduość to pl .. stowal 
i' .... ~tozmleDla I ~.sa. I tak, wywlezlooo plecie, w całylU rynszlunku i z zapalonell,i Łasku, otrzymauo czystego d oc b OlI u okolo dc. cb",l ostatn~cb. . . 
w mlhonacb I)udó.. . pochodniami, twOr"IlC po obu strooach po. rs. 160. . . . - Proces kuk,zOWlkl. DOla . 2 go b. III . 

W r. . 1888 1887 1886 cbodu szpalery. Przed trumnlł towarlysze (-;-) ~owe przedaltblerltwo. Dowl/lduJ?' prze8łuc~~wa.o~ w .dal~zylll Clljg~ Gnot ... 

ŻP8ZeDlcy 184, 118,6 79 zmarłego nieIIIi Da poduszkach ordery nie. my .I~, .ze pan Ed.~rd .Pblsterer wys~plł Ks. K~ohckl I s1jd~IO.,e pnellla.lall gor,.-
,ta, ., 99,6 72,7 00 boszczyka oraz bełm atr .. żacki. z .podaD\em do włoścl.eJ wradz)' o udllele- c~ do J~go. SUml!OIa .. Gnot co~n'l~ oskarże-

JtcZmleOla 65 48 ~3 Za trumn" p08t~powala rodzioa, krewni , Dl? ~u pozwoleoia na otworzenie w Danem or~ Łucla I .KraJewsklęgo, t.lerdz.lłc nato 
O.~ ' " ~6,8 .60. . 33,8 dalej puedstawiciele iJlsty'u~yj public',lIych UIle§Ole kaotoru. str~cz.ń m'eszkall: . mIast, że zyd Abr~mlro oamówlł go do 
"Wlest. FID. .DI. zamIeścIł Jeszcze da- w ktllrycb zar~daoh ś. po Grohmanu hrał (-) Dla ~zplecz.~atwa. Skutk!elll C111- ' falazyw:ego IIwladczeOlB. Zamach mordel'czy 

Dych, na I!0datllwle któI"?ch moinaby o.oa- odział: jak bauku baodlowego towarzystwa glej WIlgOCI tyok I gzymly z Olektórych I popełolł - wedłog Gnota - rzeczooy A
czy~ pn:.ecl~tn" ceDO kazdego gatuoku zbo· kredytowego, zarZlldu miasta, ~traiy ogllio. ka.nienic z.acz,ynaJII co~az c.~§aiej opadać. 'I brarokD, z dwoma inoymi ~yd_ami. Widział 
:la. I obh~z1ć ,wartolć całego wywozlI: zbot~. wej,. d!putacya straży zgierskiej i t. d. W rpadek JakI nllal mIeJsce prted t~.ema 00 na wl88ue oczy zbrodmarzy. . • 
Nlec!aleklem Jedna,k od , p~~wdy ~Z1e obI!. znajOWI zWarszawy,Zgierza, Ozorko.a,Pa- dO\~"'1 z. !!/). X ., ktllrzy o .molDCO Dle zo. ! ŻOna Gnota z płaczem błaga ?l~~a, az~. 
~e~le na podsta. ... e DaJDIZ8zy~b . ceo teraz. ! biBoic, za nimi tłumy lodu. Kara.ao 4-kon- stah zabIcI odłamem spadaJ"cego gzymlu j by wyz~ar prawdIJ. Ks. Króllckl takze 
meJlZycb, płaconych w glówDleJslJch pun. "Y był literalnie zalypany wieńcami, ktll. je~uego z dom6w pFzyu!i~y~iotrkowskiej, po· p.rzewawla cz?le do . niego .. Gn.~t upier~ 
ktae~ wy"ozowych. Ceny te, według .Now. rych naliczyliśmy przeszło trzydzieści. Za- WID~O to sk~o~lć .ta§OIo~eh aomó~ do z.ra •• I~ przy. :woJem t.,erdzemu, IZ. "zydz! 
Wr. , oznaczone zostały na l rB. za pod IIważyliśmy wieńce od towarzystwa kredy- caora baezOIeJszeJ uwagI na bezpleczellst.o !"ordow"lI, Gootowa opo.,ada, 7.0 IUlłz 
ptunlcy, 60. kop. za pDd żyta, 60 kop. ~a towego, banku bandlowego, kolegó. ratmu- przechodn.iów. . . . . IJest glup~o~aty, Rze~zywiście •. zeznallia je. 
pud owsa I 70 kop. za pud .J~?Zmlenla. nów, straży ogniowej i pojedyoczych rodzio (-) Pozar. Onegdaj o gollzlDle 7 wIe- go .~ra~laJI} w!ate~le aber.cYI ulllys/oweJ. 
Wobec tych c~fr wartość ,!ywl~zlo~CgO w pragollcyc~ oddzielny złożyć ~pomioek. czorem wybo,oho"ł ,pofar w .p~.esyi P?d ~' I RodZI ~I~ JlodeJ~zeDle, t.e Gnot . al~o sam 
1888 .roku zboza przedItalOla 81fJ Jak .oa· W kOŚCIele ustaWiODO truOlOQ na kata. 551 przy ulICy PIotrkowskIeJ. Spalił SIQ popełOlt zbrodnię, alb~ Jest m&.U1aklem. 
1t9PDJe:. .. I fal~u, gdzie po odprawieoiu krótkich mo- daoh oa drewninn!j oficyni~ w kt~r~j ~ie· l. WprowadzaJIł dosah 1'0~CZUkll, zlodzi?-

Wywlezlooo pneDlcy za 184, mil . rB. , dłów p.astor Aogersteio wymollDem słowem lZ~ał stróź. DzI~kl natychmlast~.eJ . 1 dZiel- Ja zawodo~ego, . który SIedZI od d. 9 lIIaJa 
" tyta ,,59,7 ~ , wygłOSII z kazalnioy mnwlI w jllzyku nie , n~J p.ornoc! tute~9zeJ straży og~,oweJ ochot. r. ,z •. w .'lIzle!lln śledczem z powodu kFa-

owsa • 52 "" mieckim. Po wyj§cio z kościoła, kondukt nl~zeJ, ogIeń me przybrlll .1~k8Zych wy- I dZlezy .. OpOWiada on , przez cal" go~zlOV 
jtozmieoia 45,5". 'postllpo.at ulicami: Ewaogelicklł, Piotrko. miarów. Strat>: nie przeobodzlł 70 ru~li. -pra,!d .. w~ I~gend~ zbóJecklł. ~w.ier~zl, ie 

rasem za 341,2 wil. rB. ,wsk" Nowy-Rynek, KuostaotyoOWlklł i (--) Jeden z Jedenastu przest1jpcó., zble .: K~aJewsk.1 pler,!1Z1ł noc }lo .UWllijZl~OIU sPij' 
Okolo ~ - 25 ",iI. rB. należy dodać .a CmeDtarolł. głych % tutejszeglJ wi~zieoia, zglooił się dE/l z nim '! JedneJ celi I opOWIadał mu 

",.óz innych g~tu!lków zboź~; ogóln,: prze- I Niezam"couy oiczem porzll,lek w pocho. dobr~wolnie do biura po.licyjoego. Tt6O\a. ,' wtedy" że kSled~a m~rdowali czterej ,zydzi 
~ .artoA6 wywle~onego zb~z .. wy~OII oko .. dzie, otrzymywaoy §wieluie przez straż czy Się on, że do uc.feok.1 został Z111?SZO~y wsp6I01e z KraJew~klm, w.przebraOlu za 
ło 3iO - . 366 mil. rI. Z~IOksze~l~ ~y.o- ogniowIł pod do.ódzlwem oddziałowego, przez swycb .,I(lółwl~tnló.. Po!tuklwa~11I cbłopó,!, kob;Iet.!' I szl.achclca., T?,nczuk 
Z. o.iWDlVto we wezystklch wazOleJ8Zych I Roberta Wergau, !Iopier.!) u 81lJnych bram pozostałych _l)\egów JAk dot"a, '1"e od~lo· 1 tWIerdz! dalej, IŻ f~d .. Y! kWletOlu r. z: 
panktach wywozowycb, g/6wnie . jedua.k cmentaroycb zda wal siV być oieco zachllia- aly sko\ku.. .. I namaw.la!1 go do o~Z1ahJ . ~ przygotow,a~eJ 
w portach południowycb, ktllre Jut dZIŚ uym, gdy tłumy pragn~ły sili przedostać do (-) Zbrojny napad. W lIIedzlel~ w nocy , ~brodOl I wó.czas JUŻ U1te~1 rewol .. er I sle
wy.yłaj, n.jwi~sz, iloU: ruskiego. z~oża ! mog!/y. Zdawalo . się, że łllllcoch żywy ze przed do.mem Kalblłcha oa . ~ał~tach,n ~~u' l kler~. Tomozu,k wzdragnł IIfJ wszakże i od-
'za graalC1j. Przez . 111m, Ode8\l ,!ywlezlono atrazaków trzymaJ/łCycb si~ Za r~e i opa- na~tu zbirów nllpad~o na .00eJa.klego ZI~ltll . ",ówlł wspólnlct.a. . ' . 
" .1~ roku w'~J zbota (I lO ~l. pudów), auj,~,ch tłum, nie wytrzyma naporu,.. Do sluego,. ktllrego OIeb,etpleczol~ , poraolono WprowadZllJIł ~oów Kr!l)ewsk!ego. Teu 
aDiżeh przez J:>eteraborg (.9 nll1. p.), Re- mogIły dopnszczono tylko rodzio~, krew- notamij złoczyńcy uszli bezkarOle. zapr~ee~a .wazYI,tklem,u. NIgdy nlo nocowal 
wel (1111/,. mil. Jl.) i 1?ibaw, (4.61/. mil. p.) nych, bliższych zoajomych i przedstawicieli (-:-) ~rodnla. . Na .przQdłożeoiu nliC1 !' W,wlllzleOlu w Jed,neJ ceh z Tow.czu~ielll. 
lIZelU w%Jote. Od_ J8&ZOI8 " 188& t. "y- ioatytuCJj. Nad grobeUl pastor Rondtha- CoglelOlaneJ, • bltskoścl składów wurszaw · PIzy kourro~tacYI ~hce ou rZUCIć SIIl ua 
lyWa tyleż _boża do Petersbarga. Je61i ler wypowiedział IUOW~ w jozyku polskim a ati~go towarzystwa leśoego stoi mały dre . !TolUcznka, !:lIluo~0W:lc, .odpych~ go. 
prsyte~ Iwr~i!"y u~a~v. źe . przez !!Orty oaat1jpnie postnr Angersteio w tymfe jVlY- wnlauy domek, o~oaczooy Nr. 32,5a w któ· Nadzo~c .. WI~ZI?nla . I k.'ocznlk, zbad~,\T' 
pol.udnłowe 14zle n.Jwlll~za 1ł06~ Dalcen- ku w,głoslt mO.~'lUodlitwv, ktllra gł~bokie rym o~ czasu do czasu P!zebY.IlJ'ł k~llIety I szy k~'~gt puy)tola ~Itin!ów, zalltzeczaJIł, 
DleJlHgo aboża - pHeDlcy, .ówczal gdy oa słuohaczach sprawiła wraieoie, oatatOlego gatuuku. POIUlVdzy WIelbICIelem aby 1:omczok I KraJew.kl 11000"011 I"/"em. 
pnez porty bałtyckie idlie głównie tyto, Po wykonaoiu przez d.a cb6ry m~skie jednej z. tych dalU, n~zwiskieUl AOlla Dr~l- 'l'omezuk, !D"uo. t~go, upiera si~ p:zy swo
owi.,. i jtozmiell, to łatwo przedsta.wić 80> odpowie.dnich uroczystości pieśni, cialo od- ska, a kIlku kol.gaoll tegoż, "rzYlzło . uble- Ic.h zezoRmacb I powt~!za doslownye s~cze
bi •• jakie .. IOmy obrotów", portach Czar- daoo ZIemi. W obcbodzie uczestuiczyły głeJ soboty do sceoy zazdrOŚCI, której na- goły, pod8D~ w .gruunln w. A1ed.t~·le, Jlko. 
-ao moru. dwie orkiestry. stepst.em była bójka. na .uoże: Bob~te~ka td !!OwoluJ, .8\Q • I}A §wladeotwo. i~nych 
_ Prz_itllilratwL (-) Wiadomości osobiste. Policmajster o któr~ ry"ale toczy h bÓJ zaCI;t!y" uSlluJl}c wl~tol6w. ~oD\ewoz TOlllczuk .yOllel"ł 1111-

_ Do ~&wi,l6oej w Wa~lZ&"ie .p6Jki miaata Łodzi p. Maksimow wyjechał za Ir~zbrOl(: walczlłcycb, włas~1ł {'Ierąll} .zaslo zWlOka WIelu osób, Jakoby w"neszaoycb 
dla 06wietlania elektryczno6cllł, pod O"W, urlopem do Wlloa, ,sklłd powróci do Łodzi Dlła ,k~.ob~~ka, I~c~. 'l1c.'ekh przeClwmc] w .pra.~, zarZl}d~ono rozpra.~ ta)'III ,. 
"PrzedsilJbientwo !elektryczno-tecboiczne", dopieru w sobot~. w uOI.esleolu zadah Jej klł~ .. r!ln noi~lU, N.88t1jJlne pOslfld.zeDlo. w. ponredzlałek. 
"chod&,: towarzyltwo akcyjne Gaaz i Ska. (-) S. p, Edward Hordliczko właś~iciel ,kotk!e!" czego ofiara . . ullłoś~l, pOlUlIllO .Teszcze pues/urbaDle §wladkow. 
w Peacie, Ludwik hr. Kraai6aki, Włodzi· hot Y szklaoej "Czechy," maj"cej swój skład szyb~leJ pOl~ocy lekarskIej w n.1e8pelu .. póJ' , 
UlM" ~. C&etwerty6aki, Staniał.w I Gu- i w Łodzi, umarł w 68 roku tycia. Zwlo- godzlOy ,wyz.'on~ra docha:. ~?6j~y Ale~8an. , R O Z M A I T O S C I. 
ataw hr. 1'.llbieńscJ. Wjjhelm Onetli, L. ki zmarłego złożooo lIa cmeoLarzo parafia I- der ~ahńskl, . Jan ~ol\ll .• kl l ~taOl.ła~ I --
Wrot.oowski, S. Wolow~,. !i .. Wo~maDD, nym w Gar.olinie. V !óblak, znaOl rycerze oozu, zoaJduJI, 81~ X Rak na ClIlzee. .Mediciniscber Wo. 
E. Dlebl. B. hr. D"bekl ~ kIlka IDlrych I (-) Nowa . klitźka ')'. Aotor zbyt do· JUź pod kluczem. . . cb~ubl"tt· opiloje ciekawy wypadek opera· 
Ql6b. ~~k~ ~sto,oJe oaJu~w~ly ~ynal,:' hrze zoaoy Jest c~yŁelnlkom, aby. potrzeba (-). Kradzie~e: W tych dOlaoh na. uhey I oy~ raka, . dokoDanej na młodej l7-letniej 
zair w daiedlinle elektrotechnikI, mIanOWI' b)'ło go przedstawiać. Podró!e Jego, z któ- F:8l1cl8Z.k~ńskleJ "! domu Olpeter,a OI~zna. dZIeWCZynie, oa .IIło.ie której ut.ol·zyła sit; 
cie tr&lllformatory, poIwalaj,ce pr&e8YlaćlrY~h podrói po Szkocyi drukował "Tygo- Dl złodz!eJ ~ s~rudh ~1Y.a futru, pallO I ze· pod włos~mi oarośl oatul'y rakowatej. Pro
.lektrycz~0ł6 na 1.0aczn, odległo6ć i recu, ~nik ilOlt~owlloyU przed. ~ilku I~ty, m~- garek, Zl~CIOWI właśclcle~a dO,mu. Zegarek fesor Br!llOaoo uzoal, te proste wyci~cie 
lować 'wlatło w laOlpacb. W yoalazku ta- JIł wszystkIe zalety stylo I JfJzyka I czytaJll zo.sta/ odebraDY od rzeZIIIIleszka, .ktllry 1.... uaroAII Ole moie by~ ,ystarczaj'łcem lISU-
10 d~k?D8li: Zyperoovaky, Deri i Bla~,; s~ jak po*ieU:, te!" pit;koiejua, że pra.- mlerz,al go zbyć Jedoe,~,ó z totaJs~ych z~. 0,1 . wi~ uaro'l wraz tO skótll, kteir" za
Włdci~l.lem pateot!l na wyDalazek Jestrd"w.. OstatRle dZlel~~, które ".'amy wrę- garmistrzów. Innych Izeczy dotychczas nre s~pll CIałem z nogi pllcyeutki. Runl& za-
aauz I Sp. w reucle. ko, odzoacza 81~ temlz sameml zaleta Uli. odnaleZIono. gOlla sili w krótkim stosunkowo czasie i 
rn.)Ił. .. . . ~pi.y pit;koe, ży.e i . barwnej ~sz.lI~zie ~o~- cbora opuści~a klioikO, jako zupelnie wyle-
- ~, BZlDle, Jak d.on~szll "G~zecle r~- , siane bogactw:o 11111111 , a z. kSI,zkl rleJe KRO N I K A. czo~a. W kIlka tygódoi wszakże po <.loko-

dQmlkleJ", grooo kapl"hatów I specvah- gor,ce przywlllzame do kraJU, gdy SIli go uanlU operacyi. straszna cboroba rzuciłlł 
.~w kraj~wyeh roz~nie z. wiOlIllł • budo-I poró~nywa z obcllmi, ehoci~~by porównanie ~it; jed"oc7.~śoie ua żoł/ldek i wo~tr.ności 
w, fabrykI D1~yn I oaJewnl uaczyll ku. 1 to nl.ezawue na, korzyść -"Ierwsze~o . . prze. - Pet~burg. I lUł~da dZI~.czyna w uajwit;kszycb mt;knob 
chuoycb elll~h~wanych. Pr6es tego Ola , mawIalo. 1doghb!śwy me zgodZIĆ 81\1 na "Prawitetsl/JJ. wital"ik" poduje tabellI cen zakonczy/a zycIe •. Operacya naturalnie .u-
powatać w Bl1lIle huta II&klanu. . pewDe zapatrywlIUlB antora', ale to rzeczy normalnych bydł" stepowego nl\ trzechlecie dała Sle," tytko ~e cbora - jak to zwykle 

_ • Bidewy ja wiadolDoati." donosz" żo nie zmienia. Ksl,tfl-a z dobremi Hostra. od r. 1889-1892-go, obowilłzO.ilłC4 w razie byw. - umarła 
Diemieckj~ towarsy"W? .a/qlyj~e: "Ver~in : c>:alOi. peeiadajlłC& z .. ykte zalety wyda~- konieczności zastosowania środków nagłych X W~ PI~rza U/IIłowego na zdrowie. 
rur cbemllGb. lAdustrie ID Mali"'". pOIlII,' Dletw gebetbnerowaklCh, sama przellla.la plldczal zarazy nR ~yd/o. W czasoplślllle Iłllleryka(lskilO, p. L Tbe 
dejp w Sielco fabrykII. kwasD aiar~ne- I za aiebie, tak. zewa~trzD" postaciIł, jak też ~&nat . . l.Diea..~ .ogłosiły list1j lI3-ech os6b Saaitarian" z .rześnia r. z. podao)' je~t re. 
'o, ~tflyUlało poIwoleDle ~perowaDla w , I) StaDitI .... Bel .. ~OdtIłOO1 s.~oo ił/, Po d.je. pocbodzeDl!, ~leJUl8Ckl.ego I polskIego, ttll jera~ o pracach nad .kładem .i wl'ly,!en. 
KMyl a aadto uprowadzeDla w fu bryce wi~iomi il.,ln.,am' Kra~ó .. , Oel .. thoer i S,k., rz~ uwolOleo.' ,zoltah, od P?ddallatwa , ru- powlotrza kanalowego, w ~tODle. Iltolej" 
.,roIIll IEw&llll OCl~W"O. 1889. , sl"ello. W h§Cle POIllIvt.Jzy IIInalul zDaJuu- waine pollolly dó ml1llmllnta, pOllia,1a au-

, 
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te sarodki specyficzoe cborób mon ",.zł,. lo tego. .Peeter LloJd" do. IIoDłłJ i baDIuIolJ Hoi.. urz. Hol.. ROZKŁAD lUDY PO~ł~aOW. 
prs8oouooe prses powiew.. kaDllło ... maga li, ogłOftenia ellIego protok6łu eet- fmperrolI i p6limrrtal! pl. itd· 

chorób to odnOÓJllh DaI-': dfl4!oterya, cJjotgo. pooie.aż cz~ć jego ogłoaooa zoo ~Ii!m: 17 grud. 188 r.J 1.67 6i 09 
biegooka epidemiczna, tJrol. cholera. lółt. slawia IiczDe wlltpli.ołci. Kuli dottd oie ~óI lriP'!ry~I'o:;tł.re 4AI'/. 

• lMsI. GODZiNY i MIN !lry • 
6[101 71 46rll 061 6)61>1 !I.30-

febra i t. p. Ostre otrucie po.ietrzem ta· aZDkAno i oie dopaao.ano jei do lufy pi. A::t.rr:: haQ:"olI 78'/. 
nałowem naleiy do bardzo rzadkich .ypad •• to1etu. Doktoro.ie aekoyoDo.ali tylko Fraaki 171!. 
ków i • taklcb ratach pochodzi &-,kl~ od gło.~. ORiadcuj, ooi, że calI prototu/ Warlołó rubl. kred. w oroo,e - 66' 
siarkowodnu lub od braku tlenu. ObJawy mog, lapr&7'i.tdI. K~p ., cel., 1GO'J. 
~broniclu~o otrucia powietrzem kanało Paryż, ( lutep. ~Ag. póło.). Wieści O ~~===========;:= 
wem B4 dwojakiego rodzaju: apec,ficzne i zmianach • gabinecie ciUle ai, utrcymo · DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI. 
nieapecy6czne; zależeć mo" od rozmaitego j" szczególulej uch.iane ma być stanowi· 
rodzajU drobnouatrojów zawilROnJch • po· .ko ministrów E'8I'OulleU'a i Petral'a. 
wietrzo. W liczbie za, obj ... ów nie.pacJ- WI,"". lutego. (Ag. pliln.). Zape.nia· 
licznyob obaerwo.ano: oudoo6ci. blil gło.J, i" że kl. W.Iii, jftko osobisty Ilrz,jaciel 
brak apet,ta. aie.tra.nołć, lekk, gor,cz· Imarłego uasŁtpcy troau, w cbarakterze 
~ eymplo ... ty lIiedokrtriato6ci i ",abi .. MJIło prywatnJm bvdsie oboouym oa po. 

Ilie ogólae. Czesto obja.J te oaoacuuo o- mehie. • 
61nem miaaem malaryi. U dzieci CZl)lto Arc,kai~oa Stefania .yjechać ma z ro
yat~puj, .ymiot, a 1III •• t katar kilt- dzicami do Brukseli. gdzie prawdopodobnie 

/10Wf. oa dlogo zamielJka. 

TELEGRAMY. 
Po pogrzebie arcykeitoia Rodolfa caly 

d.ór .,jeidla aa czaa dłużny do PellZtu. 
Szczeglił, o.lataich chwil ""sto POJ troou, 

UN<Iz06 od dnia ~8 lłyllUlia do 9 lutego w/,,,,,
ni. b!lo' 

III ,.,.ftl blol. Dlieci ""Ich 91. a miano.i.ia: 
chtopOOw 57, dziew ... 1 64 •• tej Iicr.by dr.ieci .Inl,
oych ~2, nie.!lubnyoh 9. NieżJ"o arod.ooTch ł. 
." tej lic.bi. ilubQlch S. oieślub"yoU. \. 

W ,.,..1 ...... Dzieci t'.reb. 61, a mianowiCIe: 
chlopoó" 5~. d,i.wo,,1 19 .• tej Iic.b, d,ieci 'lub
DIch 60. oie.!lllbnycb l. Nieżywa urodson1Cb 2. 
w Ięj li .. bi. óluboIch a. uieślubo,ch -, 

,taran_aych. D.ieci iJWIah. ~,. mia.nowicip.: 
chlapców lG. cbi ...... ~ 9. o tej licsbJ .lllbolch 2/i. 
oieśfliboych-. Niell'wO aro<lsooJcb - t w te; liCI:· 
bis jlubnych - nie.ś nhoycb - • 

IIałte6Ilwa. nWAnlt W' óniu , lQtet;o: 
III paralI kalellełli'i , l, a miloow,cie: W.leo~y 
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PełenlMirg, • lutego. (Ag. p.). Dwór tu· 
Rj_ZY włożyl z )lowodu śmierci Bu.tryseki .. 
o lIaatOpey tronu dwutygodnio., żaloblI. 

ogloslooe btd, o ... ",dowaie. 
Kamerdyner zmar/ego Loszek mocno ta· 

chorował z oduieaionego wrażenia. 

Czek.t", & FloreDt)'oł MrÓWCZJń,k,. 
III p ... fil ...... ·Iekl.) - lAd .. OODZINY i MINUTY I 

P,tlrtburg, 3 11Itello. (Ag. półn.). Z po· 
odu śmierci arcyksi~ia Rudolfa krąży tu 
iez1iczona moc I.gend. .Nowoje wremi.," 
apomyka o pojedynku al1leryka(lakim z kI. 
uenpergiem, którego termiu praypadał 

JI" ,I. )·azy lutego. Powodem milo4ć nie
zcztAliwa. Ż,doJcb potwierdzeń auteoty. 

W kolacb dobrze zwykle powiadomiooych 
oic nie wiadomo o pog/OIkach, jako!)y ar· 
cykai"ż, Karol Lodwik Irz.C 810 miał pra
wa l1a.t~p8twa trono. 

• 
OSTATHU: WIAOOY08CI BA, UWI&. 

czoych oiemL To pe • .n& t,lko, ~e 2gon 
rcrkeitcia jeet rówoie iBgadkowym, jak Berlin,. lutego. Dziliejue oboiienie dy. 

Garubetty. . akoota niemieckiego banku 118ń_twlI dodało 
Pet .. b ..... lutego. (Aa. pliło.) .• NO'I'o, bodłca zwyżce i oży.iło obroty. Naj bar

'e wremia" zaprzecza, jakoby nada.ał.a po dziej iotereeo.auo liII akCJami baokó.oie· 
ityc2ne zalcceuie .czorajszym domyałom mieckicb. Mocoo trzyma'y si, takt8" pa· 

. woim co do ~mierci arcykai~ia Rudolfa. piery góroicze. które jedaak nie były 
edyn" slroo, polityczo, kweslyi jelt py' przedmiotem willk_zyclł obrotów. 'PoaaJDo 

lanie, kto blldlie na,l~pc, tronu po zmlU' powiedzieć moi na o rentacb zagranicz
Iym. nycb. \V drugiej polowie zebrania pod· 

Wiedet\, • lutego. (Ag. pli/n.). Wczoraj, wriazone kursy dal y po.ód do realizac,J, 
o godzioie 9 t/. wieczorem, adbyło aiv prze· a ró.oocze6nie zwniejSlJłJ siV wymiary 
"ieaienie zwlok arcyl:.i~ia Rudolfa z apar- obrotów. Pożyczki ruskie 'rzymaty sili dziś 
tamentó. lamku c_nkillllt da ka&c:ioła mocno, kora rubla podlegał CZ~1Il waha
zamko"ego. \V dtiedzi6cach zamkll' tłamy oiom. 
I d . ł bs . , ód ""........ In.. WekII. a. Loudr" 99.00, u a z naJI{ t Z8m wzrOfeal8!il • r u· llpJ"." ... a1u .. lai. gall •• 111 pat,cok> w.cho-
r",,"yatej ei"J asystowaly obrzl)dowi. nia 97'/ •• poiJ"cka • 188' r. lU. "/,'/. lit~J ..,. 

Wiedet\, 3 lutego. (Ag. półn.). Liaty arcy- tł. .. oo k,ad,L lie_kle 199'/ •• akcyo oka. 1'11. 

ksi~ia Rudolfa do matki i zony pisane już lkiego dla handlu ugranicouego 2"JO'/., poterbu'r
by/y przed dlieaillcioma dn,ami. .kiego b.oku dy.kcu~.wogo 6'~4 baoku mi~ -

Wiedet\, 3 iutego. Mimo komanikatu ort::::::'!: '69. w.nla ... kiego banko dy . 
• 'Vieoer Ztg.,· ogłoszonego w tJm celo, ."11 •. , hal.., lł.u~notl ru,klo •• ra. 
a'by "czę6ci przynajmniej pogodzić pierw. 216.60. o. doctawv 218.00, ... ą18 Da Warl .... v 
aze boletyuy .urzl)dowe Z iltoto, prawd., 210.80. Da P.teraburc kro 216.71, na PotenborB 
nikt nie .ierzy tu • aamobójllt.o aroykaiv. dl. 111430, Da LoodJD lu. - .-. n. Londyo dl. 

b 
. I -.-, o. Wiadań 188 76. kapo'r .,"' ... 8lU.6-'Io 

oia. USpolO ienie jego Dle pozwa a przy- f". ' lit, ... 'aw... 68 90. "~I, IlItr tikwldao'J". 
puuczać tego, obłOd zał ch.ilow, wyklu. 67~. I",h,,,~' rUlka "/. . • J'ij(! r. a8.60. b'lo o 
ozony .obec. drobiazgowego obmJ'lenia 188ł r. 102.70, " " o !SS7 r. 66.90, j'l, ro .. " slola 
wlzystkich szczegółów. Przypa.zcza;, po_ 11960, rut.c.k. w.clo.otIuia II .... 86.00, 11 'b,i 

I 
• ·Ii 66 80. 6'1. 1*1 _tł.WD. ro.ki. 99;SIl. 6'1, po-

wszecbnie w"!padek ga po owaniu lub w n()o łJ"~' " ...... iow. • I~ti' rokll 178.60, Ioow o 18GB 
ey, albo tei pojedyoek amerykaAllki o Agia. r. Je7j I) altcy. dr. !al. "ar~,a •• ko-~i wl,óakie) 
jIJ aoersllerg.. 11660 .'0'. krad"u.' ,u,uJ.ckl. -.-. akcJ. 

Wiede' 3 lutego Z po-od u zupałaełrn ....... wakietro IJauk. h.udłoWIO -.-, d1lkuD* n, .., .. - lu .. .,.. __ } tl l,kun'o oi,mieoki"łlo bauku pań. 
rodrzaakania twarzy arcykai~ia, mUliano I~_ 8"/., pr, ... t". l '/I'}.. 
.robić maskv wo.ko., i włożyć j. 11' od· ._... 4. I..... 'rur ". pl.c. Wilko". 
powiedoie miejsce. Tem siV tlómaczJ wia- .~"IU. P_i .......... d ---o p.tra i do",. -
domołć o .uAmiecbu na t.any,· który -6811. biała 000-116 .,I/Oro ... 626-646, tJto 

Ó ł b Ć t lk lo ó· b" wJboI'OWit 900-416 'raduie - - - , wadh ... 
JlI g y ' J O 8Z.U znle zro lOny. ..; --;lgc .... I.' S, '-orscd. 876-no. owi •• 200 

Wiedtt\, 3 lutego. Podobno profesor BilI- -iłO. ,t) •• łOłl-'lO, r .. pik Mui-, oim"", _ 
rotb miał wyjllć koili Z głowy arcyksilll'ia. -. r ... p.k r .... oim.---... tv""" poloy ----, 

Wiedt4, 4 lutego. Wczoraj przed przenie. cllkr. ----, r .. o1. ----- o. korrec. 
sieniem zwłok do kaplicy zamknivto tru- Duw, •• i"uo O' e i., 600.-, t,t. 800. J~u"Gie. 

uiA -,OW,. 800. poobg pOlut~&U 60 koroI. 
IIIno arcyksi~ia na zawsze i jnż ani ua W."ll.'. 4. 1uI.... Okowit. 78'/ ••• kCI'"I po I 
chwil~ jej nie ·otworq. Fizyogoomia mia- k. "/.'/..liIol"".k.aruCB do wia,lra 101.'-901 1,.UDrt. 
&ta ciU'e łałobni. - •• j,tecza.. D,Y aie •• kład. za "iadro kop. 811'~817'." (arll.-26,
przejrzane 11188' odwiedzaj, zwłoki • ko- :i66. Soruki za .. iadro kop. 821'-829' •••• ,ru·ec· 
jciel. dworskim. i68-17O kop. (s dud. Da wJ'óhu. ~'t.l . 

I 
" ł ., ...... 4. 10'... P ... uica 174-196. o. I~~! 

Wiedeń, 4 utego. Proto .. ó oglvoziD _. n. kw. maj 194.00. 1. .~ ił6-157. oa lUlI 
z_łot- arcykai~ia Rudolfa, IpOfZlld_ony --o oa kw. mj. 16S 00 
i podpisany prasJ drów HofUJaona, Kuo • . lh .. ,..I. i lIIIIte Spra u.danie. k· ... ,eo.e. 
drata i Widerbofera ma OllstVpUJ',c, 7.000 !".I •• 100'0 ua .peklllaon I w,_. 600 ' aL 

, SpokoJQIe. MldHog am.r. na I.LI61./ ... pr ... - •• n> 
0III0wl,): oa IL ma" .. 6"/ ... pr .• - Il.b., Qa mar. kw. 6"/ .. 

I) Jego cesarska wysokość oastvpca tro· opr., -.- aab., na kw. m.J 6Uf .. IPr., - oaby,,
tlD uOlllr' _litU tek strzaskaaia cunki ~ .,. oa m.j ~ .pr. - ub.. oa ....... lp. 
i D_zkodzeoi~ przedniej czV§ci mózgowia. 6"/" opr~ op ,- . oab.. .... lp . . i.r. 6"1 .. 

II) S k · t'l k t k .pn. --- oab.. Da IIUp . ." L ~- .pr · 61/. 
trzaa aUle to na' "PI owa o e .wy· nab., oa W" 6'/, o_b. . • 

• ~zaID, skierowanego z bardzo bltaka III ... , 9 lut... K .... a goocI , a •• r"'!e 8.0101 I 
11' pra." akroń. a. II. 98.26. Da mar. -;-.-, Da m.j 100.26. n. 

III) UlzkoclteDłe taltie 1D0ie .y.ołać wn. 10'.1.00. Ceo, \r""'JI .It-
. I'b lew '.rk, 2 lu.. lJu,~II. . 9u/" vr N. Or· 

starozulnlych 8, a mianowioie: Dawid rJ800ch 
Aj~uma!J s Ester,. Winer, Lajter Kobn & 1'1.k, . 
r.'J' JlorDbaum, J ... r Oody • Kra,l, Goldherg. l li 

przy_d.,: si 401101/01 , ) S5t 8 1 tlOlłO;30" 
od hod., 
l"'EOk 
ieruie'Ąic 

lalatll w duiach , !u!"ł!O • O 
Katolicy! d~i..w·i do Ja~ l6-hl .,,,tlu·lu' ... h j . " Sk 

liez.l.IU:I ohłupoów 9, .1ziewóslł\ 2; dorosły oh :l, w t., \. W arau"y . 
łi/Jlhi~ JUO:&CZ.,III l, kohid l, • miauowiail!' .J Aleu.odrowa 
la:';r~&DD& Briill, lat 2&, Leopold Lewaadow.ki. : Pioi,kow.. '. 

EWllltllllcy: do;"'" do la~ 16· .... marl. 9. w , .. j "Graaic! 
1!orlJ!8 ohł?puów 1. dsie,!oz.t 1. dOl"Ol',cb 8, w lbJ U Soloowca • 
lio.-'u~ nl\izo~,z.o ~, kohlBt Ił • m'ianowioia: ,ł Tomusow& 

Wilhelm Ziodlor. lai 71. Korol BiU.er, lai 68 B . 
Fr1d.rl~a Wolt, lai 66. I .. "o> . . 

SI _t. tł rnagor·lr ....... aroz_olUll : n .. ieci do lat 16-tq cm.rlo 2, w tej f 
I!a ... u!" chłopcó w l. "l.łt!"Cr.lłi 1 ~ ł loru&rJC!h 2, ,,\ej "D,browy D,br. 
liOEluf'l TlI\:!Il".no l, kolllet 1. & miAłlowil'ir: Ił Petenburga 
l.t~6 ... k Lejb Goldberg. I.~ 17, Utł. T ... nb.llm. .. MOIkwy 

'ł 'Viedoia • 

LISTA PRlYJflDNYCH 
Hotel 1:'01eld. Ibwicki. K.li ..... G ..... r 

• Olszłloki, Jakllbowlt i %. .r..ku, ::łzpiro x Lublin&. 

"Krakowa . 
li Wr,cl.wia 
" Berlin.. • 

7\ <Ul 9 15 
7 43 
6-

a 9. 
l Ol 

:0 .. 5 
5-
204 

750 930 
1.(7 
II 'O 
2 "I 

I 
9.49 

Botel Vłetor1t1_ Hold • Wilebilto, Grafoteia 
E .Warszaw,., &her : jł'ddrich.t&dt, ~.Ii z Ku
~. L!le.be .. s..M~jraoc. 

Gr"ud Botel. Rooenbl.~ o MOIltwI. Nikit. 

UWAGA. tJtr, oza_troue grut.zyrn .trukielo 
wJrdaj, caa. od IOaliu} 6-ej wiecz.or60l tło gQ. 
d3in,. 6 ej rano. 

I B!rlioa, :NichelloD z 'VaulngtoDu, StrakolZ s 
N."Jorku . 

II 

Dotknięci ciężkim ciosem, doznaliśmy ulgi, 
widząc liczny współudział życzliwych w obrzę
dzie pogrzebowym naszego nieodżałowanego maJ
zonka i ojca. Wszystkim też tutejszym i zamiej
scowym instytucyom, oraz stowarzyszeniom, 

składamy uiuiejszem przyjacio1om i znajomym, 
serdeczne podziękowanie. 

Rodzina Grohmann, 

kala rewol~er~wa średn~eso ka 1 ra. lea'!lo g'l.. Ka •• F(.ir Rio) 17'1 •• Wó Nr 7 1010 
IV) Kult Dle zDalezlOno, gdyż wfazła or"'QIrY •• II 1667. na kwi.c. 16,62' . 

0l1li przez otwór, IoIIIIezion1 oad leum j 

V) Nie podlega n.,jmniejuej w,tpliwości, 
te jego ceunka WJ8Ot~ dnelił _ do 
.iebie, a śmierć out,.piła oaŁychmias&. I 

'rELEGB.l8l"" Glłlr.oo'ł'E;-

Giełd. W.rezawskL 
4d .... ko .... m li.ldt. 

Za .010.10 kr6tu ' .. I •••• 
na IlerUo . a 1I)I) ..... r.. . 
0& Lond!o u 1 L. . . 
na 1"ary* "JOO f. . 
aa WletJeu tł 100 O. . • 

VIi Przed"czeloe przero60itoie "rl4lM 
i wieńca (Pf,iI Dnd Kraozaabt), sD •• ~· 
ne rouzeuenie czudli i t . &'1\' •• PłIG11Yate 
wkltś0itcia" we.nvtrznej powierzcbIli cza· 
szki, ~idoczoe splaazozenie zwojÓ1ł mengo 
w,cb ... patologicznerui oznakawi, j k do
świadczenie UCEy niez.ykłego st .. nD omy. . z. ~I., palilI. I'" , J ' LIII, lik " .. L K,r, l'oL . 
atowego. ,. Naleiy prze,to pnI ~ Zł K •• ka poZ. w.chu(lni. 
czyn po.yillY był skutkiem pomi lIaDia' ,~ '''' poi ,.~WUvtr'D'. " r 1Ilł' 
zroy.tó...... IAI'J .... 1. ~J.''' . Seł." l 

WiedIt\, • lutego. (Ag. p;). D -,o' Li.~y· ... t ... (: ••• ';:' r 
dm' 8i, oa pnysłaoi~ tJlko komenda ntó. »" . • . y 
tych plilków zagranlcznycb, których .... Li"I ... ~. m. En<lzi !i.r,i l 
Acieielem był arc,k.i~ Rudolf. ........ ł 

WIedet\, ~ l~go. Z_i"ek pralY za".. • .. .. • 
nicznej w WitWlliu złoi,. ua &rnQf!l.ie tr- GIełda lIerIiukL 
c1ksitcil e1bral- .ieDiee ..... , I ... UołJ..,jtIde....... . 
lem: • W ieltodulISoewo kr ... lciel wl ." 'l' DJ8'::'oto pry';atQe Da dual. 
da. przyjacielowi Jlfaly, W~ł11 ..... 
fIO"1." 

46.~0 46.3r. 
95C 9.40 

9736 5766 
7f1.06 7S40 

8326 8600 
98.26 9826 
83.36 11lUO 
95.16 9636 
93&0 !"ł"26 

92"3L 

- .-

1111.00 '18.00 
216.26 ilUO 

1'/.'1. 1',.'/. 

Szanownym Cz1onkom lódzkiej straiy ocho
tniczej, za tak szczere dowody wspó1ubolewania 
i poświęcenia, okazane swemu Komendantowi, a 
naszemu niezapomnianemu małżonkowi i ojcu 
przy oddaniu ostatniej posługi, skladamy nilliej

szem wdzięczne i serdeczne podziękowlulie, 

Rodzina 9rohmann, 



DZIENNIK ŁóDZKI • Nr. 30 

o G Ł o s z E N I A. 
W LECZNICY PRYWATNEJ DUli.lam porodJ w1/4czni. W uorobaela kobiet od. S-; p. p.ladnia .... cb ... bac!. % • "oo •• lItlc.l ... ",~ g.r.laa,.~h 

łlekretD7ch 01 9 11 staull. Dwa raz! tygodniowo JJ1.aiłliłale w rótoJcb tA.St.a~alrc:b. eierp;euiacb. ' 

Dr. II. .. I 8 I E W.I () ulica dom ROZllua Nr • .aó", pi~.o. 58-25-20 

Drega żel. ł'a~lryezno·tódzka. Melisanna ~eymall Nini~j~zem ;awiadamia, .. y, :Ze 

nauczycielka muzyki SKLEP łłlU~ 
odb~~. liv "środe dnia 
lutego w saU kOllcertol.ej. 
Izczegóły ~tolZone h\:d, 
dtiel~. 

patentem konserwatertom znajduje .i~ obecnie pray uL Piótrkow8klej 
ł9Zs..,aIU8I1Ó. udziela lekcy i u Nr. 89 (nowy), w dama Klol!a obuk do,uu 

Osoby interb.o tkaczy 

Weikert i Drechsler, 
Adolf Lipiński, 

zgłaszać si~ od godz. ~-11 
Zawadzka 48-d, 2 pi<;tro. 

. __ wielId SKLAD LyŻEW. Nauczyciel tańców i gimnastyki. ---------.....::.:::::.::.=.:::... 
_______ -=2.:.:14-=--::3:..,-..:.1 Droga żel. ł'abryczno·łló.zka. z powodu oświadczenia 

Towarzystwo cyklistów Łódzkich ~!:~:,m:'tSJ: na 
.• . . (19) .... dni. r . •. IoWOT • 

Do wiadomOŚCI członków podaje 8U; "1 . Za .... a dr",i telun8j 

109-3-2 

zatwierdzone Towarzystwo 
RUSKO-AMER YKA~'SKIEGO 

niniejszem, te lokal oaaz od dnia ~.k1., p~d.j. d ... iadomole;, t. "" •• ,e-'.JJ.' 
dzisiejszego tos'duJ'e si.. mooJ duphluot li BISI4 ow.ta .. -----------~--

y .. dur. 189-8-8 PRZEMYSŁU NAFTOWEGO W hotelu Manteuffla 
Pler;;ne zebranie odb~zie w MOSKWIE lit w czwartek d. 7. b. m. 

Zan-td. 
~16-2-1 

Ma zaszc.yt zawiadolDi~ pp. kupców i fabrykaotów, że Jene· 
ralo •• Reprezentacyę i wy/,ezoli sprzedaż wyrobów swoich na r-----------...:....,II. Królestwo Polskie powierqlo domowi haodlowemu 

.. Ludwik Hirschfeld W Warszawie" 
Adwokat Przy.ifJgly, b. 
przy W,dziale Hypoteeznym w 
dzi otworzył kaocehorye .. ·Warsza· 
wie przl ulicy I!rywalisklej Nr. 5. 

~06-5-1 

Tłómallzcmla do weksli 
.81l.do nabycia w kantorze 

drukarni "Dziennika 
Łódzkiego" . 

.... W Zgierzu w domu Nr. 75 
(Oowy 6) przy Stary ;MUck,mn'ci. 
do wydzierżawienia od 
1889 r., 7 pokoi, sklap 
knchlli., góra 
fi piwnic. W 
wał handel 
lat, oltateczni. 
b. 13li:lsz& wiadomość w 
Polskim w restauracyi Rajskiego. 

217-3-1 

W kantorze (pocztowym łódzkim 

~gubUnw 
U.t, zaadresowany do J. Pilz Kontrola ubfzpieczeń 

w polskim i niemieckim j~. 
zyku]est do nabycia wadmi· 
nistracyi "Dziennika Łódz. 

'Vrocławiu, zawlerajlicy w 
przekaz i wekeel in olanco'.llIlłllsllleJ. 
UczcIwy znalazca zechce 
zAubt ZIłt uagrad, ra. 3, do redak'~Jillnli~I~~~~~~~~~~":'~=~1 
niniejszego pisma. 21 -

kiego;'. 

Uorlia (- -) dl. ter. , 
.... •• (154-) kro ter • ~d. • 

inue Diem. Juiuł.a bauk. dl. ter. 2 d. • .. kro ter. 2d. 4 4570 

J.d~dfn dL ter. Sm. S 
kr. ter. Sm. S 9 dR 

l'~;Jł dl. ter. 10 d. S'I, - ) kro ter. iO d. S'/, 87.86 -
"Uwleń dl. ter. 8 d. 4 

(190'/,,) kro ter. 8 d. 4 78116 71 "6 
dl. ter. Sd. 

I 

~ 8 DopełnioDo .. ciUa gieluT • 
Pa.łery pao.tw. o ~ Irall. ",kcye. 

(sa 100 n.). in '" źtd. I cba. pl. Co 100 n.} 
LietJLik".Kr.Poill. do.. 4 -86E--- AkcyoD.Ż.lVar .• W.IOOr. 

" " " " mai. 4 8~ W.·BJd.600 r. 4 
Rot. Pot. W •. l 010.100 b .. lOOr. 5 

.. ll" 1110 r. 5 98 lII> " Tur .. p. 100,. m 100 6 9~ - Fabr .. Ud.kloj fi 
łt l ' h fi l r 6 26' tO 266 "Nadwiślańsk. 6 

Koa.ł'0z,ł'r •• ,.18M om. B 
tł " " ,. l~8611em. 6 Jl anKu Handlowego I 

llil.tyBaa.Pail.Roo. Je.... 66 • W~ .. wiui60,. 
• • .. n U.. " War. BQ.Dyo. UlI 
• "" lU" ~ u BaD.B. w Łodzi 250r. 
,,, .. " .. IV" u " War.To •• Ub.OOOfloia 

Reato kol.j.... • •• 6 • wpl. rI. 12~ 2OOr. 
"/. PoL we .. n. I r. 1887' 8S 83 20 8S S6 " War.Tow.F.CDkro 600 

.. ,. .1' " małe 6 " Oakr. DobrseL 6OOr. 
Lu,ya .. t.~ •• m.S.llit.AB 6 1l69UH580 1161~ Jó",fów 260r. ~ 

" .. m.le 6 =~~=_~~~_I C.e",k 2OOr. : 
:ier.lllilA. 6 " " Hermaoów260r. i-

n lit. B. fi tł Jt .lJyszkowic.260 r. _ 
,ł tt t) h małe 6 tt Leooó.., 260r. E_ 

H Ser.l11lit. A. 6 9390" n CS';ltoJice 260r. 
lit B 6 T - n "KOGli.ocJ. 600 ! 

" : :: :1' m~łe: 6 )' T. W. F. Sf.ah ]OOor. ::ii 
.. &lr. V liLA. b .. To". Lilpop, RaD i 

" lil.B. 6 Loe ...... tei'l looor. N 

"h " małe. 6 - - h Tow. Z.1d. Metal. 8. i 
" "" &lryaVA.B. 5 VS·OO 98 Haolk."IW.r.lCOOr. J 

L:t,.:.t:;" W~ •. S.~I ; ~ Jt!;~~o~~~i~i!fJ:~ ~ 
11 u .. W.r.Tow.Fab.Macb. I 

n n ,t fi " W 6 Nars.łłol.iOdl l00r. I 
" " "»,, IV 6 fi fi Wan. T. KOłl. wOd'" i 
" " f,.,,., V b 92 _ ZakI.But..nialyoh250r. 

Ol::'''';:'. W"on:a,;; dato 6 I " To'!'. Zakl. Prl. ~w. J 
....... .... 6 Tk •• Zawierciu2C,Or. 

,. " tt ioosi 1 6 .,Towl.az-ilJunilOOr. 

Lia~ -:,t. m~ n ;' tR: i { : == ~Gp!; T=:k~'~ 
" ; : : .:: IV 8 4. 1/;'1. ObL drogi faur.lÓd'k. 

Lia~ _t. PI. K.h.... II .. . 
., ID LDbliua 6 - Warł.o6ć kop.nu • polr. 5'1., L"t. hltwW. 

" " • piotrka... • - - List. las. oow:ób 66.. Pol. preol ): .m. 
L~ _t.&T.".sKr.Z. - - ""m.'Varll~Iill 1628 Jt" Bem. 

-- -w --

-

8Só 
~7.1 

186./) 

110 którego z wszelkiemi zapotrzebow&niami zwracać aię uprasza, 

ZGr~ąil. 
------

Powołnjlic si~ na powyższe zawiadomienie Najwyżej za· 
twierdzonego towarzy8twa Rnsko-.~ery.Kaiskie30 Pru.ysll" .atło· 
we«o W 110 kil le, połecam pp. k'upcom i r .. lJryk8ntom. znane z do· 
skonal04ci wyroby pomienionego towanystwa, a miaoowicie: 

\Vszłlkie gatunki olej6w alaua/ly~1ł jako to: oleje Alasz!'· 
lO we, olej gazol\-y (Iolaroel) wasellaę bial" i ż61~, aslra/llę, od· 
padkl aanowe, olejki do pertaal, asfalt i t. p. Przyjmowanie ob. 
stulunków, oraz 'prledaż hurtow .. po ceuach fabrycznych odbywa 
&i~ w biurze mojem, ulic& OgrotlolVł Nr. tJ. ' 

191-4-1 Ludwik Hirschfeld. 

NIE MA BÓLU ZĘBÓW 
K:r<J U2YWA 

ElIksirn 'Vielebnyclt 00: Denedy,ktynów 
Opactwa w Soulac tGironde) 

wynaleziouy 1313 prus przeora 
w roku Piptra BoUJ'l80d 

zrotellli medalłlll W Brukselll i888 1. i W Loudyaie 18i" r. 
Co~zienne uźyo~e kilku kropel tego 

zbaWiennego ellkslro zapobiega pr6ch· 
nieniu z~bów. którym nadaje alaba. 
8tro~1i bialo4ć, wzmacoia dzi/ł8ta i odr 
ŚWlezft wybornie usta. Jest to jedyne 
lekarstwo, które sknteC2nie leczy b6l 
z~bów. . 

Oddajemy prn"dziwli usługe naszym 
czytelnikom, zwracając ich U1"ug na 
tell starożytny i ui.yteczńy prep at 
najlepszy z ist.leją~ych środk61V lecznl· 
czych, zaptlblegają~y wszelkim tlerpil" 
Biollł z~biiw. 

Ot>ró~z eliksiru, ,!,yrnl>iany je8tje8~. 
cte prtez 00. Bened.vktynów prQsaek 
i i>8S.ta do czyszczenia zębpw, klót ~ 
równ~eż nabywać woin" w~ wszystkiej, 

Iznac:,nleJ8zyc:b perruulerva,:o.aptekaoh I składach m'ateryalów "ptecźnych • 
Agent główny 8e.rnin, B9rdeaux 106 & 108 Croix do Segucy. 

1609-0-11 

w znacznyu. transporcie we wszystkich numerach, świeżo aUleSlua . • 
Z falIryki Oufolr 4. C·o (w Szwajcaryi) d. sIlrada pod 

C. SkQryna . i Ska 
Praga Nr. "16-d pod War8lll&w/ł. I 

Wyrób najlepszy. 'ceny lUoi.1iwie nitkie. 
Po nadesłaniu zadatku, reszt.~ należności pobieram:!, przez zali. 

(zeOle pocdowe. 
Wielki wJbór kamieni. m_zyn, poetawów w.al

cowycb l przyborów 

MŁ YNARSKICH. 207~8-; 

= ~ - }t-ia TBURSZ Z Warszawy, 
In 
CU 

~ 
CI 

E ~ 
;:I:> .' ..... 

NlnleJszem lUamy hoour UWiadomiĆ Szaopwn/ł Pu. 1:\' 
>t bliczoość, źe przy ulicy Plo&rkowsldej w domu O 
"- Bławata, otworzony zostal bandeI ' 

~, 

CZ) 
CI, 

f/) serów krajowych i zlranicznYCh, oraz en 
'o masła litewskieno, ka ioru i wszelkich CD 
'00 

.... 
o delikatesów, '< 
>== 
~ zezem polecam siO Szanownej ~bliczo~ści 
~ I _owaDilnn = O 

właściciel · my A. Thursz.' ~ ~ 
169-5 f/) 

~ E: rn 
Li.t1..,. Wi1eńokie dl. - .-" m. Ład.. 122.7 
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