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OSłlBOW,E TARIfY KOLEJOWE. 
byeia. W II mczecbgotowi są nawet na- n i ach,...oddaw ne były do ocenYObOWifłZ-r ły -tejr-pnniii~ł1I. b -rot; . zlll,,
razić się n pewne straty, ale ob)litk.a tll- kowo w dwóch ollakowaniach. Dopi rtl przy wyksztalceojem w zakreśle Ii.rsa 4kól 
ryf o ' o~owycJI milI być przeprowadzoną. rewizyi opakowanie wierzchnie Il\IL być dwuklasowycn .Wuerytun ośW'iaty. 

Oddawna już poduoszono w Rosyl pr.~ .Có;;; bQ taje ita pr7,es1.!>o(lzie o blliżeniu zdejm"wane i jako niekwalitikuj4ee ię do X N8'pi'ze'kOr' staralliollt ~"Iru miast 
w~ taryf o.sobo .... ych na kolejach ulaznycll taryf osobowych w Ro yi, zwłaszcza, je- oVlaty celnej od ogólnej wagi odliczane. gubetnl !laratow8liilj. _rqd ilrogl teluę.ej 
I·a~t'",. Przed laty tiziesięciJl zajmowlll żeli to leży wiuteresie · ta.k dobr~e kolei DROGI WODNI:. I gtillSKO "'c!l."y~,.l1tłliej wni6sl do n:~. 
!~ tern szczegółowo profesor staty yki, żelaznych, jak ~Jlubliczuo 'ci? Prt.ed 1'0- Z t . ' I' . k b" prZeds"wlUłet.. ttOl1lm dowodzi OOll:po-

Jantow i dowodzit konieCJInollci obniżeuia. kiem gło8Zono,t'J Ilrojek,~ obniżenia taryf. X o waretem ~eg ugl} w t o U I~- tyteclnośći I 1181ł t. m y s li: y ń s k I ej 
kosztów przejazdu, ze względn na ogromne na kolei miko!l\ie'f.!.kiej jest ~nnkcsooQwa- cym rozpoczuie dZlalalnosó no~~ t o wa. eru wy~Je; •. j.kf~ .tratf !iolll ta 
ob zary, jakie 'każdy II podr żnych ma do ny przęz l'Złd , a lędoak do~rl uie slyszy- r z y 8 t If o JlI r o IV C O. we, kt?1 et nsta~~~ nal'a~~rua8 !!&ratowsk~ i gti:\. 
pr7.eh&'cia w .Ro y!. J?zi iaj spraw ta od- my wcale o zastoso~'anlu tego śrQtlka. wi s,ał~ kursy 113 Oee I K~&źmle od ,Ił· sko _ car ' IJ 

żyła z okuYI obRli~Dla. taryC 080bo.wych • Wprawdzie spraw'tt uregulowania tal'yf szego !\.o~ogrodn uo Chalu)a; X • a IJrillMIPlI8Itija wiicło-
w Węg:r~~ch .' obniżam&. tleh .~aryf we kolejowyclt wogóle j8Śt dot~1l w Rosyi X MIDls~~ryum ma!'ynarkl ur2~dza 1I~ mÓlti". doiriaauA sit, \i;-kełl,. po ł ł
Fraucp.1 N&eIJlcze.ob. p~nRlki ~eter~- rzeczą ~wieżej d<\ty. a. wiele kwestyj bar- m~uKa~plJ6k!e'!l1l0"e lat.arnle 01.01- ezeulI~ Czetoib~wa s O'fI'Hnlt!, 
bl1r~e.zylll'o tem SIę zaJmuJ" a .MwoJe,dzo pilnych, z punktu wi(fzell~yo.tere$6w sfre, pI~ew&.zrue okoł6 pOlt6w perskich. sieei, dr6g eh1lnyeh zno'MIle.t 
wl·elOJ •. przytacza, te wysoko§Ć ~Iryf oso- f gospode.rstwa uarod6lVego, uTh .ostało da- DROGI żELA2.'ffi. Da penfdko dzftDDym. Zar~d iediiej z 
~owseh Jest pt:zeszkod, w spra."le ro,z!,o- t4,d roz.trżYilllęl.yclr. Yi~jmy wS.lakże X MinisteryulB koml\nikacyj w do,el. dr6r sąsiednich u.tnieraa tal'ać się o dl. 
Jn ruc}lll kolejowego, który d.o~ Je t WIdzieję, Iże unormówallie taryf osoliolVych uieniu przelli$ów o przewozie kolejami i y. awoleuie' jIIll billo;wy clrogi w48"P_owej 
0ll!aDl~zoDy 11' sto \lOku do ogólaeJ ludoej- I nw~gl~dnienle w oich potrzeb i Wal'un- w,'ego i~weQtarza, jako Ul: bJ'dła,liwi(j ed ~nillowa 40 NiNY!!a. Dlugoft lej 
ŚIlI panstwa: ków współczesnych nie będzie Il()miul~tem. i ptactwa, poleciło zarządom dróg ~e1a- drogi wynosiłab1 .12 wiofat,y. Tenie,q· 

.Łatwośt'- pI'zenoszenia si~ z miejsca na Naszem zdaniem - kończy "Nowoje wre- zllycb, aieby szybko:i~ ekspedycyi takich rąd podowsł kwettY'lllluej Irnu od o-
miejsce z Gałemi rodlinemi, dosLępn4 jest mla" - jest to jedna ze spraw nader l,iI· poci.gów wynosiła 240 wiol'St na dobę na topu do S%ostka I PIrogówki. 
~ylko dl' os6~ bogatych; wszysey mniej nych.e wszystkich drogacb, Ollr6cJ tycb, po kt6- JUNl)EL. 
zamoźni wlltl'Symuj, się w więkm>!lel wy- rych kursuje jedna tylko pat'a p()Ci.ig6w Wiedomoati" 
padków od dłluzych przejazdów, bo s, Z DZIHDZ1vy PBZl'IYS~U l' HAIlDLU. tow;lrowo-pasażer kich. zybkotfć 240 wlont g "r a~~D:~1 c:!l'~~\f.:: 
zbyt koutQWII8. Cóż ua &eIS zyskują ko- Ul li 11 n liczyć 1I.!.Idy nie od ch wili n&łożenia stelS· Dl 

leje? Prsee.iet óbo.i~kowo musz. wysy~ pla na fracht, jak to było PI,zewidUlIIlem 
łać poc~i· eodziellnie, .. więc: nie jest AKCYZA. w pierwotnych plozepisach, lecz od clllyili 
rzuą obejęta" t:z1 "'to iea' podr6tnIc11 X Do mini tery um skarbu wniesiono 110- wY\lrllwieuia poprzedzającego jlocitgq. 
11' pocitgł.. -czy, przeeiwule, liczba ich danie ru!klego towarzystwa technictnego X qlówne towarzystwo ruskich ~ drQi:. 
orralliłrllłla. \V "aruDkach obllCoy&ll dro- o zniżenie akcyzy od cięikich ole- żelazUJ'eh zniża taryf~ dla robotul
gł-'1e1all-' ••• ą się- •• łaWlllaiat ~1lfI jów soluowyoh do 10 kOI', dd pnda i kó w rrzejeidjaj~cych artelami (ujlDlllej 
rochem podrlilblydJ; .DI _, gd,ie ch pozostawienie 11' dotycbczasowej wysoko- 600 "l do ',. kop. od wiorsty. 
ten jest oli!",io.y, napl .. ytład na dl'o ze ~cl (40 kop. od puda) akcyzy od nat.y. X drodze ielazn~j finlandzkiej 
wlkol"liewaktllj,... . ' ~ ~"'r4w, wyllili .. , .. ~e I'oeiągi dl.&-
prostu wysokim podatkiem dla podrótnych Jącyc~ z .p~wod~ uzywa~la uafty przez lu: t n i k ó w z obniżoną płacą za jazdę IV we.-
którzy przepłaeajlł z konieczności W8zyst- dn.ośc ~leJsklł I robotmczą· pla ludn?ścI gonacb klasy czwartej. Rzeczone pociągi OSZCZĘDNOSć. 
ko, co pod formą wysokiej dywidendy tej oleje solarowe, wybu~h.aJące dO(llero I wysyłane będą. tylko podcza~ lata. X W państwie ruskiem znajduje siO 8łl 
przechodzi do kieszeni akcyonaryuszów. przy 80°. R.,. są odpowledmeJsze od. nafty, X Zarząd Ilrogi ielaznej da z au sk 0- k as o s z ozę d n oś ci. Iicz4cych 795,781 
Zyski ostatnich s, stratt ludnośei. wybn?haJąceJ przy 32°.R.; gdyby WIęC by- k o Z łll W s k ej postanowił wydać tymcza- uczestników, których wkłady na poez,tkll 

.Przykład Węgier świadczy wymownie, ły tansze, "fi porównaruu z naftą, moglyby sow~ Ilywidendę za rok 1890 w stosllnku roku bieżącego wynosiły sumę 142.426,292 
że obniżka taryf osobowych jest najlep- znaleźć sze rokie zastosowanie. 60 rubli od akcyj. ' ruble. 
szym sposobem zwiększenia ruchu podróż- CŁA. X .Peterb. wiedomosti" donoszą, że w PlENL\DZE I KREDYT. 
nych na )tOlejach żelaznych. W zastoso· X Departament celny wydał rozporzą- jesieui 1'. b. główne towarzystwo ru kich X Mennica petersburska zamierza przy-
waniu do Rosyi, następstwo tego środka dzenie, a.żeby dla uchyleuia jakichkolwiek dróg żelaznyclI zamierza otwol'zyć nową gotować w ciągu rokn 1891 monety sre
winno być jeszeze donio.ślejsze, ze względu nadużyć. wszelkie towary puybywające z szkołę telegl·aCiczn .. dla przygotowy- brnej za 500,000 rubli, zdawkowej srebrnej 
na przestrzenie, jakle każdy ma do prze- zagranicy'" Ilodwójnych opakowa- wallia telegrafistów kolejowych. Do szko- za 2,000,000 rubli, w tem 5·kopie;kowej 

73) - - owacyr.-Powtórnemi ok askariil przYjęto , antrou, wyuczony przez accar 'a, skarby kalifów. dla zadowolenia żądz i pra-
:E: =- 1 l Z o l ... ponowne przypomnienie bilansu przeszło- wstał i rzekł patetyczuym tonem: gnieil Paryża. Wszystkie marzenia, o któ-

PIENIĄDZ. 
TłOmauyla II. L 

• (Dal4zy ciąg - palT;: 1{r. 67). 

Był to sposób 8kontrolowania, zgodnie z 
lfymllganiami U8tllwy, przed czasem bilansu, 
który miał być na posiedzeniu roztrząsa
ny. Przypomniał on więc bilans ostatni, 
przedstawiony na zwyczajnem kwietniowem 
posiedzeniu, ów świetny bilans, który wy
kazywał zysk jedenastn i pół milionów, i 
który pozwolił po oddaniu 5% akcyona
rynszom, 10% administratorom i 10% na 
fundusz rezerwowy, rozdzielić jeszcze dy, 
widendę na 33%. Następnie za pomocą ca
lej masy cyfr wykazywał, że zyski z bie
żących obrotów, dadz~ 36 milionów; nietyl
ko nie wydawały się mu one przesadnemi, 
ale przeciwnie znajdował, że są skromniej-
8ze, niż się spodziewano. Niezawodnie mó' 
wił li dobrą wiar, i mnsiał sumjennie I'OZ
patrywać papiery, które powierzano mu do 
kontl·olowania. Niemniej wszystko to było 
bardzo złudne, dla dokładnego bowiem 
sprawdzenia rachunkowoScl, należy zrobić 
drugie sprawdzenie na pod!tawie odpowied
nich danych. Zresztlł akcyonaryosze zu
pełnie tego nie słuchali. Kilku dewotów, 
jak, Dp. Maugendre l drobDi akcyonaryusze, 
maj4ey jeden lub dwa głosy, chciwie ehwy
tali tylko kaid, cyfrę, wśr6d przyciszone
go gW8l'n rozmów i gmiecbOw. Sprawo
zdanie kontrolera Die miało żadnej wagi. 
Yilczenie głębokie zapanow&ło dopiero wte
dy, gdy nakoDiec wstał Hamelin. Oklaski 
rozległy się, zanim jeszcze usta oworzył, 
jako. hołd, oddany pracy jego, geniuszowi 
i dzielno~ci tałowieta, który jechał za kl'aj 
Swiata zbierać złoto, ateby je "II' Pary tu 
1'0 ypać. Z kaidem .łowem HameHn'a 
wuastał uchwyt, kt6ry 11' końcu prze
~ ;Ił 11' j •••• ai.przłl·w"y ctu lZ ... yclt 

rocznego, którego uie słyszano, gdy go czy- ' - Panie prezesie, są.dzę, że wyrażę ży- rych od wielu miesięcy szeptano, przybie
tał Lavigniere. Szczególny zachwyt wzbu- czenia wielu akcyonaryuszów, żądając, aby rały pozór rzeczywistości wśród ogólnegO 
dzilo obliczenie cyfr przyszłego bilansu, I postanowione m było, teby towarzystwo nie zacbwytu. Kolebka ludzkości znów z!Uu' 
miliony sypały się zewsząd, ze strony to- ' posiadało alli jednej akcyi. dniona, starożytne lIliasta historyczne nad
warzystwa zjednoczonej żeglugi, z rudy J Hamelin, lIieuprzedzony, stał przez chwi- morskle, oczyszczone z zasypującego ich 
srebrnej Carmelu, z banku narodowego tu-Ilę zmięszany. Instynktownie zwrócił się piasku. Damaszek, Bagdad, potem lndye i 
reokiego; dodawanie ciągnęlo się bez koń· do Saccard'a, który wstał nagle ze swego Chiny, eksploatowane przez Cran.:usklch 
ca; trzydzieści sześć milionów grupowało. miejsca, jak gdyby chciał urosnąć i odparł inżynierów. Czego Napoleon uie mógl do
się z całą natur!Uno§cią, padało jak kaska- slVoim przenikliwym głosem: konać bronią: zawojowania wschodu - do
da z ogłuszającym dźwiękiem. Następnie - 1'lie posiada ani jeduej, panie pre· konywało towarzystwo finausowe całł ar
coraz zwiększał się boryzont przyszlych zesiel mią motyk i taczek. Zdobywano Azyę za 
przedsiębierstw. Ukazało się na scenie to- Nowe oklaski i ogłuszające brawa wy- pomocą. milionów, ażeby wyciągnąć z niej 
wal-tystwo generalne kolei ielaznycb na buchły, niewiadomo z jakiego powodu. miliardy. Nadewszystko tryumfowały ko
wschodzie; najprzód wielka linia centralna, Skłamał, lecz pozoruie wypowiedział praw- biety, odbywające Istne wyprawy krzyżo
przy której roboty wkrótce się miaiyroz- dę, bo towarzystwo rzeczywiście nie po- we, ua malych poufnych zebrauiach popo
począć, następnie Inne rozgałęzienia; cała siadało ani jednej akcyi na swoje nazwi- łudnlowych, na wielkich wieczornych przy
sieć przemysiu zarzllcona na Azyę itry· sko, skoro użyczał go Sabatani i inni. jęciach. przy stole i w sypialniach. Prze
nmfalny powrót cywilizacyi . do swej ko- 'fo było wszystko. Posiedzenie zakończy- widziały wszystko doskonale: Kousta.ntyno
lebki, odrodzenie drogiego świata. Między ło się wśród ogólnej, wesołej wrzawy. pol zawojowany. wkrótce stauie się tosa
alowami zaś, jakby w zainglonym mistycz- Sprawozdania z zebrania, jakie ukazy- mo z Brussą, Angorą i Alepem, potem tro
uym obłoku, wyłauiało się to, o czem nie wały się w duiach lIastęllUych, wywołały ch~ ze Smyrną, 'l'rebizondą i wszyatkiemi 
mówiono, tajemnica, uwieńczenie dzieła, olbrzymi efekt na gieldzie i IV całem mie- miastami, przez bank osaczone mi, aż do 
mające świat c!lły wprawić w zdumienie. ście. Jantrou zachował na tę chwilę osŁa.- dnia, kiedy zdobędą Świętą Ziemię, której 
Jednomyślność była zopełną, gdy HameHn tni wyraz reklamy, najprzenikliwsztl fanfa· nazwy nie wymawiano, która była eucha
na zakończenie wyjaśnił postano.wienia, ja- ry, jakie kiedykolwiek rozlegały się z obo- rystyjnym celem dalekiej ekspedycyi. Oj
kie pragnie poddać pod ogólne glosowanie: zu przedajnych trębaczy publicystycznych. co WIe, mętowie i kochankowie, gwałceni 
kapitał podniesiony do 150 milionów, no- Nadto udało mu się nareszcie przekupić tą namiętnością kobiet, oddawali zlecenia 
wij. emisyą stu tysięcy akcyj pó 850 f.·., ów stary solidny dziennik .Ia Cote finau- swoje agentom nie inaczej, jak z powta
dawne akcye pokryte dzięki premium otrzy- ciere", mający za soblł dwanaście lat nie- rzanemi ciągle słowy: .Bóg tak chcel" Za 
manemu z nowych i zyskom przyszłego bi· skazitelnej uczciwtlś~i. Drogo to kosztowa- nimi dobijał się tłum, mała. piesza armia, 
lansn, którym już naprzód rozporządzano. lo, ale zdobyto za to lIajpoważniejszą idąca w ślad za głównym korpusem; na
Hnragan oklask6w przyjął tę myśl genia 1- klientt>lę, tcMrz1iwych mieszczan, ostroż- miętno!!ć zeszła z salonu do kuchni, od 
n,. Ponad Innemi wznosiły się wielkie nych wlaScicieli wielkich majątków, słowem mieszczanina do robotnika. i cltlopa, rznca
czerwone ręce starego Maugendre'a, bijące wszystkicb, szanujących swoje pieuiądze. j,c w ten szalony taniec milionów bieda
z całej siły brawo. W pierwszych rzędach Po uplywie dwóch tygodni. kurs akcyj na ków, nieposiadających więeej nad jednę, 
administratorzy i urzędnicy pod przewod- gieldzie doszedł do tysiąca pięciuset fran- tl'7ly, cztery, dziesięć akcyj, woźnycu, pr.
nictwem Sabataniego, stojąc, z zapamięta- ków, a w pierwszych dniach sierpnia pod- guąeych już odpoczęć, stare pauny, kocha
lością niesłychanł wrzeszczeli: brawol bra- skeczył nagle do dwóch tysięcy. Gorączka jące swoje kotki, drobnyclI prowincyon&ł
wo! jak w teatrze. Wszystkie postano- ~ilJgle wzrastała, zarażając wszystkich do- uyeh urzędników, których budżet dzienny 
wienia zawotowano z bezmiernym entn- kola I przybiel'ając coraz bardziej zatrwa· nie przenosił dziesięcin sons, wlejskkh 
zyazmem. żaj ące wymiary. Kupowano i kupowano kIlięży, tyjłcych zjałmuiny, cal4 zglodoia-

Tymczasem Saccard przygotował ~ztucz- bez końca. nawet najroznmniejsi. w prze· ł~ masę nędu.rzy-rentyer6w, kt6rych jedna 
kę, która też i za chwilę się odbyła. Wie- kou'lniu, że kurs będzie się bez końca pod- katastrofa gieldowa wymiata z ziemi jak 
dział, że pos,dz&no go o to, że gral; ehdał ,vyż zal. Zdawało się ludziom, ze otwie- epidemia, grzebite wuyltkich 11' jednyla 

(D. C. 'I). 
lIaunlłl! najdrobniejsze porlejrzenia nieufnych mj 8i~ przed nimi tajemnicze ,dziemia wspólnym dol •. 
akcyoll&l'1u8z6w. 7. ;l'ysiąca i jeduej nor.y·, II eobli' f 'U' 
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za 100,000 rubli, miedzianej za 200,000 ru
bli, w tem 3-kopiejkowej za 40,000 rubli, 
2-kopiejkowej za 50,000 rubli, l kop. za 
100,000 rubli i 'I. kop_ za 1,000 rubli. 
Moneta złota będzie bita stosownie do ilo
ści dostarczanej mennicy. 

godzinie 6 rano rezurekcya, o 9 wotywa, wniósł kosz i powiedziawszy słu.ącej, że 
o 11 suma. to do państwa L., odszedł. Za chwilę z 

niem le.b.rze koszty bodowy I orz~dzenia 
wsp61nie ponioSł i IV przyszłości będ~ 
właścicielami szpitala w r6wnych udzia
lach. 

Nieszpory we wszystkich kogciołach od- kosza. dał się slysze~ płacz. łożąca po-
prawione będą w pierwszy dzieli świąt jak biegła do pani L., która ko z otworzyła i 
zwykle. wyjęła z niego dziecko p6ł roku mie~ mo- Przez dwa dni w warszawskiej izbie 81!

dowej toczyła się rozprawa apelacyjna w 
procesie przeciw Skublióskiei i to
warzyszom, z powodu protestu prokurato
ra, który żądał surowszej kary na skaza
nych, tndzież skazania oskarżonycb, wyro
kiem piel'wszej instancyi uwolnionych. Izba 
sądowa wyrok pierwszej instancyi potwier
dziła co do skaz8nycb: kublińskiej, siostry 
jej Agnieszki Zdanowskiej i Polkowskiego, 
pisarza cyrkułowego, kt6l'y dostarczał fał
szywych dokument6w. Izba zatwierdziła 
dalej wYI'ok piel'w zej instancyi, u waInia
jIJcy stolarza MHeckiego, dostarczyciela 
trumieuek dla niemowląt, Wijata, który no
sit trumny na cmentarz i rewirowego Mo
Iiliskiego. Nadto wyrokiem izby skazane 
zostaly nwolnione IV pierwszej instancyi: 

)( Towarzystwo dr6g żelaznych połu
dniowo - zachodnich wnio lo do rządu po
danie o pozwolenie mu wydawania p o ż y
czek na zastaw mączki cukro
wej, na tych zasadach, na jakich prakty
kuje się to dla ładunk6w zboża. 

Kwesta wielkotygodniowa. Na budowę gące. Wczoraj rano do kucbni pp. L. 
kościoła Wniebowzięcia N. M. P., według wpadła zapłakana młoda kobieta i zaczęła 
listy odzielonej nam przez proboszcza pa- pytać, czy nie przyniesiono tam kol!Za. Jak 
rafii, ks. zmidla, kwesto\Y&~ będą: się okazało, była to matka dziecięcia. l[łt 

Dzi , w Wielki Piątek: jej wyni6sł dziecko z domu, będ~ w nie-
a) W kościele Wniebowzięcia Najllwięt- trzeźwym tanie. 

PODATKI. 
X Na jednem z najbliższych posiedzell 

rady palistwa rozpatrzony będzie o tatecz
nie opracowany przez oddzielną ankietę 
przy minisleryum skarbn projekt oblicze
nia tI o dalko w ego po d alku składko
wego od przedsiębierstw han(ll~
w y c h i P r z e m y s ł o w y c h na lI'zecblecle 
1891-1893 r_ Zgoduie z wnioskiem mini
steryum lIkarbu, mają być ustanowione na
stępujące wymiary podatku składkowego: 
1) w 1891 roku 4,300,000 rubli od przed
siębierstw gildyjnych i 1,290,000 rubli od 
niegildyjnycb; 2) w 1892 - 1893 Jatach-
4300000 rubli od przedsiębierstw gildyj
nych,' 1,300,000 rnbll od prze~siębierstw 
niegildyjnycb, przyczem poblerarue podatku 
składkowego roz zerzono na kraj Zakau
kaski. Prócz tego, zamia t określonego 
plozez tymczasowe przepisy o nałoteniu do
datkowego podatkn składkowego na przed
siębierstwa handlowe i pl'zemysłowe utrzy
mywane za patentami przemysłowemi l na 
handel drobny dwuletniego terminu dla 
wybrania czlonków powiatowycb i okl'ęgo
wycb komisyj podatkowych, ministeryum 
zamierza nstanowić termin trzyletni. 

szej Maryi Panny od godziny 1 O-ej ra- Wypadek. Wczoraj rano na ulicy Nowo
no do 12 w południe pallie: Robakowska i miejskiej kOlI dorożkarski wysypał podany 
Borowska; od 12 do 2 po polullniu panie: sobie obrok na ziemię. Rozgniewany o to 
Czeroielewska i Kwaglliewska; od 2 do 4 dorożkarz Pl,zybiegł i Ullerzył koma z ca
llanie: Stupnicka i Aleks. Sudrowa; od 4 łej siły w głowę. Koń pochwycił go zęba
do 6 wieczorem panie: Gru zczyli ka i Mo- mi za ramię i rzucił silnie o ziemię. 
nio; od 6 do 8 panie: Mogilnicka i Ma- Napad. Onegdaj wieczorem, n, rogn Starego-
gnnska. Rynku i uliey Aleklandryjlk.iej. dwn wyrostkOw 

b) W kościele §w. J6zefa: od godziny 10 napad lo ua iZr&e1i~, K"".ora i pobiło ~o 8ilnie. 
d )9 l d . . E" . Rabunek. N, G6rny·Rynek, on~daJ, przyniOsl 

rano o ~ w po u nIe pallle: . meyer I jakiś wlościau;n okolo 20 mioteł l rozlosyl je na 
Wnukowska z c6rk~; od 2 do 4 1>0 polu- placu. Po pewnej eh .. ili owcoylo g. okolo 12 eblo· 
dniu panie: T. Łubowa. i B. Kawęcka; od p,kO .. , ktOrzy pobrali miotły do ręki, ehe'ł"je niby 
4 do 6 wieczorem panie: Rosicka i Michal- kupić. Nagle, .anim mógl zmiarkowa6 8ię .. loki.· 
ska; od 6 do 8 panie: Karczewska i Su- nin, w"ylcy roabiegli li~ UD08ąe • lobt miotły. 

PRZEMY~. 
X Zemledielje" donosi, źe próby n p r a

w y d ż u t u na poludniowem wybrzeżu 
Dniestrn, dokonaue w roku pl"Zeszłym, wy
padly niepomyślnie. 

Wiadomości ogólne. 
Nabożeństwa wielkotygodnIowe. Jutro 

t. j. IV Wielką Sobotę w kościołach: W!,i~. 
bowzięcia N. :&1. P. I św. J6zefa nabozeu
stwa rozpoczną się o godzinie 8'/. rano, 
w kościele zaś Podwyższeuia św. Krzyża 
o !l-ej. Mnzyka i ~piewy po~ kierunkiem 
p. Krzyżanowskiego w kośc~ele Wnl~bo
wzięcia N. M. P. rozpoczną SIę o 5 - ej po 
południu. 

W pierwszy dzień swiąt Wielkanocy na
bożelistwa odprawiane b~dą w następnją
cym porzl}dku: W kogciele Wniebowzię
cia N. M. P. o godzinie 5 I'Rno rezurekcya 
i kazanie, o 9'/. wotywa, o 11 rozpocznie 
się suma. 

drowa. 
Jutro, w Wielką obotę: 
a) W kościele Wniebowzięcia N. M. P. 

kwestować będą: od gotlziny 9 do 11 rano 
panie: Sobole wsk a I Pawłowska z córką; 
od 11 rano do l po południu panie: Ste
belska i Knichowieeka; od godziny l do 3 
panie: Kowalewska z c6rką i Polaska; od 
3 do 5 panie: Płachecka i Karoliska; OlI 5 
do 7 wieczorem pauie: Grabowska, Gaje
wlezowa i Olszewska; od 7 do 9 pani Pstrą
gowska z córkami. 

b) W kościele św_ JÓzef!ł.: od godziny 9 
do 11 rano pauie: Robakowska i A. Ney
mann; od 11 do l po poludniu panie: Bro
nikowska i Fuks z córką; od l do 3 panie: 
Lipińska i Zeydel; od 3 do 5 panie: Alwas 
i Stępow ka; od 5 do 7 wieczorem panie: 
Rybicka i Dlinicz-Zeydel; od 7 do 9 panie: 
Logowa i Kamiliska. 

Na śwIęta wielkanocne. Robotnicy fa
bryki p. J6zefa Rosenblatta, z oka'qi !lwiąt 
wielkanocnych, otlozymaIi po rs. 3. 

Zjazd sędzIów pokoju miasta Łodzi prócz 
spraw wymienionycb w poprzednich nume
rach naszego pisma, rozpatrzy w dniu 3 
kwIetnia 2 skargi Incydentalne Józefa De
biliskiego ua postanowieuie sędziego pokoju 
I rewim m. Łodzi, 1 slll'awę cywilną ape
lacyjną i dwie kasacyjne: 1) z powództwa 
Chaskła Lejbowicza przeciwko Reiuholdo
wi Herzog o rs. 17 i 2) J6zefa Jastery 
przeciwko Józefowi Kautz o rs. 16; ora? 
dnia 4 kwietnia 2 sprawy ~ywilne apell\
cyjne i 1 skargę incydentalną Dawida 
Zieglera na postanowienie sądu gminnego 
l okręgu powiatu łódzkiego. 

Księgarnia p. Schatkego w ostatnich za
sach powiększyła znaczuie swą czytelnię; 
przybyło szczeg61niej sporo książek nauko
wych. 

W kościele gw. Józefa o godzinie 6 - ej 
rano rezurekcya, o 11 suma; wotywy w 

Podrzucenie. Do mieszkania małżonk6w 
św . Krzyża o L. onegdajszego wieczoru, .iaki~ mężczyzna 

tym kościele nie będzie. 
W kościele Podwyższenia 

73) 
B e r t a v. S u t t n er. 

• • • 
ZłAOZlVIY BRO 

Powieśó z życia. 

(!Jals;y dąg - pat1'Z Nr. 67). 

ouciarabym, aby m6j syu szedł zawsze dro
gą prawdy. 

- W takim razie powinien się o kilka
set lat później urodzić? - odpowiedział mi 

V FI·yderyk. Prawdą kierować się może tyl
ł ko czlowiek wolny, a obie te rzeczy, praw

ua I wolność, małem się cieszl} powodze
niem w naszycll czasacll, o czem przeko
nywam się tem lelliej, im dłużej odbywam 
sludya. Frydery kleraz zn6 w z całą gor-

Może IV iuuych warunkach nie oparłabym Iiwością zajmowal się swoją kwestyą i IV 

się pokusom, na jakie narażoną jest każda celu pracowl\uia dla niej zamierzaliśmy w 
pi~kna kobieta, ale tu była rzecz inna.: tym roku na zimę powr6ci~ do Paryża. 
moje serce opancerzone wielką, Ilrawdziwą Jakkolwiek nie przesądzaliśmy, że nda lIalll 
1011ością, było zabezpieczone przed wszel- się celu dopiąć, chcieliśmy o ile w naszej 
kiemi uiebezpieczel\Stwami. A co do Fry- było mocy posuwa~ sprawę dlllej. Prze:l
deryka, czy ou był mi wiernym? Odpowiem miotem naszych rozm6w byly często plany 
tylko, że nigdy nie wątpiłam o tem. Napoleona powszechnego rozbrojenia. Na 

Z nadejściem lata całe towarzystwo za- tern oparlj,jmy nRSZ projekt. lfryderyk miał 
ezęło opnszczać Paryż: jedni do T~ou~il\e pod ręką pamiętniki Jully'ego, w kt61'ych 
j Biaritz, Vichy lub Baden-Badeu, IllUl do skreślone byly plany Henryka IV; chcie
swoich zamk6w, dwór do Comj1i~gue;- my liśmy więc z nicb poczynić wyciągi i prze
otrzymaliśmy też mnóstwo zaproszeli, ale słać cesarzowi, a zal'azem pl'zez nasze sto
nie c\ICąC w lecie przedluża~ zimowej kam- sunki w Prusach i Austryi przygotować 
)lanii, obiecując powrócić w jesieni, nsnnę- oba mocarstwa do wystąpienia lt'raucyi. 
Iiśmy się do wiejskiej ustroni w Szwajca- Ja mogłam tego spr6bować przez minist.ra 
ryi. Do Grumitz nie chciałam jecbać, bojąc .Bezwątpienia·, a Frydel'yk miał w BerIi
się wspomnień. nie kuzyna wysoko postawionego IV steracb 

Nastały teJ'az dni prawdziwego odpo- rządowych. 
czynku: dlugie spacel'y, wspólna lektura, W grudmu zamierzaliśmy wrócić do Pa
zabawy z dziećmi i-niezaglądanie do dziell- ryża, ałe nowa zapora stanęla w drodze. 
niczka, co świadczyło o spokoju ducha I Sylwia, nasz skarb ukochany, zachol'owala 
braku wszelkicb przykrych wrażeII. niebezpiecznie. '1'0 były dopiero dni trwo-
Zdawało się wtedy, że i Europa zażywa gil ... Ma się rozumieć, że Napoleon i Hen

spokoju. Przynajmuiej nigdzie nie bylo wi- ryk IV poszli w zapomnienie: nasze dziecko 
dll~ czarnych punktów", nawet o sław- umierało I 
lIym "odwecie 7.a Sadowę nie mówiono. Ale nie umarlo. Po dw6ch t.ygoduiacb 
Najwil}kszą troską w owym czasie była dla Ulinęło niebezpieczellstwo, tylko dokt6r za
mnie wprowadzona od rokn w Anstryi obo- bzał podr6ży w ciągu mrozów zimowych. 
wi"zkowa slużba wQjskowa. że m6j Ru- Odłożyliśmy \Vyja~d do Paryża na marzec. 
dolf mll by~ kiedyś żOlnierzem, pomieścić Choroba la i wyzdrowienie, gl'ożljce nie
mi się w głowie to nie chciało. A tn o bezpieczelistwo, odzyskana nadzieja, wsp61-
wolności marzl} ludzie. nie odczuwana trwoga i rado~ć pl'zy ko-

_ Rok ochotnikiem, pocieszał mnie Fryde- łysce dziecięcia -: zacieśniły je~zcze ~ilnlej 
ryk-to niewiele_ węz~l łączący m~le z Fryd~r?klem: .. zJ~~no-

_ I dzień jeden to zawiele - odpowia- c~e~I, zdll\vał~ Sl.ę, ca~kowlcle zbhzyh;imy 
dalam.-;Nikt nie powi.ni~n. by~ przymus~a-I ~ę Jeszcze WięceJ, dWIe dusze zlały Się IV 

ny chOCIażby przez dZlen Jeden do spełDle- Jedną· 
nia tego, co jest wstrętnem jego naturze, I • * 
do udawania, słowem do kłamstwa-a ja * 

Kupkowa za wsp61ndział w winie na poz
bawienie wszystkicb szczególnych praw i 
przywilej6w i na rok więzienia, Emilia Zda
nowska !la 4 miasiące więzienia. Tej ostat-

* Na mocy postanowienia ministerynm niej złagodzono karę z powodu jej niepeł
komunikacyj z r. 1888, osoby, które ukoń- noletno§ci. Da:ej skazała izba rządców 
czyły gimnazya rea.lne i następnie odbyły dom6w za dostal'czanie kublińskiej !lwia
dwuletnią praktykę przy drodze żelaznej dectw, na podstawie któl'ycb oddawała nie
lub u inżyniera koruunikacyj, po złożeniu mowlęta do domu podrzutk6w, a mianowi
odpowiedniego egzaminn, mogą otrzymać cie: Przybylowicza, Zdziennickiego, Salir
s t o P i e ń t e c b n i k a k o m u n i k a c y j. 8zteina, Ereta na 3 miesiące aresztu, Judkę 
Obecnie ministeryum zatwierdziło wykaz Rejdmana na trzy tygodnie, zaś Kuczyli
posad, kt61'e technikom komunikacyj po- skiego na 2 tygodnie aresztu (w pierwszej 
wierzane być mogą. Między innemi przy- instancyi IIIl 3 miesiące więzienia), Kozłow
sługuje im prawo ubiegania sią o wakują- akiego na 5 dni aresztu (w pierwszej In
ce IV warszawskim okręgu komunikacyj stancyl 3 miesiące więzienia). Wreszcie 
posady Inżynier6w koudnktor61'/. zaż~dano od Kupkowej złożenia kaucyi Vi 

* Dzienniki ruskie donoszą, iż minister sumie 300 rs., od Emilii Zdallowskiej 100 
sprawiedliwości aprobował projekt zmian rs_, w razie zaś niewniesienia jej, obie bę
w prze pis a c h o ad w o k at a ch p rz y- tlą osadzone w więzieniu śledczem. 
sięgłych, Opl'lIcowany przez specyalną Pierwsze odezwanie się publiczne kobie
komisyę, i projekt powyższy zlożył w rH- ty powitano oklaskami na posiedzeniu war
dzie pallstwa do zatwierdzenia. szawskiego towarzystl\'lI ogrodn i-

* Petersburskie towarzystwo techniczne c ze go. M6wiła pani Marya Przenowska 
czyni starauia o wprowadzenie IV życie w obrollie wniosku p. Jankowskiego w 
przepis6w, już opracowanych, a tyczących sprawie udzielenia nagród za dobl'e prowa
się bezpieczeństwa wszelkich urządzeli 0- dzeuie ogrod6w włościańskich. 
świetlania ełektrycznego. Panna Amelia Mi1ler6wna, której prace 

Warszawa. Grono lekarzy specyalistów, w zakrp.sie malal'stwa stosowanego zyskały 
a mianowicie doktorzy: Borysowicz, Ficki, uznauie na warszawskich wystawacb orna
Gromadzki, Kapliński, Kuniewicz, Rogowlcz, mentacyjnych, otworzyła szkolę malarsklł 
'l'bieme, 'fyrchowski, i Winawer, właścicie- dla kobiet w Tyflisie. Młoda nauczycielka 
le prywatuego zakładu ginekologicznego, ułożyła się z agencyą artystyczn'l o stały 
zawiązują sp6łkę, celem budowy n o w e g o zbyt dla przedmiot6w ornamentowanych w 
s z pil al a d I a k o b i e t. Upatl'zono juz stylu wscllodnim w Warszawie. 
odpowiedni plac w okolicach ulicy Pięknej W komorze asfikeyjnej, urz~dzo
i w puukcje tym tffia staQąć gmach, zbudo- nej w Warszawie przy zakład.ie ezy'lleieie
wany wedlug naj nowszych ulepszeli llygie- la miejskiego, kosztem r9. 250, psy będlł 
niczno-sanitarnych wraz z ogrodem dla re- pozbawiane życia przez nduszenie kwasem 
konwalescentek. W gmacbu urządzony bę- węglowym. 
dzie szpital dla chorych kobiet, podzi~lony Petersburg. W uni wersytecie petersbur
na kilka oddzial6w, stosownie do zamoz- skim wprowadzono o§wietlenie elektryczne. 
ności pacyentek. Jednocześnie przy szpita- Moskwa. W dniu 22 bieiącego miesillca 
lu będzie zalożona sala operacyjna, wzoro- otwarto w Moskwie wystawę ptak6w. 
wana na pierwszorzędnycb zakładach gine-
kologicznych za granicII. Powyż~i wymie-

Przeczucia? 'l'ych niema chyba. W In'ze
ciwnym razie Paryż nie wywarlby na mnie 
tak wesołego wrażenia, jakiego doznałam, 
wjeżdżając w jego mUl'y w marcu 1870 .'0-
liu. Wiadomo teraz, jakie okropności spa
dły na Paryz niedługo potem, lecz ja nie 
przeczuwałam ich w6wczas. Jadąc przez 
Pola Elizejskie do naszego mieszkania, spo
tkaliśmy znajome twarze, witające nM 
uprzejmie; wspanialoś~ w strojach i powo
zach, plOZy cudownej wiosenuej pogodzie, 
nadawała całemu Paryżowi jakiś wygląd 
uroczysty ... 

SI} chwile i drobne wrażenia w życiu, 
które nazawsze zostają IV naszej pamięci. 
Do dziś pamiętam, jak Fryderyk, patrząc 
na cały ten przepych, wyrzekI: .Pięknym 
jest jednak ten Paryż·, a ja czułam dzie
cinul} radość na myśl oczekujących mnie 
przyjemności. Gdybym byla odgadła ... 

'rym razem nie rozpoczęliśmy życia świa
towego; w gronie bliższych znajomych, łub 
sami we d woje, spędzaliśmy wieczory, 
rzadko nawet uczęszczając do teatl"U. Na
sze plany, odnośnie do projektu apoleona 
o rozbrojeniach, IIOSzty IV odwłokę. Bo 
jakkolwiek sam cesal"Z nie zmienił przeko
nań, aie chwiIII nie byla sposobna llo wy
konania icb. W dworskich kołach szepta
no, że tron cesarski jest mocno zacbwia
ny, nar6d wzburzony, a jedynlj. drogI} od
zyskania dawnego stanowiska, byłaby 
szczęśliwa wyprawa wojenna ... O tej wpra
wuzie na razie i mowy nie bylo, ale tem 
mniej można plauowa~ o rozbrojeniu. 

Wieści odebl'ane 011 krewnych z Austl'yi 
i Prns, byly r6wnież niepomyślne. O roz
brojeniach myśleć niepodobna w obecnej 
erze wojennej; wojna nie grozi znikąd, ale 
wlaśnie dla zapewnienia pokoju należy 
mieć armie w pogotowiu. Dalej więc roz
wijał się system laudwery, ale przynaj
mniej jedno mnie pocieszało: wojna nie gro
zi, pok6j zapewniony. Zapewniony? 'l'ego 
nigdy pewuym być nie można; "lIiepewn& 
sytuacya" gl'ozi nienstannie. 

" * * 
Znowu wielki świat Paryża rozleciał się 

lIa wszystkie strony świata. My zostali
śmy IV stolicy dla intel·es6w. Zdarzyło nam 
się kupić na wlasność pałacyk za cenę nie 
wiele wyższlł nlld koszty wynajmu. Dla 
urządzenia więc własnego domu, poświęci
liśmy wyjazd letni. POllie waż jednak wiele 
zuajomych domów miało wille w pobliżu 
Paryża, korzystaliśmy z tego, aby U1'Zą
dza~ wycieczki. Pamiętam jeszcze, że w 
wiejskich salonach księżniczki Matyldy u
słyszałam znów po raz pierwszy o .nlelle
wnej sytnacyi·. M6wiono o kandydacie na. 
tron hiszpański. 

- Może będzie który z HohenzoJler
n6w?- rzucił ktoś pytanie. 

- Tego Francya nie ścierpli 
Słowa te drasnęly mnie jak uderzenie 

sztyletu. Bo cóż olle znaczyły? Francyll. 
tego nie ściel'pi, a więc wynika sp6r i jnż 
czarny llUnkt na horyzoncie gl'ozi pokojo
wi europejskiemu. 

Ale narazie uie przywiązywaliśmy wagi 
do tej kwestyi następst.wa hiszpaliskiego 
tronu, nie llrzeczuwajlłc jak płodną będzie 
w następstwa... Coraz jednak częściej po
rnszano j~ w g!ł.zetach i salonach. Dla 
Francyi nie mogło być większej Obrazy, 
jak osadzenie Hohenzollema ua tronie hisz
pańskim i przypuszczano nawet, te Prusy 
umyśluie chcą prze~ to dać pohop do woj
ny. Wieści jednak odebrane z Berlina u
spokoiły nas zupełnie: tam nie przypusz
czauo, aby Hohenzollern obrany został kr6-
lem biszpańskim... Narazie więc, urządza
nie domu zajmowało nas więcej, niż poli
tyka. 

Ale kr6tko trwały te ehwile_ • WojnIl, 
będziemy mieli wojnęl"--słychać było raz 
po I'U, a guy wreszcie ofial'owano koronę 
księciu Leopoldowi, książe Grammout za
znaczył w parlamencie, że niemożebnogcił 
jest, aby na tronie Karola V zasiadła po
tęga wroga Francyi i że jeżeli to się sta
nie, wojna dla bonoru FI'ancyi, a l'ówno
wagi Europy, będzie nieuniknioną.. Mowa 
ta była zachętą do rozpoczęcia podżegali 
\V prasie. Wrzenie zwiększa się z każ
dlj. chwilą i kończy się wypowiedzenieln 
wojny. 

(D. c. '1\.). 
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TEATR i MUZYKA. 

: Po raz pierw zy ujrzała Łódź szek
spirowskiego JI!&cbeth'a. we grodę na ce
nie teatru Thalia, ale czy się z nim zapo
zna.ła. pozwolimy sobie powątpiewać- Do 
dzieł 'natchnienia poetyckiego nie przyzwy
czajono nas wcale, a I·aczej odzwyczajono 
od nich, tem mniej puhliczność tntej z!i 
mogła zasmakować w utworze tak orygI
nalnym, ta.k odrębnym IV porówllal~iu .ze 
zwykłą strawą teatralną .. Język wlel~Jch 
namiętnogc i i potężnych lU . tynktów ~Ier
wotnych mniej już dla na Jest zrozumlaly, 
bośmy go rozmienili ua. drobną monetę w 
naszem życiu wsp6łczesllem, wyrafillo~l!'
nem w warstwach najwyższych, przepa ·Clą 
oddzielollych od szarego tł~mu. . Z.resztą 
IV interpretacyi środowej zDlkt dZIki. uro~ 
średniowiecznej poezyi i grozy t~·aglczn.ej, 
jakim tchnie arcydzieło NzekSI?ll"B., . WięC 
stuszuie zaznaczyliśmy na. wstępie, ze pu
bliczność nasza. nie mogla wynieść z teatru 
odpowiedniego wrażenia. Trndno, co pra\~
da, robić z tego zarzuty na zemn tea~rowl, 
skoro zmuszony był tym razem "mle l·zyć 
siły na zamiary" a nie "zamial· wedle 
sił", tworząc otoczenie pani Modrzejew
skiej. 

Rozmaicie komentowano szekspirowskie 
postaci , a lady Macb~til miała w~ele i~
terpretatorek znakomItych .. WłaśclwOŚCJą 
to jest zresztą znaną post~CI, pow?łanyc!J 
do życia w ntworach gemuszów, ze pOj· 
mowane są naj rozmaiciej i ~udzą WŚród 
komentatorów spory. Jedna Jakaś stronII, 
jak się zdaje przeważając~, jeden m?tr'." 
psychołogiczny, występUjący wyr~UJeJ, 
sluży za podstawę do charakterystykI ta
kiej łob owakiej i ~vykona.w.ca tę. stronę 
właśnie nwydatnia I od mej. czym konse
kwentnie załeżną całą swą lIIterpretacyę· 
Modrzejewska wszys~ie ob~j!lluje strony 
przedstawianej postaCI, calą jej lud~ką na
tUl·ę. Działające postaci. u Szekspn·a ~o
pycha do czynu zazwyczaj zewnętrzna Ja. 
knś siła., stąd wydaje się, j.akby działał.y 
one nawpół świadomie, rue !"ogą.c Się 
oprzeć nieobłaganem~ rozkaz?wl .czy~emuś. 
Uosobienie to tylko jednak s1l ~zlalaJ.ących 
wewnątrz naszej istoty, ŻądZ.l namIętno
ści, z których jedna prze~v~za .tz~sowo 
łub stałe, ta", ze posłnsznl J.eJ, pra.wI~ na
wpół $wiadomie, zdążamy ruenbłagarue do 
~u. Taką była ambicya. lVygóro\~ana u 
lady Macbeth, moralnej sprawczym mor
du i zbrodni późniejszych Macbetha. Myśl 
ambitna... urodziła się nil)y_ nazewl!ątrz, w 
przepowiedni cza.rolVnic, ~le ją ,:,"ypiasto
wala i sprowadZiła z kralDY dZIWÓW do 
rzeczywistości gorączkowa praca zapalone
go marzeniami ambltnemi mózgu lady 
J1Iacbeth. Ceł ·osiągnięty, małżonkowie 
spożywają zatrute owoce swych czy
nów; przeważający tet moty~v psyc~o
łogiczny u lady Macbeth - amblcya zOlka 
i odzy~kują wladzę inne strony natory ko
biecej, poczynają działać, podk~pywać wy
czerpaną energię, aż cierpieOl~ ~oralne 
zabijają ofiarę, IV której odzł'W&j' Się przy
głuszone dotąd potężną amblcyą Inne łudz
kie strony i uczncia-mściciełe za. czyny 
pierwszej . Akcenty szorstkie, dźwięki o
stre, ruchy szybkie, pl·ostota jakaś staro
dawna. w wyrazie uczuć i popędów gwaŁ
townych, silnych, pierwotuych, nie przy
bierających jeszcze wymyśłonych przez obec
ną cywilizacyę masek-I wszystko to razem 
nadawało postaci lady Macbeth w grze Mo
drzejewskiej charakterystykę owej półciem
nej, półdzikiej epoki bistorycznej, do któ
rej się tragedya odnosi, owego. surowego 
życia wśród dzikich gór szkockicb, które 
wydawało ludzi o silnem ramieniu i sil
nycb uieokiełznanych namiętnościach. Na
wet akcenty czulsze w wyrazie ~iłoś.ci dla 
małżonka tchną prostotą snroweJ 1I1ewy
kwintnej natnry, a kt-ólewskość przebija w 
każdym rncbu; ale jakże jest inną, niewie
łe ze współezesllemi ucywilizowanemi ma.
nieraml mając!} wspólności! W do~konalej 
tlj kreacyi za naj wspanialszy lI!0meut 
uważa.my scenę lunatyzmu. Modrzejewska 
grala ją z mistl·zowstwem nieporówna
nem. '1'warz jej Ilpi, choć oczy otwar· 
te, gpi, nie zmieniając wyrazu . po~
czas całej sceny; słycbać oddech clęzkl, 
głęboki, jak u śpiącej, ruchy pozbaWione 
energii chwiejne jak we śnie, choć śpiąca 
powtar~a sceny z rzeczywistości, . gdzie te 
same ruclty były gwałtowne, narnlęte; głos 
również stracił swą energię, siłę, zmię
knął, z trudnością niby przechodzi. p~zez 
gardło, jak u śpiącego, a westcbmeme ... 
Ileż IV niem bólu, jęku, krzyku rozpaczyl 
A jednak wydziera się nazewn,tl"Z z Ja
kiejś głębi, jak z grobn, przytłumIOne, z wł'
sllkiem. Wspaniała ta scena pozostawia 
niezapomniane wrażenie. 

Z pośród otoczenia wyróżn!ć musim~ p. 
Jarszewskiego (Macduft), ktory w kIlku 
scenach zdobył się na niepośledn!ą silę 
dramatyczną. Pp. Winkler, Trapszo.I GOI"Z
kowski stanowili bal·dzo dobl·ą trójcę cza
l·ownic, p. Trapszo jednak mógł był po· 
wstJ"Zymać się od pr~y~awani~ pos~~c! 
cZaJ·ownicy ta.kiego odclellla komizmu, JakI 

DZIENNIK ŁÓDZKI. I 

, nie mógł byc! w intencyi autora, eo zniży
ło trocbę poziom gry artysty. 

• Z powodu wielkiego tygodnia, przed· 
st:wienia IV teatl·ze ,Victoria" od czwart
ku są zawieszone W pierw zy dzieli świąt 
teatr na z wzna.wia operetkę: ,\\'dowa 
malabnrska;' w poniedziałek świąteczny 
po I·az pierw zy w sezonie bieżącym ode
grany będzie .Dom otwarty" B~łneklego, 
a na zakoóczenie balet p. t .• Gablllet figUl· 

. mecbanicznycb;" we wtorek po raz wtóI·y: 
,Ładna perfumiarka, " operetka Offenbacba. 

R O Z M A l T O Ś C l. 
* Lwów. Z poez~tliem roku szl<oIoe80 

18~2i93 otwarte b~dzie we Lwowie pi!}tc nit
sze gimnazyum państwowe. 

• Młodziutka królowa bolenderska, Wił
hel~i~a, stoczyła niedawno jaknajformalniejsz'l 
bójkQ z gronem buntowniczycb podd.nycb. 
Królowa-matka Emma n.jcz~ściej wyjetdża z 
córkIl na spacer bez orszaku i wskromnym po
wozie, który sie niczem nie wyrótnia. Gdy pewne
go r.zu przejetd!ały mimo wioski w okolic.cb 
Hagi, s(lotkaly gromadQ dzieci, bombarduj~cych 
w siebie wzajemnie z wielk, zaci'ltości'ł kulami 
śniegowemi. Zanim królowa-regentka sie spo
strzegła, młodziutka mono.rchini wyskoczyła z 
powozu, pobiegł. do walcz'lcych i rozkazejącym 

. touem zawolał&, aby zaprzestali bójki. Dzieci 
nie znały jnj królewskiej moŚci li miedzy \fro
gami wnet zapanowała zgoda, wszyscy z wrócili 

Iym przed kilkn l.ty Amedeuszn S&baudzkim, - biała ___ , wy oro ... a MO -M7', lylo 
I Id . H b rt) ",boro"e - - - lredtlio - - -J "Atlli"" .-wuju swoim (bracie ks. K oty Y l nm e a, __ j~ezmi.ń 2 i 4-0 n~ l\. ___ , o .. i •• -~~3 

• którego to maUeństwa jest joduo dwuletnie 285, g,yka _ __ • n.pik I.tui _. ailoowy _ 
dziecko obd.rzone tytułem hrabiego Salemi. _, r .. pak -ap. lim. __ _ , groch potuy __ 
Potomstwo sióstr Napoleoua I nie jest bo.rdzo - , cukrowy - - _ , (uot. - - - la kOU~, 
liczne. Po ksietnie Piombino p0700slAła ks. B&c- h .... jaglana - - -, ol.j ... pakotfy - - , 

. lniauy - - - sa pad . .. 
ciochi która ustllnowiła spadkobier", sWOIm Oowi .. iono po.nicy 150, tyŁa :\00, JOcal.,.llla 
zm<irl~go jut synn Nopoleolla rrr. Ks. P&Illioa !lO, o ... a 200, groobm pOiDegO _ korey. 
Borgbese zmarł& bez,I.ietnie. Tylko poto~two Waraz_"a, 25-'0 muca. Okowit.&. Hart .• kład. 
Karoliny wyszlej ta MuralA, króla n."pohlAl1- 1& "iadro 1000: 11.07-11.09; za 180: 8.6.1' - 8.65. 
skiego, rozroslo siQ bard.o i BtaDowi oddzieln, S.ynki za wiadro 1000: 1Utl-ll.2~; sa 780: 8.15 -

. M t · 8.11. 
znanIl rodzlDQ ura owo Pet.,.blr" U-,o m.ru. Łój w mi.j.eu 42.00. 

* Potrworna zbrodnia. Strasznej lpo- Pueniea w m. H.50. ~yto 1.60. Owi •• w m. ł.!IO. 
wi:dzl wysluchał pewien lek.rz z Tacomy (stan Konopi. w 10. 40.00. Si.mi. lniano w m. l~.W. 
WłlSzygton) przyhyły do łot.a umieraj,cego Pochmurno. 
szweda, L.rsa Peterson. Pracował on w roku lIorUa, 25 marca. Pn.uica 19"1-213 u. kw. mrJ 
1887 w Jawie, " wQdzorni.clt mivs& dla m.- ~l1.00, na esarw. lip. 210.25. Żlto 110 - l8\!, 

0& marsee -.-, Ul. c.elwiee lipiec 176.50. 
rynorki. Pewnej nooy, łlok/óciwszy siQ przy lo.dyn, 24 marea. Cmor 1aw& !5'1. oIale. _ 
tej czynności z towarzys7.em swoim Larsenem Cakier burakowy 13'1. mocDo. 
Harstrul, l(orz1staj~c z tego, te ayli tylko we HlVrt, 25-go marca. !Ca ... goo<1 a,.r~g. S'"t • • 
dwóch, zarznllł go tasakiem, zdarł z niego skó Da ma .. eo 106 50, ua m'J 106.25, Da ....... '.A 100.25. 
rv, pokrajał na l<!lwałki, posolił i przyrzłldził Spokojni .. 
do wQdzenia, glowQ "nś wyniósł w worku i lI.up .. I, 23"&"0 mare.. Baw.lna. Sprawood •• io 
z.kopat w miejscu oddalonem, ubranie 8p&lił koóco .... ObrO~ 10,000 b.l, • t.go o •• 1,ekat""1§ I 

h tó ' "'1 .. 00 1000 ~L lIiddling amer,kań.ka: n. maue. 
poezem nic doświadczaj,e ~adnyc wy ... u w kwiecieó 4"/ .. eeoa, Da kwiecIeli maj '''I.. ~a-
8umieniu, przebył jeszcze lat !Olka w mieście by"cy. na maj •• erwiec ł"/n o .. bywcy. na ".rWl •• 
SioUl:ow. Przeniesiony w roku zeszłym do sta lipi •• '''I" nabywcy, na lipiec .i.rpiell 5'/ .. Doby"'. 
nu WłlSzyngton, zap.dł na zdrowiu i dopiero ." 11& Ilerpiell .... s .. i.1I 51/ .. nabywey, Da wrze
w obliczu śmierri przypomnial sobie .woję .,.6. paśdsiarnik 5'/ .. c.o&, na paids. liltopad 51/ .. 

DobywaJ. 
zbrodnię i ucznł potrzebQ "yznani& jej. W How-York, 24-io mara&. S.w.łn II, w N .... Or-
kilk& godzio wyzionął docba. l •• ni. 8''1 ... 

T E L E G R A M Yo 
Hlw-York,2ł-go maro&. Kawa (ł!'air- Rio) :10.00, 

Kawa Fair-Rio .Ii 7 low .rclillary Da mar .. c 17.U, 
u. wJ 16.8T. 

siO przeciw /lieproszonej pośredniczce i wnet Londyn, 24 marca. (Ag. p.). Według 
posypały siO śniegowe kule na królowQ, która wiadomości z oli i, nowy rząd serbski 
odpierała napady t'lSamą broni~. W kol1cu zerwał rokowania z rządem bułgarskim o 
jednak kilka chłopców wiejskich stanQło po jej uregulowanie serbsko - bulgarskiej graniey 
stronie, nadbiegi tet i slAngret dwor~ki i Petersburg, 25 marca: (Ag. p.) .. P? r?~
mouarchiniQ oswobodzono. Wierni poddaDl zaś, poznani o Ill·ojektu now~J ustawy mleJ~kleJ, 
którzy stanQli w obronie, obdarowani byli zabaW-I przyjęto ostateczuie następują~e zmlan'y: 
kami. . Znosi się łączeuie IV rę~n b.ur!lll8lrza. !Dla-

4*. Oryginalna przemowa. SlId P~Y81~g- sta. władzy rozporządzaJąc.eJ l. wykonaw
łych w Staffordshire uwolnil od odpowIedZI al- czej; wybory radnych mają Się odbywa.ć 
ności pewne indywidnum, któremn licznemi ze- podlug klas i rewirów, pod Scisłą koutroł,. 
znaniami świadków udowodniono win.o ogr~- rządno 

TBLBGlUIY GlEtDOWE. 

Giełda War.zaw. ka. 
~.dano I ko6.e... ii.ldy 

Za wlk.r, trłlkalar.lllw. 

na Berlin la 100 ml. 
na Lood,. sa 1 Ł . . 
Da PUJS ... 100 fi. 
na Wiedo1\ sa 100 G. 

U .90 
UT 

33.90 
73.90 

42.-
849 

33.00 
74.-

bienia." bialy dzień sklepn z cygaraDll. Poml- Petersburg, 26 marca.. (Ag. p.). Syn
mo wyroku sQdziów przysio;gły.ch, prezyd nj,cy dykat npad/ości. banku w .Skop.inie. o~ 
",dn Mr. Mawkins kwestyonuJ'IC wyrok n.d.- wieszcza: że nkollczył po znkl waDlł lDIema. 
remnie, mówił ci'lSle o dowiedzionej winie pod- bauku i dłużników jego; że po wyplaceniu 
s,dnego i dom.gał 8i~ jego ukarania, IL gdy d wukl·otnem lIa ręce depozytaryuszów po 
wszystkie argumenty pozostały bez skutku, jako Hi kop. za l mb., co uczyniło razem oko
gentleman -prawdziwy, zwrócił sie do catego lo 2 000 000 rub., pozostaje z masy upa
kompletn sQdziów z n:lStepuj~cemi słowami: dłoS~i 15,000 rnb., a nadto wpłynie .około 
.Panowie tyczycie sobie naturalnie, abym ja 200,000 rub., które też będą rozdZielone 
i " waszem imieniu prosił pods~dnego o prze- pomiędzy wierzycieli banku. Dnia. 26 ma. 
baczenie za to, it IV imienin prawa postanowi- ja (7 czerwca) odbędzie się w &azaniu o 
liśmy go w lAk wielce dwuznaczne 11010tenie1"- statnie zebranie wierzycieli banku. 

Za papiery pahl"'w •. 
Li.ty likwidacyjno Itr. Pol .. 
RUlk~ poiywa wlchod.ia . " "~I. pol. w.wu. r. 1887 . 
Listy J1ut. si.m. Soryi l . 

" " " V . Liltylut. m. Waru. Ser. I . 

" " • t' " V. Li.~, .ut. .. ~Jl S.rll L • 
Ił" n" II. 
" 7t "" lU. 

Giełda Barllhka. 
Ba.n&.noŁl rUJki e s&r&.. . . 

, "n .. do,t.a.w . 
Dy.~o.to prl wato. . . . . 

97.-
100l.5U 
<n.75 

10035 
100.85 
10015 

99.60 

2S9.15 
2311.7~ 

2'/.'1. 

97.50 
102.!IO 
97.85 

l()1).OO 
100.10 
101.-

99.!j() 

i nio oczekuj"" odpowiedzi wystosował do Włedeń ~5 marca. (Ag. póln.). Wczoraj 
uwolnionego od odpowiedzialności złodzieja na- rozpoczęły się uklady pO~liędzy hr. Ta~tre 
stepuj~c" przemowo: .Można pana llwa2.ć za i przywódcą kola polskiego JaworskIm 
szczQśliwego, gdy t. sQdziowie przysiQgli uwolnili Dzieuniki zapewniają, że Jaworski I'rze(\ 
pana od odpowiedzialności; powinieneś pan za- wyjazdem do Wiednia o~wia~czył, iż pola- DZI ENNA STAT YSTYKA LUDNOŚCI. 
razem cieszyć siQ z mego ~alu, it nie mogę cy nigdy uie opuszczą partyl Hobenwarta Z .. arll od dwa 21-26 m&rU: . . • 
Pan& przez c.ły miesiąc przetrzymać na pokucie i z"'oodzą slA utworz'·ć wiAkszość z ui.eroiec- Kał,lIoy: do I.t 15-tu .marło lO, .. tej locobl' 

y J Y I chłopców 6, dsi ...... t... doroal,reb . 1., w tej za pal1ski czyn niedawny. Sednowie przysi~gli, kiem stronnictwem liberałuem w takim ty - liczbie lO~żczY'o _ kobl.t l, .. mtanOWle,.: 
przysio;gam panu, nie byli winni mej z.ciętości ko rllzie, jeżeli i nowa pal·tya Hohenwa.rta Kaaim.ieu Rachal.waki, lat 62. 
\fzglodem p.na. Nie miej pan więc 2ala do wejdzie do wiekszości. Ew •• g.Uoy: do l.t 15.tn smarło _ w tej lIeobl~ 
Przysi-głych, it musieli sieuzieć tak dłngo nad Między Austt"yą-Węgrami i i:lel·bią zano- thło~ców - dzi."' .... t - doro •. łyeh .1, w tej 

v d liczbie ml)iczyn l. kobiet - a mł&.DOWICle sprawą karllłl o kradzie1, której pan byn.jmniej si się na nową wojnę finansową, z powo u Ruth Starufi.td, lat ł9. 
nie popełniłeś. ProsZ\l pana o to bardzo. Odejdź wniesienia przez rząd serbski do skupczy- Starczakoa.l: dsieci do lat 15-ta sm .. ło', w t.J 
pan, jesteś wolny; w korytarzn wrQcz~ panu ny projektu, wedlug którego niektóre to- lirobi. cltłope6w l, dz!ew .. ,t l , . doro •. łych J, w 
trzy Pudełka c"gar, które stosownie do ~yczenia wary IIl·zywoi:one mają być, oprócz cła, liubie m~i,·.y.u - kobIet l, .. Illl&llowlei.: 

, d Hana JOlkowi.s, lat 18. przysio;glych, do pana naletą obecnie. PiQć obłożone nadto opłatą konsumcyjną, co rzą 
innych pudelek i marna paczka tytoniu, któr~ austl"yacki uważa za naruszenie zawartego 
znale;!łiśmy u pana i przechowali, nie bQd~ panu niedawno układ n handlowego. 
dor9czone, strót wiezienny bowiem nie mógł icb 
w ładen sposób odszukać. Równi.~ i sVdziowi. 
przysiQgli w poczuciu spelnieoia szlacbetuego 
czynn mog, sie rozejść w pokoju!" 

*4
4 Z Paryża donoszą, i1 w dniu 23 b. m. 

kilka dostojnych osób angielskicb s1nchało przez 
nowy telefon opery • Le Mage" M.ncneta. 
Prób. wypadł. zupełnie pomyślnie. 

.. " * Rodzinę Bonapar te sl<lada obecnie 
.iedroiu k8i'l1~t i dziesiQć księ1en i ksi~nic.ek. 
Napoleon I nie zostawił potomków w linii pro
atej. Król Józef pozostIlwit tylko dwie córki , 
d.lej idzie liczna rodzina Lucyan. Bonoparte, 
której obecnie glowłI jest kardyuał Bonaparte. 
Dalej idzie ksi"t9 Napoleon-Karol, oieniony z 
ksiQtniczką Riespoli; z tego małteństwa 8~ dwie 
córki jeszczo nieznmę2ne, Julia z. Dlllrkizem 
Roccngiovine, Cbarlota za hrabi, Primoli i 
AugusIA za bratem swoim ciotecznym hsiQ.iem 
G.brielli, którego matka była córkI} Lucyana 
Bonaparte z pierw!zego m.lteństw.. Do tej 
linii nalety jeszcze Ludwik Lucyan Bonaparte 
ożeniony z M.ryann!} Cecobi, która świe20 

zm.rł. w Ajaccio. Ksi'lże Piotr Bonaparte, 
który zabił w r. 1870 dziennikarza Noira, byl 
równie2 bratem Lucyana. Z m.12el1stw. swego 
z Justyn, Rnffm pozostawił tylko syna ksiQcia 
<Sołanda, 02enionego z p.nn, Błanc, CÓrk'ł 
pnedsigbierców gry w Monaco, zk'ld jest jedna 
córka i c6rke Joanne za markizem Villeneuve
Esclapon. Potomstwo Ludwika Bonaparte, kró
la holenderskiego, wygasło ze śmierci, syna 
Napoleona ID zabitego w Afryce. Potomstwo 
HieroDiDlll, króla Westfalii, jest dwojaltie: 1. 
PaUersonowie, którq nie zostnli uzn.ni za 
Bonapartycb. 2. Dzieci z drugiego maUeństwa 
z ksiQ1n, domu Wnrtemberskiego Matyldą, 1-0 
voto ksi~tn'l Demidow oraz z dzieci zmarłego 
tylko co ksi!l<lia • npoleona, po którym z mał· 
2c11stwa jego z siostrli króla HamberlA, k,iato, 
Klotyld'ł, pozostało troje: ksi'lte Wiktor, I,si~
te Ludwik i ksie!n. Letycy., wdOWA po zmor-

Ostatuie wiadomości haudlowe. 
Waruawa, 25 marca. \Vek.le kr6t.. t.end. nA: 

Serii" (~ tł.) U.90 .,d., '1.~71/" GO, 65, 70 knP
I
; 

r,ondYII (3 no.) 8047 • .,1., 8.~2. 42'/, knp.; PUli ( u 
d.) 33.90 ż,d., 33.65, 621/1 kup.; WI.,I.ó (ę d.) 73.90 
Ż\tl.; 4'1, li.ty Iik"idacYJ.ue KrM. Polsk,eg_o <lu •• 
97.\0 żąd.; drobne 97.0J ząd.1 ~6.70, _75,. 8, kap.; 
5'/ft poiyczka w8~bo,lula I OlnlSyl 102.:J0 "ątł., 11 e
misyi 102.50 ląd., nr emisyi Itrl.75 tąd.; 4'1. poly
czka W8WUęŁrzU& z 1887 rrku !J1.75 " .. d.; S',. HUl 
"01&"" .... m,ki. r •• ryi lit. A 1l100.3~ t~d, ID 
seryi lit. B 99.85 żąd.; 5'1. Ii"y ... tawne m. IV .. -
."'''y l-ej aeryi 100.75 tą<l.. 10J.00 knp., II .eryl 
100.00 '.d., lII·ej 99.75 ląd., Iy .ery' 99.60 i.d., 
V-oj soryi żtd. U1skoutG: Berhn 3"1 ... LoudlU a·,., 
Pary. S°t. lVie,Iei, ł'l .. PeterobnfI!( 6'Ir Warto'ó 
kUJlonu z ~otr. tp"/tI: listy l&8tawu.e z ie!n~ltie 12!o-7, 
WfLr~z. I i II 229.6, f".lo\lzi L90.0, IUlt.y hk..lJ&elllla 
120.3, \lożyezh premio". I 95.0, II 16.8. 

Petersburg, 25-go marca. Weksle Iła. LouIIIU St.l0, 
n lJOżyl!zka \'fIulwi.łni& 101.1/ " lU l)O.ł.y,"ska. ."5Ilho
dnia 1021/" 4.'/,'10 lillty .u.aU."D8 kred,t. ZI8Wlkllł 
138.00, .kcye bauk. rn.k'ego dl. haudlu zogran,~o
Dogo 291.50, petersbnrskiego bRouku d,8kollto"el.jO 
614. lULllkn międzynarotlowego 515.60, ", .. ru .. "'
.ki.go bauku dr.koutow.go - .-. 

Berlin, 25~go marca IJl\lIkllOt.1 rnskia Il\rl\l: 
239.70, na do.tAw~ U9.75, .,.ek.le u. W ....... wo 
239.40, u. Petorsourg kr. 239.25, u& PeLe .. bnrg 
dl. 238.30, lIa LoudYII krót.. 20.36. ". Loo,IYII ,H. 
20.23'1" U& Wiedeń J76.5I), kupo.uy c~lu • . 324 . .60; 
5°/. listy zasta"ne 74.60, 4,~ hSLy hkwlIlaeYJue 
72.50, po.y •• ka fiuka ł'l. • IlIiI'l r. 99.20, ł 't • 
1887 r. 72.25, S'I. reutA złOIA 107.30, 5'1. r .• 1. • I Sł 
r. 106 80, pozy.dca " •• hodui. II ",u. 76.2;;. fil ."". 
.yi 7690, 5'1. Ii ty zastawne rllllkiĄ I1t.7~, f)'t/. po
iyezka pr.,.łów. z l8tił r kil 177.75, ,ak'";' ' . 18;0 
t. 165.90. akt!18 drogl żel. WlUllzR.l'ł'łjko-wIĄllłhlSkiej 
241.75, .k.l. kreullOw •• u.tryacki. 17640. akey. 
W&uz",wgki6go IJaukn h&u..uowe~o -.- .łYdkoUlv, 
wego - .-, dyskonto uieUlie 'luegd 1.l.uku p"'"t"" 
8ft

/o pry1fł\t.ue 2*/.',' •. 
l •• dya, 25 m&re& Poty .... rus .. o I 1 rok" 

II om. 100, "J.'/,'I, Ko .... l. a_glel.k,. 00'1, . -
Piękna. 

Warszaw., 25-go marea. ' rft.ł"g nR. II~IWI. WIlko ... 
ilkiego. Pneuil!. SIIl. ord. -. (HUra Idolir .. - -

LISTA PRZYJEZDNYCH. 
Hat.l Pll , kl. M. Ede1mann i S. Somorr.ld • :W:ar

,u"'l' D. Koutadt s Sierr.d&a, )I. D. Moj.'.Jow 
I KiJOWa, HoU •• WłoeławkA. 

Hotel Vlo! .. I.. Haokol o Ritawy Snnderland z 
o Radomia, Ał.kb.r s Taurylu, p.i s Piotrkowa. 

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW 

przyohodz,: 

prsychodl. 

do Kolu ... k 
" Bkieru.ie1fie • 
n Warn""1 
" Aleksandro" .. 
" Piotrkowa 
n GruicJ 
,. Sosnowca 
" Toml.ssowJ. • 
"Bziua. 
"Iwngr·ll . ... 
"D\brow,( D~" . . 
n Pewsburga. : 
n !olo.kwy 
n \Vied.ni,. 
" KrakowI. 
" 'Vrocł .. " .. 
" Berlina 

GODZL.'1Y i 1IINUTY 

7 lO 8 ł6 
8 ló 

11 05 
l 35 

II 23 

9 52 
2 2, 
245 

10 15 
201 
1-
82.1 

:s 32 
5 27 
!I tS 

2 15 705 t8 ~II 
ł 32 8 ~ł 
Gl:! 1020 
8.l0 
3 łO 10 25 12 41 
9 - 4-8 
137 4" 

t 50 

1008 

7 52 

101 

4 II 
U~ 
101 

,37 

7-10 81 

UW AGA. Cyrry o .. a<&o.' rrnb .. ym drakI ... 
wyrw], ..... od godAiuy S-ej ... ioesorom ot. CI>
dJtioy &-ei rano. 

Dr o Julian Wieliczko ~~=.:~ 
rady w chorobach .... """~trmych, ...... .,. ... yaIi I 
akOrayeh. Pual-lł."era li li, ll&pueciWko.ocs:r. 



o \ G Ł 

z ~WOO. wY'PRZEDAZ"' ~bj, 
W SKŁADZIE SZKŁA I PORCELANY 

Ignacego Hordliczki 
Nowy Rynek NI 240. • 

Tow/lry wy8ortowane 2:;0/0 taniej 
Towary zaś wybor owe 100;. taniej. 

Wyprzedaż trwać będzie 3 tygodnie, począwszy od l8·go 
marca r. b. 

ZARZ4DZAJ~CY SKŁADEll 

Z. Tał·C~yf"'d. 

DZIENNIK ŁODZKJ. == o s z E N I A. 
NAUCZYCIEL ZGUBIOXO ZGUBIONO 

.gry fortepia.now~j paszport i ksiąikę legitymacyjną paszport i książkę I~gitymamną 
ukouczywszy kurs wyzszy w 1llSty- . . wydane z Warszawskiego maglStra
tocie Warszawskim pod kierunkiem ~dane z t~teJ zego ~aglstratu na tu na imię lcka Korombluma z fa. 
profesora trobla, ndziela lekcyi i "!,lłl . AutoDlego Maloszek Mar- milill. 
przygotowuje uczni i uczennice. kiewlcza. . Łaskawy znalazca raczy zło~yć 

Wiadomość ul. Konstant.ynowska Ła kawy zn~la.zca . raczy złozyć takowe w magistracie. 555-
:Ni 23 nowy, u właścicielki domu takowe w magistracie. 614 OB'I>HB.lIEHIE. 
___________ 47_8-0_ 06'bRBlIeule. Op.e6nlilll ITpacTaB'(, 0'L1I9.u;a 10111 ' 

• Cy ... e6BWl ITpaCTaBlo 0"''II9 ... a MR' poBWU. Oy ... ell.3 ollT)'ra IT8TpO-

Dr J Chazanowltz poBIU h OY.leli 3 ro DflTpoKoBClIl\rO KOBnoll :yOepmll I yqa!lTRa IO. !ol. 
• . Ospyra HrBaTili SeBoBoBJ. OywHB' OcTpoBOlIlll opoaH9alOll\IlI B'L ropo· 

po a -letniej praktyce w Białymstoku osie- cxill zUTelll>CTBylOudl! B'L rop. JIo. A'II JlO.lSu UOAJ. XI 7860 uo Suo)\
dlil si, w Łodzi. Leczy specyalnie eho- .lSB 'BJ. ,J,OIl'll 1437 OOJ.oBJl8eT'L oell Y;[81111, 06'LBB.l10eT'J., qTO 26 
r~by wewn,trzne i choroby dzieci. !llica qTO 22 MałVl'a cero' 1891 roA~ MapTa 1891 rOAa C'L 10 q. yTpa 
P,otrkowska li 56 nowy. dom Sch"Olker- 10"- Jl 00 yrJly ITel'pOROBCKOH H 3aBR.l3· 
ta, dawniej Mitznera. God,iny przyjęć C'L 'lac. yTpa BJ. rop. OASR .li: v. :1 
od 8 do 10 rano i od 3 do 5 po południu. uo BII",3eBCKoli )'.181\11 OOA'(, N 1117 KO Ylllll\'(, OOA'J. "" 78 B'(, Jl&BR~ 

M8-10 B'L "'01111 JIeBKOBB'l3 Ba 1I11cT1I xpa OOA'L OBpKOIO "BllUlIaB'L JIHCBepJ. 
. . . ~ Beoio (lYAeTL UPOA~BlI~'LCII .lBHlIB' (ly.l)'T'L upo.llaBaTLOIl O'L uy6.IHq. 

_ NlDleJ •• em mam -."colt : donl~ć ' OWX'L ToproB'L OUTOKJ.· Ta6aąnWlI 

•• V-=--.... ~-~ --=-Aą._~ -. . .4Ii';iL ~...oIii:iL...tIii;;iit..~ S~.no"nym 9b!"ate]01l! i mle .kańcom 1I0e Rl<Yll\eCTBO npuB3Allez8 l1\ee uSAlI.llill yCTpoliOTBO Ma~aSHBa OyK' 
-~ - - - -- - - ~~~~~ ml.sta ŁodZI, ze od dma1 marcar. b. filaR Apouy n;lIceucKołC}', 8a8.11O-' , 

I'f M' d k·... pr.yjm~ę w .. elkie roboty QalOIl4ee08 810 Ze.l1I3BIU 'L OT8Inrax ... , 1IL1 6.llI ... yellwR 0'(, paSBHX'(, .I.III\'L 
\I ~,' 10' U raCYJ ny ~ -- M! L!RSIUE I SZTIJK! c'J. upOROAallB R Uplln3AJlellBOCTS- sa BS~THS B'L "pe ... uT'L TaGaqBHB 

~ 
r ~ TORSKIE __ ilU ... U upnrH mep6TR (rpełUlen BSAUIO, AOma.lB, U1l UOB03XB II 

. . . .. 113D1lłHLI) II 01\11OeouO~ 660 pyO TeAer8, C'J. ol\1IBoqaol! Oylllllil, o(j· 

t Z P··I·e"I· W-go Wł. Otto w Warszawie, aoall'zO-'n- plozez 11 I Jak. rOwn1 .. wytapeto"a~le pok?'. za • A • • oapyzenRolI IIBBeBT8pBoli OUHCLIO 
~ .. "D J 'I umll.rkowaną cenę. NaJaJr.aratnleJ8ze - Kon., na y.u;uB.lIeTBopeore upe· 11 

~ W 'go doktora L. Nencklego, wyłllczna sprzedaż lIa missto ~ wykoDaDie. Teoain ,JJ;aBB.la fRoe6epra. HIlYll4eCT8y, oCTaBmellycs 0()(U 
~ t: Łódź I okolic~ w składzie hurtowym wódki I handlu win ~ PozoBtaję do. usług OUIICL II 0D.1I8Sy opoAaaaellLln Ba6.1la;:Ił!::=!:'~ OB1IAtoill1'L II 

~ p Ł. Mokiejewskiego W Lodzi, ~ Ł6d~. ul. cegi~i&ll~~~!~'~-go ope",lIeTOB'L 1I0lEOO paaclIlTpllBlITb 'roprOBLlX1. yc.loaiau 1I0Z00 yaoDn 
~ " te· '-'-d l , 1, 592-10 S.Josberga. y CJ);eOoaro ITpaCT'~aa II 8'" .leo L BJ. 113IIep1l 1l0AOUC8BwarOCB 01'-
~ nze 8..... po eca 'II 11 11 n 

~re WINA tari :if;:~~~!!~' maślacze ~ O~~ZBrnJ ~kIBD n:::e:LlB:~::::a::o~~;~:~CKil. ~::fa~:;:::;:B;::::a:::~.!:~ 
~~_ z roku 1834, 1827, 1818 I 1811. 593-4 j 608-1 CyAe6. ITpHCT8B1. OCTpoacJrilł. 
~~~~V~ do W~A.JĘCIA od l-go k~i~tnia, OB'I>!lBJIEHIE. OGŁOSZENIE. _ -- -~- -- w przy uliCy !{onstantynowskleJ róg K . Z· ździ S dzió 
'to ~ ~ ~I~::~::~:X~::~:~X~:~:~~~::~..,. Zachodniej ](i 318 (10 nowy) w do- O(luB.ueTes, QTO 22Map1'll 1891 p k°!D1Saz t zy ~e b ~. ę'k ~ 

• • 
mu p. Wolanek, Bliższe 8zczegÓ- rOA3 O'J. 10 ue. yTpa BJ. rop. }[O.l3. ~ ?Ju, o r~ go. IOtl 0w. 

GŁOWNY SKLAD WIN ły na miejscu_ 801-3 OO.l'L NI 320 DO KOHCTJ.BTHOOBCEOI! skieJ I UCZt stku, l. M. <?strows~, 

• • 
flIHI\1I OYAen. Ilpo.l3aaTbCB Allil ' zamleszkaly w m. Ł~d;zl po~ M 

ll',------------~Izlllloe I\ lIyll\eCTBO, OpaOR.lAelUll4ee 7ą6-c, prz~ ~1. Zachodniej. podaje ~o 
~.: E S k· ~. Najleps ze ABryeT1l Tap~oBeRoA, COCTOBll4ee wladomo§cl,zew d.26marca(7kWle-

zy lera 119], Jl3BOQBarO yCTpoltTBa" aOB' 18111,r. o.godz. 10.r~~0, przy 1:0~ 

• ' . • I A (1 ł O II II I E T l N K O W E P08'J. 01\1IueoB08 ... .18 TOprOB'J. li ... go ulic PIOtrkowskiej I Zawadzkie) 
~~ IH.I \) III li 104 pyO. pod NI 278, w sklepie pod firmą. 
• I • r I . "Wacław Lissner" sprzedawane 

po eea Szanownej Pobliczności na nadcbodz~oe święta ceutry uga ue Oy ... e(luLlI IIp. OTUJ. OCTpoBCKIII. będ'ł przez pobliczu'ł licytacyę wy-

• wielki zapas w zel kich o·atun l{ów . codziennie świeże u Otto 609-1 roby tab~czn~, n"Z4dzen.ie sklep? 
~:< t:) Baehr, dawniej N. Dankow- , we, naleznogCl przypadaJlłce fil'Inle • _ W I N - • ski ul. Promeuada. OB'I>llBJlEHIE. od różnych osób Ztl wzięty towar, 

~~ , . ~ 06"UBJlBeTCS, QTO 2 A.up'llu l8gI konie, dwie bryczki J wóz, po cenie 
• • 3:13-6-1 ro ... a C'J. 10 qac. yTpa B], rop. JIo wyrażonej w spisie inwentarza, po· 

1 A9H no ...... N 232 IlO HOBoll elłcKolI zostałego po Waclawie Lissnerze. 
• _ • _ • l'otrzebny.d I czerwea r. b. y.unll, 0YABTlo opo ... saaTLcs .lB.. O blitszycl1 szczegółach i waruu-

~.:~~ wieżo UlLdszedł pełn ładunek (64 beczki) wyborowych I Maj· ster fornierski lEUKOe HllymeCTBO, opHRaA~ellamee kae.h licytacyi poi~or~o~ać si!l 
y llIM.yu> JIeBKOBUqy, COOTOlłll4ee B3" mozna w KanceiarYl IllzeJ podpI-

• 
'''ĘG IEUSUJVH i ;\l IN z "łasnych winnic ". Ma- d~ odlewn ~ na I,row incyę, 'obznaj- lIe(lelllł, ol'oeyuopuaro mKaea B sanego komisal'za, oraz u wdowy 
dzie Pl'zy Tokaju, które szczególniej poleca się Szanownym • mIony takze z odlewem 8tal~wy~ sepE3u, Ol\1lReRHoe A.Ia TO prOB'l> Anieli Lissner .11' lu mianko wauym 

• 
konsnmentom. • (Stahl - G088). OB'erty przYJmuJt BJ. 283 pyO. sklepie. 

~ m-5 Le?n Rappaport et Com._ ol. Polu- 0YAe(lBhllI ITpacTan OCTpoBoaill. Ł6dt d. 12 (24) Marca 18n r . .. ~~~~~~~:x:~:~:::~ dmowa 10. :177-3-1 610 Komisal'z Ostrowski. 

Niniej~zem mani zaszczyt zawiadomić SzanownI!> Publicznogć, że 
ulubione 

Pale Ale 
GLÓWNY SKLAD WYROBÓW 

Warszawskiej DYSTYLARNI PAROWEJ 
Ł. MOKIEJEWSKIEG'O 

ORAZ .... HANDEL WIN 
w Łodsl. ulica PlotrkoWłłk/l. dom Kl088a Nr. '105. 

poleca NA NADOHODZ4CE ŚWIĘTA 

znów dosiać Illozna równocześnie zwracum uwagę 
przy nadchodzących świętach na w zyslkie moje piwa 

po następujących cenach, 
a mianowicie: ~ odłłta\",. do domu: 

za bntelkę excl. szkła za '/.. i za 'I. excl. ant. 
Piwo Lagrowe 5 kop. rs. 1.25 rs. 2.~O 

:: "Pilzeńskł e 6 n ,,1.50 ,,3.-
~ 

Trnnki ". ukres dystylarni wchodzące, w dobroci nieustępujtce zagranicznym, jak /llembiki. 
CToloBoe O'llm;eUBOe BIBO, likiery. kremyw ozdobnych flakonach, s pirytusy: do picia win
ny, do politury i do palenia, jako te~ okowitę smaczn'ł i mocną. '''IN4- n~tnl'81ne odstałe 
z n~celniejszych'piwnic: węlJler8kle. Crancn8kle. 8Zamp/lń.8.ile. r enskle. hi8Z
pan8kle. portugAls kie. Araki. koniaki kmjowe i zagraniczne (kuracyjne). Dio
dy a t are. porter anglel8kl l, '/., ' /. butelkach. Octy Crancmdde. ''''N~ : be-
8arab8kle. krymskie i kaukllzkle od 30 kop. za butelkę. 557-6-1 

.. .................. 1 ........................ .. 

... r;.. n MonachIjskie 6 n n 1.50 ,,3.-
n Expod owe 6 n ,,1.70 n 3.40 
n Kulmbacbskie 8 n ,,2.75 ,,5.50 ... 

~ QBFJ>JIBJIEHIE. 
n Pale Ale 20" n 5.50 " 11.-
" Porter 20" ,,5.50 , n 11.- " 

~ Rabat stosowny dla PJI. SprzedaJIl4lyek ! __ 
l';' Z szacunkiem 

YupRneBie JlO.lSHBCKOI!.~ROpH'l.Bofł lIeJl1lsRoII Aoporu )l;OBOAUT'L AO ace06maro o01l ... tsiu, QTO B" lIeUOBII8 ' 
Boa8UBlile BeBoeTpeOoB8BIIHe UOJlyUTe.l1Ul1I uo 8 (~O) llapTa .lOIl 1891 rOA8 TOBaphl, a], c.I)"Ia·1I 
BeSBER BJll!.l1ln.ąeB'L OBLl1'L B1. TeqeBiH cposa, YKaaaBOIlI'o B'" OTłłThll 20 B LI C o q D II. lU 8 yTBepzAeBBaro 
o(lmaro YO'r8Ba pocci llcKUX'L aellllsBWX'(, ",OpOl'J.. (ly",YT'L npoA&OLl Co nY(!lIHqaarO Topra na c~'asl\ill 

JIOASL, UO BOT6qeBiu eo };US IIROTOHlI\eli uy6J1l1Ksnia Tpe1'(, K1Ic~e8J. . 

Robert Schnerr, .;. ''1 

BROWAR WALDSOHLOSSCHEN. 
BpellH npa6hlTio ~ HalllleOOUQR ie l-=--:: ~ OTuul\is ~allu .. is ~Rl<uiR 

ll:ll 
li! ~ ro,il'J., IIllC81\J." qUC-'O o'l'opaueBin OTupllBBTeuii nOAyQQ1'e~el! 3 rpyu 398- 3 ITy .... 

··· ;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~==============~======~II~)I!~~--~~1~8~~~~--~~~-----t=-~------~=-~-----ti~~I:---~_=--~~~~~ 
I!łK ,., & D w Środ~ d. 25 Marca r. b. na ul. Pro. 234~ KBu pa 3 (15) npe ... " .. UO.1. 1 Bu o u Borp. 

, menadowej, .. gobiono • ve:ale ł179 " 9 21 » 1 .I&TyBKLla . . ... , ... 

W I N K A tJ K A Z K I C El wy,t .. wione prze. tirm~ h UOp pert 4242 " 9 21 ." 5 lItec .. G, ... ... 

Bapwua Bp. XeJUI1I.V' 

" 
.ł.peB .... p ... 

.yBT. 

9 -
2 10 

" 
n p",," 

i Gretbler" na. zlecenie p . Wolf.. 5276 ,. 12 24 11 1 B.Korp .• mlO 

E. O. PARUCHOWA 
Fy";lieh " Łow. 6067 " l' 28 • 1 y.eJ ...... .... . 

l) n r!. 200 platny d. 25 Lipca 63
6 

6
98
1 " ~k ~ lI.onn. 1 ~p •• y~ 

r. b. a& ~ 242. 71m ., l' 31 liPO ... """'" i 'ł~~~:':,""'" 

., Bp. Ke. u8V' 

" 
B. Teplluoacall 

" 
De ••• eaiJ 
H ..... n 

,ny al. Zawadzkiej do. Schelblera 
otuyma! ... i.iy trr.noport kaebe . 
17óaklcb ł ellampallekleb 
win od ao kop. do li robił za 
batelk~ a tili. kawior '"i"y j 
pruOW'Dy. dr e .. w.Jean .. 1 i 

inna delikatesy. 
__ X."'~ wiruj, niż 60 bo
lelek, G!ltPUJe .i~ zDaezny rabat . 

522- 3-·1 

n 
POHa6epr. 2) na rs. 200 ptatny d. 19 Clerwc. "" " r. b. la ,. 243. 1~ :: 1e ~~ :: ~ ~:::MK 

:~ :a.~s'J62~latny d. 11 Lipca 352 " 18 27 " I MaRy .. n. 

n 
60n . KOCAO"'" 

" 
I'Opo ..... A. r on ......... 

r . ~.rea6 ... T .. 

O tr . b ""·t . b '" " 19 31 • 2 K . . ........ . s uga .,~ a y "'" pO .. l ... y. 1~/1 
" . m ••• s 
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