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Języki klasyczne 

G ramatyka Jes ;-){oniecznlł 40 zrozumle-, zyacb rUllkfeh, zamias orzysCl, rzynoszl} I 'omaszews -r,zw~ wydziały racliiiOy 
nia antor6w, lecz w ~imnazyacli rnskich oue szkodę niemałą. Wywierają one wpływ og6lnej i kontróli, oraz kasę główną. Ce
otrzymała ona zamiast znlj.czenla pomocui- Ilemoralizujący nil. uczących się I są jedną. lem wizyty Ina być zapoznanłll się z ma
czego - zamiast być śrollkiem do !!tuilyo- z gl6wnych przytzyu uiepomy§lnego rezul- nipnla.cyą w tleb wydziałacb, potrzebne do 
wania IiteratUl'y - clial'akter p'1'zedmlotu tatu zaprowadzenia klasycyznm \\, Rosyj", zadecydowania projektn przeniesienia tych 
niezależnego. I cóż ~tą(j. wynililo? n Wy- jedną f głównych Jlr~eszkM do poruyliluej wydzlał6w do Petersburga.. 
kład gramatyki, jako przedmiotu nieialei- dzlałalno~ci glmn~zy6w rll8kich. Stanowią Handel. 
uego, prowadzony jest we wszystkich kla- one IV Rosyi oddzieluy niezależny przed- - Podług wiad~mo§ci;' zebranych przez 
8ach gimnazyum, od najnizszej do naj wyż- miot nauczania, a pl'zytem ua)trudnlejs~y departament celny, ilość herbaty przywo
szej i kończy się stwiel'dzenitlm tego faktu -i nIepokonalny; ' w \I'yższycl\ klasach tlóm&- żonej do Rosyi zmuiej8z~ się ciągle. Opła-

1I_ powszechnego, że odpowiedzi piśmienn e u- czeoia 'piśmienne wszędzie Sił ja1'Zl)Iem, clą- couo cta za przJ'ltle1l10ną herbatę: w 1886 
czni6w na egzaminie dojrzałości dowodzą żącem jednakowo, tak ua nczniach, jak na róku 25,069,776 rs., w 188'1' r. 22,601,847 

Praktyka szkoly enropejskiej i teorya nieobeznania się ich z nlljelelD~ntarniejsze- nauczycielach. ' l's., w ' 1868 rokn 12,762,734 rs_ Główliie 
pedagogiczna wskazują, że celem naucza- mi zlISadami gram/ltykl języków staroży- Profesor Kułakol\'ski koliczy sw6j in te- zmniejszył " się' przywóz przez zachodnllł 
nia gimuazyalnego języków starożytnych tnyr.b.· ' resnjąc)' artykuł temi slowy: .Ogi·omaa granicę łądową. Wbrew .o~6Inemu przeko-
jest, bezwątpienia, poznanie świata stirQ- Ćwiczenia piśmienne w tlómaczenin z ję- większość uczl}cych się w g.mnazyach /'u- naniu, przewoź/f do Rosyl prawie dwa razy 
żytnego, jegl) literatury I lIly§!i rozmAitych. zyka ruskiego na j~zyk łaciński lub grec- »kich koliczy kurs z zata'zymywaiHem się więcej 'łie\'baty morzem, nit przez granicę 
Tymczasem w Rosyi, na "'zór niektórych ki, tworzą takie jakoby odd'złeJny przed- i niepotrzebną stratą cz!\Su, przechodzi lądow!ł. ' 
pedagogów niemieckicb, autorzy ustawy miot z oddzielnie wyznacziluemi godzinami. 'naukę byle jak I dociąga ją do kOlica tylku - W działalności portu sewas,tbpolsk!e
gimnazyalnej z roka ]871 i obrońcy kl1l$Y- I nawet pl'zedmiot ten zajął naj wybitnlej- dzięki temh przywilejowi, jaki daje patent go nastąpił ob'1:cnle ' pewien zastóJ_ \V C14-
cyzmn mówili dużo, ulestety zby~ pozo, o sze Iiliejsce w kw'sUI gimnazyó\\' l ·uskich. glmnazya/ny, a Jhlhnowicie: prawu watą- go tygoilnla prZed I dlliem 2-7 lutego r, b. 
formalnym rozwoju nmysłowym, zlIpomocą ~Nauczy leI e glmnazyalni wiedząc o obo- 'pienIa do ulllwersytetl1. Wprowadza to p1'7.ypłynęły ao porto tyłko dwa pa.I·OSt&t
nanczanla gramatyki języków stato:iytnych. 'wią1:ku swym pamiętania 'O tem, że POW(5- tlienorm lny i szkótUiwy praktycilny poJ Id: jeden angielski i jeden norweski. Po
Rozumowania te streszczały ąi" w wyra- dzenie Ilauczania gimnazyalnego lIliert, się gląd na 'sprawę naucz/lnia w te) szkole. mimo to te 'Prawie cały zapas zbota hę
żeDln banalnem ~!\,imnastyka Dplysłu." Fra- przedewszj'stkiem tł6maczeniam\ egza' ino- która ze' swego założenia winna 'orzeczy- dącego -tu Il~ składzie, nalad'owllny .. był ' DII. 
zes ten przypadł bardzo <lo smakI! wielu 0- wemi ż języka rnskiego na starożyt e, 0- wistniać' piękną i .cżYst'l ideę wykśzt&lce- okręty w różnych terminach l wywiezlbny 
sobom, nader płytko obznajmionym z pe- bracają często n/l)większą czę.śt1 lekcyj, 'lia humanitarnego.L' :t Sewastopola, przybywa bardzo m&ło zbo-
dagbgilą. Obrońcy klasycyzmu nie rozu- przeznaczonych do ballcza'it\a Hzyków sta- :Ga drogą żelaznl} - codziennie okóto 150 
lUleli, że przez tego- rodzaju traktowanie rożytnych, na'-nhluś~nne p~wtarzart\e gra- PrI/DIDYs!\ handel l' li~ID' nnł'k' anYD. wagonów. MIejscowi wywotowey tem tł6-
sprawy tracili dn~o na 811~, ponlew~ matyki. (,'zjiauieadtora 'S'tIillotytiiego czę- b~ r.U li ~ maczą zastój w dowozie, że , cały zapa.-s bę-
~gimnastyką uruy8Jń~ może być gr3\llatyka' sto sprowadza sIę tylkó do' powiirzania dący ua linii, był zakupiony w swoim ua-
liaż~ego języka. Takle niezrozumienie rze- oddzielnych prawideł gramatycznych z po- Cła. s\e i wysłany ' na rynki zagraniczne. Oba -
czy wpłynęłlł na charakter plan6w !lauko- wodn danego zdania, danegb z\vi'otu, danej - Cło od sIArki I!rzywożolll/ z Ańglii nie cały zapas zboźa, znajdującego sil) w 
-wyth w gimnazyach rnskich I ujawniło się formy, ńapotkanych w' czytanym tek$cle. i WloiliJ', ma być Ilódwytdon ~ celero po- Jgpichrzach wywoz6we6w leW... .l.kl.:h, 
'J. ~ 8W anlł 'VI .kolnentarzn do plann 'l're.~~ tekstn znikli zupełnie wobec obja- parc~a kopalń krajoWlch, któl'e1 weding ni~ przenosi 100,000 czetwerti. 
naukowego jezyków starot.ttnycłl.~ A po· śnie il jega buddwy i łapauia uczniów na .~pinil prof. Merldelejewa, mogłyby 81~ zna- Kredyt. /. , 
niewat ,plany naokowe" l ten ,komat/- nieznajomości trudnej dla. nich gramatyki. czule rozwinąć, gdyby hie napływ siarki ',- KupiEictwo moskiewskie i pefersbllt-
tarz· mnslały nadali charakter wykladowi Czytanie antor9w jest zUJlełnlepochlonięte zagranicznej. slie obraduje obecnie llad założeniem ~an-
języków starożytnych w gimnazyach, pr~e- , przez gr/lmi\tyli:ę i tł6mac.ienia :'Piolmilmne. Drogi wod~e. ' '. '°'1 ku akc:yjnego dla dtóbnego pl'zemysłu', Z ka-
tą na tym ostatnim odbiła się całkowicIe " Ćwiczenia pl~mlenne mRja bezwątpierlla - Według wi/ldomości, zebr/lnych przez pitalem 1,500,000 1'8. 
fat&ltJ.o/lĆ tej pomyłki . Otót tutaj kryje ąię -swojł! znaczenie prz.y nSIlc'kniu języków I ministeryum ' kotnnn\kaćyj, usnnlęcie proj Pieniądze. 

-żr6dłp l główna pn:yczyoa niejlomy~łnych starożytnych, lecz tJ'lko znaczenie płJmbc- g6w na Donie i kOlijpletna regnlacya teJ - Bank dyskontowy warszawski od dnia 
reiWtatbw naqpzani,~ językólf Iltarożytnych n'icze. Minąf !jnt ' llezpowidtnie 'I ten czas, rżelU, kosztować b1ilzle okolo -5,000,000 rl!. G marca l', b. zac:l:I}ł pla,cić od sum loko
JW' glnllfazyach ruskICh, kiedy języki laciliski I grecki bŚły dla Da- '" Dr'o /jr!·żelazne. ' l I ,." wauych na. J:~jlllUku puewowym: za 0-
-c, Skntkiem tej ~!I,myłki, w programie ję- nki zawsze jeszcze językami tf\vemi r te- '- Departament kolejowy \vkrótce ' m~ kazaniem 2%, za 7-dnlowem wypowiedze
zyków statożjffiycl/ '.nardwni zł stlldyowa- raz ' p1'7.estały one by~ nawet językamI na· rozpatrywać 'projekt bez~ośredniego połą niem 3'{.; ~d wkładów wymagalnych: na 
niem antorów starożytnych, zajęły Btano-I nki, o:tywienie·.za§ iCD jest-niemoż!i\.e i nie- czeula. drogą. zelazną Ra-domia z War- 'żądanie 'l.% i 'ia /'T-dnlowem 'wypowiedze
wisko n!ezaletne studya nlid gl'amatyką i potrzebne. Tłómacierult. piśmienne mogą' szaWl}!' ' . " niem 3%. Od skupn weksli i I>d pólżyczek 
tł6maczenla piśmientle z języka ruskiego być . żywym 'środkiem dydaktyczuym." lecz - fr~ybyly 'w czwartek 40 Warszawy na zastaw papierów publicimych bank pil-
na języki staroż tne. .. ., .tak jak ollecrtie stoj l'żeiN,y iv giinłla- dyrektot· rz 'dowy kalei ttadwlltl ńskie.f. p, bierać b dzie od 61/.-8% 

, " 'J,:-.:..r ' l I ,'l'ageb att. li!' , tl'acącyml JUŻ p~wno na Złe-, Dos onale I' nut}. .. że w .wie klem Uaklen'l[ N~ttZąsnąć, ,w ja iej onme, IV postacI)a-Z TYGOt).i'll l...A. ję, by się kiedy: koJ\c&'! owej polemiki ,do- zlJio~olVrsku. Jąd~l~ Ł6ąt, jest JllnOstwo 1def 2j 1I0śl'6d ·pokrewnycl} InstytlICyj ów 
, , . • I .czekali, nieJ chciałbym te~ na. Jos PQdobny' ' uczciwycli l , dO~l'ej woli j\\dno~tek, a do- !l1'ÓJekt najlepiej o'lIpowie celowi, statjstl-

. -0- , -3kazywać l ~zytelnikólV ,DzienJIikat, "llO- _ broci,yn~~~ł.i. 16'dzkiej żad~eJ njmy"nle czy- cy b?wiem i moraliści nlel.wszysc~ §I~ go-
Dni. kryt)'czn •. -Pow4d:l polemiCZM. -D ... ';1/1Jdrł- -dejmują.c !Walkę na stalówki z Tageblatr nię, zestawia.ląc ją z' warszawskl} Ale ta- ~dzl} na ~otycilczasową ol'ganlz'acyę przy
do H." .......... -Ud.1I1 fon.L..,pobroduBZD)' ,Tag&- tem. Gdybym bowiem r.ównle obsze.llnle Jije zbiorowillka ludzkie trudno pórtu&yć tułk6'Y, podiljąc Ich pożytek w Wątpliwo§LI. 
bla(t" "alczl\" ~iatr~kami.-W8pani&ł& ohla. ·- iJ wyczerpująco chąiał odpowiedzję\\, musiał- d,o i c~r.nu, j/lk ciężką jakI} i ~ 8k\lmplikowa- W~zystkie te podl',::ęcllle kwestye nie ist-

LtJ,IIz ~ -: ~~"":Ille. - .NallZe 1P'8ty. .' bym ~ająć. p61 kolumny niniejszego pisma. ną' ~a'szyl)l}. Jednym ze sk'nteczuiE\iszych uieją dla ciebi,e, 8ltoro 8p~awą przytułkd, 
Na tydzien ubiegły przypadalyr weqle Plllemizować ' więo ' szeroko rue myślę, ale bodźc6w, 'bywa s~ząc~ 'ęię z pl6ra 'il'Ónla. czy też opieki nad niemowlętami, zajljł~ s~ 

przepowiedni Falba, dnie kryty~De j'; 'Je- pewne wyjaśnienie z prośbą o przebaczenie Ma ' ta . Hl~toda plS;rnla . równe IV dzienni- "jjl'ż towarzystwo doQroczynno.lci. , ' 
śli o ~ódż chodz4 w. przepowiednie ,owe ZA użyty fortel, należy się ;Odemnle czcigo- kn.'rst\vi'e i nteratllrże prawa obnva.telstwa., W PetersbUl'gu' np. i w WarszawIe ist
sprawpzily się w zup/ł\ności. Proszę bo· dnemu koledze. Fortel mi się udał dOsko- jak twoja GeCllllil 1mcZ Liebe, po~vyól mi, nIej, I fllnk:cyonnją również towarzystwa i 
wjem tylko policzyć, ilu rozmaitych wstrzą- nale, stwierdzają.c t.'afność starego p~'zy- jej więc , nżywać, a jezeli, kRleżko, r~eczy- iusty~licye pobroczyuności, lepiej niż w Łó
§nień i ' wypaąkyw teatrem ątało się naszp słowlll> że ,sztn.ą-lisy , tJ:ukl}", (Niech. tlj- wi~cie ' jej ńie uznajesz, przypomn~ sobie, dzl llorglmiz6wane, a jMna,k prasa peters
miasto Yi ciągu dni ostatnich? . Pr~ede- g? nie r biel.zą ,,szanowny kolega. ~byt lite· jakie ,literatnra twej ' 'szerszej ojczyzny Vo~ burska i warszawska lizer&ką pl'ówadzl 
:ws.zystkięm całjqem niespodzle,wana na p '0- raInie. do siebie), W chwalebnym zll.mia- .ia.da y tym kie~Jln~tl arddzieła i jak[. 0- dyskusyi; Iv kwestyj opIeki nad niElmowLę
gn wiosny powróciła zima w całej ok.ę.z,&- ~ze poruszęuia, na,jszerszego w LQ!lzi cieka- nR w'p{Y'Y na w~pó\tjl\esnych wy"'ierały. : tami. W J.odzi' zamiast odpo,wledzieć pa 
łOAciJ. zasypując nas literalnie dawno nJEr )l'ęj ,kwestyi .f.abrykacyi auiollf.ów" ~ ~ro,d- ,:Al!io lepięj, ute ·wda,waj się w ~,.yt'y'Il~ zarzut 'sluszny al'~eDtem' odpowiedaim, 
widzianym gniegiem, następnie dwa 'Yielkie J~ów . zarad!:zych, co uważll\em za ob<Jwilizek ll101ch ~ziennikąl"k.i9h ' usalizell,. konrpe- o ,nil naft się zdobyć może, a mylit użytecz
pożary zaalarmowały całe m,iasto, w~eszcie prasy, która w. l.inuyc.~ wlelk,ich ij!ias,tat\h ~ency~ 'twa bo yiem w tym kierllnkl\ mącuo n~, 'pordi?ldną chollby i przez nlesympa
dobroduszny .'fagebJatt" pokłócit się z czu- wyczerpująco i:ozbier~ , p1'7.edmit!ty, og61- jest 1I ,0deJ\'z~ną: i 1lI0że cię na IqllJlpl'ómlta, 'tycznego koJe$ę, poprzeli jak nczciwetnu 
puml} nLo!lzerką" i oba współzawodniczą- niejszego społecznego znaczenia; spróbowa- cYę naraz,ić. Nie ma;jąc co odpdwiedzieć dzienuikarzÓWl: p zy8tało, ,,1'agtiblaW' sta
ce orjrany utonę!)] · fałkiem w po~odzi po- łem wyci'lgn'ł? nIL 89wko tej kwestyi i na słuszny mój zarzut, Źtl się boisz czenl j )'a się Jnsyhull,cyaml ' zdY$kredytow/lĆ. Nie 
lemiki, zalewającej ich szpal,ty. 'l,'yle wstrą- szanownego koleg;. l!żyłem w tym ce.ln kol/Wiek ,zaldóciĆ ' blo~i spo!i-ój Ab9ueIltów' udaje 'diu. ~Ift\l, ' szczęściem, zbIt Wiele 
~nień w ciągu tygo~nia zakłóciło nCl\Ze spo- niewinnego podstępu i moje klei1le Beiten- i 091i~asz kwestye ł poważIl\ejazej natury) I bowiem z mego felietollu cytu~e i bżdy 
kojne życie ptowincyonalne! , hiebe osiągnęły nadspodziew(l.llłt l'ezu)t&tl', udaJ~sż, kqlegi> że me rQzu.Jh1esz fI1e1 iro- nteuprzedtony z cytat 'tYCh' zroi!amie\ o co 

~l bie4\'ly CZWal·tek, specyalnie przez ,Fal- • Tageblatt" bp wiem około 200,tu wierszy nli, '\I'.fwracasz podsze\V~ą 'sens) znaczeUie mi chod~łło , \ ile nail~~~ści mie~cl się 
ba wsk,łI.'I;~ny, jak zaznac~a •• 'l'agebJ,ątt", zapeJl\lł praYiie wyłączn.ie,lcyta.ta.m~ z ll1ę!!'o słow moich f podsq~asz ipi inteń~ye, o ~a- w kon1e,\tarzach do tych cytat "Ttgebł'lt
stlll s~ę ' tęź krytycznym i dla. nieslOczę'sne- felietonu i populal'yzow&lliBm 8J.lI:awy prz.y· ~ich mi . s(q"nijl śI.iłp . 1lila twa z~o~l!wość ~.'. 'fak

l 
kol~iko, "sztnką lisy , tluklł," 

gu HOmo1lQvusa. W antrakcie Wąlki pola- tnlków dla· pod,\,zut!tów J. t.. p. instytllcyj. u lu~zi l'oz\l\l).Jly~h .uie osiągnie celu, każdy złll'pałeś -S ę 8z'lCaradnie i co gor~za. odkl"!
mic~ej, w której oba Iłi~ma. odrzncaJI} 50- , Przębl\..CZ, szanowny, kol~p, flan p,odst,ęp z nich .Preni tw~ CU1'tl"8 mj1ewry. Oto je- łeś mi tw/} !!łabą stron.ę. Bęt1ę wiedzla.t 
bre w ferworze jak JWXę jakiegoś pana niewinny, wśz&k inaczej lłie wspomniałliyś den z ' nicl~ np.: ~l:oni z nillY d1l&!aljlo- na \ll'zyszlo~ć jllk cię pobudzić -do dyskusyl 
JAn, .Tagl\blatt" zapragnął skarci.li zu- o tem, jak zazwyczaj, o każdej, ogóluiej- ści tntejSz6lfo towarzls.t.wa dobrócijltln~ci vt pożytecznej sprawIe. Ty będziesz sobie 
chwalegp felietonistę .J?ziennika.~, z bólem 8zego ;lluaczenia sprAwie, nawet sl6wkiem (które, 40wiiUuj~ 'Ślę"'Z pi:zyjepmodcią , o '4ziltłat(?) l{I1!gsctm mit Gedl,ld nnd Liebe, 
serca odkładając na p6tniej wege'll MDh1gel jednem:' Tymczasem, pod ,\"p.Qrwem. szla- t6m, zamibrzylo ' zalozyć międz1. iDu~lill I ,co u ciebie dot§d wyra.2ało się ... milc::ell'iem 
ali RaUł1I (dla br.aku mie.is~a) dalszy ciąg chetuego,l.l3 mnie oburzenia, llrze~(,maczy- coś w ro~aju p,zytułku dla podrzlltMw), 8. ja du/'ch Wt/;eleiell- "dowcipko waulem~ 
po~!\~ki z,.Lodzfll'ką" l), ' prowadzonej od leś slqzętnlĄr Wnó tW? ~ajwą,żl!;ieJs~ych) \1- daj~p lekka do ilr<\Zunlienią, ' ~~ ja zapo- będ~ idążał d,o celu, jest!lln bo,!le~ g&dat
dm kllku I , stępów z ielietonu, am 8H~ dOjllyillsJl}c IOrl znaJę zasługę towarl\Ystwa, l meJlLko wab- lIwy. Tylko myllst się · bardzo; Jeśli. lilł -

Serdecznie ubolewam nad czytelnikami telu, poruszyłeś pożyteczn,ą , /lprawę i ąlu:n- Zńję 1111. Jpie, jak' nr( w1nowa:jcę brĄ~ll ą nas dzisz, że cię ominie satyra i krytykI\, cHOć 
. ~JleA kopię ... l Z ,wiatraka~i o Aouor m~ wspomnlan,ej instytucyj. Z!powiuaśz jedn&k z godnością. tego .sil) domagasz. "Dowclp-

') Z LcrJ-ką & .ni. ,LcrJ.u..Ą:~, j.k'lIiby po!fU'- ~1Ita. i ~ego mj.~zkańców, <lO ci znowu '~Qlłrą o tem, 'ze owo towarż.\'stwb potrzebuje fuh- kujl}cy'1 (der łUitzebule) .HDII\OItOVU.ł nie WJ
'k& tk-& ~.m~Ó~ar~ds~~·~ 'j, prz'~~~~~ 111 ostatllic)1 , zapewniło markę_ Tak, ,ił wia- du~zów jaknajobfitszych, wsp6łdziałania 0- pU§cl clę z opieki, a właściwie nie prze
:':~~i"j,omljajł; nie j:;:'o e to o~~~ powi~ tl'akami"""pilj koleg~, AA. ten bQwiem dro- bywateli, że więc należy Vl'ojekt nczynill stani~ obśerwowall, jak i wszystkich łu
nitlll. (P~p. [ fUMcnltty). gi ci honor bynaJmmej nie nastawałem. popularnym, pobudzić ogół do ollarności , nych objaw6w życIa spolecznego na widok 



Prl'" . 
- Wladza odm6wll p. Ludwikowi WI

der kiemu udzif\lenl pozwolenia na otwar
cie fabryki wyrobu ~ztu.:znego m I w 
Warszawie. 

- .Bltżp.wyja wiedomo i" dono zą, że 
w giiracll :Altajs.kith, w odleglo< ci :!50 
wiol' t od miasta. BIjska, odkryto bardzo 
bogat kopalnię złota. 

- Gazeta .Kaspij" donosi, :i:e w Baku 
ot orzouo obecnie jelloo zdnie trzy \Jl)we 
studnie naftowe. 

Ubezpieczenia. 
- • Kuryer cOłlzlenny" dowi Juje 81~, że 

jeszcze jedno tow l"ZystwO zagrani xn u
bezpiecznil na tycie n7.po~zęlo star a o 
rozwinięcie operacyj w Varzawle, 

Wyk.złalcallie pnemyalowe. 
- Otwnrcie szkoly olP"odniczej przy o

grodzie J.1~lJn 10głc1.'1lym w Wartizl\w!e na
stąpić mil. IV roku przyszłym. .'zk la ma 
ob~jmow,l\! jeden kUfli przygotowawez) I 
trzy Pl y:dnp., ląCZ1Jrs w 80bie :zajęcia pra
k C1.Q' z te retYC<:1 mi PrutlmiQ mi 
wykładol\'llmi mają byt: botanika, l!"~olo
giJl, lizyka., ogólne whvlomo~ci z chewii 
l'olnicz j, waraywni .two, 1'91ll010gia, kil 1.· 
elu two, ·rysunki te"huicZll", budownictwo 
ogl'Odowe i r:\cbunl.:owo. Ć. .Tako kandydat" 
/1:\ przy zlego in pt!ktora zk 1y, w,vL'lie
nląją 1'. Kicunowa, wychow ńca wydtiału 
pnyrodni 7.eg9 w zechu! .. , 11 te bu .. ~kiej, 
który kilka lat spł;dził za granic... sto· 
dyując ogrodnictwu. 

- Ilulk.ij wledom Oli" dOIlO, Złh ŻI' w 
Peter bnrgll wkrótce b.,dzle ot &rta nowa 
Ił~kota. tedmiczn rJ'. ow' om D kamilluiu 
dl litografij,,, także ukola heliograwiury_ 

Wystawy_ 
- W tych dniach w PeteT8bllrgu ot al'

to jBtawę wyrobów oro\l~owych. 
- Z Kur-ka piszą do .Swletu"; mini

ster um dóbr p&ńatwa. d %.wolllo ()Ijdziało
wi kurskiemu towar~y8tw~ rolniczego u
rządzić W ~zerwcu I'oka bi~żącegu w Kur-

o wyst \\ę wytwor{lw przemy&lu dro
bnego z gnberni. .Po zalDk'll\~ciu wystl\.wy. 
lep 7.e wytwory miej~rowycll przemy.low
có'" dr bny"h oęd!) 'ol y.lane na w z elu'U
ską wystawę przemybłt\ dl'ubue o, która 
m hyć otwart.ą w iel'pniu w. 'iu .. ym-

owpgrodzie, 
- Dnia 2-go lOąrca IV o kwle otwal't.o 

ll-t,. wystaw') pt k6w. Podlug. [o kow
skielt wie/10m ti .. ol .~na w y Lawa o izo -
cza 81ę bl' kiem wielkicll 'clo!kc)j l,takuw 
domowydl, jjlkie bl wały na. ' 1'01'1'.(. Ilich 
WS. wa~I, · Zjl 1.0 li ~b:\ w 'bt wców j t 
więk;;zą, uiz pn ,ltem. \\ li<:zbie dzikll'h 
ułaskawionych ptaków, wystawiono dzikie 
gęąi, \c: ozki i hlbęd~ie. Prócz tego nil wy
stawie znajdl\j~ . ię )IT7.yborj do hodowli 
p '6w i JI'oby" plerl8.. Przy wyatawie 
U\'Zlłdzoun wielki b. zar GO sprzedaty 
ptaków. 

Z MIASTA i OKOLICY. 

u a, 0l"Il% ..w. wolea 
zebrano :azem r.. 5 :;; wydatkI uczyniły 
N. G~, u Jl!gnl~t.o I.I\Wm dochodu czystł.'go 
r . IiZ3. Za tli' m.l' lny rez I t komitet 
oebro'i ki l\, I'decl e podziękow/lnie 
:u~do i rto ur . .v oli 'Wat.elskiej za udzi -
leoie be/.phl nic dAli, II. (lulku.·1 'kowi Rol-
inowi za ork trę, . l_,·.tkim, którzy rA

czyH ofiarował hOjne na(ld"tkl jakoteż pp. 
a wob.'o i at chowskiem I l·pgeotowi 
PI cb~'kiemo Z\ orz. dzenie zflol\wy i p. 
}O~l" ardowi ~ ~ero 7.A la: a.we prowa
iłzenie tań(·6w. lczegółow rachunki są 
do prujrzeuia u preZ8l!a towar.:ystwa do
ro Jno ci, p. Jullu Z'l lIeinzla. 
(-) Komitet ochronki katolickiej dla 

obogich dzieci skJada tierdeczne rodziękO, 
wanie 1'. doktor;wi BiJ:eocwajgow za bez
int.ere~owne ofiarowauie SWfj pomocy le
kllr kiej ubogim dzieciom UCZłi~7.C7.Aj c m 
do o~broukj, oraz p. Knichowleekiemo, wla · 
gcieleluwi lIpteki n Bnłutllc~, za udzielanie 
lekarstw ZI\ pól cpny tym dzieeiom. 

(-) Jubll.u l . W kwietniu I'. b. I,rzy
I,.w.a dwodzi topi ;eiolecie pasterskiej dzia
lalo ci o. pastora RQndlblllera. W uzna
niu zaslug jubilat.!, nietylko kaplMlijkich, na cZęflellJ\\'ł $platę dlugu i II prugb!l - Wa.rszaw~lóe towarzystwu IVzaiemn~j 
lecz gł6wni!! obywatel 'kich, mil: zkal\cy o prolongnt i . Byt! może, te po laniec, któ' pomocy subjekt6w haudlowych (ehrze~cian), 
naszego mi ta 1'081 M 'iii uczci~ uroc.zy- remu poletolio dOI 'l'cL nie li tó\V PQtllug I zwraca . ię za pośre,lOJctwem .Słowa" <lo 
,gclll tę rocznie#'. a,lr~,g6,\", IIle po. iad sztuki czytania, 10~1\ kupc6w i pJ";~emy.lowców, aby w l'azill Z.1,-

C-) Kua polyclkowa 'przemyalowców :l:e wlaściciel JJ.br)ki otr:iiymal nl!.jple II' potrzebowanin subjekt6w, z".,.acaJI iji~ do 
lódlkich. Oneg(I'lj OIlbylo sit; zebrllnlll re· li t z wek. lem, lIast,pnie drogi z POWili' wydział o ,11l11oml:nd yi praty," Jllzy tem;i;e 
pre,eotllnt6w kasy pozyczkowpj I,rzemy- SZOI\" niem. odesłany mu lIrzez wi r7.)cielll tow rz).zenin ut o' zonego, który przyj
słowców łódzkieiI. Porządek dzienny Qbcj- I llallll~. 'l'o 1/'0 pm '}I'" zabawilo tak mnje moralo,! olpowi dzialno'ć za ch,lrllk
mOIV&I: I) prze,lIuzeulll ra:b~nku I"o~~nego I fabrykanta, ie po lal pann - . 1I0.dziękowa.! ter p"l cane!r0 k:ln,!y(latll, ponieważ CI) do 
za rok 1889; 2) ostanoWIenIe dYWIdendy nie za gratuhlcyę, a w zalączllOiU rs. 100 kl\l:dego z \lich zasIęga poufnych opinij. 
za knżp rok. Zehmni j~,lnogloHnltl 7,a· na 'piat" wek.~Ju. ,Jedno i d1'n~-je przyj I. - Warszaw ki wy,lział rekomendacyi 
twklrtlzili bllan ~IL rok uliiegly i przyjęli podobno II. X. z jedo kow, wdziliCzno.' il}. pracy towarzy li a l zajemnej pomocy >u
projektowany przez zar,ąd podzial :GY~k6W'1 (-) Benefis I'aua Józe11L Chmielilislóeg- I bj .. któw handlo ych i plozemY$/owych, do 
'pral'io7~1 nie wykazuje przylO. t kII(litRlów Z powodu choroby f' ni Czyi:kow~lóej od.. ui" 1 stycznia r. II, w ciągu ht 4, po-

kIL }' potyc7.ko\\6j w rokn /.t~zlym 050%. tozonu do cz~u jej \ yzdrowienia. ' mie.,cil nil po~adAeh 284 czloaków 
Oglilna urna wkl:ul"w c.:lonkól blo larzy- (-) Rzeinicy tutej~i zakupili do Ł"dzi - Dliennlkl warhzlLwskie dono~z ... te 
szonycll, łącznie z wkb\llnmi czasQwemi w Q,leHle ukolo jQO JiZtuk wolliw step"- Wikto,' br. RODikier, Da miejsce skazanyclI 
innych osób, Ilochodzi blisko do miliona wycu. na zburteaie drewulauych domków przy 
rubli, co .wiadczy o poruy§ltlvm rozwoju (-) Roztopy. W o tatuieh dwu duiach ulicy F'abryczu~, z:t.m.iel"Z& wznieść dwie 
Lej instytucyi pożytecznej. Dywill odę (lIa IV kutek zupełnej odwilży, drogi bocu,e wielkie trzYl'ip;trowe kamienice li: oficyna
członków 8towl\rzy~zouych ustan(lwiono w w okoliCY Lpdzi s~ly się nlemo~liwenti do mi, pu:eznllCz&jąc lokale ich wyłl}Cznie dla 
ato~unku 2%, oprócz 6°/. IlIIs6tk6w, co llrze~ycl. Z jlowodu tego komunikacya robotnik6w. Roboty maj'ł się rozp cząć 1-

cr.ylli razem. jak I. t poplozednich, 8"/0' n traktach trzeciorzędnych j t pomiędzy 'io ną bieżącą. 
pl·awor.danie zczeg6łowe o dzialalno~ci niektóremi OIi"j cowogciami prawie przel'- - '. p. Ludwik Kociolkiewicz, oby i\-

kll8Y i o jej funduszach ma być wkl'lIŁce waną. tel I wł 'ciciel składu oleju, przezpac.zył 
ogłoszone. (-) Konie rozbiegane, Wezoraj I'auo t stamentem 100;. od og61nej wart 'ci u-

(-) W prlejeidzle z Konstantynopol& do na ulicy Talgowej rozbiegaly lię konie my <ljla.dkowej, wynoszącej okolo 400,000 
Ameryki blOwi w na. zem mideie p. 'tani . nBleżące dll furmana Kupt"J'~I:iego. Konie r ., na przytnłek dla l'odrzutk6w, który to 
slaw Czarnowski, znany ze swych podróży 1.atuymano II" l'obJiżn plal to dl'ogi zeJazuej. kapitał dostanie się do ka.sy "Żłobka". 
na wlU:hodzie, ol'gallizator wj'stawy czaso- Wypadku żadnego nie było. - Zarząd kolei konnej . Warsz&wl" 
pism w ~icei. (-) Om I nie wypadek. 1'an X; pr7.ygo- projektlije no I) lioię h'amwajową n Pl'a-

(-J Celem zawi,zania tło.uoków 11 111'- tow&l w zklance truci~nę n . ZCZl\I'Y i po· dza, od ulicy Targowej przez rogatkę' Z4b-
mllmi tutejszemi, tom.\sz!lwslJemi i zgler- stawiwszy szklankę a stole., wy zedl z kowsk., do • zmulowizny. ' 
ski mi, bllwl w Łodzi pau S. 'oidijmann mieszkania. Ośmioletni chłopczyk , synek Pow.tał projekt uŹleia małych Joleo
warslCawldollln, od trzech lat zalUleszkały p .•. , 7.obaczywsz) szklaukę na sLole, plozez luotyw lIa nowej linii tramwajowej, kl.6r& 
\\ Tytli ·io. Niekt61'e z fabryk naszego ciekawo~ć c~ciał przekon ć ~i~, co oua za- ma być przeprowadzona od toru warszaw-
okręgu powierzyły juz pauu . swe ZI\- wiera I już przyblityl jł do ust. ~ 'a szczę- klej kolei obwodoweJ do cmentru-.ta D& 

StępstWIL., ~ci wszelU p. X., który nagŁym rnchem ~oli. 
(-) Do urządzania mieszkań przemysłowo wyrwał szklankę z rąk chlopca i tym spo- - W Warszawie rozpoczęła się agit&-

ey na!;i sprowadujt coraz ozębei~j stola· sobem zapohiegŁ nieszczęlieiu. eya. przeciw-u klonowa. Z\lbrano 100 pod-
rzy, tapicerów l ~ll\Jjar1.y wan'z"w kich, (-) Zalecamy ostrożność przeciwko wy- pis6w w ci/łgn 2-cb dni. Aby członkowie 
krzy pod względem wykończeaia. ro- zyskiwaczowi, mieniącemu się podupadł.vm nowego t.uwarzystlfll nie byli narażenI, nil 
bÓL uie u tltplij wcalą zagranicznym. Obe· fabrykal\tem, ktćrelnu powierzono agent,u- pretensye znajomych, lista ich będzie glo
cuie bawi w nl\lizew mie cie p_ Haubold, l'ę ubezpieczania. n3. życie. Mając usta.wę szoua IV nK:nryerze codzienoym.· 

(_ Komitet \)chronki katoUc iej podaje włlLŚeiciel ZUlII\ego zakładu tapicersko - de- któl'egoś z tOWIlI'Zystw, oszukuje ou łatwo- - Wybory na do członków l·epl·ezentan.-
do w ,101ll0>lci, iż ci eJl d z wieczoru u\"~- koracyjnego w WSI"8z&wie, w celu odno· wiemych, biorłc jako zadatek na opłatę tów knpiectwa war ·7.llwskiego, odbędą Rię 
dzonego W dniu 17 lutego na. korzy~ć teJ- wieni i orz dzenia kilku parLamentów od ubezpieczania drobne kwoty pieniężne. IV salt glełduwej w dniu 30 b. m. 
że ocbronki był l1ast~pujący: Z opiaty i mi8l!zkaloych rabr kan w tutej~zyclt. W ten spo$~b zdolal jut. wyłndzić po kilka. Petersburg. 
n d Ó JI - oill d li.ora z .: (-:) T aazowle ra~.k!m pe ... e oży- rll . od ~'elu osób I, kl Y r:&. ~ - • j. - Po g no go pr&wa lasacI!, nad-
d sła~~c 11as 1''Jce I' ń: Belcl~ow8k!eJ _ ~ wleme wł~ołalo )Jtzy~yc~il~llna tu_ kup..: Os~ust .!tczy okol~ 30 lat! mskl, brunet, z6r n.ad prywatnejIII l~alDl QChromlemi jest 

. pUbllczny wystawionych, a więc podłegłych dydat6w Dft nich, l>onUt'Q 2al'atrzollyclt ubu.ny J6S d~Ść. U1epokaźDle. . obowu~zklem r~"db\VCJ a.dmiuistracyi leśnej 
sl}dllm opinii publIcznej. w czerwone płomienie, poterające mienie (-) ZłamaniU n~gl nległ w tl'ch .czasach i miejscowej policyi og6luej. Lecz zal"z'id 

O (elemenwnem tem pra 'ie ~rytyki, fabrykanta i dobrobyt pracowulków fa- pan J., rządca w Jednym ~ poblls~ch ma- leśny i policya są tak obciążone mnóstwem 
pr~yBlugującej j~dno 'tkQm I pr3l!ie, dobro- brycznycb. Jątkó~. \ y~adek nastąpił kotkIem p.. praw innego l"Odzlljo, że, jĄk pokazalo już 
duszny ,,'l'agebllltt" z&~omni,\' zupęłnle, Bywają jednak ludzie-!tt&kale, co z ta- dnięcla. z kom&. . . doświadczenie, nie ą w stanie 7.adosyć
Po tei nader wygodn~ byia t1llLń <lotych- kiej chwili, jak to llOdobno ml.llo lI\iej.~ee . (-) .Wypade~. _ ~negd&,l ~!& 8zO;;le. d,u uczynić wymaganio!" .nolfe~o prawa o la.
czasowa taktyka... zaalilczanll\! Pewny iJl-zy poprzednim pożarze, korzystają W ce- Pa.bl~ulc .. zapaltłĄ olę ~ nl8wl~d?meJ PlllJ- 8l1ch. Celem nSUntę(}la tej Dle ogodności, 
jestem jed/lak, że wz!!,lgdem mnie zachowa I hl rabunku, z chwlli, gdy przed ich wspól- ~zylly. Iltzędza \la w?zle. C?!,nen iJost.rza- z/lintere80waue w tej prawie instytucye 
się \YWdy mit Ge(ll'ZII. tm~l Li~be, 'ak tego braćWi staje hamletowskie l'ytaule: nbyć zono Jednak IV -'lorę l stl~mlono. '. staraj. si~ o nstanowlenle w lllsat'h, U7.Di\
dał prz.l'klall w numerze r~wllrtkó\\YIII I albo nie być." ('"'-) Krad,zlez. UDe~dIlJ. na tar~o.\Vlsku nyelt ZII ocllronne, atta~y I"ządowtti I)a wzOr 
wspólnemi silami IV imi«; dzieonikars~lego I ,ta,\ia je sobie oudawn:\ nas? teatr, o~oł~ ko§clOla św,. hnyza., rZeZlll~J68Ze~ t:lklejże straty Istniejącej w las\\ch skar
obowiązku w niPjeduej p(\żytecznej gtos wall-ząc z niewytłumaczoną, lloprawdy, DleWla?Om~~o 1l1IZ\Vlska kra.dl z klł~SZ8~1 howych. Nie naleiy zal)()miuać, te w Kry
zabierzemy. jlr<lowie. , najkompletuiejszl} obojętllo~cil} publtczno~ci p. Je ke tJ Oj rnble w mo~ecle. zd \~k~weJ. mie! '~cze~6Ini~j ZI'.Ś w dolinie Blljdal"sltiej, 

Pr~ecJ. ostatecz)len\ zaś zamknięciem lIIe- za[lomocl} l'óżnyeh go~einnych wystęlJó. (-:-) Ozłi w teatrze ICtOl11l plerv:szy znajdUje s:~ WIele la~6 uznanych za o-
dyskr&tnem mem piól'cm "'11\'01 nej Ily- Kie wątll lę, ze p. Rap cki, pll n! Ludowa go CIDUy wy tęp p. Wmcent~.go Rapar.kł~go, cbronne, a Jedn' Ide uiSZCZllUy'cll w okropny 
skusyi przyjemnie b~dzie jJrzekolllló z'lcne i opera IlO podwyższonych cena.ch ZIlp Iwą \\rt. ~l'alll. tea.trów war8zaw kich. Przed- pORób. 
pismo,':6e najbezstronniej (uUt'chaus objec- Jl;.atdol'lIzowo widownię teatru Ylctoril\, stawIOną będżle komedya w 4 aktach p. t. - .NolVostiom<l donoszą, te w kolicu 
tiv). nawet be?, zwykłych mych lliewinuycll jak to bylo na przeszlych występach go- .Safl\udllly," W. ardou. ZnakOl!,ity ar- bieżącego mie iąca na ogólnem zebr&niu ra-
Wf/ze/mm, żazh/lczll1l1 dodatnie w ż~'clu ścinnych. 1 ',Ileż łoby stąd wyciągnąć wnio- tysta odt.worzy slynną .rolę \" uelma. dy p~ństwa nazuaczono ostateczne rozpIli-
naszego miasta obI< wy j fakty. Z praw- ek calkiem logiczny, ~e wob c nie dwu- Ceny bIletów zwyczajhe. tl-zenle l..--westyi urządzenia tymc~lISowej i 
liziwem i szezerem uZł\Rniem . podoieś~ ua- zl\aczuego . "o.tum .. nieufności, wyrażl\ncgo fakty~z~ej kontroli przy. mennicy ~ters-
lę~y gwieiy taKt tego rodzllJu. Mówul tu stale a dobItnIe mIejscowym artystom pusłr KRO N I K A. bur~kl~J. Dla prowl\dze\llll kontroli Iak-
o IVspanir.łej ofiel-ze paDa J. Reillzl;!., któ- karni w teatl'ze, życzymy sobie, ni mniej tyczne) będzię u~t&nowlony oddzielny pŁat 
ry z oka7~i utwol"l.enia tOW.lrz.}Htwn. ak- ni wl~j, tylko osiedlenia się n nas trupy urzęd6w kontroli: p~ństwolVej , który będzie 
eyjnego jego imienia, otl~rował ua budowę teatr6w warszawskIch. 'frndno krytyko- Warszawa. podlegał Z8.17.ą.dOWl departamentu rachlln-
kościoła katolickiego 10,000. robli{ a. cwan- ~vać te arty.st~'c7,tle u'!-llzI\ gusty, ub.olewać - Jeden z zal-ządów gubernialnyclt w ko~o!ici ~ań8twowej. ~.1ZTlaczel\ie. silmy, 
gelickiego 5,000 )·ubl. Podobne pok.rew- Jednak lIalllzy nad \IIem01ebno§cil} Ich za- Królestwie Polsklem, jak dono i "Knryer korucczn.eJ na ntrlym/lWe tego nowego eta
ne fakty nill są w Łudzi rr.lldkości'ł, PI"Zj- dowolnlen!a i bralóem dost.1.tecznego po- warszalVski", pOI·n.ql kwestyę, czy przy to, będZie rozwa.ia'ne wkr6Łee na posiedze
ZDaję to cbętnie, i gdyby przewIlŻyły su- czucIa Wśl'ód uas pe\vnego moralnego obo- zabrauianiu cudzoziemcom nabywllnia t ie- niu rad, państwa. 
mę ujemnych, got6W bylbym stłumić wro- wilj~ku wynagrodzenia. wielu czlonków tl'n- mi 1'01.."\ obrębem millSt, należy uwala\! ja- -:" owo ti" dowiadoj/ł sJ~, że prace 
dzoną chęć "dowcipkowauia," zal'0 unieć o I'Y tnlejscowej, za snmienną dla sceny pl'a- ku terytoryum miej ltie szYRtkie ziemie kom18yi ogólnej nad ol'racowanemi przez 
insynoacyach 'dobrodusznego "Ta.geblatt,, · Cli, przez dwa zimowe sezony. Beuefisy należące do zarzl}do miejskiego i mi8l!z- korni. ye 'specya.Jne poszc1:ególnemi planami 
i przejąć się zupełnie. j~g~ ta~tyką. rlie dNą po. temu sposobno '«l. Pamiętajmy więc kllilCÓW mia. ta, czy też tylko dzieluice, y!,/I;ld?\~ gilnnazyaluycll z!Jliżajat się ko 
W8pominalbvm np. mc Illgdy o 1'6lnyclt nieco nlł) ylko o znanych al·ts tach wal'- zabudowane i zRUlie.'zkale, s~uowillce wla- koncoWl l rezultllt Ich, plauy og6lne, będą 
meJolach hidzlódl" biedzie, llędzy, gdyż 8zawskich, Pl"Zyje~dtajllcych do UM po !leiwe mi sto. .'prawa. ta zaopiniowauą w bieżącym tui~lącu złoźon,e ra.d~ie pafl
matoy towal zp;twn dobrpczynnoścl, .Które dote runo, lecz! o tych, co dotychczas, byla przez J. E. głównego naczelnika kra- btwa, a w koucu roku przyszłego będą 
O tem my:llą. pow zednie n .ze artystyczne zaspakaJal ju w posó IllUItęplijący: wiele miast w wprowadzone w życie. 

11' co .I10~ząt!, gdy się lIędza wciąż mi- 1)0Irzeby,-r6~i~ź nieraz rzetelnem obda· Królestwie posiJlda zIemię, rezerwowaną. . -:- .• RnskiJa wiedomo~ti" donoszą, że 
mo to pl·~ypomina. Par~ zlla~'Znych. poia- rzonych \lzdolDlemetn łub talentem. do rozszerzeDilL miasta w przyszło§ci, lec, IshueJe z.amlar urzą~ze\lla w. ~etel'sblU'go 
rów fabryk powiększy znów pewnie Itczbę... ziemill ta często zOlljdltie się wlłl'ód wiej- specy&lueJ balll kom18yonerskleJ, dla. sprze-
:iebraków. Podczas czwal-tkQwego po~arll .H0i1'ItYMlJ1Ul. skleh posh\dlości, najczęściej odgraniczona daty wytwOl:ÓW drobnego p1"~ysłu. . 

-jdziellimy w~ród ciekawych t.lumów kan- I stanowi uposażenie gminy miejskiej IQb - Pragnący . uzyskać stopIeń l\auczyCle-

-----_.~~ .-~ 
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la elementarnego, zgodnie z rozporządz~ Ufa. Mieszkańcy wsi uworowskoje za- I kolejowych. Stanowić ją będa inspektor Iii'" lilty suta""" 66.10 t'lo .liIty likwWMyjn8 
niem władz szkolnych, mają dołączać przy mordowali jak CZ&l'owll\ka jednego • w' główuy I 10 inspektorów.' 60.75, peiyen .. -n. ł'l • • 18110) r. 9UO, 'O". 

Podaniu dwie swoje fotografie. liniaków, ·tóry' podczas sw ty p01.rz Petersburg 7 marca. (Ag. p.). Ogłoszo. 1887 r. _-.-:,6'10 r •• ", .l0to: 112.90, Ii'/, r .• Ł • 18S~ 
N tiu d .' . t I b dz'ł' ~.- . t k' t § 3 . .. . r.l05.70, pooyuka ..... cbodni .. IJ; ew. 6S.8O, ItI eml· - •. owo ?nos~ ze .nHOlS erynm nag e. o n 1 SI Z ,:"Ign. no now! e s Qlpstrllkcyl mWIstra Iyi 68.70, 5'" Hotl z&.iltaW1l8 ń .. ~i. _._. ó'/, po. 

dóbr panstwa ZAW61U tttząilzlć w rku Z Iił~~ry I II1t I. ,. ' lUlstw Cj) pl'ywatl\eJ~ pl,'zem,y- żyezk .. premiowa, ISól rOKU 11>1.50, tak... • 1866 
ku wzorowy s'klad aar dzi roilli zye ,te-I - Bwl końezona ozu !!p. 'y,n II g~l'JllcZ6(o na 8'veQe4ny\ih grantach r. 158.90, akeye drogi iel. w.rna,!,ko·"i.,I.i .. kiej 
lem obznajmleniA lułnosci miejscowej z n- JasieńczJka I 'Wincentego Kosiaki.wlCza skarbowych. 190.10, akey. krady"' ... aanry ... kie 172.40, abye 

. b' .. kt . t h '1 Il d d P b wa18sawal<lego ba.ku handlo"ego - .-, ,ly.kont.>-
do konalonemI spo o arol nprawy ZIemi. trzya owa • te Wj a p. ~ ."t~lIIę ya Q etera urg, 7 marca. (Ag. p.l. Jonrnal "ego - ._ dl.k"n~ niemieekie!lo bank. pwt,Y& 
W tymże celn, w r6żnych oddalonych miej- współki", ukaze si'} "na ce le w sezonIe Petersbonrg" zaprzecza wie§ciom"dzlenni- 5"/, pry"at:,e3',.o:,. , 
scowościach Syberyi, od czasn do czasu, bę- leliu!J .ł" • ., I \) -ków C6 ~'ychłem przybyciu ksIęcia czarno- l .. dy', 7 mar... Poiye&kr.. r.. . • II!89 roka 
~ ~ę odbrwały pP6&y Ilbliez . y Ił RM k&,...,,"&eIeli .. i'1'~ldaj Ółllkiego 00 l?ątel·sbIi.-ga O poiIł'Ó~Y tej fi em. 9ł'/ .. 2'/,';. Ko •• ole ang,etsl".97'/ ... 
m~yn rolniczynh. Cillem nrzadzenia skła- le ogółn warszawskich pracownikóW' pióra: bowielll obecnie niema i rdowy gdy żadne ~arllawa, 7 maroa. Targ D& I'(IWU Witko,.· 
au;- mm1sterylWr-uUVl pans IVa s""ra lę n I o w'a za1lll61'za wy a" Je .... "" ....... ę Da lI; . ZleCI • lęcla teraz w Petersbnrgu Ule - biała - -61a "'ibor:"'.. MO-6W • tyto 

• • __ dAl. . • t '.. . . łó k . d ..... _ ... :A__ ~. • ks' . '. .l".go. P.z.nl .. s'!l. 01\1. - p.tra I ~obra ~ -

rady państwa o wysnaczenie z kasy pall- doC;bód "ZłobI> ". '. pJ'Z bywa. "Jlioro.... - - -: .. ue - -..-, ~..tliwo 
atwa corocznie po 2,000 I'S. IV ciągu lat - Do I!8iQ;JJU l warszawskiego to~arzy· Belgrad; 7 marCa. (Ag. p • • R/lgencya :- -.jęcon leń .2 ...,' ",to!. - ..... -, o~i., 210-
trzech. stwa zachęty ztnk pięknych pl'zvbyły nor/)zumiała się z ministrami i zgodzono 315, grIla -:- -~, .. epIk letni -. ..m .... ,. -

• dp . to ( . lot' 'tó' ,\ . dr , ~. kład' -, .. epal< "'III .UIl. - - - ltroolt llOlny- -_ .Nowo tlOm" noszą, ze warzy- ,/1le~ urn pOf rme, n,a tępuJJ!ce o zq~czo- Się W' li zle rady pal'istwa dać pewnI} -. cukrowy - - -, (fIlIOI .. '- - - ... korz'" 
stil'O gospodarcze \l1 Charkowie s~ra sIt) ne Paryfu mtgrodallli obrazy artrstów Ip'zęW!\gę rządowej party!. Lista kllndyda- k~!IX& jaglano. - - d olej .. el,~k9wy - - -. ' 
O pozwołenie na otw rcie zjazdu gospoda· IlAh.lleb; ;Rozęnl\. "'1~eglJ!d wojska"j Hir- tów od korpny dzi~ 111:1:edstawloną być ma IDDny .-. - -.a ~u . . ' . 
rzy wiejskich IV tem mie§cie, celem roz- 5zenbergl .Je-szylloth" ,. Popiela .Mojtesz·, skupezyoie. _ O:~~Zi";o ~.~ el :', ""tak -, j"".&14III"" 
ważania kwestyj, do~yczllcych zbytu pro· l'iech~\~skiegQ .Golg:ofan, P'l\vlis~akalo:,!,a~. . Fent, 7 marca. (Ag'. p.). ]>rz.es~eni~ Wa,"z:",' r m.!1. O:~i; ;J~;' , akel" 
duktów rolnych. tazya I t 4. W tymte saloJlle znllJuuJe gabinetowe wybuchło ~ nieprzewIdzIanej fi. k. 9""1r SIO''''''']; ,aMlca do wiadra 100-307'/ .. 

_ " wiet" Z niezmle~'nem o~nrzeniem się obecnie kal'lon Gel'sona II. t .• ApOlltoJ- kw4styi, l\. mianowtcie z powodu projektn _ort. s~hW. ~t ,.ia:lro kęp. 8J;\':1l6', ~a gtU'a. 268 
mówi o zaiste oryginalueJ decyzyl JeilIlego 8t:wO.... . NOWQwystawlone; Maszyl1kiego lIo\yegę llrawa o poddllństwie: 'l'isza <loma- 2'r,~Zi~·{~'~: ~~ro kop: s;,~2~' t .. tarUJe~ 
:10 sąd6w frJllandz~cb, który skazał pe~Vlle- .Gabinet ~s. C." i -'tacIJiewicza .1akry'- gał się, aby .IV ustawie wspOląniaue było, ',t;.lbl.g; 7·go ;,.~~C:lUj w ·mlej.eu 46.00, 
go doktora ruskIego ua odszkodoWllUle W ~tyaG.? te Kosu.th 7.allc~a sIę ~ dawnemu dlt oby- P .. em~ w Ul. 10.50. Z~to .7.60 •. O .. i ..... m. u~ 
sumie 101 !Darek" za , kaczkę (war~ującą 2 -.,-,--- w~!llli. ~ęgiersldch; illui' ~iuistr?wje nie p~_ k.ouo~le , ~ III. ~.oo. S"'W8 Jul e ...... 12.7&, 

m8l'kł), k~~)l'~ zdechła w kIlka dDl po na- . .I. n o z At A I 'l' 1\ Ś o l. d.zlelall Jed~a~ tego zdanI". 'i'lsza podaje ~~.II" 1 marca.' Pk .. ~1 IsO - 198 li .. Inriee. 
straszenin Jej przez psa należącego do dok- " y Olę Ido dymlsyl, '~. maj 196.26, D& wnea. pr.ódz. 18MO. Zyto 169-
tora. I • -- , I, Ilaryi, 7 marca. (Ag. p.). ?II'nister pul- 175. n& k ... iee. maj 171.50, na .z. lip. 168.00. 

_ Petersburski YII.cbt - klnb w imieniu X Se\luti. I1IUzlłllll. Pod t4 naz\\~, kp- (el' oświadczył wc~oraj IV ir.bie podczas 11."0, 7 mr.rca. K .. "a good avera,ge 8.n~. 
8wojl!m i dwócb innych stowarzyszeń wio- sztem peW1l~o bogac... 3fficrykańskiego 1 m:lojl~ rozllmlV naci intel'\lelllClya w sprawie ber • . ~ mars ... 109.tIO, na Will 109.tIO, ua w .. n •. 108.25. 
glarskich istnieją.cyQb w Petersbur.gu roze' bjr6 ~gnJll\o..ao~<;'>~l'iltki.e . p~mi~tlrl i doku· lil\$,it'j )wnferen~yi ro~tniczej, iż rząd u~:~P •• ł, 5-'0 1I\&f1'&. Baw lua. 81''''' olOllaDie 
słał w t,\'ch dOlacb do wszystkich tego p1enty, tyc;zllco ~'Q hutor}'l) hterlltury tydów . . ,fra~cuSkl gorąc!) intereSuje się \Vszystkieml k06eow6. ObMo 10,000 bel,.. !{O na BpekDf..,ę i 
rodzaju towarzystw w CeSilrstwie, !\róle- x, Upad'ek państwa Moresnet jest za~cy,· kwesli.rllmi majl}cemi na cehl polE,pszenie "ywóz 1000 be.L :aloe.o. llidllling am~ry~alillka: 
stwie i za granlCłj, zaproszenia do pl'zyjęc~ dowan· ., BII)gi~ i NicDwy driol~ Ilomi~diY sie· dolI robotników i dlatego biel'ze ndzl,\/ w :~ m:!b~ kw, ... 6'/ .. .nabywco!, n~ kWlee'tó m"J 
udziałn W regatach mlędzynRrodowych, któ- bie . terytol') um ' i mieszkai,có," których pań- konferencyi berlińskiej. Nie Dl\leir w8zela~ n ......... rr;r~e 6V ~y:;r"= lipi~ si':/61,. 
re odbędą się w Peteresburgn ~ i 6 lipea attfo JIO'llndnlo 2 ;MO. ' ' .. ko ' nkl'Yw~ć jll'zed sobą trndności, towa- nah:rwOI. n~ tIIerplel wrs~ei\ 6'ln uabrwey,': 
r. b. Oprór.z 14 llle~illi złotych i 3~ srebl'- X SkromnoŚĆ ak~d6ml, rUl11~nsk.leJ , któ· rZJ 'z&c~ ~ i!lt?lko ~oz",llJozi1p\u:. ale same- r::' 6'/ .. naby wcl, na wrze .. oń patdo. a"r .. b .... 
nych przeznaczono Jeszcze następujące lIa· ra protestowala przecIw u1'Zlld.eu,u w Buka- mu' llawet ro~blorowl kwestYI ta~ IRwlkla- 'N.!:y k G B In 11 ' Y O 
grody; d1ą zwycięscó,w na ł?dziach jed~o · reszcie. mi~dzyn"r.odo~ego kOllgrt8n etnąlogi",;- IIYfut.i drażliwych. Kwestya ogmuiczenia l_nie 1;1,: -go marca. a .. e a f ..... • ' r· 
wiosłowycb tytuł "p~erwszenst\ya ua ~e- n~go, Jako ~rzec~\V mezas![dollemn zaszcZytOW1! dn pracy .nusi byl nsuni~tą Iz 'pl'ó ramu sqę g 

wlen orazl dWt\ kublp srebrne, Jeden ofia· me przyczymla s,~ do zm1any z"padłych W tej lIa ad konferencyi. ' ~. TELEGlU.IY GlEtDO\XE. 
rowany pllzez angielśkie towarzystwo wio- mierze postanowień. PrzYs,bto1"ania do kon· l1.onóyn, 7 marj:a. (Ag. p.). Do' .Stan-
ślarskie .ętrzała· na pamiątkę 25-letniego gresu, który odb~dzie sig podQzas latą r. b .• da,da" telegmfujllo z Wiednia, że następca Giełda W".azawała. Z"uia7 !Zdnla lS 
j ego istnienia, dJ-ugi :..atl od miasta Peters- s,. '" toku. -:- - . . Y·onu-. wloskiego .zaręczy się niebawem z ... 
bnrgB, a dla łodzi czterowiosłowycb ,New- X U~po aJaDlB ,faj wzbll{.zony~\J oh~ą ~~nlł z arcyksiężniczek lIustryackicb. 2~aano • k06eelll giełdy 
skI kubek" srebroy. uwata 91~ środek' tak skulerioy, .~ n.ngtol- "'&szt, 7 mal·W. (Ag. ]I.). Cesarz pl'zy- Z. wlkalo kritktlo •• llOwo 

Ciechocinek. Z wio nlł rozpdcZ'llą się s~, ~ryll"l'ka hl.Jldlo" ... ." .dniem a.L fIlarcI" jął dymisY1l t 'JJiI!zL Przewodnictwo w ga- na Berlin sa 100 IM. • • • 

W Cieeboeluk u ,l l'oboty około wzniesienia Dlll zaopatrzyć wszystkie swo okręty w sto- biDecie tymczasowo objął SZl1pary; wszys- .a Londyn .a 1 Ł ... • • 
jl8Il&yollatn ·teczntezego; m~j'łcego byt 80wne P"1"":tdy. '! inni-minjet~owiItJll&tr y.mujIt"JtWe; t6ki.- ~'* sa lOQ hL •. 
wartym w r. b. Dom piętrowy zaWl'ze ~ofla, 7 marca. (Ag. p.). P6łurzędowI> na Wie486 sa loo ·n . .. . 
restalD'Bcyjlf'ł salę z wel'eudą i kilkana§cie T E L E G R A łł Y ;;S}voboda" tak koilczy swój dzisiejszy ar· Za pa,le.y p .. hlw,~ •. 
pokpj6w pojedyńclYch i , mieszkań familij· ' tyliul, poświęcony "-westy i uznania księcia LIII, Iit .. itlaeljue Kr. Pol.. 
nych, mogących poIDie~c.ić oko~o ..lO OSÓ?: k?burskie!r0' "Jeżeli TlM:ya i Wrn ~zem RUlk, pozloska ..... ebodoia . 
Opłata ZSl sezon kuraCYJny, t. J. za pokoJ Petersbtlrg', 7 mil a. (Af'. II·~, , I ~I'odę IU~ weź lilIe I'od nwagę nl<szych żądan, to •. 4'/. po •. "8wna.r.181l7 . 
z utrzymaniem, poradą le);;arską., kąpielami mieli sz. czę§cie przedstiLwić się Najjt~niej- od ow iedzialllość za skutki nie na nas spa- lliti "ut. .iem. SerII r . 
i nsługl} wynosić będzie &0 - ,!iO l' , W mia- szemu ~f\nu: kol):inszy Djvoru J. C. jM. hl'. dn e." Li.tl';. .. t. DL 1Var •• ~'Ser. ~ '. 
rll wzrostll środków będ!ł sw.wi~ne o~we Wielopor~ki, geueral : lejtnant Tichmeniew, I ' o' _" • V. 
budynki. Pensyonat będZie ]lod kIerunkiem guliei'natót' kahsk1 -Daragan, radca I tajny --- , I . Lllt, ollllt. on. ł:.O<l,i Seryi l . 
specyalnego komitetu i pod opieklJo ' l'ady Korniłow, geueral- major Runow, rz. t. st. lOstatnie wiadomości IlIlUdlowtl. /' , ' " " 11. 
gnberuiahlej warszawskiej , dobroczynności Wlenlawski, szambel\\n 1\8. Rad~iwilł v Illll. " .. m. 
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publiczuej - Prócz' tego- Jlaprzecl w d wO.i'- ko vpi.k Orlil\ski. . " .J. Giełd, BerIl6.1ta. 
ca kolejowego ma być zbudowany w r, b. • Peter8bur~, 7 lDffi:ca. >(Ag. p.), , Gl'aż- ,,~r.zawa, ?~o, mare... ~.k.~" ,~r6t. tertO. ua: naukoo', rlUlkie zaru .. 
teatr nal to przeinaczaJ'" jli'zedsiobierey danin ~ donosi Iż postan'owiono nie prz"j- BeilU (2 ,L) 4a.62 j, .~d., 45.35, 371» ~O. 42 kup.; 

, .. ~ L l" J • • ! o. LOI dyu (3 m.) 9.25'f ląd.; Paryi (11/ d.) 37 00 hd~, n "na dOltr.w. 
15,000 rs. • . mow~ć ~a. W asność skarb .kolel IIbaws~o. 36. O, 75 kup.; W, ·Je(, (~ d.) 78.20 ąd, 77.65:70 Dyskonto prywatat. . . . 

Zegrze. Most Da NarWI pod Ze.gi'~em, ro~e~skleJ do. r. 1~92~ t . .J'. do czasu na- ku~.; ~O/. l!ot., }ik.,\"id .. .({rM! Po""' .. ,Ini;e 89.'75 i~! 
W miejsce spalonego w r . z., wzmesljlnYr delgcla pl'awn~go termmu Jej wykupu. , •• ~na~e ~.75 tą,,·; a'1, poi:. wscbodu,& fi elll. 100.70 

221.75' 222:25 
2'21.50 2-l'~ 
3'.1, 'f, j 3'1,"1. 

bodzie z żelll'Z8J. Roboty r~zpoczn" ( się ~eteraburg, 7 lI1a..vca. (Ag. p.). W')IOSząC. ~1lru' • /. ~o'yezKa ..... wn~tr.ul\ s IS~1 roku 86.36 
~. .. d.o' .. • b .'- d'" t'. ' . '~'; 5/. li.ty zast"wne zielU.kle I .er. 97.30 .~d., 

W roku b1ezącY!D. \lti. l'~ . P e8,lllP,la " . ~.eJl8 . Wle ou,lJs I ,.pró- 'lII .er. lit. A 96.3'0 t~d., 96.10,15 bp.; aO/,Ii.ty za· 
Mińsk. W Mińskli otwarto szkOlę S!óstr ek.t zmhiny usUwy kościola ewangllhcko- .ta ne u,. WarRzawy l 99.2, i:o.d.. II 96.40 i4d., 

miłosierdzia, gdzie dziewczęta będą mogły uterańskiego jest już opracowany. Zjazdy fU ,00.10 żąd., IV 96.<!O ż~., v {j5.~ _ąd. ; 5'/~ li: 
zdobywać elementarne wiadomości lllkar i tfarad:f plIlItorów i .dzialaluość kuratoryj ~ty ... tAwne ~. Lotl" .er. r ~6i?Q ~łd." II 93.~o 
ki

' . .•. . ł . h k '_ :_ł h odl . koJ.t I' .. <_ ", III 93.00 .~., IV 92.'75 tą'\( Dyskonto: 8 otli. 
S e. l ~I-awla" Się w, ple ę~now~mn C 0- o~"",,"nyc p egRJJ! u, J'? ~ mlnJ~..,ryu.m 5'1" Londy. 5'/, P&ry. 3°/" Iyie,\eń 6"1" Petera· 
l'ycb. Konczące kw's będą ptrnymywaly dy- sPI'aw wewnętrznych . • ~lII1Stl'OIVI I słuzy bU~ 6'1,. "WIU~ kupouu I potr, •. '6'(,: li.ty ... 
plomy nallające Pl'~'ł zajm0'Ya.nia miejś~ J,J;1·aw.& ~i1dalanl~ pastórów na prost~ 'przed- .I~ ue. zie~~~l~ 98.9, "ar~z. I i II 2~5.8, Łod~ 
;W; zakład,ch "Czerwonego krzyża". sr~- stawlewe depal'tameotn ' spraw a cbow- 16 ~. h,ty likwld. 101.3, pozyezka ~renllolY& 171.a, 
clial1Je wykładów będzie dO:j:wołone k(lbie~' lL'ych.. ! .• ., \ • I. . fi e;~'~ŚbUrg, 7 m&rO&. Weksle na Lon'lyn 91.70, 
tom, cliCl!fym zapoZ1)ać się z medycynlJo do ·, Peterabllrg, 7 marGa, ! (~g. p, ). owa- fi ożyezka w.chodnia 100"" III PO:'y"zka w.cho· 
użytku swych rodzin. rżystwo opieki na~ ubogiell!i choremi dzieć · olni~ HlO'f" 4",'/, listy ~&8tawuo kredyt. .iem;okie 

Ryga W Rydze zorganizóWJ~' się dam- mi nrZądza tlozcci4 wszoobl'OltyJs'ką wysta- 143.00,.' 'ye bauku ru.kiego dla haudltl s&~rra",cz-
ki . \ . . ki l ', ~L..~ In'" . bó k b' b' ~nell!'O 274.00, petersburf n. dyakoutolTego S e towal zystwo ople n :"on I. wę wylo W olecyc. 665.00, bankn ",i~dzy. ~. wa .. "w. 

Opieknje się 0110 nietylko ." ~~Iąmi, lecz Petersburg, 7 marca. (Ag. p.). Z mocy .kie~o houkll dyka~fó" . ' 
iich rodzinami. Zajmoje si~s:Wtególnie~ nie- dziś o!\,loszonego postanowienia w ministe- p..~lIn, 7·go Illar?a. ll'l)~notl rn.ki. z.r". 
le~imi .plozestęl?cami i .dZ1 ~~f,Hę~l{i6w, rr Ulh ' )t?IOOIUkacyjo, utwodbl!I1'; \lędzie ~eclJ- _~l:~ ~'łrt~~rJ.lr!t\7f.' łrtr." n"..& \Yttt~~~ 
urządzając dla Jednych l druglcb wykłll<ly IlIczna IDspekcya do nadz()\'11 Dad {IIIt\\1tldłó"I ,H. 2Ia.30. n. Lou.lyu krót. 2M\. u.~ LouJ)'u ,11. 
rzemiosł i-elementarno-lIItllkowe. - - -wam wykonaniem. wszel.kich..pl;:z;.J1.DAleżwlści..l~ Wi&li.li .1l1.:l5.-kupllIIJ- 0Jlłna' a:u'7.!l, 

Kas~ 
i, 

Po . długich i 9iężk.ię4 ffie~pieIj'iac~ł Pp'i rzonaol'~ $: Są'l4'Jlrben
tami w <lniu 7 b. m. -l'ozst3.ri· się z tym '. ~wmt~W'PHe:!y\v- '/ 

szi" -

-.ś· 1--p·-. --

DZIENNA STA:nSTVKI\ LUDNOŚCI. 
Z.a.1I w ~Il 7 1(arq", 
Kat'ilD ; ,Isieci do lat Hi·LU omulo ł • ." loj 

liczbie opeó .. 2, dzl.wc .. t 2, doroslych 3, 
" tej li ie mpc~JIll 2, kobiet. 1, & mianowicie: 
HiehaliDa Salamońlka, lat 68., Piątr K6lkowski, lat 
29, Ei"ard l(~uer. lat 63. , 

Ewa.pllcY: do;.ni d~ rat 15-tn zmarło t; 'IV ~ 
(etHie ęlllopoo'tf - dzi."ez~" I. doroślych
w tej HUbie Ul~iezYJll - kobiet - ta. lrua.u'uricl,,: 

Starll:akOJ'IIII: .lloieJ 11,0 laf l!i·tll "1D.uto 3, 
.., tej li.abie ehlopOÓw II, dzie" ... ,' - doroll~ 
1, w tej IIqzbi. m,ic.y>u - kobiot l, & !Diauol'ie,W 
Liba Lewkowi.z, lat 59. 

LIST A PRZYJEZDIIYCH 
G.andf Hotol. W. Cbotzou • B[ngeu n.,l Re" .. , 

~ RoBtn1>aum z Wtlrzbur~&, H. Sulzer z Winta
tbarn, GoIdr.der z Warsza .. y .. 

Hotel ,"&ltull'ol. lIrann z BerUn.., Weikopf z 
aa...bllr Gele. ńlka i Lld\ke • Wa .... w . 

JOANNA:. ZAIMOJSItA1 
Esportacya zwłok 9d~zie~ się dllslaj,~tf Jest;; nie<lzielę 

__ ~ Niniejszell1 mam łmnor ZAwiadomić Szanowną 

1"iffi cząos miasta Łoltzi, ~ "" p T E K4 W, 
.,ą~ejlilsy ~ d.~m 1 litego r. b. przeszła na mo-

d. 9 b. Dl'. o godzi.nle :'; ,po PQJ;ndniu:" z admIl i Nr. 514 . rrzX 
ulicy Piotl'kQwskiej na -cmentarz )katoliclti, h~ l<tptą Kr~ -
Dych, Pr~aciół i ZuaJqmycl~ ~apraszają "po~·ą~eu.i \ 'gl - . 
boklm SJllutku córka i zięć; . i 'I ." al/ 

Magtl<ałena. i ;Kllnst~J1ty 

44łI.ld..r Ilłł'kłł:wi 

.4.. 1jU'.1/ł. 
, ..u 

407-3-3 



Teatr Łódzki. 
VleJ:ORIA. Rosyjskiego 

BILA 
owarz stwa 

s 
bezpi~czeń od O nia 

WIELllH PRZEDSTAWIENIE 
z nowym pro~amem. 

Poeątek o gods. 8 wio.aoa ... 

W nie'ldel, I 'wf~ta 

p- dWII l)fzedstawienia 
1-0 o ' •• J - 2-e o 8-ej 

po 

630,700 8 • pu.r.1ki 1Jl. _. 4ł. ~ . po lZI. 
88JOO tJ'.'. lUt "'t' kijOWI. bID. ID,,,". łl'l I. 11l'~ 

l00,OtJO fi" " '. p<.>ltaw.. ~ ., Ul', l. 10l 
100.000 11':," " Dllecot_lIIar., .:l',. I. 101 
13i,100 5'i,'" reDty . • • . • UY.l 
157.000 6", jI<o*yw.l k-. D ... dl. p. l .er. l 
m,ł801 5',," "I ".,,, 2" 1(7 
~j6,OO(1 '6'1. hll L6,.. błJUlo"1 2 elDllyi \łił 
4 ,0(10 &,. . .. tli oS)'! 00 
10 .• )0/) 5'. poty • .,,, premiowr,i I lIIiłYl 24S 
10.00)0 iJ l,· .. II" ~'28 

I,OO'l.OOO 5',. li t.tl" ~a.t. ul. blAk •• iem k. • 
5,000 ~". 10&1>" pr ..... b. Iw.cb, (wvt. 40 '0.) 

~71.~)() "" II tl. ... Tow Whjól1l. ki, Z. , 
1~J,31)O fl'1, bU,. ""w. drogi t I. r,bwko-

bologolodskl.j 3 .... iJyi • , 
200 5/. rea,! kol.jow~ . 
150,000 0'1. raty dot j. . • . 
6. I,ro) ł lJ ,'!. olIligi .. ujem. l<retL &l ..... 
~rlłł()(ł 0.'. 11 .lik. lierp. wras & proc.. 
71,100 ... " lnt. yeb " " 

100.000 • I .bl dr. tel. połnd .• zacb. IDet. , 13'J 
100.000 ł-I. " •. ,. 0' .. , Irrt.d..., 8!' 
7l~O alce.r.l dr. "I. mook ,· br ..... ~N .at. po I~' 

ll.lUl~arl'"''''''o·""" ba rv 1889 . 

10traymłIJn. 1,Ild • papler6" rwo.J. • • • • 

"P'!------~~~!!!~ .. I!I l"u"enty od b.ak6w z rotbDDk6w ~id""eh li od poty<uk Da u t. ,p pi ... publ. 

puy k.u~gar 1 I .U.cIsi. nut 

L. FISCHERA 
.kompl.tG",an~ i uo ",lel,m. 

dopelol.1U! tOI ala. 

Przybyło Polskich: 
Pru .... Laik" 
OomllUckieg., Nowelle 1890. 
Bll>lioteb rodoi .... tom I i lI-lIL 

Ruskich: 

z artoki doma li. IW.OOO po .'/, 
oJ pA,. ru.k. po l .ty ru& 1800 r. 

Ratbaaek Ilezał,twlolyeb uk6d: 

.ewyika Da 1<0roy&6 TowanYlt .. a Prs1 "!pI.tie ul<ód 
z lot popu.d,ueh • fuadanllw aa ~ea cel odlożo-
oy.h . ' 

zef biura: A. Amburger. 
Buchalter: H. Boltenhagen. 

roku. 

Kapit.1 zakł.dowy 
X&pt.. u ..... y. 

Ruer .... kap' lu po r. 1 . . 
Z rvheka dr.lt.ndy "ocr ł 7 t "1 

Ru ...... ,kllLdelr. la ro 1890: 
Pn: .i .ion •• a rok l . . . . . . 

ROJerwa ,apiu'. ,e lIu"._: 
Pc_IaL,ć po' l ,cm!)1!89 •.. 
PrSlbr" pn."'lk ...... ..oIci po.lIug kursa gitJd.,. 
.. PJ •• 4. • dnia )!IlJI/ r 

Raub ••• k 2JI 6w I etral Iti pr lYlzlyo~ : 
Za.r Ar.ow.no •• '" 

Ruhaaek kuy up •••• i ~I& .rz d Uw: 
, POlDIl&loł.l ..-,..s a pr.'. po l "lcmia 1'>90 r.. . 

Ptlyb, .. a 2',. % ,mor> a,aku aa mocy nrb"ały 0liól
aego .gromldselll.. okCJo .. rya .. 6,. z dola t latr"o 
1&i8 rolm.. . . 
Pr .... łY .. rek 1890: 

Zroaliz." .. uo ... r. n l' odllOl .... 111 do 1890 r. 
Dy"ld'ad, lal pop, .. '.' •• : . 

. ·i.podoi I',a. d,....idll1iy 
. RIO II .yakó" laIraI; 

Pruwylb r""EH.. . 
Ruh ... k pOdatke. ..,de"yeb: 

~aldo l r. lf9.W!. • • " fi. 
Wp!. p otk. u~d. w 1 9 r.. "-
WaiuJ.lIo do wy r .. d .... j 'Pettnburgtt. -

R •• h ... k koazt'w u rok 1889 : 
I-"':': '=I=.:J ij,3,iO,filł ::12~j Pozo taj. do uplaet11J& , . . . • 

Rachl .. k elelllr.",dowuyol1 j .. ICle ul< d : 
~l~,lU'lI;!'j'lI ; l'n;rjttG wedl. o neow nia. • . . 

au'ulek tral: 
Wypl ... oDO ńraty ocnlo"e ..... 

folm 1889 • • . . . 
Otrs1l11&DO od Inn,cb To ... a .. k. 

Rubuek koszl \\: 
A01%!y a ... ,da • 

1.2:~~i~l·l7·1'''1'''''"''''" Ni:':: ar~IlI'~ lr.ap~rro". ~. atemp
Plany i ta ey. u-llItektó,. . . 
K ... , l kom;'o" &gut krajowych. 
TantY8m, dyr ktorów wedle ~ 11 1I.It. 

, N .. fnnd"u npomoii jl.la urrrd.nD.6"-:::-;,;c~~;-1 
n. 

Ot .. )'I1Iono ko ... C& r ... w
... en . . . N. 631,4U66 

Z.pL Koml.o C& "". .., 97 .531.19-'r.;.. •• --'=~=--1 

Jlaeblaek kraJow)'ek pelloQloellk6w: 
1\ pokrycie trot odpisAno Dl "" <ODtO 

Rezerwa sUdek 1& rok 1880: 
Pneniuiono & nieupłynlonycb Dbezpieue6 , • 

• łysk w roku ł g 
Po potr ... ellia podatku .,.~d1. Najwy.lti ulw. polt. Rady 
p.ństwa • dni. 15 tyco.i .. 1S8:i . . • • 

ZaproponowaDo Og61uemu lebraniu : 
'''l;~~i,~m wyd~.lić jako d,....ldend, ... r. 1889 (86 r. od at~1i) 
I J>uellleol6 al. ka,ltał _.rwowy 

Oryginał podpl aDy przez obecnych: A, Proworotr. 
O. Strahlborn. 
H. Anderaon. 
E. BIellig. 

).fI,xal~on, TaBa. 
1lKY".s., JhOAa reMBIolO 
llnpoWlo, Bhw8 • qepnwe. 

Agen'ura Gen ralna UT ~r.r.z.wle. przy ulicy Mal'l'zalkowskiej 
D. UOf!łENBł.'IIK 

149. V. Polovtzotr. 

Francusldch: 

SKŁAD MĄKI 

Pinczews . 
Obwieszczenie. w to zl, nI. SilU' .lcjska, 

Dyrcktya 'l'o~an) \1'& ItedJlolł dom E. ~1lder~ naJlueclwko J. 
ID, todZl, Handkcgo 

W zastosowaniu się do § polet. Ptbli.lnoi.i .Ielkl wy. "I ' .. "",,'U 
wy, pod!\ie do powszechn ~ bjr "'lIIkl p u •• ej w nt,jlepłZy.h 
mo!ki, iż zażądane zostały nn"vr7.IB gatuilk.aeh i P" .. al. umhrko"&n~ : 1I1~.rlU ·clll." 

FOSFOAAN ŻELAZA· 
LERASA APTEKAIłZA, DOKTORA NAUK ŚCISŁYCH. 

W płynie podobDym do :g~ej u'l<rd&l tI1fI4A; WliJIKollf". jeat 

ki na. nieroohomWć: ... 0000. faat f kop. 
,. 000 ~6' " 1) pod 1Ii 843-D i El .... 00 51. " 

rola, połoionl!. }ł O 4" •. , 

Jt.d I'Dym 'rodkiem :elazistym Ibliiajljc,-m sił do składu kulek krwi, a po· 
iaaa nAd reslt\ preparatów teJaSJ5tycb ~ II'j'Uzośe, te działa ." .poaó~ 

od/Ulantojqctl 1o.-rW1 i koJei. M'gdg rn'~ łpł'altia Z4WarlU1f14 i .me 
"trutka iolqdklJ, .ie e%W1ti ~ Dty_ si~ Z&wsae S dob?,m. akutkjea 
Ul boltlci/JCh zolqdktl, pn;eeiw blcdoltli C«'Y, 1łŚ4d6kr~"oIei l lI'e 'II"IJłt
kieh tyeh cierpieniach. którym pod i~ aiell'w,tJ. pannJ i dJieci bl4de 
IIiedokl'l/lU/t.., ei4'tpiqu ,.. mdlolei 4-brak pńyIłł. 

1I1 ___________ J~ SXUD w PARrtu, 8, tJL1~ VIVlEl\'lm I W GIIÓ'fflfTOJf ~TP&nCB. 

Kwa§nera i Józefa Przytt;" skła ~ ... ~patr::'Y 'j .. t w .I'''''''''l.n,v 
pożyczki dodatkowlti r . za&C%Jl1 "ap •• groohu lUlka •••• , 10· _,""'li"I~.n 

2) pod.' 271·aa przy ulicy onwl.zy I wazelki, •• rodzajl h· !h.jdlll8z'llw'8kiej. 
nianej, poloionlł. własn'ł Uf po baNloo ailkieh _och 
EYZ'icberg, pożYClzki odnowionej Sprzedaż hurlowa I def.llcZl . 
z konwersy'ł rs. 15,000. 424-8 

WBz~lkfe za:rzaty przeciw '0 
lenin 2uądanyth pożyczek 
rzyszeni mog'ł przedstawić 
cyi w przeciągu dni 14 
wydl'ukowanię.·.IUi 'sugo 
czenia. 
Łódź, d. 24 lutego (8 marca' 1890 r. 
Za Prezesa DYI'ektor: R. Fin.ter 

Dyrektor Binra ' A. HOlioki 
449-1 

- . d 

MIGRENY-BÓLE GŁO\;VY 
GUARANA 

]l> P. G:R :r ~ .A. 'C" :I:.. 'r dl; C' 
APTEKARZY W PAKYŻU 

Jedno tylko pudelko tego roślioDego natDrBlQp,,"o prói!y. u, rozp'"'' 
Clone 'łI' małej ilo.iei oeukrzonej wody, jes dostll8\"SnpW dl\ .... 5Ie'·z~rin 
najpałtowniejslyeb IxflOID głowy migreny i /te_alg.,. Wzru8rni.J~l" 
i touiczn8 d~iałanie GuarAn} rqDi ję nj.zapn.eczellip SJutel!.tuą p"lłei ,,'~" 
rUli~iQ1n iol4dka.- lUD" PAI.Ył.O 1J, one .. VIY:t~!'11 'Iii I..L(IW1olCK .lUt.r. .... ·f!. 
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