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podały dużo wiadomości IV sprawie budowy dl'ogi żelaznej syberyjskiej. Nil zasa·
dzie tych doniesień , w~ród ogólu czytają·
cych wytworzylo się mniemanie, że zde·
cydowano już ostatecznie zarówno kieru-

nek Ilrojektowanej dl'ogi we wszystkich
jej częściacb, jak i sposób urzeczywistnienia samego pl'ojektu, przyczem wldatki
skarbu na teu CIII okl'eślono sum~ 350 500 milionów rubli. Szczególniej ta ostat.nia cyfra zrobiła wrażeuie, gdl.''' podob~
olbrzymia potyczka sprzeciwIalaby Się
programowi I'uskiego zarządu skarboweg'o,
śei~e trzymającego się zasady pokrywania
wszystkich wydatków palistwowj'eh, tak
zwyczajnych, jak i nadzwyczajnych, z do·
chodów budżetowych.
Według ostatnich wiadomo~ci, kwestya
budowy drogi żelaznej syberyjskiej jes~
zdecydowaną ostatecznie w tym sensie, że
budowa zachodniego jej oddzialu od Zło·
tousta do Czelaby i oddzialu wschodniego
od Wladywostoku do rzeki Ussuri, rozpo·
częta będzie na wiosnę 1'. b. Kwestya Zll§
budowy śro dkowych części drogi żelazuej
syberyjskiej, mających połlJoczyć europejską
sieć kolejową z wschodnim olldzialem dl·o·

runkn linii magistralnej, tudzież wysoko§cl łajowie, 'ewl\Stopol u, Kel'Czn, Berdiańsku,
po· l\Iariul~olu, 'l'agalll·ogll,. Rost~wie, PoU i
Do BatulIlIe. Dla zal'ządzallla mają być utwo·
I'
I
k '
któ· I b ·
O(
I~one spe~ya ne . oml~ye, . Iyc I o OWU)ZZłotousta do. Cz~laby ~ od Wladywostokl! klelD będzie wY,blel'anle kaplt~uów okrętów
do rz. l!ssun lIIe bę~Z1e potrzella zndneJ floty h~ntlloweJ wewnętl'z~ej, 01'&7. floty,
opel'a~yl pożyczkowej "dyż nil ten cel 'J dbywi\jlleej kursy za gralllcę·
.
.' "
.
'
znalezlon~ środki w dochodach Z\~yCl.tIJDROGI ŻELAZ!<E.
nych budzetu tegorocznego, co daje na·
dzieję, że tak~e wydatki na budowę pozoX Z Petel'sblu'ga pi~7.ą do • KUI'yel'a
stałych oddziałów lh'oui żel~zJlej sybel'yj- warszaw kiego:" "Z wial'ogodnego źródła
skiej hę~ą pokryte z "budżetowych śro(!- dochollzi nas windomość, ii r. t . ULin.
.
prezes uYI'ekcyi kolei lib wSko.l·omeńskiej,
ków pal~stwolVych..
.W .dUlach ostatUlc~ rozeszły. SIę pogło· ol'euburskiej i I·ybińsko·bołogowskiej, czyni
Ski, .ze . powstał zaml31: ~d.dalw\ lIudo\vy starania o \Vej~cie do zSI'Ządu kolei naddrogi zelaznej s~beryjskleJ llrywatnemu lVi§h\Ii~kiej dh\ objęcia funkcyj p"zewodnit~warzy.stwn .lIkcyjnemu, ~tóre~o 1.ltworze: czącego IV Z<U'zlłdzie tejże kolei. Wymie.
nla ~odJęły SIę patel'sburskle Wielkie bauk I uiają wi kandydatury p. Wretowskiego,
ll~cy~lle .raze~ z gl'Up~ firm banko.wych członkl\ rady zarz )dzt\jącej kolei tel'eslloll11emleckld~ . I fl·an~usklch. Poglos~1 te? skiej i II· L~onl\ Kl'ysińskiego. O~tatnia
prasy ruskiej IlI'zemknęły do zllgraUJczneJ. klllldy,latul"a jest m ło pI'awdopodobna,
IV kQńcu jeduak okazały się zupełuie bez. gdyż tak wzięty pl·llwnik. jlLkim jest [I. Lepodstt\wnemi. Występowali wprawdzie z on KI'ysiJIski, zc!ecydywalby się zapewne
ofel·tami przedsiębiercy amerykailscy, nie· z trudnościlJo na opuszczenie Warszawy dla
mieccy i francuscy, lecz wszystkie te pro- objęcia w Petel'sburgu posady pl' zynosząpozycye, oprócz francuskiej. byly obwal·o· cej tylko 6 do 7,000 rs, rocznie."
wane pr~z przedsiębierców takiemi waX Zebranemn obecnie w Petersburgu
runkami, że nzuano nawet za niemożliwe zjar.dowi przedstawicieli dróg żelaznych,
zastanawiać się nad niemi poważnie. PI·O· ministerYlIm komunikacyj poleciło wytJl:a·
jekt zaś (I'ancuski znajduje przeszkodę w cować projekt wprowadzenia po ś p i es z·
silnem postanowieniu rządu wybudowania II y c h p o c i ą gó w to wal' o w Yc h dla
clIlej droui środkami skal'bowemi stopnio· przewozu przetworó\v mlecznych i mate·
wo, w miarę pozostawania reszt' budzetu- ryalów spożywczycb,
wych, bez okreśrauia ścisłego terminll
X .tlwiet" donosi. że do rozpatrzenia
ukoilczellia cale"'o przedsiębiel·stwa .
ministeryum komunikacyj wniesiony będzie
"
wkl'ótce Ilrojekt urządzania przy stacyach
kolejowych Otldzielnych lokalów dla pasa·
żel'ów, na wypadek katastrof kolejowych,
opóźnieil pociągów lub zatl'zymania ich w
DROGI WODNE.
dl·odze.
X Wkr6tce w radzie państwa rozpatry·
X Pogłoski o z&mierzonem wydzierwane będą nowe przepisy o pol'taclt · żawienin dl'ogi żelaznej libawskoc z a r n o m o I' s k o - a z o w s k i c h. J;'rzepisy l' o m e ń s k i ej głównemn towarzystwu dróg
niezbędnych dla tego celu środków 7.0 tały otwarte tło dalszego zbadania.
b d
k' .
d!' łó
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Otóż l zaezyna się znów nieDfność I
Zdawało mi się. że porozumieliśmy się raz
na zawsze co do wszystkiego. Oddaliście
się w moje ręce, pozwólciei mi tlzialać,
Wszak ja pragnę tylko majątku dla was ,
wielkiego majątku I
Zatrzymał się, zniżył glos, jakby sam

przestraszony ogromem swego pragnienia
i dodał :
- Wy nie wiecie jeszcze, czego j a. chcę?
Ja chcę knrsu trzecll tysięcy franków I
Ręklł nakreślil cyfrę w powietrzu; widział, jak wznosi się, niby wielka gwiazda,
zapala widnokrąg giełdowy ten tryumfal·
ny kurs trzech tysięcy fl'llnków.
To szaleństwo l-zawołała pani Kal'oIiJlJ\.
- Skoro tylko kurs przewyższy dwa
tysiące franków oświadczy ł Hl\melin katda nowa zniżka grozić będzie niebezpieczeństwem. Co zaś do mnie, uprzedzam
cię, że będę sprzedawał, ażeby nie bm!!
udziału w takiem szaleństwie.
Saceard zanucił sobie jak~g aryę. Zawsze się mówi: sprzedam, sprzedam, a po·
tem się nie sprzedaje. Zboga~i ieb jedna.k,
pomimo ich woli. Zuów uśmiechał się po·
blażliwie, eokolwiek dnvillco.
- Zanfajcie mi, proszę was; Slldzę, że
nieźłe dot~d prowadziłem wasze intel·esy.
Sadowa przyniosła wam okrągły milion.
Prawda, nie myśleli o tem: pnyjęli ten
milon, złowiony w mętnej wodz!e giełdy.
Milezeli przez cbwilę, bladzi obOJe, dozuaj~e przykrego uezucia ludzi. uczciwych
jeszcze, którzy oie Sił już \,eWDI, czy speł
nili swe obowiązki. Czyż i oni są już za·
rażeni trądem gry gieldowej? Czy nie
zaczynają jnż goIł! wSród tej gromady sza·
lelltów, łaknllcyeh pieniędzy, w k tórej
zmuszeni są żyć p
- To pu.wda - azepulłł Haruelin - ale

mosti", są nieprawdziwe .
HANDEL.
\v·
.
t· ' t t'
l
X
czolaJ na algi u eJsze (0wieziono bardzo mało zboża, które cieszy .
ło się bardzo dobrym popytem i osiągało
wyższe ceny. SpI'zedano na stacyi tol\'llI'O. 200 k'
. t
480' 8weJ
Ol cy zy a po rs. . ........ 0. a na
Starym Rynku: pszenicy 80 korcy po rs.
660-680 i żyta 50 korcy po rs 480-495
'iano ~przedano po kop 90-95' słomę' p~
k
8.,
o~ "GraŻdaniu. donosi, że zlIpotr,..ebowanie bl\wełuy środkowo .azyatyckiej Z8
strony fabrykantów ruskich 'IV ostatnich
czasach znacznie wzrasta na niekol'zyś!!
bawełny amerykańskiej i egipskiej.
X Jeden z warszawskich hurtowych
handlarzy i fabrykantów zegarów z a w i e.
s i ł wy p ł a ty. Pasywa wynosić maj Ił
500,000 rubli. Zaangażowane Sił pl'zeważ
nie firmy zagraniczne.
.
PIENLV>ZE I KREDYT.
X Millisteryum skaJ'bu otr%ymało prawo
zezwolenia na sprzedaż z meuniey metali
(prócz złota i srebra) i innych materya·
łów.

X Na IV seryę warszawskiej p o życz
ki ka n a I i z a cy j nej nie będą zbierans
podpisy; realizacya uskuteczni się drogf
częściowej sprzedaży na giełdzie.
X Ka.sa zaliczkowo·w'L1adowa
1I1'Zędników i o6.cyali~tów 8~dll ?kręlowego wal'szawskiego, hczy nczestnlków 2~3.
W r. 1890 wpłyuęło procentów od pozy·
czek rB, 1,949 kop. 74, pożyczek udzielono
w r. Z. na sumę rs. 28,731 kop. 17.
X .Moskowskija wiedomosti" donosZ4,
że obpcuie prowadzone są układy co do
kouwel'syi 6% listów zastawnych
banków ziemskich na 5% listy zastawue, Dotychczas jeszcze niewiadomo,
czy ta konwersya doidzie do skutku.

ja to był...
I to wszystko tylko bagawlld. J ,\ dążę do I głupiem, gdyby~my odmówih sobIe tego ma
Saccard nie llozwolił mu dokoilCzyć. .
czego innego...
jątku... Co do mnie, to nważałem siebie
Wstal i wstrząsnął zwycięzko kartkIl zawsze tylko za człowieka nauki, k.tóry
- Dajże pokój z temi wyrzutami sumie·
nia: to pieniądze zdobyte nn tem bl'Udoem IV powietrzu.
sprowadza wodę na mlyn i sprowadZiłem
żydowstwie.
Do kursu trzech tysi~cy, wasze tl'zy ją, zdaje mi się, czystą, obfitą; to świetne
~ozweselili się IVszys.c~·. Pani Kal·olin.a I tysiące akcyj dadz~ wam dziewięć milio- intere.sy, kt~rym do.m zaw~zięc~a . swój
USiadła, a n~ twarzy Jej odmalował SIe, nów.
szybki rozkWit. A WięC, pomewaz zadna
wyraz poblażliwo~ci i zniechęcenia. Czy
- .Taktol do knrsu trzech tysięcyl-za- wymówka mnie spotkać nie może, zatem
można pozwolić się zjeść, a nie zjadać in- wołali oboje, protestując gestami przeciw nie traćmy odwagi i pracujmyl
Opuściła krz~ło i chwiejąc się, wyj ~·
nych? Wszak to jest właściwe życie. Na temu szalonemn uporowi.
to trzeba nieziemskiej CDQty, albo też sa- Natul'alniel Zauraniam wam prędzej kala:
motności klasztornej, nie nal'ażonej na ża- spl'zedawać; będę umiał temu jll"Zeszkodzić,
- Ochl tyle tych pieniędzy! tyle pie·
dne pokusy .
taki silą, pmwem, jakie się ma, chclJoc niędzyl
- No, no-zaczął znów SlIccard wesoło- przeszkodzi ć przyjaciołom IV popelnieniu
Dławiona niewypowiedzianem wzrusze·
uie ndawaj cie, że plujecie na pieniądze: szaleilstwa ... Potrzeba takiego kul'su i bę· uiem, na myśl o tych milionach, które na
najprzód to idyotj'czne, a powtóre tylko dę go mial.
nich spaść miały, rzuciła się bratn na BZybez iłni pogardzdją silą... '1'0 oiel'3giczlle
Cóż bylo odpowiedzieć temu strasznemn ję i U1łkala rzewuie. Były to uiezawodnie
zabijać ~ię pracą dla wzbogacenia innych, czlowiekowi, któI'ego przenikliwy głos, po· łzy radości, szczęścia, ile nakolliec wyna·
a sememu nie IItrzymać prawnie należnej dobny do piania koguta, ogłaszał tryumf. grodzoną j~t godnie inteligencya jego i
czę~ci. A jeżeli nie uznajecie tego Znowu roześmieli się i wzruszyli ramiona· praca; ale i w łzach tych tkwił smutek,
kladźcie się do łóżka i śpijcie spokojnie.
mi. Poczem oświadczyli, że s,~ spokojni, iż smutek, którego przyczyny nie mogla objaPauowal jut teraz IV zopełllo~ci nad ni· do tego Imrsu nigdy uie dojdzie. 'acCl\rd śnić, w którym było trochę i tnvogi i
mi, uie dał im przyjś~ do słowa.
usiadł znów przy stole i jeszcze coś obra· wstydu. Żartował z niej, oboje udawali
- A wiecie wy, że nieza(lIugo będziecie chowywal. Czy zaplacił za swoje trzy t y- wesolośil, a jednak w duszy leh pozostało
mieli łatlną sumkę w kieszeni!... Zaczekaj- siące akcyj, czy będzie mógł je zllplacić,? jakieś Pl,zykre uczucie, gluche nlezadowoOdpowiedź na to pytanie była niejasna. Jenie z siebIe, wyrzut sumienia za wspólcieno...
Z żywością ucznia podbiegł do stolik:\ Musiał mieć uawet o wiełe więcej akcyj, nictwo w nieczystej, podejrzanej spI·awie.
pani Karoliny, wziął ołówek i kartkę pa· ale trudno to było wiedzieć; bo i on poty- Tak, on ma słnsznodć - powtórzyła
Ilieru i uapisal kill:a· cyfr.
czał swego nazwiska towarzystwu, a jl\k jeszcze raz pani Karolina-wszyscy s, ta- Poczekajciel Zrobię wasz rachunek. odróżnić te papiery. które do niego nale· cy. 'fo jest życie.
Ol umiem go na pamięć. Przy założeniu ialy, od tych drugi~b. Olówek (lo nieskoń·
Rada administracyjna odbyła się w 00·
nabyliście 500 akcyj, raz podwojonyciJ, czoności przedłuial szeregi cyfr. W kOlicu wej wspaniałej sali palacu na ulicy de Lon·
drugi raz podwojonycb, czyli, że obecnie przekre§1ił wszystko jednym zamaszystym dres. Nie był to jlJŻ ów wilgotny salon,
posiadacie dwa tysiące . Po przy szlej emi- ruchem, zmiął papier i wlużył go do kie- na któl'y padał zielonawy blady odblask
syi zaś liczba ich będzie wyno~iła t.rzy ty· szeDi. Wszystko to i te dwa miliony, ze- wielkich drzew sąsiedniego ogl'odu; ale ob·
siące.
bl'ane IV blocie i krwi Sadowy, jego część szerlly pokój, z cztel'ema wychodZłcemi oa
Hamelin chciał mu przerwać.
stanowiło,
ulicę oknami, którego wysoki sullt, maje- A. teraz muszę was zostawić, bo mam statyezne dciany kapały od złota i zdoboe
- Nie, niel Wiem, że możecie je za·
plaeić temi trzystu tysiącami ze spadkil i się zejś~ z kim§. Ale wszak wszystko ulo· były IV kosztowne malowidła. Fotel pre·
milionem z adolVy... Patrzcie, dwa tysi/)· żone, nieprawdaż? Za Łydzie!1 będzie po· zesa był prawdziwym lI'ooem, domlnuj,ee pierwszych akcyj kosztowalo was 435 tiiedzenie rady allministracyjnej, a uie· cym nad innemi fotelami, które stały rzę
tysięcy frallków, tysillc następnych 850 zw łocznie potem nadzwyczajne zebranie dem wspaniałe i poważne, jak Da zebraoie
tysięcy fr., czyli razem 1,285,000 fi'. Za· ogólne.
ministrów k.rólewskicb, dookola stołu poGdy pani Karolina i Hameliu znaleźli krytego czerwonł aksamito, serwe .... A 11&
tem, zostanie ci jeszcze 15 tysięcy na wy·
~atki eleganckiego światowca., nie mó wią~ sil, sami, znużeoi, bezsilni, siedzieli przez monnmentalnym marmurowym
komiDku,
JUŻ o ŁI'zydziestn tysiącach pensyi, k tór'l chwilę naprzeciw siebie, pogrllżeni w głę- gdzie · zimą. palily się ule drzewa, Il.&ło
teraz Ilodwyższymy do sześćdziesięciu.
bokiem milczeniu.
popiersie papież&, o twarly łacodnej l deOboje, oszolomieni, słucbali go, w koili I
Cóż ehc~z - oświadczył wreszcie in· likatnej, jakby drwł4eej I obeenMci .woje;
sami silnię zainteresowani temi cyfram i.
.Gj'lliel·, odpowiadając na tajemne rozmyśla- IV wru mlejlCn.
- Jak więr. widzisz, j~teście zope!' uia Biostry-slcorośmy raz w to w~zli, to
uczciwi, płacicie za to, co bierzecie... Al JUż trzeba siedzieć.
la racYę, że byłoby
(D. c. tł.),
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DZIENNIK ŁÓDZKI.
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"';"""orem. Da uOlie
.Kuryer warszawskI" donosi. te p_ Mi-
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X Donoszą ze Lwowa. że tamtejszy 18tawowi Rezner o
N.p~~. o~.gd&j
łro~~Dtyb a n k kraj o w y mial w roka zeszlym Lajsznem 8) Franciszkowi Magdziarek o ~owokieJ. kilku OJlrr .kó .. upadlo D.' proeJ •• d!a- kol aj Glinka i ks. Zygmunt Chelmicki wyO towaranu ..raell~ MendlowI'" • Szadku. . I I' d B
.
· . '9). A ugu t o
138•780 z Ir_ zys k 11 czys t ego.
k ra d.ZI~Z.
IVI ' "
maJer
o. spotwa- . neeg
Pomunoz dzieluej
obronI opryszki ubrali kilka Jec la I o razy I"II.
POCZTY l TELEGRAFY.
rzellle Maryl Herbe. 10) i\IaryanUle 'rwar- I BZtuk towaru i zaczęli uJekat ... kierunku kolonii
Trupa dramatyczna p. T_ A. Korsza z
wypadku ~djeehala bryka Moskwy rozpoczęla w Warszawie w teaX We wsi Wybrenka, guberni moby- dowskiej o pobicie Maryanny Barszcz. 11) o'!y.Brus..Zar~
lowskiej powiatn ezerykowskiego otwarto Fiszlowi zafran o samowlarlność 12) Mi- ' E kllir!' p..~erallll, _tOryeh nyro I!,~'y o.pom~~. trze w ogrodzie
askim szereg nowych
. I'
. I '
poczęli gonrt nap ..tnikó... ZlodzleJe obJuueru we
d
- .
".
h k 6
I
d A
•
t
•
I I .."
S t acyę pocz OWą.
C III OWI I. "!aryanrue ośplecl O tosamo. mogli prędko uClek&t, wid."" tei nadbiegaj"", eh prze stawIelI gosclllnyc. t rycI ma a ...
PODATKI.
13) JózefolVl Datczyszynerowi o krallzież. w I,new&żająeej sile ludzi, porzocili to ...r i pobie- ogólem 20.
X Dzienniki peter burskie i zagraniczne 14) Abramowi ChaJmowi Selwen o zobelże- I gli \V kieruoku.lasn. Od., kaw ,y atrat§, M. ,a-l Wluodl. druku marcowy ae..yt .Ateoerun·, ..donosiły, że na meklel'ó w giełdowycb nie Karola Rosta 15) Efroimowi Dębiń- pn'Bt.ł pOgODl.
lu
S
. .
. wleraj,cy oa.~puj,.e ~kuły: J. • Nowe epizody
nało" ne bedA
I t k
ó
l ' Ud'
k'
.
k'·
. d II
Wypadki. Do kana na tarem·lllekle. wczorlJ E ootatnich lal życIa !łle, pana Jana Chryzost<lma
ZO
.~ .., Op a y uP,c w
-eJ.g yl. S lemu o mewy onaDle 1·.OZpOI ~ą zen po - rano, wpadło kilkoletnie dziecko. ktOre jednak wy· • Goslawie PASka'. prz.z Alek3andra. Kraushara..M?skowskJ;a Wle~omostl zaręczają. że c~ł. 16) Ignacemu :'-I~te~klemu .1 Rysz:lnlo- dobyto w.po~ę.
.
II •• FraneJA ;przy koóco 1890 roku", bilaD8 politytakiego prOjektu Ulema wcale.
WI Bentke o pogr6zkl ~ZUICOWI, 17) BroOnegd~J ~Ieczore~. na B.lutaeb. krowa nalez,.. eEny. ekoDomle.ny i .pol...ny, przez X.-UL .IrUBEZPIECZID'lA..
.
ni. lawowi Slaboszewiczowi Jt~ryderykowi do wlo~CI~nlD •• Maclao"zl~a. przebodła br.zuch ~a- ma". pawieść. prze. St. Ariela. - IV. ,Listy czeX Na zebrauln rocznem uczestników Baumg.u·tenowi i Juliuszowi Kunitzerowl o robkow, Jego. Ran.. groZI powunem ruebezple- okie". xx., pnu d-~ G~b1e~a:- V.• Pr6ł1y w.naj"
'k
..
.
ezeństwem.
nOWHeJ literaruna meDlleckieJaI l . romans I nostowarzyszeUla spozywczego urzędOl ów wykroczenie pl"Zeclwko u tawle budowlaKradzieł. Wczoraj. pod.... targu na placu około wela proe. dora Mu. Koeb ... ~ VL Z pod dłnta
kolei warszawsko-wiedelJskiej IV niedzielę nej, 18) Adamowi JalczYli kiemu o pl'zy- koScioła św. Krzyża, ~Iu.iłeej, Elibi.. ie WytW~. i p;jdz1a", ~rzez Cezarego JolleDtę.-Vrr. ,Krytyka
ubiegla zgodzono się aby zarząd wybral wlaszczenie 19) Fel'dynandowi Tularciusz nkradł UlezDaDX rzezllDl.s~ek tłomok. z .... Z&mI. i krytycy literaccy ... fi.ucyi·. przez dora Al E.
komisję do ulożenia ' warunków istnienia o wykrocz~nle przeciwko ustawie budow- ktOry po,oBtawila na ,,'OZle włoklAruna Ignatow- T~epkę.- VlIL .Na pnełęe.y". przez Cz. JankowF' d . . .' R'
.
. b I'
Iklego.
Bkiego. - IX. .Ary."tote.leoa no..-oodkryte dzIełO'.
. .
.
I ".
. 2
PloJektowanego sklepu w 80 nowlcac I. "a Innej, O)
Iy elykowl
legel o zo e zeprzez P. _ X. RozbIory l 'prawozdania: Dyplomy
temże zebranin wybrano do zarządu sto- nie zulca. 21) Jakóbowi achsowi o han• • PrawiŁ. wiestnik" z:lmieszcza rozpo- l kaDcelarya Przemysława U ". Itndyum ;dyplom.warzy8zenia pp. Peela, Vorbodta. Turskie- dei w czasie zabronionym i 22) Dawidowi rządzenie o z m n i ej s z e n i u e ta t u a r- tyki .polskiej . Xill~o wiekn. napiJał StaniJła~
go Brandta Plebiliskiego Niedźwieckiego Deutscbman o wykroczenie przeciwko lista- c h i w u m dawnvr.h spraw b. zarz"dll finan- Krzy.ano~...ki. oee~lł A. Wysłouc": - XI. NOWo§Cl
, I' k'
•H f
.' b
k
'.
.
J
~
nankowe l literackIe. - XH. PolemIka. , W obroUle
P aw It lego. a uera, DZlem orows lego I wie akcyzoweJ.
sowego w Królestwie Polskiem o 1.500 Encyklopedyi nauk i .. kOł Illozoficzaych' prze.
Na święta Wielkanocne. Wlaściciel fab- rubli .
Henryka Struvego. - X11l.• Z kroniki teakalńej"
Kolendo. ado komisyi rewizyjnej pp. Wojno,
Dobrzaliskiego I Sctu·amma. Wedlug spra- ryki tutejszej. I! . K.. rozllal pomiędzy swych
Piotrków.
przez J. Keniga. - XIV. Nekrologia.
•
wozdania stowarzyszenie posiada kapitalu robotników po 5 rs., z okazy i Swi~ t WielP r z e Bi ed lah 8 i § d o C e s a l i t" a: Jan
Petersburg.
.
zapasowego rF. 1,082 kop. 4'1.. obrotowego kanocnycb.
Bogumił SchnIt•• rodziną ze wai Andrzejew gm.
PI'ezesem towarzystwa lekarskIego w
rs. 5,021 kop. 38. W ciągu roku zeazlego
Targi wczorajsze, jako przedostatnie Dzbanki pow. łaskiego i Jau D.m .... hka ze wli I P~tersburgu zo~tal dr. medycyny, Kazisprzedano towarów za r8. 68.175 kop. 38 przed świętami. odznaczały się wielkiem gmD~{. ~~sl"!~~~
b~~e1i::ik~f.°;ny pow. brze- mIerz Wolow kl.
i osiągnięto zysku brutto rs. 4,336 kop. ożywieniem. Dowozy były bardzo obfite. zińskiego, Bp a I ił. i ~ dom wraz E oborą i Btodo- . Mos.kwa. Tow.'lI·zy~two rozpo~szechn~a17'/ .. a czystego. po potrąceniu wydatków, szczególuiej na placu okolo ko§ciola §w. ł + Karoła Caborskiego. ubezpieczonI na sumO n. lila Wiedzy. techlll~z~eJ.w MoskWie zamleI·S. 2,050 kop. 20. Dywidendy wyznaczono Krzyża.
900; dnia 29 t. m, we wli Mikołaje"i ,e gm. Luto- rza urządzIć. W Jeslem r. b. . IV y. s t a w ę
miersk PO\,. laskiego, apaliły siO zabudowania wło· t t
t
t"
8.5 kop. za miesiac od ud zill IÓW i"d Zll k uUdzkl wydział hypoteczny ogłaBza, te na dzie6 aeianina Wojciech Olojniczaka, ube.pieczoDe na
O O g l' a I c z n ą IV em mlfoCle.
\lÓW na 3.5 k.
13 paUzieruika r .. b. DAznac~ono termin prekluzyj- Bom§ n. WO (otraty ., inwentano i ruchomojciach
X NaiwrżeJ' zatwierdzono pierwsze IV n, do nregulow!'Dla. n&8~pu~,.yeh. opa~k6w: 1) po obliczono na rB. 300); dnia 1 b. m. we .. ai Starzy•
:J.J.
• •
zmarłym Jakubie PIDczewaklm, wierzycielu n. M.
b ' k"
lił . da h
ka' .
TEATR i MUZYKA.
Rosyl stowarzyszeDJe gospodarzy WIeJskich. .abypotekowanych ua nieruchumo.!ei w m. Łod1i GeoJ~;da ś~:t-~~~'ni;';,~lli':~uy ~a ":.. 3~~~;::
: Dziś w teatrze Victol'ia występ Helepod nazwą ., amopomoc". Celem tego to- pod li 93ł; 2) Berku Kenigu. wBpó lwła.!cieiolu nie- goi dAia, lVe wBi Kuźnica· tara pow. cz~.tocbow
wllrzyazenia. W którego sklad wchodzą oby- rucho,!,~ści po.d li 138"; ~) Karoln Ejzereie. "Bp6ł- skiego. spalił Bi§ dom drewnianI A.dolra lVajcbsa. ny Modrzejewskiej w roli lady llIacbeth.
watele g'Uberni liJlanrlzkiej jest ulatwienie włuClelelu .. er,!cbom~ki pod !t. 7~2; 4) llordce ubezpieczony na n. 180; dnia ó b. m.• w maj,tku Znakomita artystka wyjechała z Warszawy
. '.'
' .
b
i Oel.uz.. włakleleln. .. ern.chomollci pod li 188.; fi) \V"gl'el 6w ~w ł..··'ego Ip,ll'ła II" murowaua wczoraj pociągium wieczornym. NA tutej.
gosp.odalzom
Wlej klm t.alllego ." a ywan a Moazku Orba. hu, wler'yClelu Bruny rs. 2=1lU\). uhy- obore.
J
.ńbezpieczOD&
lU. na n. 1.600;
•
p.z Pac
dnia 9 szym dworcu miala oczekiwać ją !IelegaZ plerwszycb rąk przedmIOtów DlU b ę d nyc h poteko"au.j na nieruehomoSci pod li IHlSa; 6) Mar- b. lU.. we w.i Dąbrowa-Rn iecka. opalił Bi~ dom
W gospodarstwie i zapasów. oraz zbytu kusie Dobrzyl\g~im. wiero~cielu N. ,.20•• ahypote- drewniaDY i otodola włościanina. Franeiszka \ta- cya artystów naszej sceuy.
wytworów rolniczych po cenie korzystnej . kowanych n. nIeruchomok, pod '.. 80 IV m. Zgl~- .zewskiego. ubezpieczoue na ra. 330; tego' dnia,
. prowadZIĆ
.
.
d I uU,' 7) urze Ryf"e KomorowokieJ. wop6lwłekl. tk Ch rus t y poIY. ł a k'ef
• paliI a BI'.••t oStowarzyszeme
będZIe h:\n e ciel". nierochomoki pod li 20la w m. Ło.u;. 8) w mają m
' 1 o.
~
.,
doła. -p. Seweryna. Bielskiego, u ezpieczona na fil.
artykulami rolniczemi na wIasny rac IIUnek Adolfie Romanie, wierzycielu TS 1.:;00, ..hYp'oteko- 8;;0 (Eboia spaliło .i§ za n . ~uO).
i komisowy, oraz wyrlawać zaliczki na to- w:anł:eh na n!ernchomości ~od )6 776; 9) Wllhelmi·
Warszawa.
• •• Te8tament kslvcia Napoleona, otwarwary oddane w komis do wysoko'ci trze- nIe usr . wlorz,clelee rB. 2,000. zahypotekowan,ch
W sobotA nbieglll lIa zebraniu ogólnem ty w obecności radcy stanu Phillisa. mianuje
. .
_.
. K .
na Dleruchomokl pod li 122 w Zą-IUZU; 10) J6zefie
~
..
apltał towa- llei .. er właścicielu nieruchomoA.. pod )6 31 w m. człouk6w t o war z y s t w a z II C h ę t Y spadkobierc'l praw tronowych rodziny BonIIclej CZęŚCi Ich wartoścI.
rzystwa wynosi 250 tysięcy rnb.; zarząd Łodzi; '11 ) Juliannie L.ube. wopólwlakicielce nie- S Z t U k P i k n y c h. 1)0 odczytauiu i za- partych ksiecia Ludwika NapoleOn>. Rodzina
towarzystwa znajduje się w Rydze.
ruchomo'ei pod li 111ft i 1115i; 12) Władyoławie twierdzeniu sprawozdania za rok zeszly. Bonapurtycb zoś ze .... ej 8trony. niezal.tnie od
WYSTA.WY
Borowiku. wierzycielu silmy rI . 8.000. sahypoteko- dokonano wyborów do kOlllitetu i wybra- powytszego oznał. po śmierci Jeroma Napo.
'.
d .' I wanej na nieruehomoki pod )6 4 d; 13) Jnliuszu
X Do plz~dzalmczo-t~a~klego O dZl8 u u.tke współwłaścicielu uieruchomości pod )6 1286, no: z grona protektorów sztokl pp.: Lu- leona. zwierzchnik" swego ksi~cia ,Wiktora
w y S ta w y j r a II c u s k I eJ w Moskwie 14) ,\laciawie Falcmau, \fliUcicielu meruchomości cyana Wrotnowskiego. i\Iichała Józefowi- Bonnpartego. Obi egajll wieści. i~ t .. tament m"
zglosiło się przeszlo 2000 wystawców.
pod li 787k; 15) Wilhelmie Bokskitnerze. ".p6ł- cza. Micbała hr. Radziwiłła. Józefa Hole- Ea... ierać ostre wyratenia prze ciw ksi~ciu Wik,
włdcicielu nieruchomoki pod li 547a; 16) Bogumi---le Winache, wla.llcicielu nieruchomości pod li 1493 wińskiego, Edwarda Leo i Michala 'l'I'ę- torowi. Rada familijna po otworzeniu te.tamenWiadomości
i wBp6lwla.!cicieln nieruchomości pod !ó 644; 17) bickiego; Z grona artystów pp.: Juliana tu postanowila uroczystość pogrzebu k.i~cia
•
JOze6e Triebel, wierzycielu Bumy ~,ooo, zah~ote- MaszYliskiego. Milosza Kotarbiilskiego. Leo- odłotyć na dni kilka. Te.tamentem powyts.ym
d 4 k weDla
i t· kowanej
Da uieruchomolcinferuchomogel
nod li 8i8o;pod
18) aryi
wsk'Ie zmarły ksi'lte wydziedzicza podohno ?upelnie
y • w PokoJ u W lod'
ZJ al d 8"d·lo·
ZI.
Golda. wop6łwla'eicielce
lab n& \V yczo Ik ows k'e
-I go. Ad-ul n & B··
uuO
os~dzl lIastąpujące ~/ll"awy karne: l) p-ko i wop6łwlakie lce Bumy n. 5.8&2 kop. 4'1•• zahypo- gO. Stefana SzylIera i Romana Szwojni- ksi~ci. Wiktora. cały maj'ltck ojcowski przeIzraelowi Sendl'owiczowi o niewykonauie tekowauej na nieruchomości pod li 271e; 19) Janie ckiego. Do delegacyi I"8chnnkowej powo- kaznje ksi~"niczczo Letyoyi i ksi~ciu Ludwikorozporządzeń policyi. 2) Borucbowi Dobiec- Gwiz<lczyńskim. wierzycielu sUlUy rs 2,382 kOll. 84, lano ponownie pp.: KlHola Deikego, J ulia- wi " u~ytkowanio maj~tku ma być pozostawi okiemu o sllotwarzenie Saudbergów, 3) Jó- zahypotekowanej na nieruchomości 16 51J (dawniej na Fuchsa i Winceutego Jaworskiego.
110 księlnio KlotyIdzie. Zmarły życzył sobie
zefowi Dieznerowi i innym o wykroczenie 41 ~
i ~~) JOz,::"e .Ma&:nuski~. "terzy:'ln hU~
Zmal w Warszawie ś. p. dr. Wilhelm być pochowanym w Pary~u i wyl,oDawc, teLubelski. ordynator szpitala Dzieciątka 8tam.ntu mianuje ksitcia Ludwika.
Pl,zeciwko ustawie akcyzowej. 4) Wilhel- ~ 256 'i zl·4~rte owaDeJ ua merue orno ,ac p
mowi Wildman o \vykroczenie przeciwko
Potworek. Oneg<l~. jedua z mieo.k.nek tutej- Jezus i lekarz kolouii francuskiej. ZlDal"ly
**. Ksl"że Bl8mark. jak donoszll do berustawie budowlaneJ', 5) Szai W/ślickiemu o "yeh powiła .uieei~ nieiywe pici m~zkiej, ktOre brał żywy udział w sprawach Ilotyczącycb lińskiego .BOnen Courier" z Hamburga. wysłał
nie miało wc&le noS&. Na twarzy dziecięcia. ni.
tosamo. 6) Szapsi Kalowskiemu O wykl'o- było ••dnego g)l\l!u kB.taltowania li~ 0!"iaDu po- hygieny i pracami swemi zasilal pisma le- .uów skrzyniQ z rQkopilallli i pa pierami warkarskie.
czenie przeciwko n tawie akcyzowej. 7) Gu- wonienia.
lościowemi do Auglii. Cz~ć maj,tku swego
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Któreż

palistwo odrzaci propozycyę pokoju. gdy projekt 0<1 Francyi wyjdzie?
KtÓl"yż naród nie podniesie buntu. gdy
projekt odrzucą? Fryderyk jednak uie
podzielał mojej ufności.
Przedewszystkiem - mówił - wąt
pię. czy Nagoleoll wykonIl swój plan; partya wojenua n' pozwoli na to. A zresztą, żaden żywy organizm nie zgodzi się.
aby bez kOl"Zy~ci. dla mnie lub dla ciebie,
ukończyć walkę.

- O jakim organizmie mówisz?
- O armii. 'l'o ciało silne i w najwyższym rozkwicie obecnie. czego dowodem
zamiar przeprowadzenia powszechnej sluż
by we wszystkicb pallstwl!ch.
- A jednak chcesz przeciw niej walczyć?

- 'l'ak, lecz walką tą bę(lzie popieranie
innego ideału życia. kielkującego zaledwie
ideału, który wszak 1. czasem wzrośuie na
sile i pokona przeciwuika. Że takich przyrodniczych metafor używam. ~woja wtem
wina. ],lal·to; ty pierwsza zacbęciłaś mnie
do studyowania dzieł nowoczesnych przyrodników. a sludya te wyrobiły we mnie
pogląd. że zjawiska społecznego życia dadzą się także wytlomaczyć i przewidzieć.
jeżeli I)odciągniemy je pod ogólne 1"·awa.
O tem większość polityków pojęcia uawet
nie ma. nie mówiąc już o wojskowych. I
mule przed kilku Jaty myśli takie nawet
w głowie nie postały.
W Paryżn mieszkali~my na bulwaracb
Kapncyńskich. w Grand Hotelu. Wspóllokatorzy nasi byli przeważaie anglicy i
amerykanie; ziomk6w spotkaliśmy malo.
gdyż wogóle austryak uie lubi podróży.
Stosunków uie zawieraliśmy tadnycb;

dotjbhczas \vtałobie-fni6Oi!czuwalam potrzeby towarzystwa. Mały Rudi
był z nami, ma się rozumieć, ale. że ten
ośmloletui czlowieczek nie mógł wszędzie
nam towarzyszyć, a zresztą potrzebo wal
już systematycznej nauki. przyjęlam więc
guwemel'a anglika.
' owym, tak nowym byl dla mnie cały
poznany tu §wiatl 'l'en zbiór ludzi ze
wszystkich części świata. przeróżne uroczystości wystawy ... sprowadzaly istotnie
zllwrót glowy. Jakkolwiek żywo zajmowalo mnie to wszystko. tęskniłam cbwilami za życiem w nstronnej miejscowo§ci.
gdzie mąż i syn stanowiliby dlll mnie
świat caly. Dziwne to doprawdy. że IV odosobnieniu tęsknimy za życiem czynnem
i pelnem wmżeu. a gdy je prowndzimy.
znów myśl zwraca się do samotności i spokoju...
Poza wizytą u Ilosl a naszego.
Meternicha. ua której zaznaczyliśmy. ii
wskutek żal oby nie życzymy sobie być
przedstawiani u dworu. nie zawieraliśmy
iadnych stosunków IV wielkim świeci""
Natomiast zawajomiliśmy się z wybitnemi
osobistościami literackiego i politycznego
świata. w czę§ci dla osobistej przyjemności
a po części ze względu na slużbę FI'yderyka. Celu swych usilowali Fryderyk nie
tracił nigdy z oczu. a chociaż wiedział jak
wątpliwem jest dopięcie go. nie pomijał
żadnej sposobności zbadania i zazuaczania
czynionego postępu. Utworzyliśmy wówczas tak zwauy przer. nas .protokół pokojowy," w którym zamieszczaliśmy różne
uwagi i rozprawy. dotyczące naszej kwestyi. przytem historyę idei pokojowej, o
tyle o ile wiedzieliśmy o niej. oraz zdauia
filozofów. prawnik6w, poetów o wojuie i
pokoju. Wkrótce utworzył się caly tomik, a z biegiem czasu- do dziś dnia prowadzę ten protokól - złoży lo się już wiele zeszytów. W porównauiu z olbl'zymiemi bibliotekami dzieł stl"ategicznych. studyów wojennych i dytyrambów ua cześć
jej śpiewanych. to te kilka tomików są
niczem. jeżeli o znaczeuiu i wplywie na
Ilrzyszło~t! sądzić będzieulY z objętości SAmej rzeczy. Jeżeli jednak pomy~lilDy. że

z jednego nasionkaZbiegie m czasu cale
lasy wyrosnąa mogą. a idea w dziedziuie
ducha jest tem. czem nasienie w palistwie
roślin. wtedy istotnie niepotl'zebuą wyda
się troska o rozwój my~li. której bistol'ya
w kilku zaledwie tomikacb jest zawarta.
Przytoczę tu kilka kawalków z naszego
protokóln z roku 1867. Na wstępie mie~cil
siO rys historyczny:
Czterysta lat przed Chrl'stosem Arystofanes napisał komędyę .Pok6j" z tendencY'ł
humanitarną.

Filozofia grecka, przeniesiona późuiej do
Rzymu. pl'zechodzi od Sokratesa "jeduości
lu!lów " aż do 'l'erencyusza. któremu, wszystko. co ludzkie,obcem nie było" i Uicerona.
który za szczyt doskonalości nważa .cari/&

generis Immani'.

W pienvszem stuleciu chrze§cinńskiej
ery występuje Wirgiliu z z przepowiedulą
wiecznego pokojn w sławnej sielance ~ 4.

W wiekach śl'ednich papieże usilowali
zostać sędziami w sporach mocarstw. ale
daremnie.
W XV wiek n król czeski. GI'zegorz Podiebrndzki. chce ukończyć wojny królów z
papieżami i IV tym celu proponuje ligę pokojow'ł. zwraca się o poparcie do Ludwika XI. ale dostaje odmowę·
W kOIJCU XVI wieku król fl"!\IIcuski.
Henryk IV. proponuje europej ką federacyę
państw. Po przebytycb w wlasnym kraju
okropnościach religijnej wojny. chce naprzyszlość zapewnić ludom pokój . Szesllaś
cie związkowych pailstw ma wysyłać po
dwóch posłów na .sejm europejski", który
rozst~'zyga wszelkie religijne zatal·gi. Plan
zo.staje pl'z~dlożouy sąsiednlm mocarstwom.
w l el~ Się JUż zgadza, ale dom austryacki
stawia ollór, gdyż musialby poczynić nst~pst:-va z terytoryalnycb własnoścI. GotUje Się we FI'ancyi wyprawa przeciw stawiającemu opór. jedyny jej cel zma za go
do uczestnictwa w lidze ale tymczasem
król ginie, zabity ręką sz~lonego mnicha.
. Zad~n ~ następ~ów nie podnosi tej myś.b mającej zapewmć szczęście narodom; poIItycy zostają przy dawnym duchu wojen-

nym. ale myśliCIele wszech państw dei te i
nie pozwalają.
W r. 1647 tworzy się sekta kwakrów,
której glówną zas adą potępianie wojen.
W tym silmy m roku William Penn ogła
sza swoje d·zielo. w kt6rem rozwija piali
Henryka IV. W początku XVlll stulecia.
wychodzi slawne dzielo Abbe de st. Piene
• La paix perpetnelle". Równocześnie landgraf heski rozwija tell sam plau. Il Leibnitz
pisze komen tarz.
Wolter powiada: ,Każda wojna europejska jest wojną obywatelską", a Mirabeau
na słynnem posiedzeuiu 25 siel"JlIIia 179 O
roku mówi:
"Może uiedaleką jest chwila, kiedy wolność, jako wła!lczyni wszechświata, spelni
życzenie filozof6w: u wolni lndzkość od wojen i zapewui wieczysty pokój. Wtedy
szczęście narodów będzie jedynym celem
Ill·awodawc6w. jedyną slawą państw".
W roku 1795 lIaj większy myśliciel calego świata. Emanuel Kant, pisze rozpl'awę
.0 wieczuyn, p'Jkoju". Publicysta. Bentimm
przyłącza się do ciągle wzrastającego szeregllrzeczlIików pokoju. jak Fourrier. SaintSimon i inni. Beranger wyśpiewuje .Swię
ty związek narodów", a LamarLine La
marseillaise de la paix". W Genewie hrabi~ Cellon zawiąznje związek pokojowy. w
Imię którego szel'zy w calej EUI'opie propagandę pokoju. Z Ameryki przychodzi
.uczony kowal" Bunit i w tysiącach egzemplarzy rozrzuca swoje .Galązki oliwne'
a w roku 1849 przewodniczy l1a zgl'oma:
dzeniu angielskich przyjaciól pokoju. Na
kongl'esie paryskim, zwolanym po wojuie
krymskiej. idea pokoju Pl,zenika do dyplomacyi. W podpisanej przez mocarstwa. ngodzie j.est wniosek popierający myśl są
dów rozjemczych - ale l1a wniosku koilczy
się i tym razem.
W roku 1863 Francya proponuje mocar stwom zwolanie eUI'opejskiego kougl'esn w
celn naradzenia się nad powszechuem rozbrojeniem-projekt nie zostaje przyjęty_
zamrzeć

•

•

•

(D. c_ II.).
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DZIENNIK ŁÓDZKI.

N.68

umieścił jut Bismark w pewDych rekach w /. i brylant w pelni za łagnje na miano g,,·iazdy. gabinetowi votum mności 256 przeciw 98
TELEGR.\ 1IY GlEJjOOWE.
Anglii przed r. 1866, gdy nie motWl było pne- Wuy obecnie przeszło 40 karatów . . .'barwio-I głosom.
widzieć pomjŚlnego wynikn woj0J" z tegtlt ro- ny jest niebieskawo, bez najmniejszej skazy.
Belgrad , 23 marca. (Ag. p.). Garaszaoin
~.23IZ dOi.U
Giełda Warszawska.
ku. Nie maj, tat pisma niemieckie ... złe
.** Zbrodnia. W wiosce Linguy. " pro- OpUS7.cza Sel'~ię i ma zamiar ZlImieszka~
ksi~iu to u .. o1a, i1 korzystniej mote umiesz- willcy; belgijskiej Hennegau, syn wieśnial,,, stale za graOlcą.
:I:.dano % końcelO gi_I,I,
czać p~piery swoje Z:l graniet; ~ziwi~ sie tylko niojaki Ga.ta" van Aver", otruł sześć sióstr
Przeciw Garnszauinowi ":niesiollo d~ są
Z. wek,l. krółk,tertlłlnowa
dlaczego wysył. . . ojczyzny swoje rekopisy i swoich . Cztery skonaly w strasznych meczar- du sprawę o zamordowanie Mal'kowlczoł1.70
41.70
0& Berlio Zl\. 100 ror.
własnoreczno notatki. Wspomni au e pismo po- nbch, dwie za§ mog'l Lyć ocalone. Zbrodniarz wej i Kniczaoiuowej.
843
8.4.3
DA LondYIl za J ł.J .•
wtarz" tet k~'1Cł obecnie w Berliaie pogło- z.pr3wil potywienie sióstr lOaczn,! UOZ" arSaratow, 23 m arca. (Ag. p.). Nadzwy- na Par,i S~ 1'10 fr.
3373
33.70
7365
7365
ske, a donos",Cł, te cesarzowi zalety bardzo .. eoiku. Pomimo. U wszystkie cztery siostry czajne zebranie ziemstwa w przedmiocie na Wi.deń za 100 n.
na tern, .by odebrać od byłego kanclerta listy, zmarły zybko jedua po drogiej śmierci~ gl\'at- budowy dróg żelaznych urlllskiej i kamy-I
Za paplory p. ~łlw.w •.
które pisał do niego, jako ksi;te Wilhelm, townll i daj,"" wiele (lo myślenia, policya lIie sZYI"!skiej nie przyszło do skutku, gdyż naj97.75
9740
lik \vitlaeyjll& Kr. Pol. .
podczas choroby ojca, ówczesnego n.-.stępcy stawiła tadnycb prze"zkód pogrtebo\łi i zbro- bal'dziej zaiuteresowani \V zebraniu nie Listy
lo-l.5O 111275
Rltsk:'\ l.oi1czka. w8cbo,lllin.
tronu, póioiejszego cesarza Fryderyka lll-go, dllia byłaby pozostała w ukryciu, gdyby pe- mogli przybyć z p3wodu wylewu rzek i
97.25
97.50
" 4°/. poi. lYeW'nz. r. UB7 .
10040 101lw San- Remo. Ksi,te Bismark odmówił jeunak wien list anonimowy nie był oukrył całej zlych dl·Óg. Zebrauie będzie 7.\vołane na Listy za.st. si'eru. '"ryi ( .
100.75
100.50
wyd.nia tych listów wysłańcowi cesarskieOlu, prawdy i ni. skierow .. ł ospałych władz policyj- 2 (14) kwietnia r. b.
"
"
'1
V.
10075 100.Liot, ..... t. m. War... Ser. I
k~órym. był podobno ksi,te Coburg; k.iq~e. ba- Dych?a właściw,! d~ogę. Po odkopaniu groAschabad, 23 marcn. (Ag. półn.). Przy99.25
99.25
"n
I'"
V
Wił m~dawno. w Hamburgu, a br.tu~śc !ego h.ów l s~ous~aso.wanlQ n •. zwłokach cztere.ch byli tu frnncnscy uczeni Dutreuille i Gre- {..uty Z!Ult. nI. ŁUlI li Ser1i (
99 9l!5O
06cyalme przYPls~wa~~ była ~rs~wlenJU Je~o Sióstr ś~lercI Dlenatur~ln eJ, zbrodRlar~a n~e. nard, wydelegowani przez francu kiego mitt
"
"
"
I{
98.25
.. lU
opery .Santa Cbla",. Opal\'lad'J" tak1e, lt zwłoczOJe aresztowauo l osadzono ""I~zieOJu. nlstra o§wiaty dJa studyów w Kaszgarze.
Bismark po~zi~l{ował cesarzowi zn pod.runek Gustaw van Avera zeznał na śleu ztwie, i1. poGiełda Berlińska.
gwiazdkowy, zlo1.ony z albumu z fotografiami wodem do otruci" sióstr była cheć zog.rni@r.ia
241.05 24040
O..ukuoty rn3kia %&TI\1:
apart.mentów Wilhelma l,-Iistem, z którego calego spadku rodzicielskiego. którym nic chciat
241.- 240.25
D& do,taw.
wiadomości
wiał .chlód lodo"aty·. Dzień nadchodz,cych si~ podzielić " licznIl rodzio~ swoją.
D11kouto pr;~.tne •
2'/.'/. 2'/"/.
urodzin Bismarka-l kwietnia,-ma, jak si~
Warazawa, 23 mIlea, \Vek1'4le krOt. terIO. na:
norlilJ (~ d.) 41.70 ',.tl., 41.50, 45, 40 kIlII.; l,on,IIIJ
w Berlinie spodziewajll, wyś"iellić stosunki ce(3 III.) S.U .,,1.; l' ..,. (Hl d.) ~3.70 .,d.; Wiedeń
••rza z b. kanclerzem; prled dwoma tygodnia(8 d.) 73.65 tątl., 73.20, 25, 30 kup.; 4"1. li!otl Iimi uwatano za mo1łiwe. te cesarz Dismarkowi
DZIENNA STATYSTYK A LUO rmŚC I.
k"idncyjne Kr6L I'ol.kiog. tlużo 97.40
drobue
Berlin, 22 marca.
(Ag. p.). We.rlł~g 96.15 ż'ld.; 611/,. I'o:iyczka wschodnlł\ I em~yi 102.50
nie powinszuje wcale. Odwiedziny Waldersee'go
Maltehłw. z.",arte w dniu 23 M.. ca.
w Friedrichsruh mialy jednak wplyuqć w tym .Freisinioge Ztg.," książe Bismal'k nosI SIę żąd., 11 emisyi 102.50 żątł.. HI emisyi 103.'JO i!!d.;
Starozakonnyoh. 3: Mich.ł Kooszt.t • Ryfką
kierunku korzystnie. Bism"rk kończy lat 76. z myślą stalego zamieszkania IV Berlinie. 4"'/" Ilo;;yozka wewn~trztla. ~ 18 7 r r ku OO.7Ó żą.d" Abramowicz. Henoch SzteioMa. z Haaą Baj I..
96.50, 25 kop.; ó-1. listy 7.&11.1\'.0" ZiftlllSkl6 J ae· Borasztajn, Jo.ek Radzy6ski z Gili.. Zylber.tein.
Nabył
on
dwa.
domy
przy
ulicy
Koeuig
..** Zaludnienie miast galicyjskich. Weryi lit .. A. B 100.40 ż~,I., III ..,rli iiI. fi 9 '.óO ląd.,
lAlul! od dUla 22- 2a mArca:
dlug ogłoszonych właśnie rezultatów spisu lu- gratzkiej i U1'ządza IV nich mieszkanie z V seryl IJt. A B 99.65, 50, 40, 30, 25 kup.; 5·1, UEwangelloy: d. lat 15-m zmarło U. '" tej liczbie
Wynika ti ty Za.8ta.WIl8 m. Warsza."y l.ej teryi 100.75 ł.4 ~1. . chłopców
dności VI Austryi, \V rzedzio miast austryac- trzydziestu Jlokoi po książęcemu.
~,
dziewezą.t 4, dorosłych 2,
"tej
kich L,,·óll' z.jmuje czwarte miejsce z ludnościll stąd, że książe zamiel'za oddać się życiu II-ej seryi 99.7& iotl.. lII-ej 99.50 ż,d, IV-ej •• ryi liczbie ml}żezyn 1, kobiet 1, a mianowicie:
99.25 i~(l, V·ej 99.25 żąd. UI ko" .. : norio. 3 )..
127,638, Kral,ów siódme • luduościll 75,514.. parlJlmentarnemn zarówno w pl"Uskiej izbie Loudyu 3'1/., l~a.r,. 3 /", \Viedeli 4-1., Peteraborg Kry.tyna Rao_tb, lat 78, Ad.m Rade, lat 16.
Słarozakonnl: dzioc, do I.t 15-to zm .rlo 2, w tej
W ci,go ostatnich lat dziesieciu wzrost. lu· panów, jak IV parlamencie rzeszy.
5"1,. \VarLoś6 knlJOnU z "ntr. 54 [",: Iist1 Q..lłtAWDO liczbie chłopców 1, dziew'cz:ąt J, doro3łyeh 2, w
dność Lwowa o 17,892 osób, czyli 16.a o/ .,
Petersburg, 23 marca. (Ag. p.). Po pa- zielllskie 20.7. W&rif~. I i II 226.9, ł,o.:~i 187.4, li- liabie męi 'zyzn 1, kobi et 1, & mianowicie:
Krokowa o 9"nO osób. czyli 14.2 0/ 0 , Obie rostatku .Orze/: który w sobotę wYI'uszy! ,ty LikwiJaryjue 1182, POŻ1Czko. premiowa 1 V"ł.4, Jankiel S..ajbaum, I.t al, Itla Grynbcrg, l.t 46.
II 13.2.
stolice Galicyi wzrastaj, w równym stopniu, a z Ode y, wioząc iużynierów. mającycu proPetersburg, 23-go marca. \Vek"te IU\ [,01ll1yu 8i 00,
LISTA PRZYJEZDNYCH.
. powolniejszy pozornie wzrost miasLa Kr:1koWR, wadzić bnuowę kolei żelaznej na wybrzeżu II lIożyezkl\ \Y8c.ho,illlłl Jtrl.'/" lU po.&yC'Zka \"4..:hoHotel Poliki. J. Cholewski z Piotrkowa, :\IulIer
jest wynikiem zmniejszenia załogi wojskowej oceanu pokojllego, ma wkrótce wyruszyć dnia 10'!}/., 4. '/,'/. listy zosU\wue krotlyt. lieusskie
z 6,267 osób na 5,571, gdy równocześnie we w dl'ogę parowiec .Niillij liowogrOd" z 138.50, akeye bft.ukn rnskiego 111ft. baullIu :s&gr&ui~,t;. i Pelko • W......wy. Majerowic•• Rygi, H. Walnego 193.00, peterilbQr~kiego blLukn ,lytlkouto\'dgo ter z Chemnitz, Cyraulki z. Sieradza.
Lwowie .wiekszyła si9 .ałoga o 2,267 ludzi. 1,200 wolnych robotników kolejowych.
Grand Ho,el. A. Berg z Petersburga, B. Berner
614 ,
baukn lUi~ l bylJ&rotl ... wegf) filO OJ, Wl\ruR.\Y·
Petersburg, 23 marca. (Ag p.). Przy- skiego uanku dy.,kon .. wego -.-.
Z miast prowincyonalnych pierwsze miejsce
z Rygi, B. Heli z Libawy, L. B.ch z N_ustadtu,
zajmuje Przemyśl. (35,250 mieszkańców, w był tu Iluu'szalek szlachty gubel'ni gl'OBarlln, 2J·go marca Bl\ukuoty rll!lkie larl\': O. Franke • Chemnitz, L. Cohn z Częstocbowy,
tern 7.192 WOjsk.); dragie Kołomyja (29,838 uziel"! ki"j.
241.05, ua tlOdt&Wę 241.00, "'ek~le 11& \V",T;~'W', Pe... ehowiez E Warszawy.
Hotel Victoria. Skrodzki i Tbon E Wąrsz.wy,
Petersburg, 23 marca. (Ag_ p.). Do ga- 240 65, u~ Petersburg kro 240.00, u& r.ter.b.r~ Sendler
mieszkańców, w tej Iiczbio tylko 881 wojsk,,)
z Myślenie.
dalej Tarnów, maj~cy (27,575 mieszkańców), zety .Moskowskija wiedomosti" telegrafu- dl. 239.50, 11& Londyu kró" W.Só'/,. ua LOlld,n ,II.
Holel lIanteaffel. Krotowski z Puczuiewa., Ber~0.2~,
na Wiedeń 176.30. kupouy cellle J'U.60;
czwarte Tarnopol (26,097 mieszkańców). Miast, ją, że projekt prawa, zakazującego sprze · ó'/,. listy zastawIle 74..7v, 4.~" Iist.1 Iik"i.lllcYJułI 1Dan z B~dzin•.
posiadaj'lcych 15 do 20 tysięcy mieszkańców, daży nadziałów włościal"!skich, uie rozciąga 72.50, pooy.zka rtJ.k~ 4'/•• IS~', r. 99.10, ł·'/,_ .
ItsS7 r. 71.75, 6'/p rentA złotA IOG.9J, ;;'}, r.• 1.• 11S5\
znajduje siO w Galicyi piet: J.rosł.... Droho· się do gubernij Królestwa Polskiego.
WYKAZ DEPESZ
Petersburg, 23 marca. (Ag. p.). Jutro r. 107 40 . l'Ożycz~& ",•• hotluia II eUI. 76.70, III e,,"
bycz, Brody, Stryj, Sambor,;, miast .. ludno.
syi 71.'2.0, 5',. listy zastawIle rt1'4k ip! 111.30, 5' .. 110 tlieam'ęczol1ych prze:: trWiszą stacy~ telegracilł 10 do 15 tysl0cy dziesieć: Podgórze (przy będzie ogloszony ukaz Najwyższy o termi- iyezkl\ ))161010WI\ r; 186\ rokit 178.00, td,kai: z J8-)rj
Krokowie), Nowy 8,cz, Rzeszów, Horo~enka, nowym wykupie 5'/0 obligacyj drogi żela r. 166.00, akCIe tlrogi żel. warszł\\\I'dko·wiR. I"it1kldj ficzną :: lJOwod!6 nieod1Ulleziellia adresatów.
Guderman H. Hamburski z Zamotcia.-Emil Bendor!
Brze2any, Buczacz, Śniatyn, Gródek, Boryslaw. znej szujsko - iWllnowskiej na sumę 3,323,400 246.25, akey. kredytowo all.tr'Ąckie 176.tO. akcy.
M.rie PeckerJ z Kaza.ni•. - Cegieinian& uL 21 EtelZłoczÓw.
Inne miasta w Galicyi majll mniej, talarów pruskich ceny nominalnej. Kou- W&ls"~\V8kjego b&ukll bl\lHlloW'ego - . - , IlydkollLU. k& Bucher z Wyłkomierza._ Ruteoberg z Wan.."ego - .- , dy skouto uiemi8\:klego bft.uku l)1\it~twłl
.nit 10,000 mieszkańców. Z wymienionych w)- wersya będzie dokonali a po cenie B marki S'lto J1rywlltue 2'/,,'10.
wy.
~ej . miast, W,I'kazujq. uzi~I{\ zalodze wojskoll'ej , zą 1 talar l'fuski.
lHdyn, 23 malca. POŻyć1.kft. rn"k", 7. IAA9 rnk n
niezwyl<ly wzrosL miasta: Przemyśl i Jaroslaw;
Berlin, 23 marca. (Ag. póllI.). Krąży II em. 100, "l.'/,o/D J{uU!wle R.ugielHkie 96 11/1$' ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW
takte Stryj podniósł siO bardzo szybko po po- pogloska, że cesarz zamierza odwiellzić ks. Zimno.
Warszawa, 23~go marca., 'fR.rg 111\ ,,1R..'1t \V itkt)\T·
torze. Przeciwnie, Drohobycz i Brody ol{Qzuj~ Bismarkn w dniu jego urodzin (1 kwietnia)
GODZL"IY i MUWTY
M Łod';
ubytek ludności.
we Friellrichsmbe. Pogłosce tej silnie za- skiego. Puenic& SII1. onI. - , l'Htr!\. i ,lohrĄ - przyobodzą:
, bi.l~ - - - , wyboro",& 630 -675 . żyto
81 4 011°1 151 41 351 8/:;0110130
..** Surowy sąd . W mieścio Bowdley w przecz ają·
wyborowe 4-70-480, tirelluie - - - , wł\lUh,", s hxlzi
Lebiedian , 33 marca. (Ag. póln.) . Bu- - - ,joczmiel1 'l i 4'0 r1.l}tl. - - - . owieJ -225
Auglii , na posiedzeniu s~du tamecznego, s~dzo
odchodzą '
no spr.w~ czternastoletniej dziewczyny, oskar- dowa elewatoru tutejszego i daukowskiego 285, gryka - - - , rzełJik letni -, '&imowy tonej o kradziet czterech zeszytów jednego z ukończona . Wczoraj rozpoczęto przyjmo- -, rzepak :aps zim, - - -. ~roch 1101111 - I·rzychodsl)
- , cukrowy - - (łI.~ul", - sa kor~8':,
miesi~czników
n ngielskicb. Doi.wozyna nigdy wanie l.boża., z wyjątkiem trauzytowego.
kasza j&glaul\ - - - . olej tZepl\kowy - - -,
) 10 8 t6 2 15
do Kohwek
dotychczas nic była karan, i znpewniała, it
Rzym , 23 marca.. (Ag. p6!.). Dyploma- LnjRUY - - 2On. l'IHI.
Si 41;
4 32 +5
82ł 10 ""
" Skierniewic .
Dowieziono pszenicy 800, tyLa. 500, jęl!'Imiellik
wzmiankownne zeszyty potyczyla dla przeczy- tyczne stosunki pomiędzy Włochami i kró11 Oj
Gł5 10 20
.. W....n ...y
tania. Pomimo tego, s~u skazał j'l na dziesi@ć łem abisYllskim Menelikiem zenvaue, z po- -, 0,,9& 200, grot:bu ,.oluegu - korc,.
I 35
8.t0
" AlelwLndro\'f&
Waruawa, 23·go marca. Oko",ila. Hurt. .klad.
dni cietkich robót i os.dzeoje n.. trzy lata w wodu niedojścia do skutku ugody, IV osta9 5~ 340 1025
za wiadro lOC·: 11.07-11.00; za 78': 8.6:1' -8.65.
" Piotrkowa
12 41
doma poprawczym Surowy ten wyrok wywo- tecznpj redakcyi, zawartej w 1889 roku Szynki .. wiadro 100': 11.22-11.2\; za 78': 8.75 2 2,) 9I Gnnicy
.. 50
lał oburzenie powszechne i był przyczyn" su- IIbisyl"! ko-włoskiej umowy.
Włoski poseł, 8.77.
937
"
SO!lDOWca.
ł:;o
rowej nagany udzielonoj s~dziemu ze stro ny br. Antonelli, wyjechał z Abisynii.
Berlin, 23 JllIU'ca. Pdzelli'~fL 190 - 213 IUL k\T. maj
11 Tomuzow3..
Rzym, 23 marca (Ag. p.). Podczas wczo- 213.25, lIa cze"v. lip. 211.75 7.yto 110 - 11S3,
władzy wytszej.
Ostatecznie s'ld cofn~1 wyrok,
1 10
2 01
"Bziua.
,. ~8
przywolał przed kratki B,dowe lIziewczyno po- rajszych rozpra IV izby uaci sprostowanym na marzec -.- , n& czenfiec lil,iec 118.25.
69 58
Londyn, 21 marca. Cukier Ja.\,& !.ó'/.. spokojuie.
" IWlngr. }hrau.
wtórnie i po rozp"trzeniu sprawy uwolnił j~ budżetem lIa rok 1890/91, markiz di RudiłfD,browy n,t.. .
8 2~
102
zupełnie.
ni broni! projektowanych oszczęduo§ci IV CnIder burakowy 13'/•• pokojuie.
łłavre, 23·go marcn.. Ka.wa. goo,l &,era.ge 1\11 tO!
:
10 08
* Dorożkarze berlińscy zapragu~1i ~wie wydatkach ua kolonię afrykańską, które ua. marzec 109.25, UIl waj 107.25, Iln wrnsleó 101.50. n Petersbnrga
Mo.k",y
11
23
tować jeden dzień w tygodniu.
Na zebraniu w przyszłym budżecie ozu liczone są ua 6- Stale.
5!32 7 52
4 37
.. Wiednia
ogólnem , odbytem w tych dniach w Berlinie, 7 milionów. Minister wYl'aził uadzieję, że
liverpool, 20-go mtl.rc!\. 1l:Uyehl&. SllraWoz (l&uił:
" Krakowa
5 27
7 25
postanowiono wybrać dzień wypoczynku, z za- suma ta wystarczy do obrony trójkąta koócowe. Obrót 10,000 bel, z tego 11& speknls.c1ę i
1
10 61
S
r \Vroc.ław
.trzeteniem, it niema to być niedzieln, dostar- MassalVa-Keren-Asmal'a i dodał, że równo- wywóz 1000 bel lIitltlliug fIoIU6rykł\usk&: D" umarzec
4$3/" na.bywQy. 11& k,... iecień Inaj 4 /", n •
6 51
" Berlina
czaj'lCD dorotbrzom najwiecej zarobku. ale waga IV budżecie pl'zywróconą będzie w r. kwieeień
Ol
bywcy. na maj czerwiec .ł,.u/1 , nabywcy. na czerwieu
1
1892. Wśl'ód oklasków izby Rudwi za· Upiec 5 nabywcy, na Iipieu sierpiell 6'f" nabyw.
którykolwiek inny dzień w tygodniu.
*** " Gwiazda niebieska". Jeden z naj- koliczył mowę ż~daniem od izby ucIJwale- cy, na sierpień wnesiefl 5 1/ 11 nabywcy, Da wrze· UWA;GA.. Cyfry o&~aezone. grnbszym drukiem
cenniejszych dyamentów pojowił siO obecnie w nia wotum zaufania. Po liCU waleniu po- sieil paidziernik b'/" nabywcy, Jll\ paźdz. listop.d ~aiaJ'ł . cz.. od godEmy 6-eJ wieczorem do g<>0 . ' -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
d=IllD='c..::6-..:_"'u..:r..:':=n.:c
Amsterdamie i zajmie zapewne miejsce pomiO- rządku dziennego Ferrarisa i sprostowllne- 5'1.. n.bywcy.
N ~w-Y,~rk, 21·go marc.. R"",ellla 9, " Xow. Orlek.rz powiatodzy klejuotami historyc7.nemi. Nazwa brylan- go budżetu, izba odroczyła się do <luia 14
U lan
le IGZ O wy, udziela pole'UJe 8 l,,·
tu, nadon. mu zaraz po wydobyciu go z ko- kwietnia.
New-York , 21-go marca. K~w& (Fair- Rio) 20.00. udy w ehorobach wewu~trznyeh, weneryczoych i
Rzym, 23 marca. (Ag. p.). Po I'ozpra- KaWA. FAir·Rio ~'ft 7 10W' or,lilll\ry IU\ marzec 17.67, skOrnych. Pasaż·Yeyera:'i: U, naprzeciwko poc.zty.
palni, brzmi: "Blue Star", "Gwiazda niebiesk.· . Osz!ifownnie udało si~ znakomicie wach nad wojną afl'ykaiJską, izba udzielita "" m,,) 17 .17
234-0
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NAJNOWSZA".

KAMIENNA oI"V 6, dom własny
ma honor zawiadomić, ze na nadchodzące ŚWIĘTA WIELKANOCNE wypiekać będzie wszelkiego rodzaju cia ta, jako to:

ba bki, placki z kruszonkami ja.ko
oraz strucle
Z czem
,

556-3

się

polecam

łaskawym względom

Szanownych

też

ozdobne i

przekładane,

ukraińskie.

Pań.

Właściciel

torty

Piekarni

.........................................
L.

PAJfT~OWSN.~ .

ŁóDZKI.

:\i 66

Thalia.
W Środę, d. 25 marca 1891 r.
Jedyny występ
pani HElENY MODRZEJEWSKIEJ

Rs. 2,000-3,500

MA~BETH

do uJok."ania na pierwszy numer hydomo

SKŁAD

'l'ragedya w 5
przeklad J. 1''''7Ilnwoll;,...n
Rolę "Lady
p. HELENA
OSOBY.
Dunkan, kr61 Szko.yi p. Romao
lIIalholm I;
. p. Janowaki
Dooalbeiol'ego .yoo,.," p. Staszewski
Maebethl
.
p. DobruA8ki
Baoko wod,owle
p S~8Zkowski
MakdUj
.
p. Jaru"wslri
Lenox
panowIe
p. Szymbor8ki
Ro'se
8zkotey
p. Zdzies.yńaki
Flean., syn Banka
p·ua Gerard
Siward, brabia Nortbumbedand i dowOdea wojsk aniielakieh p. Z.bonki
Młody Siw"n, Jego syn p. A. Olszew.ki

HURTOWY I DETALICZNY

SEanowoym Oby"atelom i lUleJzkańeom
miast ..

Łodzi że

od dnia 1 marca r. b.

I• •.••. v;mn;. w;'elkie roboty

MlL1RSIilE i SZTUK!
TORSIilE __

IIIIF"

również wytapetow&!lie pok~i Z&
nmiarkowaą cenę. NaJakuratDlej8ze

"ykonanie.

wchodzące.

wszelkie trunki w zakres Dy tyIami

Wiadomodć w

N.GmezJ:!kir:~

Niniejszem m:1lll zuzezrt

F. JANKOWSKIEGO
5. Nowy-Rynek -.
polecić

Łodzi.

580- 3-1

wyrobów warszawskiej dystylarni parowej

Ma honor

"m.

W.

WINA od tnIe własnego sprowadzenia węgierskie, bordoskie,
szampańskie , reńskie , hiszpańskie, koniaki zngraniczue J. F.

S·tt:~~lf..C~~~h~z-

Martella i porter angielski.

Lekarz szkocki
Żołnierz

Odźwierny

wypłacę

Lady M..betb
Dama w nsługach La·
dy Macbeth

Kothe'a Wody do zębów

NAUCZYCIEL

gry fortepianoweJ'
.
.

Pierwsza czarownica

Druga

Miód kuracyjny

Tnecia

l-uy zbOjca
2-gi

n

Zjawisko
Lordowie, panowie, żołnierze.
z;;r BILE'rY sprzedawane Sil
dzisiaj w kasie teatru "Thalia".

Mokiejewskiego
teuże skład

WIN A stare

po l<1-letniej prutyce w Białym8tolm
dlił 8ię w Łodzi. Leczy

roby wewo,u,ne i
Piotrkowska li 56

W

f1l1k~n po kop. 75, kiedykolwiek dostaDle znowu bólu zębów, łub wydakUl's wyz z~ IV Ul~ty- wać będzie z ust nieprzyjemną woń
sr,mlw.llcim pod kierunkiem
,
Im·n~••",·.
.u~zlela l~kcyi i
ucz Ol I nczennlce.
•
ul. Konst.aul.ynolVska W ŁODZI u D. Lisiecki'e j.
u wla§cicielki domn. nlica Piotrkowska 254.
390-12
478-0 I

Job George Kothe Berhn.

z pasieki W-go WI. Otto w Warszawie, analiz?wany ~rzez
W-go (lok tora L. Nenckiego, wylączna sprzedaz lIa miasto
Łódź I okolicę w skłatlzi& hurtowym wódki I handlu win

Ł.

Lodzi,

WiilifJ:JI;:lin*l)lijll:11

poleca

węgiersld e, nluślacze

PRAWDZIWY UKIER BENEDYKTYŃSKI

i wytrawne

Z KLASZTORU ' FECAMP WE FRANCYI
Wyborny, wzmacnillJąCl', trawiący, wzbudzs,jIlCY apelyt
. NA.1LEPR'ZY 'ZE WRZYSTKICH LIKIERÓW •

z roku 1834, 1827, ]818 i

ta, dawniej Miuocra.

od 8 do 10 rano i od 3

temu, kto przy używaniu

et~r:~~:!:~Dt!!:!jZ:

doJu

BIURO TECHNICZNE
Inżynierów

Skła d

W ędlin
KIEŁBAS

Joachima Friszman
i L lubotynowicza
Łódź

Dzika 112 1109a.
przyjmuje nastę pujące roboty:
1. Obmurowanie kot/ów, vrokotłów i formalno§ci, uieprzy iustalacyi nowych

2. Projekty, plany i kosztorysy domów pl'ywatnych, fabryk,
ws~elkjch maszyn, tl'ansmisyj it.p.

Wars~awskich

fS;§~ł

Władysława

o

Schmidt,

w Ł D Z l, przy ulicy Piotrkowskiej Nr. 76 (nowy).
Poleca przy nadchodzących ll więtach Wielkanocnych swój
skł"d zaollfitrzony w wszelkiego rodzaju wyroby masarskie,
mianowicie: szynki sUI'owe, gotowane, szynk i z dzików, kieł
basy surowe, wędzone, i gotowane, salcesony, glowizny, gahll'etki, kiszki pasztetowe i podgardlane i t. U.
Szynki z mojego zakładu, będą zaopatrzone znakami i gdyby która okl\zała się nie(lob~ą, odmieniam nawet IV Święta .
. . . . Ceny możliwie nizkie. ....
Polecam się łaskawym względom SZllnown~J Publiczności
485-6-1
Schmidł.

W.

IlliI.I1••••••••••••iiillliiiiiiiiij••llii

S-ka,

ścieków

5. Analizy far b, recepty i
wskazówki dla fal'biarni, drukarni, blichami i apretury.
6. Analizy medyczne i produktów spożywczych wykonywa
med. E . Sack, 584-8-1

Mam zaszczyt

Skład

kachetyńskich

do

wiadomQści Sz. PubHeznoki i SsaD.
kli entów moich, że do krawieckiego
megu zakła.du , istniejącego w Łodzi
przy uJ. Piotrkowskiej N. 259 dom
'renenbaUUla, pod firmą

Herman Nadel,
nadehotlzą.cy
waezny wyb(łr

na.

sezon letni
oajnow8zych i

modniejszych materyał6w
nyeh i Ikr_jowyeh. W

'i
:I!

99

win

143

176
234
342

i innych artykułów, IJI'ZY nlir.y Dzielnej Nr. 11 w domu
Ger ona, napl'zeciw Ilol11u Koncertowego i takowy prowadzić
będę pod moj!} firmą:

ł08

4021
429
502

kllchetyó8kich, rUBkj('h uamp"ńaklcb,
Wino od kop. 30 do n . 2 za butelkę. Kawior
"wieży 110 rs. 2 za funt, pra."w .. ny po fa . 1 kop. 60. sery szwaJc ..r sk le j kaukas kie, ryb~ """maJ, sardynki ró"uych firm,
p CrI!kle mlgd"łow e orzecby, plwt .. cye, orzec by k .... k ...•
kl e I wyroby tIlb .. c"ue "'UI,uyc b rabryk tyrłbklcb.

nadal zaszczyeat 8wemi
zOlitajl} z szacunkiem

.:~:~!.~~~~;i~;.~

otrsymał .wieży transport kacbe·
tyli.kIch l uampaD8kłeh
win od ao kop. do li rublł za
bntelko Ą takj:.
świeiy ii
P"'"OWt.ny,
ller _wlor
" .. waJearalll

inoe delikate.y.
__ Kupuj,eym ... i~eej, niż 60 butelek,

UJtępuje

625

638

767
336
890
980

1068

1070
1114
1153
1277
15;4
1665
1670
1720
1753
1879
1930
1962
1992
1992
2140
2388
2419
2423

8
L~:!-~~!:"~~~r,~~~~~~~~, 8
~
.oooooo~

8K"," D

!i85

596
607
G'la

Z uszanowaniem

Sz. panowie 'klienci

Herman

558
570

~klad wio ..kaukazkieh
orał innych artykułów.

445 -1 0

DO WY AJĘCIA

sosnowego lasu. Budynki murowane. Każde mieszka?(e.sklada
się z 2 dużych widnych pokojów, kucbni, werandy I plwuicy .
Połączenie telefoniczne z Łodzią i Pabianicami.
Nabl·ał. warzywa., świez'e pieczywo', ryby każde.go czasu,
po umiarkowanej cenie. Kąpiele zimne w specyalllle nrządzo.nych łazlenkacb . WiadomoM. na miejscu w kantorze cukrown,.

.iO znaczny rabat.
522- 3-·1 '1.~~~~~k~€Jn€lH

~~~ILl~OMl~~5C23:->1-42-El3-"

"

131, Edmund Langner NOW'G-Sena.toraka.,.,Karol.

~SisZ,

Kra-

GAleks. Boquet, Hotel Rzym.kl, J. LIJewski I S-k., Kra-

WYKAZ numerów pożyczki premiowej ruskiej z 1866 rok u
(lI-ej cmisyi), wylosowanych z wygraną, oraz amortyzowanych, w ciaglueniu z dnia 4 (16) marca 1891 roku.

91
98

M. D. Okojew.

Przedmieście

Szulc, r6g Przejazd i Długiej, Schultz et Zawadzki. Senatorska 24, ~ła~yolaw
llflller, A. Ruesler i S-k., Elektoralna 1, L. Gont, R~a!ska 6, P. VOigt. I S-~a,
Bielań,ka 5 E. Spradowski, Pod wal 3, K. ArkUJzew8kl. Miodowa, J. Purwm, }[IO dowa 18, Ai.ks. Polla~k, Nowy-Świ~t l, Stanisław ~ędrze.ki! Tręb~cka l?, A
Hintz, Pla. Zamkowy I A. Wuorowski, uhea Twarda 8 I Długa 27.
2099-.7

zawiadomić Szanowną Publiczność
że otworzyłem

zakaukaskich,

w WARSZAWIE: Dosta~ można we ....y.tki.h pie".. zorz,
doyeh Handlach Win, Towar6w Kolonialnych i Delikates6w
u pan6w A. Stę)'kowskiego, Wierzbowa 9, Simon i Stecki, Krakow8Ide-ł'rzedJrii~cie, W. Koteeki, LeJzno 14, Kulakow8ki i

kowskie·Przedmieście 6, 'A Skorupski, Krakowskie-Przedmiejcie 19, Sowiński et

M. D. OKOJEW
podać

podpia

• :::!.~c\0~~-::~I;:aW~~;~~~V:m-Dieale"""""

Marszałkowska

kowskie -

4,takowej
Analizy wody i OCzyszcza- II~s:~~~~~~~~:;~:c:~~~~@i~~~~~~~~~
własnym systemem

Niniej ..ym m_m zaszuyt

uDliesz.-

1i.
_ _..:;;::5ij=~_#~"" dyklyó.kl
Prawdziwy Likier B.8 D.li
IDaJdaje olę IJlko

i DELIKATESOW

3. Urządzanie armatury kot/ów,
stosownie do najnow zych przepis6w.
11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - fabryk , oraz

nosz~

Dyrektora głównego.

Chemiczne Laboratoryum

kotłó

każdej batelłi

CLonej. i

Uł~

2488
25U
264ł.

2723
2724
2875
3304

-

F I l!
.~

:P.

3~1

~I

47

45

óOO
600

500
500
500
óOO
óOO
600
óOO
óOO
500
óOO
óOO

3315 13
335l
21
3~2
49
339ł
10

1 ~5 1

3591 4
3634 7
3719 46
3819 7
38SO 2"2
3634 5
38M 30
3877 4
3S85 28
4Q29
8
4031
l

óOO
óOO
óOO
500
óOO
óOO
óOO
óOO
óOO
óOO
500
óOO

3556

ił

31
41
35
18
50
31
8
12 25000
17
500
45
1000
47
fi()()
4388 ił
600
48
3
500 4«,3
500
31
2
500 MM
óOO
25
3
500 4495
óOO
21
500 01.579 14
500
33 75000 4728 20
óOO
35 10000 4780 30
óOO
12
500 48ł9 11
1000
17
5
óOO 48M
óOO
29
óOO 5002 24
óOO
12
óOO 5178 38
5'.0
1
500 5251 14
500
25
500 63t4 10
500
36
1
óJO 5331
500
28
óOO 5339 33
500
10
500 M68 10 8000
27
500 5\66 26
óOO
~9
500 5505 27
óOO
11
óOO 5581 33 40000
49
5
óOO 6622
1000
19
500 5M3 23
600
23
500 6650 10
1000
18
5
500 5712
5!l0
26
óOO 5716 48
óOO
49
500 5787 37
5000
35 5000 5931 ~
500
13
1000 6011 32
óOO
11

24

$7
44
5

3
11

óOO
500
500

6Oł9

lO

6120 14
6177 4ł
500 628l 33
36
500
500 / 6351
6375 2l
500

8łU

27
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"

'j;,
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:B Wygrana

~

:P.

:P.

:P.

.~

Wygrana

600
500
500
500

óOO
óOO
óOO

~

M301 4t
662"2
6664

Ił

6593 23
6796 25
6980 3
7117 li
27
i~~ 2
7503 1
7d94 8
7707 7
7715 34
7757 32
7779 22
7966 42
8021 32
8073 46
8138 39
8205 44
8285 2;J
8ł44 13
8483 34
B5!;7 34
8583 41
8742 33
8766 5
8766 49
2

~

43

896-2 48

9185
9-la7
9410
9503
9508
9520
9575
9657
9669
9777

978ł

5
20
12
12
15
12

47

32
17
39
7

=

toiii

10158
10-248
10417
10480
10512

8
39
~3

23
24
10/
28
12

".. .

'""'"

500 1 10513 46
500 10;76 27
óOO 10635 Ił

::~~

1000

11074
óOO 11113
600 11114
óOO 11237
óOO 11252
óOO ll359
600 11484
600 11495
1000 11072
óOO

000

óOO

5000

500
óOO
óOO
óOO

1000
500
10000
500
500

5000

óOO
500
fiOO

600
500
500
500

1000
500
500
5()()

600

500
500
500

1000

500
óOO

8000
500

500

5000

221

13
27
39
48
38
51
21
48

17
4
1L668 2&
11769 44
11792 18
11794 I
11819 2\
11869 32
11917 29
12068 . 8
12081 19
12136 ~

123-lł

12374
12391
12·130
12448
12482
12518
12610
12640
12676
126S0

Wygrana
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500
500
600
óOO
óOO

5000
1000

600

10000

óOO
500

500

1000

óOO
500
600
500
óOO

1000

11

500
500
500
500
500

11

1000

49
5
3

2ł

13

500

500

500
500
500
500
500

'1:1
14
4

500

1'1:101 44

8000

12749
12B04
13<48
13091
13158
13281
13619
13620
13725
13801
1395l

33
39

40

31

14

28
48

48

óOO

500

500
500
óOO
óOO
500

500
15
500
7
óOO
42
600
2l 200000

14063/47
14167
30
14235 29

500
500
500

