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Allres lelegnlfiezll1: 
.,DZiIE:N':N'I:EC_" ŁÓDŹ_ 

Petersbul'g, [maja, (Ag. I")' Wczo
raj Ksiąt.e Czaruogórski, pFzybywszy z 
córką &lvoją, WielkI!- Księ1ną Milicą lUko
łaj6wną, ,składał wizyty i odbiel'l\ł je, 
i\liędzy i I elni, J~go WyHokolit- złożył ~ _ m 
wizytę mini trowi spraw zagranicznych, 
który go nawzajem wizytowa.!, Wielka 
Księżna UIiM zamieazktlla w pałacu Jego 
C~8l\r8kięj Wy oko~ci Wielkiego K~ięcia 
Mikolaja AJikołajewicza ' tarszego. 

~jaccio, 2 maja, (Ag. pln,). Jego Ce
sarska Wy8oko~ć Wielki Ksiąte Jel'zy 
Ałeksandl'owicz powrócił tu z wycJec:tki. 
Wczoraj Jego Cesal' ka WysokoHć łJl'Z)j
lUowal na sta~ku gubernatora Korsyki. 
W poniedzialek kl-zytowiec ruski odplynie 
sl.ąll do Pireqsu, 

Charków, 2 maja. (Ag. plo.), Pociąg 
Ilad.wyczajny ze zwłokami Jego Cesar~kiej 
Wysokości \Vielki~go Ksit;cia Mikol~ja 
Mikołlljewicza Starszego przybędzie tn IV 
dlliu jull'zejszym, 

Cha.rk6W, 2 maja. (Ag. pln.), Dziś o 
godzinie 7 zrana zwloki Jego Cesarskiej 
Wl'soko~ci Wielkiego Księcia Mikolaja 
~li kolajewicza Starszego przywieziono z 
Alupki do Jałty, Tu zwłoki przeniesioue 
będą na okręt wojenny. 

Sewllstopoł, 2 maja. (Ag. p,), Zwłoki 
Jego Cesarskiej Wysokości Wielkiego Księ
cia Mikob\ja Mikołajewicza Starszego przy
będ'ł tutaj okolo godziny 3.ej, Procesya 
pójdzie przez ulicę Ekateryneilską, W so
borze otlpl'lllViona będzie liturgia żałobua, 

- IIOCZ6J1l procesya uda ~8ię na dworzec ko
lęjowy, lIliasto opłakuje śmiel'ć swojego 
~ajdostojniejszego Opiekuna, Domy IV ża
lobie, 

z DZIEDZINY PRZEMYSŁU i HUDLU. 
" CŁA, 

X .MoskolVskija wiedomosU" 1101l08Zą, 
że prace naci rozpatr2leniem rnskiej ta I' y
f Y c e In ej szybko posuwają się naprzód. 
W tych dniach 1'0zpatl'Zono w radzie pail
stwa laryfy dla bawełny. 

DROGI WODNE. 
X W Petel'sbnrgu pow8taje n o IV e t o

wal' zyst w o akey j n e pocI nazwą "~e
gluga plU'owa fińsko-ruska," dla pl'Zewo
żenia towllrów i Pl4aźerów pomiędzy por-

:c = 1~ Z o ~ a. 

PIENIĄDZ. 
Tl6maezył& II, t, 

(Dal8~Y ciątr-jXUrz Nr, 98), 
Była to uędza ostateczna, życie z duill 

lIa dzieli; nieszczęście zabralo z sobą na
wet dumę tych ist.ot, wierzącycil w mo· 
żność we.lki ze swoim stnleclem, U8U
nęły się z córką na ulic!) Toul' des 
Dames do domu byłej magazynierki, 
która stała 8ię dęwotką i odnajmowa
ła umeblowane pokoje księżom, Tu zaj
mowaly obie duży Ilok6j iió alkową na ay
pialllię, Stały tam dwa małe łóżeczka, a 
gdy firanki alkowy, tegosamego koloru co 
obicia na dzień się zRsnwaly, pokój zmie
niał się w są.lonik i to je cokolwiek pocie
szało, 

Nie uplynęły dwie godziny od pl'zenie
sieni a się brabiny na nowe mieszkanie, gdy 
sllOtkała. j'ł niespodziaua, uiezwykla wizy
ta. A1icyi na szczęście nie było w domu. 
Byl to Busch IV swoim zatłuszczonym snr
ducie, brudnynl białym krawacie krzywo 
zawiązjlnym; uprudzony węchem, że teraz 
nadeszla odpowiedllia chwila, zdecydował 
~ię ua.koniec upomnieć o stary dłng hra
biego, owe dziesięć tysięcy fl'lIuków podpi
sanych Leonii Cron, Jednym rzutem oka 
na pokój objął pQłożenie wdowy: czyżby 
się sp6iuil? Zapanowawszy nad sobą. 
spokqjuie i cierpliwie wyłożył pomieszanej 
lll'abinie ceł swojej wizyty. Wszak 1.0 by
lo pismo jej męta, które objaśniało dokla-

taml mOr2la Baltyckiego i z tych ostatnich I Ro yi cementem portlandzkm I an
do port6w zagranicznych. Kapitał zakła- g i e I s k ą c e g ł ą o g n i o t I' walą, wobec 
clowy tow:u·z.vsLwa określono U:\ 1,500,000 t 'rozwillięcia się w cza~ach ost'ltuich falByfi
rubli, podzielonych na 10,000 akcyj, 1>0 kacyi tych wytworów, stal'ają ię przez 
150 rubli każda,' Jlo~l'ednictwo towarzystwa p~piel'ania han-

DROG[ ŻELAZNE. dlu. i 'prz?lDy~l~ IV Pete!·.burgu o przecis.lę
WZięCie .rodkow 11I'zeclwko tym uaduzy-

X Dl'Oga 1elaznR warszawsko ·(let.el·sllul'- ciom. 
)la otrzymała upoważnienie do udziełania X Ministeryum spraw z Ig'ranlcznych za
pożyczek na zboże 11a waruukllch kOlRunikow,\lo miuisteryulIl sl'raw we w
ogóluy l, zawartych w cYl'kularzu tIIini- Il",trznych, że na za~a,łzio ,lekretu, Wyda' 
steryalnym nr, 57·n, Przed wybudowa- nego pl'zez rząd fmncuiki w dnin 28 
uiem magazynilw tranzytowych, zboze prze- kwietnia J'. b, owce wpylane z ruskich 
chowywl\ne będzie tymcz<LSOWO w wago- portów uo Dunkierki, Ron~n i Havru, prze
n>ICb, skutkiem tego spl'zedaż 1.I\Sta wiolle- Jlus~czaM będą. od daty pomienionej do 
go ładunku bę(hie musiała następować oodziału , ;\l1itarnego rzeżul plll'y kicb .La 
8zybko, Villette" Jll'zy zachowaniu Ival'unkó IV, n-

X Memoryał urzędników kolei n8dwi- stanowionych dht pl'zepuszczania owiec 
ślailskiej w głlrawie s P I II t Y i c h d I n· ruskich, dowot ouycb z łllJl'tów morza Czar
IC Ó w I i c b w i a r s k i c h, IH\ wzór (lOży- uego do Marsylii, 
czki udzielonej urzędnikom towarzystwa X W Reims ma być wkrótce urządzony 
kredytowego ziemskiego, jak donoszą dzien- l' y n e k ce n t l' a [n y d I Ił h a n d I u we I n ą 
niki warszawskie, jest , już wykończony i francuską wszelkiego ga"lIl1ko. Układy 
doręczony (lrezesowi kolei, (l. Leopoldowi z towarzystwami rolnicz~mi w tym pr2led, 
Kroneubergowi. Suma potl'zebua na (lO' miocie dOllrOWa(lzily podobno do pomyśl
wyższe uregulowanie interesów wynosi 0- uych rezułtatów, 
kolo rs, 50,000, 1'IENL\DZE I KltEOYT. 

X W dnin 1 maja na kolei lVal'szawsko- X Departament poczt i telegrafów 1'0-
wiedeuskiej dokonano próby z nlepszonemi zeslał do wladz [,ocztowych okólnik, w 
p u e u m a tycz n em i h a m u I c am i wylla- którym poleca nieprzyjmować odtąd zu
łuku augielskiego inżelliera Hardy'ego. pełuie 1110 nety przekłu ~ej w kasach 
Przyrząd ten, nrządzouy przy parowozie z pocztowych. 
tendrem, pędzącym 'I. szybkością 75 wiorst X W guberni permskiej ma powstać 
na godzinę, wsll'zymał parowóz w I,rzeci~gu wkl-ótce bank mienia. Cesal'z& Aleksaudra 
20 sekund na. przestrzeni 125 sążni. II, dla wy!lawania p o Ż y c z e k d l' o b n y m 

X Drogi żelazne poludJJiowo-zachodnje I"' z e m lo w c o III. 
wprowlldzają Da linii Bialystok-Odesa w 11.- l'RZEMYSE, 
gouy ja.dalne, , X DziennIki petersburskie donoszą, iż 

X Kwestya zlLpl'owadzenla w Rosyi bi- ogloszono III'zepis, na mocy kt6rego wszel
I e tó IV o bj az d o w y c b, rozpowszechnio- kie odszkodowania, zasądzone na rzecz 1'0-
uych za granicą pod uazwą .Rundl·eisebi- botnlków z a p o n i e s i o Ilti P l' Z Y P l' 11.
leta", jak Ilonosi .Nowoje wremia", jest już cy uszkodzenia fizyczne, winny 
stanowczo zdecydowaną i bilety takie po hyć wypłacane w całości, bez jakięgokolwiek 
ceui~ o?niżonej, o 30% wprowadzone będą potrącania. 7.apomóg, wyclanych jlrzedtem 
w nzycle 'fi, maJ~, '. . I"'zez fabrykantów, 

X .Pe.tel b, wledomostl .donosz~, ze dla. X Kiejaki E. Hofmann IV Petel'sburgn 
wst.ę(lUlących 110 słuzby ru.chu ua wynalazł nowy filtl' chemiczny, oczysz.. 
ruskich dl:ogach z~łaznych ustanowIOne bę-, czający .>'OclE} od wS'lystkich [IOSLronnych 
dą egzammy od(lzlełne, . . przymieszek i mikroorganizlllów, Filtr 

X Gł6wne, tow,\rzystwo rusklcb t1r6~ ze- ł1r7.ecl tawiony b~dzie, dla wypI'6bowaoia, 
laznych zanuer?a przeznaczyć n,\ c~Y\Vlden- l'nskiemu towarzystwu oclll'ony zrlrowia lu
dę za rok 189~ - 2,r.OO,OOO I'ubll 1'0 4'/. du. Oczyszczanie wody w fihrze Bormana 
rnbła od akCYJ, dokonywane jest przez prze[llIszczanie jej 

HANDEL. jlrzez masę jlorowatą, której sklad stano-
X Przedstawiciele firm, bandlującycb w wi sekret wynałazcy, 

dnie całą hl6toryę: IIRmięLno~ć hrabiego - cemi na czolo aż do oczu, na jaskrawI!- su
dla pewnej młodej osoby, stosunek z nią, kuię, na c'llą postal!, nosząC!} cecbę dlogo. 
Ił. następnie ch~ć pozbycia się jej, Nie u- letniej rozpnsty. Cierpienie bezmierne 0-
krył jej nawet tego, że po latach 15 bli- gal'Oęlo hrabinę, Przebudziła się w niej 
sko, pl'awo nie zmusi jej prawdopodobnie dawna pl'zytlnmiona duma zdradzauej mal
tlo zapłacenia tego długu honorowego. Lę~z żonki, Więc to dla. takiclI i tot opuszcza) 
on był tylko llośl'ednikiem swojej klientki, ją hrabia I 
wiedziat, że ooa zdecydowana jest zwrócić - 'l'rzeba zakoliczyć - nalegal Busch
się do sądu i podnieśĆ skandal, jeżeli nie bo klientka moja bardzo je8t zajęta na u
będzie przedtem zaspokojoną, Hrabina, licy Fey!leau. 
blada śmiertelnie, ugodzona w samo sel'ce - Na ulicy Feydeau - powtórzyła bez-
w8pomnieniem tej strasznej przeszlo§ei; wielInie lll'abina, 
która jak widmo stawała teraz przeli uią, - 'fak, ona. tam jest, no jest w takim 
wYI'aziła zdziwienie, że biedna dziewczyna domu ... 
dotąd jeszcze nil! zwróciła się do niej, Hrabina 11l'iącemi rękoma za~unęła. Ih'u
W odpowiedzi Buscl! zmyślił calą \listoryę gą. połowę firanki u ałkowy, Alic)'R, w 
o zoginieuiu papier6w, zualezienin ich do· gorączce, pOl'Uszyła się pod koldrą, Gd,V
piero niedawDo ua dnie jakiego~ kufra, byż ich nie wiuziala, uie słyszał:\ I 
Ponieważ hrabiua odmówiła ostatecznej Busch dalej cią.gnął. 
odpowiedzi, oh~ąc się uprzednio nad spl'a - Proszp" aby I'ani zechciała zrozumieć .. , 
wą calą dobrze zastauowić, odszedł, zaw- Pauua Leouirla powierzyla mi swoją pra' 
sze bardzo grzeczny, oznajmiając, że PI'Zyj- wę i ja jestem jej pośrednikiem tylko. 
dzie ze swoj,. klientką nie jutro, bo IV nie- Dlatego to chcialem, ażeby pl'zyszła o obi
dziełę nie może opuszczać domu, IV któl'ym ście i wytłómaczyła swoje żądauie. ~o, 
pracuje, ale w ponii!bziałek, może we Leonido, powiedzie, co masz do powie-
wtorek, dzenia, 

W poniedzialek, gdy pl'i<yniesiono jej Leonia, dziwnie jakoś c:tując się pomie-
chorą nieszczęśliwIj. c6rkę do domu, hrabi- szanl} IV tej roli, jaką. jej ka.zal Busch 
na uieprzytomna pl'alVie z bółu, we Izach odegrać, Ilodniosła 1111. hrabinę swoje dui.e, 
tonąca, I,ielęgnowala ją i zapomniała zu- bezmyślne oczy. Lecz uadzieja otrzymania 
pełnie o Buscb'u i całej tej okropnej hi- przyrzeczonych tysiąca. funków dodalII. jej 
storyi. IIkouiec Alicya usnęła i ma.tka. odwagi, Silnym, ochrypłym od pijd,llstwa 
wyczerpana, zgnębiona okrutwścil) losu, głosem zaczęla mówić, gdy tymCZ&8em 
usiadla na chwilę, gdy wszedł znów Buscb, Busch rozkladał znów kwitki hrabiego, 
tym razem w towarzyst,wie Leonii, - 'l'ak, to lesawe papiery, które mi 

- Pronl) [lani, oto moj~ klientka, trz&- . lIan KRroł podpisar .. , Byłam c6rkl} furIO a-
ba będzie skończyć. na Crona, l,e\\'lIie go pani pamięta. Pan 

Hrabina, ujrzawszy dziewczynę, zadrżala, Karoł włóczył się ciągle za lUną i prze
Wpatrywala się w tę szeroką, zlIIięlą śluflowl\l lUnie. W kOJacu znudziło mnie 
twal'Z, .okolona czat neml wlosami, padają- to, Gdy ię je t mJo<4, 1180i to rozumie, 

X . Birtewyja wledomosti" donoszą, te 
w gmińie UI'mhiski~j, powiatu kIlUltUI'skie
go, gubel11i permskiej, nad rzeką Czerepa
kówką, odkryto pokłady [liaskI! zloto
d aj neg o z domieszką platyny, 

X Do towarzystwa \lOpierania przemy
siu i handln IV Petersburgu wniesiona bę
dzie propozycya założenia pny niem b i u-
1'11. informacyjnego, które ndzielałoby 
wiadomości dotyczących handlu i pr2lemysłu. 

ROLNICTWO I PRZEMYSI; ROLNY, 
X Ministeryum dół\r paóstwa przystę

pnje do acislego zbadania gOllpodarsLw 
wiejskich we wszystkich okręgach Rosyl, 
W celn szczegółowego wyjaśnienia 8 p Ó 1-
czesnego stanll rolnictwa nietylko 
przy rótnych warnnkach klimatycznych i 
gruntowycb, lecz także w majątkach róż
nego typu i obszarn, 

RZEMIOSI;A I PRZEMYSI:; DROB< Y. 
X Wedlug informacyj dzienulków pe

tersburskich, pr2ly Inspekcyach fabrycznyclI 
mają być otwieranI! oddz[eJne kOąlbye, 
ktOrych zdaniem będzie 6 z n w a n i e n a d 
u c z n i a m i I' Z e m i 8 li I n l c zym i i kon
trolowanie pod tym względem wldeicieli 
warsztatów, 

X Do zatwierdzenia rządu przedstawio
no ustawę nowego towar2lystwa, powsta
jącego w Petersburga dla p n p i e r a n i a 
rozwojn przemysiu dl'obnego , w 
Rosy i. 

TRAMWAJE, 
X Kolej konna wilanowska ma 

być otwarta dla publiczności jutro, I~cz 
tylko do Bogacina; dalej do Czerniakowa 
kolej ma być gotowa na dzieli zbliżającego 
sil} tam odpustu §w, Bonifacego, 

X Dzienniki warszawskie donoszą, te 
grono kapitalistów miejscowych wystąpilo 
IV tycb dniach do warszawskiego rządu gu
bernialnego z podaniem o pozwolenie na 
rozpoczęcie studyów przedwstępnych ella 
Ilrzeprowadz6nia wązko-torowej k o I e I k o n
n ej od stacyi Ruda Guzowska drogi żelaz
nej 'iedeilskiej przez wsie: Stare Wiskitki, 
Guzów, Oryszew, Hermanów i miasto Si)
chaczew do wsi Młodziszyna. Droga ta lI1ll 
slużyć do przewożenia matel'yalów Buro
wych dla fabryk i cukrowni i wyrobów 
tycbże fabryk. 

UBEZPIEOZE..'UA. 
X Istniejące od lat ośmin t b warz y

stwo wzajemnego nbezllieczenia 
rozwija sil} bal'dzo pomy,unie. W roku n-

nie jest się z&grzeHną elfa starycJt.. No· i 
pewnego wieczora pan Karol nRpisał mi te 
kwitki, II. potem zaprowadził mnill do 
stajni. .. 

Hrabina wstala, twarz jej wyr&tala ból 
bezgraniczny, gclyż zdawało się jej, że sly
szy cichy jęk IV alkowie, Zatrzymała mó
wiącą gl'lltem nieopisauej trwogi. 

- Zamilczl 
Ale Leonia, nabrawszy l'a2: odwagi, cboia

la skouczyć. 
- Zawsze to lIieucz<;iwie uwieść rozum· 

ną dziewczynę, gdy się niema ZjłoUJiaru jej 
zapłacill .. , 'rak, teu pani pan Karol był (MI 
prostu 7.loclziejem. Mówiły mi to wszyst
kie kobiety, którym tę historyę opowia
dałam.... A ręc:tl) llllOi, że war~a byłam 
[Jieniędzy. 

- Zamilc:t powtorzam cil-krzyknęla z 
niepobamowanym gnIewelU IlI'abiua i 1'011-
niosła obie ręce do góry, jak gdyby ją 
chcąc zdla wIć, jeżeli o~mieli się jaszcz!! 
słowo wyrzec, 

Leouia zlękła się, 'podJJiosta równiei rę
kę, chcąc sobie twarz zasłnnić in tYllktow
uym rucuem często obijauych dziewcząt. 
Przerażająca cisza zapanowała, tylko z al
kowy docbodziło j. kby ciche Ilrzylłumioue 
łkauie. 

- Czeguż cbcesz nakoniec?-spyŁała ci
szej hrabiUl\. 

Tu wtrącił się Busch. 
- Ależ proszę pani, ta dziewczyna chce, 

a.by jej zd,płacono. Ma słQsznn~ć, że lIan 
hrabia. Beallvilliel's bardzo brzydko z nit 
postąpił. 'fo jest IlOpro tu o Z08t"O, 

- )ligdy Ili~ 1Jlpłacę poliobuego dlnga, 

(D, r, fi.). 
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bIegłym towarzyn o liczyło członków t
bezpieczających nieruchomości 304 (w pierw
szym roku IW), a ubezpieczających I'ncbo
mości 16. Ogólna suma ubezpieczona, ~a
staj Ile stopniowo, doszła do 950,346 robli 
(w pierwszym rokn 428,980) n,), a kapi
tal zakładowy i zapas o y powiększył się 
w tymże cZllsie 1. 8,855 1'5. 49 kop" do 
67,269 I'S. 24 kOli. trłlty z powodu pO'la
I'n byly niewielkie; w ciągu o 'miu lat 8we
go istnienia, towarzystwo wyplacilo po
szkodowanym 7,490 rs. 65 kop. Większe 
ubezpieczenia tllwarzystwo miJiskie rease
kuruje w towarzystwie ogniowem ~roskwa. 
Dobry stan inte~esó\V poz, olił towarzy
,twu obuiżyć o 10% Ill'emie asekuracyjne 
t.ym czlonkom, ktUrzy od lat sześcin ubez-
1,ieezają w niem swą własnoilć. Czlonkami 
mogą być tylko ubezpieczający nierucho
mo~ci. 

WYKSZTAŁCENIE PRZEMYStOWE. 
X Szkoła ogroduicza p, Zl!.wady w 

Częstochowie ma być stanowczo otwarta 
we w~niu r. b. J t już pl'zJgotowauy 
lokal, oraz mieszkania dla uczni6w, któ
rych p. Z, liczy jllŻ stu, Oplata za naukę 
i ntrzyma..nje (oprócz ubrania, prania i ksią
:Lek) wynosi rs. 120 rocznie_ 

X Dzienniki petersbur kie donoszą, iż 
istnieje projekt otwarcia kilku n o w y c h 
s z k 6 ł s z t Y g a rów. J ednoczeilnie pro 
gram szkół jllŻ istniejącyclI ma być rozsze
rzony. 

X Komisya 'LajlOuj"ca się projektem zre
formowania obeqnego sJstemu IV y k 8Z t a ł
cenia techniczutgo w pailstwie, jak 
dono.i ,Riżsklj wlestnik", pl'zysda do 
wniosku, :le obecny system jest nieza
dawalniaj,!cy skutkiem zbyt obszel'nego i 
wielce uci"żliwego knrsu teoretycznego 
lIauk pomocniczych, zalH'owadzllnycb IV szko
łach tecbnicznych ze szkodą dla wiedzy 
specyalnej. Wobec tego w programacu za
kładów technicznych prawie zupelnie brak 
niezlwftnych dla t hnlka przedmiotów nau
kowych. Nadto komisy a ądzi, iż obecny 
syste;n zajęć praktyczuych w warsztatach 
sJkolnyclt je t olIder nlellrakty~zny i nie
tylko, te nie przyczynia się do przyswoje
nia sohie danych wiadolUogci, ale co gor
sza, staje temu na przeszkodzie. Zazna
czono r6wnież, i:iJ progl'am lYyż~ych zkół 
technicznych . Da oddziałaclI tecllnicznym i 
technologiczllym o niewiele róźni się od 
programu fakultetów fizyczno-matematyc;r.
nych w uniwersytetach. Wszystkie te uie
dostatki ma wlatlnle usunllĆ zamierzona re
forma szkól techniczuych, ' tak >lreduich jak 
wyższych, Komisya między innemi zwra
CI!. nwa.gę na olbrzymi procent młodzieży, 
którl!. uie koilczy calkowitego klll'su szkół 
techuicznych i wykoleja si~ w swej ka
l'yerze. 

X W Petersblll'gn ma być wkrótce za
łożona tizkoła zawodowa dla ubogicb 
panien. 

X Narady komisyi stalej do spraw wy
kształcenia tecunicznego w kwestyi m'zą
dzenia w Petersburgu szkoly I/ld a c z y 
przy k o Hach, skOńCZ" się wkrótce, po
ezem twołana będzie narada fabrykantów, 
życzących sobie wziąć udział w zało~eniu 
5zkoly. pomieniouej. 

WYSTAWY. 
X Na projektowanej przez ruskie towa

rzystwo techniczne wystawie Ilożaro
"ej w P e ter B bur gu maj" być, pomię
dzy innelIIi, umieszczone okazy wynalezio
nej przez wlościtmin& WoronkolVll odzieży 
ogniotrwałej i takiegoź obuwia dla straży 
ogniowych, Okazy te podczas wystawy 
poddane będą próbom publicznym. 

Wiadomości ogólne. 
z kościołów. Nabożeństwa z proL-e~ya· 

mi w kościołach tulejszycll, podczas dni 
krzyżowych, t. j_ wczol'aj, dzi~ i jutro, 
odbywają się o godziuie 9 rano. 

U techników_ Posiedzenie mlljowe czlon
k6w sekcyi technicznej oddziału tutejszego 
towarzystwa Ilopierania prJ.emyslu i hau
dlu rozpoczęłó się w sobotę, o godzinie 81/.

Po zatwierdze'oiu protokółu z Jloprzednie
go posiedzenia, przewodniczący zdał spra
wę z ul ożonego progr&lIIu wycieczki do 
hot wschoduiego okręgu górniczego w Kró
lestwie w czasie Zielonych Świątek. Zaraz 
na posiedielliu obecni członkowie pOllpisali 
się na listę uczestników wycieczki. Posta
nowiono, te inni członkowie mogą do 10 
maja zapisywać się u przewodniczącego, 
p. Jechalskiego, 1\ ktUrego mon dllwie
dzie6 sIę o szczególacb programu wy
cieczkJ. 

Następnie za(lecydowańo, :ee miesięczne 
posiedzenIa IV czerwcu, lipcu i sierpuiu od
bywać się nie będą, zatem pierw~ze I,osie
dzenie po feryach odbędzie si~ w pierwszą 
sobotę wn:eśniowij. 

DZIENNIK ŁÓDZKI. N. 99 

p. L. swyeh łncbl\Czów z z:\8adą sposobu, przez prawo, synod l.abrania bezwaranko
historyą rozwojn wynalazku, a IlI'zede- wo umieszczania ua "kładkach k~iĄżek lub 
w~ystkiem z trOllu ościami, jakie braci broszur wizerunk6w Chrys.tosa, a zakaz 
Manesm i mu. ieli pokonać, bIldojąc 1I10to- ten dotyczy ur6wno i z \kich winietek, 
ry I walce o iłach elotąd nienapotykanych orn:\mentac)j lub I'ysunków, umieszcz nych 
w praktyce i stwarzając w tym celu nowe na okladk cb 1. wizeronkiem Chrl' tU$O
elementy bud wy maszyn do tego cza u wym, 

do In&tytu d, wiDny 
a naj wyżej 35 lat. 

20, 

W przy zlym roku szkolnym w okręgu 
sbur kim zllmierzollo Przelll'owadzie 

zereg b 3.d a II k I' a n i o m e tr y cz n y c h i 
utropologicznych nad uczniami szkól 

elementarnych i :lrellnich. 
Iliel tniejące, l'a ostatniem posiellzeniu z', "Naj wyżej zatwierdzoua komisya c\la 
w Ilbiegh~ sobotę, p. L. przedstawił obe-, rewizyi [lrzepisó w mierniczych pned
cuym zystkle rodzaje zasto owania tych stawiła w tych uniach wypracowan przez 
ror w dotychczasowej praktyce za grani- nią ustawę do zatwienlzeuia rady pań
cą i zrobił przybliżone porównanie kosz- stWI\. 

Powstaje w Peter burgu s p e c y a.1 n y 
III' el stl' 6żów domowych. Projekt 
n wy wnie iouy zostal do zatwierdzenia 
l wkr6tce lila być zatwlerdzollY. tosownie 
do tej ustawy, artel składa się ze znanych 
sobie osób i starszych str(lż6w, kt6rzy 
przesłużyli na tanowisku stróża ul!.jmlLiej 
lat l O, Celem artelu je t zalecanie uczci
wych i l.a łngujlłcyr.h nA zaufanie slużą
cych, których slnżba zabezpieczoną jest 
odpowiedzialno~cią artelu do wysokości 
1,000 rubli. Każlly wstępujący do artelu 
składa 300 rubli kaucyi. Kapitały artelu 
mają być zlożone w bauku państwa, 
Zarząd składl!. się z wybrauych, Ilodległych 
ogólnemu zebraniu. Dl'ugim celem organi
zującego się al' telu jest llolepszeuie bytu 
stowarzyszonych. 

t6w tych rur 1. I·urami lanemi, ~pajanemi * W Petersburgu utworzyla ~ię specyal
i nitowanemi. Posiedzenie zamko:fł prze- na korni ya do zrewidowania przepisów o 
woclnlcr.ący o godzinie 10" .. wydawaniu n.rzęllnlkom z a p om óg n a 

U cyklistów, Na ostatniem zebraniu tu- wych łnva nie dziecI. 
tejszego towarzystwa Cl"'listów )lo~tano
wiouo uwzględnić proś !:>y tych kandydatów 
na czlonków lOWal'1.ystwlI, którzy nie mo· 
gą byt! przyjęci na czlonków rzeczywistych 
z powodu niepelnoletno~cL Postl\uowiono 
mianowicie pl'zyjmować ich lIa czlonkó\\"
gości za oplatą rs. (j na rok. \V celu 
przygotowania czlonków do wielkich wy
~cigów, które odbędą się w IIOCZątku wl'1.eg
nia 1'. b" uradzono ul'ządzać: • Wyścigi klu· 
oowe", IV klól'ych członkowie innych to
warzystw oraz t. zw, zulisi udzialu braĆ 
nie mogl!, Dla amatorów jazlly po»isowej 
»ostanowiono wyznaczyć pewne tlni mie
~iąca, w których przy dźwiękach ol',kiestry 
mogą popisywać się zl'ęcznogcią, Cwicze
ni" członk6w w • IVJŃcigach klubowych· 
oraz amatol'skie popi y uli bywać się bętl tf 
na tOl'ze w 'elinówce, 

W ochronce katolickiPj przy ulicy Wi
dzewskiej odbl;dzie się w przyszly czwar
tek o goc\zinie 4-ej posiedzenie pail opie
kuuek, "Pouiewai na posiellzeniu tem ma
ją być rozllatrywane HIII'awy bardzo waż
ne dla instytucyi, Ilożądany jest jaknaj
liczniejszy udział. 

Wiadomości osobiste. Pani Helena Mo
drzejewska IJrzyllyla tlo Łodzi z Warsza
wy Qnegdaj o godziuie II wieczorem. 
Spowiedź. W tych dniach baw il w Lo · 

dzl kapelau (j-go korpuSIl wojsk, ks, Bilski, 
kt6ry spowladlLl i komunikował żołnierzy 
wyznania katolickiego, kousystujących w 
nllszem miegeie wojsk, 

Radcami ubezpieczeń na uastępną trzech
letnią kadencyę miauowano w powiecie 
lódzkim: pp. Lndwika Mejem, ~[alll'ycego 
przączkowskiego, JuliUSZa Borsta. Stani

sława Wojciechowskiego, !Ferdynanda. 'fu
IinitlBa i KlIrola Endego: w pow, laskim: 
pp. Konstantego Bierschenka, Aloizego 
Kozaneckiego, Juliusza Kindlera, Houo
ryusza Łubieilskiego, Autoniego Szmidta i 
Adama Halaczkiewicza; w powiecie bl'ze
zińsklm: pp. Feliksa Bieliil~kiego, Staui
sława Różyckiego, Ludwikl\ Lemańskiego, 
Jana Scueiblel'a, Pawła Herkuerll i Leo
uarda Gąsiorka, 
Sądy gminne. Na sędziów gminllych 

pl'zedst:\wiono InastęptYących kandydatów: 
w 3 okręgu pow, laskiego IV Zelewie pp, 
:Edmunda Dąbrowskiego, Hipolita GruBz
czyiIskiego, Kazimierza Prnskiego, Józefa 
BulillBkiego, Kazimierza Jakubowskiego, 
Karola SnJimierskiego, Karol3.) Pospis~il, 
Władysława Dąbrowskiege i Wincentego 
Walewskiego; na sędziów gmiuuych 5 o
/tręgn pow. łaskiego w Szczercowicacll 
pp, Ignacego zaniawskiego, ~[jchała Ro
gowskiej!'o, Antoniego zmidta, : Józ~fa Za
lewskiego, Seweryna Bielskiego, Stanisla
wa Gluchowskiego i Symforyana Kwapiil
skiego, 

Z Bałut. Mieszkanka tamtejsza, Ruchla 
K" będąc IV stanie bliskim rozwiązania, u· 
dała się do pewnej rodziny chrześciańskiej, 
pro ząc, o ndzielellie jej przytulku 1Ia czas 
słalIości. W tycll dniach K. powiła dzie
cię pIc' ·ellski ł\j i od(llIla je na OIJiekę do 
czasu oilczenill ~wiąt ,Pesach" tejże ro
dzinie, Gdy na drugi tlzień opiekuni zoba
czyli, że dziecko jest tak Błabe, że może 
lada chwila umrzeć, postl\nowlli oclll'zcil! 
je w kościele. Na chrzcie św iętym dziecku 
dano imię StanIsławy, Jakoż na trzeci dzieil 
życia sw~go dziecko nmarlo, a kto~ rozpn~cn 
wleś6, że śmierć t1zleckl\ IIl1.Stą(lila sknt
kiem otmcia. Doszlo to <lo wiadom Me i 
wlad7.Y, która rozpoczęłll dochodzeuie, lecz 
nic podejrzanego nie wykl'yla, oglę(lziny 
zaś lehrskie wykazały, te dziecko umarło 
no. silne zapalenie mózgu , 

Wypadek. W sobotę z okna drugiego 
piętra IV pollliżu kościohl MW, Jan& spad lo 
kilkoletnie dziecko, Pomimo tak fatalne
go upadkIl, życiu dziecka nie grozi niebez
IJieczeilstwo, 

Kradzież , Onegdaj, IV nocy do mieszka
nia komisyonel'a W" IV domu Nr. 1410 
pl'zy ulicy Wschodniej, dostali się złodzieje 
prr.ez okno i nkradli towaru za sumę oko
ło rs, J ,000, W mieszkanin wszyscy spali, 
lecz nikt gospodarki złollziei nie słyszał. 

Warszawa. 
Zm 1\1'1 w Warszawie g, p, tefao Hel'

manowicz, b. prezes prokul'Utol'yi Kr6le
stwa Polskiego, jeden z naj zdolniejszych 
cyll'ilistUw, człowiek powszłchnie szano
wauy. 

W Krakowie z m a rł w 30 roku życia 
artysta-malarz, li. p. J6zef Myszkowski. 
Zwłoki slll'owadzonQ do Warszawy, gdzie 
pochowauo je IV sobotę. TEATR l MUZYKA. 

Dl', Wbdyslaw Natl\llson z Warszawy, 
autol' • Wstępu do lizyki", otrzymal d o- : Wkr6tce jaż zamkną się podwoje te
eentul'ę w uniwel'syt ecie kl' akow- atru Vlctorya, artyści nasi pośpieszą ode
s k i 1lI. tchnąć do Warszawy, gdzie publiczuość 

Dzienniki warszawskie donos7:I}, te IV y_ przyjmie icb, jak zawsze, cieplej i Ilracl( 
prawa naUkOWI\ 110 Ameryki połu- ich wyuagrodzi hojniej, niż publiczność 
d n i o IV ej lIochodzi tlo skutku, Jeden z jej łódzka. Bilans upływającego sezonu nie 
glówuych nczestników, dl'. iemirad i, ba- przedstllwla się wcale zailawaluiająco. 
wi obecnie w WIlI'szawie, sklld jeszcze na Mniej lub wi~cej zua~zne sumy złożolle 
CZIIS jl\kiś udaje sl~ do Włocławka. Do pl'zez grono ludzi dobrze myślących, czas 
Argentyny p. S. wyjedzie [1011 jesieil. DI'u- poświęcony nadto III-zez kilka jeduostet 
gi z ucze tnik6w II'J'lIr:l wy, p. Hempel, z tego grona, 6raz sumienna praca al't* 
wh6tce już wyrusza do Palestyny, gdzie st6w i dyrekcyi Lelltru, nie zdołaly przlj
za kilka miesięcy polączy się z I'esz~ to- watyt ołowianej ollojętoości ogólu publil'i 
1V8I'zy zy. ł6dzkiej , aldo pl'zedstawia parę tysięey 

Wyn"wa czasowa o b I' a zó w m al a r zy dlngu, nie licząc wkladów, W takicb wa
c z e s k i c h lila być otwarlą wkrótce ,y runkach w zak mogą opa~ó l'l)ce. 
WarsJ,awie. W tym celu do Warszawy ma Lecz opiekunowie teatru naszego nie na
być przywiezillntl wil(k~za część abl'l\zów, leżą wcale do ludzi łatwo zrażaj~cych się 
um ieszczonych ouecuie na wystawie w Pra- pl",-eciwno ' cialni, x ie tl'acą wcale Iladziei, 
dze, owszem pelni są otucby i dostrzegają na-

Podnie. iony przez d-I'Q. Guliń , kiego pro- wet lY~ród l'ullliczno:!ci naszej budzące się 
jekt otwierania IlI'zy przytulkach rzemieśl - zamiłowanie tio teatru. Olly się nie łudzilii 
lIiczych k a u to I· Ó W JlI:1I11 e k pod ~ciBłą Sezon po. tanowiouo zakOlIczyć ,"spauia
koutrolą lekarsk ll, był dyskutowany lIa po- le. ł\a kilkI' doi ostatnich przygotowano 
siedzeniach rady miejskiej dobroczynnośoi aż dwie promiery, z któl'ych każda tylko 
IJlibliczoej w WI\rszl\wle, Uznano jednoglo- raz ujrzy §\\'iatło kiukiel.<)w, a nadto za 
.lnie, że obecny ustrój rekomendacyi ma- proszono lIa go~cinne występy znakomitą 
mek jest b!mlzo dotkliwy, lec1. filantropij- artystkę, l<lórą Łt\dź przyjmowała nieda
ny cluu'akter lJl'zytułków położniczych prze- wno z uies!;\bnącym entuzyazmem, nie mo-
8zkadza U1'zeczywistnieuiu projektu w oa- gąc nasycić się artystycznem wrażeuiem 
łej rozciąglości. Dr. Guliilski otl'zymał je- jej gry skoilczónej, Heleua Modrzejewska 
duak IlozlVoleuie na urządzenie sposobem wystąpi dziil w .Odecie," a potem jeszcze 
próby jednego takiego kantoru pl'zy przy- tylko dwa rilzy w .Ksil(żuie Jeżowej' i 
tulku polożniczym lJ1·zy. ulicy Zielnej, po. w .Maryi Stuart." Ceny lIiletów Sił zna
zostającym pod jego opieką lekarską, Jako cznie niższe, niż byfy nl\ Ilrzellstawieniach 
kallflydatki na mamki będą rekomendowa- IV teatrze • 'l'balia," mimll to dochód z tych 
ne przedewszystkiem pensyonarki rzeczo- h-zecb przedstawiell znacznie zmlliejszy fa
nego instytutn, a nastęlJl\ie zgłaszaj"ce się talue "saldo," bo cbylla wątpić nie moiua, 
z ollpowiednieml ~wiadectlVami li innych że sala będzie zawsze przepełnionąl 
przytnłków miejskich. Osoby, życzące 80- : Dyrekcya teatru upl'aBza osoby, które 
bie dost!\ć mamki, będą skhulały rs. 5 zamówiły abonament na trzy przedstawie
wpisowego. nia z udziałem pani Heleuy Modrzejewskiej, 

W roku zeszłym poduiesiony w War- aby wykupiły takowe d1.ili do godziny 
sza wie projekt wydzierżawienia od miasta pierwszej w poludnie. 
wszystkicb skwer6w, luaców i ''Luiesienia : Dowiadujemy się, że pa\ll\a Kłam COl'
na nicb elega.nckich kiosków do spl'zedllży diel', ktUl'ej koncert w naszem mieście za
wód gazowych, urządzenia wygódek publi- powietlziany jest na dzieli 6 maja 1', b., 
cwych I t, lJ., jak donosi nKUI'yel' codzie II- zaangażowaną 7.o~tał& do opel'y paryskiej. 
ny", przybiel·a obecnie wyraźuiejsze fonDy. Kontrakt jej z dyrekc)'lł teatr6w wal'szaw
Oduośuy memol'yal jest już 0lll'acowanl i sl~ich ,UI!łylV~ z tl~iem 7 ma~i\; artystka 
rozpoczęto starani& o zawiązallie towarz _ WIęC ~plewae będZIe IV ,ŁodZI tyllto. raz 
stwa akcyjnego lub udzi I go. Na po_ jeden,. IJoczem . natych'!'last p~lVr6cl II~ 
czątek potrzebny jest kapitał w sumie rs, l ~Varszawy, gdZIe w UIIIU ,7 IlI~J! ~ystąpl 
100,000, z czego czwllrta czę ć jestjuz za- Jeszcze w. o~erze n~OIU.eo I Jlllia , I pIerw-
pewnioną, W waruukMh przedstawionych szym pocIągIem WYJedZIe do ~aryz~, , 
miastu, inicyator, inżyniei· p, T., żąda : Do gazety • WarszawskI) DIII~wlllk~ 
Pl·zywileju na lat 25, w zamian zaś towa- donoszą, z Petersbm'gll, źe, 1'. CzaJews~1 
rzystwo własnym kosztem pobuduje: alta- s,tara. SIę tam o pozwoleUle na otlV~rcle 
ny, kioski do ogłoszM i wygódki. 'l'owa- s.tałe~o t~a'ru luelowego polskIego 
rzystwo nadto przez owe lat 25 obolviązl\" IV Wals.zRwle. , 
je się placić miaslu obecny ,loch6d z dziel'- = J udlcl goszcząca obecllle z . t!'upą S'~I} 
żawy placów otrzymywany. IV !\Ioskwle, ma przybyć IV lil'llgleJ połowl~ 

Przy ulicy Trębackiej w Wal' zawie wy- maja nI!. cztery występy do WarszlIwy. 
kOl'tczoną będzie wkrótc6 budowa wielkie
go maneżu ze stajnialIIi, gdzie mieścić się 
lIędzie II o w y ta t c I' S a I IV polą,:zeniłl 1-
wynajmem kal'~t i sl'I'zedaią calych za
przęgów, 

Warszł\wianill, p. R., wynalazł emalię 
do powlekl\uia i utl'walania.zębów 
i pl'zedstawił jl) gl'onu lekarzy I dentystUw, 
którzy Wytlali podobno opiniI} blll'llzo pr~y
chylną, 

IV sobotę p o i a r zniszczył IV znacznej 
części fabrykę listew i ram Cwajel'a IV 
Warszawie: Strat~ obliczają ua 30,000 
rubli. 

Lublin , Pl'zy szpitalu św. Wincentegb 
A Paulo W Lubliuie otwarto pracownię 
c hem iezn o - ID ik 1'08 k o pij ną Ilod za
rządem doktorów Biel'uackiego i Jaczew
skiego. 

ROZMAITOŚCI. 
* ** Henryk Ibun, "Figaro" podaje do 

"'cipn, litemok. sylwetk~ doraźo, Henryka 
Ibsena, którego "Dzik, kaczko" wYRLawiono 
świe10 w Parytu. WetUe "FilIara", dramaturg 
duński jest: "Malym człowiekiem, poruszaj,
cym sig droboemi krokanll, m6wi,cym mnto, 
a m~śl'lcyłn wiele. Był aptekarzem-skutkiem 
czego w I<a>.d ej z jego sztuk spotykamy si~ " 
jak~ś cborob~, Był aktorem-skutkiem czego 
oie pozwala nic obcinać IV sztukncb slVoicb. 
Wygwizdany był w ojczpnle--skotkiem czego 
lll'zobywa Ea granie, - IV lfonaclliom i Roymle. 
Znaki 8Zcscgóloe: naj"i~k!J!.m dlll niego sz<''ZOŚ
ciem godzinnlni w milczenlo przesiadywać w 
kawlaruilleh" , 

Na miejsce in:Lyniem Jlillewicza, który ~. Czytamy w gazecie .UoskolVskija wie- Petersburg, 
.Russkija wiedolDosti" dono zą, że mi

nisteryum t>śwlaty złotylo radzie patistwa 
projekt przywrócenia w Petersbnrgu kur
sów leklll'skich dla kobiet pod n!\zw~ .111-
s ty tu t u medyc y II y", Oli kandydatek 
wymaą'any będzie egzamin dojrzałości z ję
zykamI stal'ożytnemi, Osoby, wstępojące 

* .. * Zasady I... pantofelek, Franciszkowi 
Sarcer, groł.oemll krytykoWi paryskiemo, kt6ry 
od I t dwodziesto stru. "yst\)powal pr~ociw 
wszelkim oOIY'ym prq,dom, da"iedzillno IV je
dnym wypadku sromotnego odszezepi~listw& od 
•• ud. Chło zcz,c nielitości"ie przea dtugi 81.1>
rcg lat dramat n\ie8ll'Za6,ki za jego apoteozo
waniu zwi""kólV malleńllkicb, przetrwał groźoy 
krytyk na Btanowisku opll,ycyoaisty do 64 

Łódź opuszcza, wybrano wiceprzewodniczl}- domosti': Poniewd U1nieszczanie w i z e
cym inżyniera Arkuszewskiego. runku Chrystusa Pana lIa okIlIdkach, 

Inżynier Lisiecki dokończył s,\'ego bar- jest rzeczą niewłagciwą wobec niszczenia 
dzo iuteresnjącego i szczegółowo opraeo- się okładki i odrywania jej przy oprawia
'VI!.nego odczytu o {a~l'ykaeyi filI' sposo- niu książki, uadto z uwagi, że wizerunek 
belO braci Manesruauów, \Y IJiel'lv8zej po- Cbrystnsa jest używanym tylko jako re
lowie odczytll, przed miesiącem, zapozulIl' klam&, co stauowczo wzbl'onionem jest 
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roku lycia. doczekawszy siQ półnego slaro-ku- sumę I'S. 67,600,000 na ogólną sump' rs. szy prze ze(1I bez naruszenia spokoju. 
walerslwu i dość pulchnej i o~",j figurki. 75.000,000 oddanI! konwersyi. W ciągu (łi Prllterze znajdowalo się okol O 100,000 
ObeaUe jedaak. bnw je ny.. - n ~blii y dni la suma będxie z górą robotników. 
udom. pochylił czoło rzed .•. paotorelkle .. i 110 ·ryta. • 'więhze urny zadeklarowano Paryż, 2 maja. (Ag. p.). Dzieli I maja 
.tąpil w zlfiązk1 malte kie & pann, Carbo· w okręgach bal)ków ziemskich: Ileter bur- prze zedl tuLaj spokoJuiej nil IV I'oku ze· 

lIuri. Dziwnem jł r. le. . ten O:l ionem kieg() tul kiego i kijo skiego. gdzill za· s7.łym; jeduak bylo kilka zbiegowisk na 
polu tak ścisły ollstr tor. IIi d09tnegl nie- deklarowal!o do konwersyi więcej , niź bylo PIliCO zgody, w których brali lldl.iał ploze· 
bezpiec:ellstw. jakie wedIng pogl,dó" fra ncu· potrzeba. W' chllrko"skim banku ziemskim ważni e nieletni. Zaaresztowano około slu 
skich, zagrataj, w Jllal1.w'r8 ' t ak po tlIemu deklar cye wynoszą o 9 milj, 1'8. mniej , niż osób, ale je zaraz puszczono. a licznych 
i .wtecznclIlu mlod.ieńco wi. na ten bank przeznaczono. co przypi ac) zebraniach publicznych n ie bylo żadnych 

*** Sueei, ynalrurca . koncerł6w po tnrek". naleźy w znacznej części opóźnionemu oglo· zaj§ć. Na prowincyi przeciwnie odbylo się 
Słodomor . który je w módQ wprowAdził, po· szeniu konwer yl. Ę'o upływie termiuu więcej manifestacyj ; o(lbyły . i ę oue bez naru
wrócił do Włoch • dlu19zej wycieClki po .Ame- konv.ersyi suma brakująca. będzie roztożo - szenia spokojnogci z wyjątkiem Lyonu i 
ryce. gdzie, jak twierdzi, wiodło u IQ ad· na na inne banki, jeżeli do owej ch wili }'oUl'mis, gdzie w cza ie rozruchów było 
•• y""aj.ie. Modniejszym lIm mial być od sa· suma, przeznllczonll do k onwersyi w bnnkll kilku zabi ty ch i rannych,- W Belgii i Hi· 
mego Sb.leya, któremu nielada kOńkurencyg cbark'bwskim, nie będzie polu·yta. zJlanii odbyły się ml\ni~ lacye robotnicze, 
robil. W czasie pobytu wego w Stanacb Paryż , l·go maja. (Ag, pÓbl.), lIfillist er łec~ bez naru ' zenia. porządku; w Barcelo
Zjednoczonych dał Sacci 35 .. 1'0 lnych Ilued· spraw wewnętrznych Constans zakomuni- nie jednak bylo stal'ele z władzą. 
awwień" ; muiej uro tsle trwał1 do 15 dni. kował na wczorajszej radzie minis trów, WładywDstDk, 2·g o maja. (Ag. pólh.). 
uroc~ystsze do ł5. Z Ameryki pólnocnej udał jakie :rodki zarządził z powodu pierwsz - Wczoraj ta t kiem "Ol'zel" przybyła tu 
si~ Sucei do Brn.ylii. gdzie mu jego il\lpre - go maja, przyczem zapewniI, że ruch ulicz- pierwsza party a. inżynierów kolpjowych. 
no, "obec którego .",arly Barnum był uni<rtem", ny nie będzie nigdzie wstrzymany. Prezes W tych dniacb przystąpi!} oui do robót 
A,.ietne reklamo lIIi zgolowal powodzenie. Glo· izby deputowanych Floquet zażąda I, aby okolo budowy kolei *el"znej usslII·yjskiej. 
domór wielkie nadzieje pollłada IV wyst .... le dostarczono wojska dla. zabezpieczenia izby. Stuuya będł} jednocześnie rozpoczęte od 
powszechnej, .apowie(I"I.net w Cbic.go. Za· Pozwolono wszystkim delegacyom nie li· st.a cyi Grafskoj do ChlLbarówki. 
miena on w c. asie jtj w osobnym wlllSnym clącym więcej nad pięć o ób. skladać pe- Petersburg, 3·go maja. (Ag. p.). A wan
pawilonie odbJt post 50-dniQwy. w ciuu któ· tycye II kwestora i~by. \ iadomo§ci z pro- sowllUi za otlznaezeuie się w slużbie: Ka· 
rego za~yje z~ledwie par~ kropel eliksiru wincyi pozwalnją wnioskować, iż dzieli dzi· Ilitan IlUlku iZJUlliłoVlskiego Wielki K iąże 
awego. rozcieńczonego w c:y.tej t ródlanej siejszy przejdzie spokojnie. Koustanty K ons tantyllow icz nil pulkownika 
wodzie. Obecnie bawi Sncci IV Medyolnnie. Paryż, I·go maja . (Ag. p61.). Delegacya i pO~Jloruc .. nik pułku Ilreobra:ileńskiego 
zdrowiem cieszy siO zupolacm, utył nawet, co, grupy socyalis tów i brń sistów przybyla Książe P iotl' AleksulItlrowicz Oldenburski 
przyznać naldy. nieZIlwsze trafia s~ poSZC1"lcy,n. dzisiaj z)'ana do palacu Bom·bonów. gtl7Je na Ilorucznilm. 

... " ... Zarząd pDczt łondyńskich • .rr.mierza obmuuje izba deputowanych, celem wrę' Petersburg , 3 mf\ja . (Ag. p.). Otrzyma-

3 

Dowieaiotto pnenie1 -,1ft. - , j~cllDiel1t .. 
- . 0 ... 1. 150. groehu polnego - korc1. 

Wanrawa. l·go majL Oko .. i!.&. Hurt. Iklad. 
u. wiadro 1000: lU.97-10.99; sa 7S": S.55' - 8.67'. 
S&yuki za wiadro 100": 1l.12-11.U; za 78': 8.67'

&'9. 
aarll., 2-go maja. Pnoni ... 223 - 2ł2 ua maj 

2.\2.50. na ""er.... lip. 237.00. Żyło 188 - 20t, 
l1a maj 202.00. na czer"iec lipiec 198.75. 

Hurt. 2-go maja. K .. wa good aoerago SAato. 
Da mec. -.-. Da maj 107.00, na wrzMieli lU3.25. 
na grodz. 93.25. Stale. 

lO ady •• l-go mlliL Cukier J""A 15'/. ospale.
Cukier burakowy 13'/, stale. 

Uverpool. 111'0 _j.. Bawab .. , Sp .... wOld.ni. 
kofi~we. Obr61 10.000 bel •• tego n .. speknlaen i 
wyw6z 1000 be!. Spokojniej. lIidrllJng lUllerJkau8ka: 
Da mlj czerwiec ł:n/.~ lIprzedawcy, na czerwiec li
piec 4"/" sprzedawcy, na lipiec sierpień 4"/" n&
bywcy, na lieqieó WTzesieu "~Ił Iprzedawcy, na. 
wrzelIleń patd'lemik '''''' nabywcy, n.. patdzier. 
nik listopad 4'/, naby"cy, na Ii,t. grods. ł"/ .. na
bywcy. 

New·Yerk. l-go maj ... Kl. .. " (F .. ir·Rio) 20.00. 
Kawa Fair·tlio .Ii 7 low orlliuary Ar. maj l7.77. 
u- lipi.., 17.32. 

Haw·York. l·go maja. Ba"olua S'/,. " X. Ot
lo.uie S'/". 

• 
TElEGRAMY GIEŁDOWE. 

Giełda Warszawska. 
Ź~d.ao z końcem giełdy 

Za wekste kr6tkotermlnowe 
U& Berlin .a 100 mr. . . 
na Londyn ZI\ l Ł. , . . 
n. ~o.ryi. za lOO Ir. . . . 
na Wiedeń za 100 Il. • • 

Zdnia2lZduiał 

I 
41.- I 8.32 
33.17'/. 
71.55 

U.20 

3~.::;'/' 
'il 83 

zaprowadzić aparoty aatom.tyczne I'l"' y w",y t- czenia petycyi. Floqllet przyjął deputacyę li ordery lub rangi: Z'U"llldzający gabine· 
kich al;rzynkacll pocztowych w Loud1nie i io· i o§wiadczył, że zgodnie z r egulaminem t.em .Jego Ce-ar k i~j lIo§Ci Petrow-Wło· 
~ycll mia.l:lch prowincyou .. lnych. daj,c r rze· izby petycya będzie wniesioną do protoku· dzimierzfl I klasy; npiek unowi e honoł'owi 
chodniom motoość • .rr.kupicnia 1l1'Io.nej marki iu i odes i aną do komisyi. Następnie pł'Zj'- I r ady opi ekuńczej insty tucyi Cesarzowej Za papiery paślt.o.e 
pocztowej 'ol wrzuceniem odpo"iedniej monety jlłł Floquet w podobny posól~ delegowa- ĄIał'yi 1Ilartyuow i Kozlow-piel'wszy Ale- ~~:, .. li:~:~c~l!n~S~h:m~·~· : 
do aparato. nych robot ników kolejowych. Zadnego za- ksandra Ne ll'skiego z brylan tami, drugi łO/o poi. "ewnz. r. 1887 . 

99.90 

... ". Dwukrotny nieboszczyk . Po bitwie bwozenia nie bylo. takiż ord er bez bł'ylilnlów; rangi radców Li ty ust. ziem. Seryi r . 
pod Custo ... , p6"iell iołuiun. którego uw:11. · Berlin, I·go maj a. (Ag. p.). Cesarz otwie- taj nych: "rofe. Ol' Melltlelrjew, guberna tor II .." V 

- .-
JOI- 10J.60 
101. to t01.6~ 

110 za IlOległego. ZM ił pisany do k i,g woj- rai1c wy tawę. wYI'azi! imieniem artystów kazaliski Pol to l'llcki, czel'U il lowski Ana. Listy za t. m. W ...... , Ser. 1. 
skowycb: "Zmarły w dniu 24- czerwca 1S66 podziękowanie cesa rzowej Fryderykowej , stasje w i pomocnik naczelnika poczt i te- Listy ;;"1. m.'Łod'i Seryi r 
r. i t. d" . W kilka dni potelU oka2alo się. jako protektorce wystawy z<\ poniesione legl'afów Skalkowski; wice· minister Sjlł'aw U 

-.-
101.15 I V1 .'Ui 

te szeregowiec 2yjc. Kwatermistrz. nie nallly- trudy. wewuętrznych Plewe i lej b-lIkus7.el· Kras- " " .. lU 
ślaj'łc .i~ długo. wpisal: "Zmarły przez pomył. Petersburg. 2·g o maja. (Ag. p.). Nowosli sowski-Aleksandm ~ewskiego ; guuerna., Giełda Berliiska. 
k~". Po kilim tygodhi.ch przyszło pismo z mi· slyszały, że do rewizyi praw dotyczących tor kostromski Kalacze ~ - Wlodurnierza . 
nisteryam wojny, dono.~ce o istotnej śmierci towarzystw akcyjnych w og6lności. a ustaw II klasy; gubel'natorowfe: tobolskl Tł'Oj. Banknoty t1l9kie ,ar.z . 
tołnierzn. Pomyslowy sieriant w nasttpuj,cych balików ziemskich IV szczególności i Opl':I- nicki, lubelski 'I.'chorzewski i wice-gllberua· Dyskonto prYw~edo~ta~ : 
słowach wciągll'łl tę windomo~ć do reiestrn: cowallia kwestyi ustanowienia na(1 niemi t or nowogrodzki ]\lorgoli-Anny I klasy; 

U3.-
2«-.25 
2'/,% 

24~ ,O;; 
2~t.2;; 

2'/,'10 

"Zmarły Ilowtórnie • rozkazu ministeryom". koutroli finansowej, twOl'zy się specyalua wice.gubernatorowi: war za wsk i Andre· 
* ** Szkoły dla lwów. Malo komu prawdo- komisya rządowa z udziałem przedstawi· jew, radomski Buk haevden i 8rchangiel-

podobnie jm "indomo. fe utniej, specyalne cieli towarzystw akcyjnych i banków ziem· 8ki Za botnik - tani Ia.wa I kla y ; dyrek· 
szkoły. które przyjmuj" lwy po Ich przybyciu skici!. tor kOl\Sel'l\'aloryulU petersbUl'skiego Rn
do Europy. celem "ucywilizowani.". Nnjznacz- Rzym, 2 maja. Stan zdrowia Papieża binstein - Stanisława I klasy; akademik 
niejsza S7.kola tak~ jest w Madryc)e i stamt"d pogol'szył sip,. · Akademii Nauk Koksz/lrew - Aleksandra 
lwy wysylane Sil na wszystk'. strony. Madryt Rzym, 2 maja. (Ag. p.). We Włoszech Newskiego z ozdobami brylautowemi; wice· 
wybruno ze wzgledów ekonomicznych. Król dzień pierwszego maja przeszedl sllokojnie. dyrektor depal·tamentu górniczego Sk:\l· 
zwierz~t spoty"a du20 miosa dziennie. a z.bi· Prawie wszędzie robotnicy pracowali. W kowski mianowany dyrektoł'em tegoż de· 
jane przez toreadorów byki stano"i, dobre i Rzymie król objeżdżał dzielnice ludowe i partllmeutu na miejsce Kulibilla, mianowa
tanie po~ywienie. Kierownile tej szkoly. który dozuał ze strony robotników entnzyasty · nego członkiem rady górniczej i lIaukowe
jut wyksztalcil setki czworonotnych uczni6w.- cznego przyjęcia , Po południu na placu go komitetu górniczego; wice·miulstel· spl'aw 
niektórym naaka nie na wiele siQ przy~ala,- Santa Croce odbył się meeting robotników. wewnętrznych Szebeko i naczelnik głów. 
dorobił siO na tym inlerosie sporego mBj,tku. Przyszło do starcia z policyą, przyczem je . nego zarządu poczt i telegrafów Bezak
Jeteli Miu!ryt mole si~ pochl .. lit. ii IlOsiada den 110Iic.y811t zo.tal zabity, a czternastn A1eksandl'll Newskiego; gubernator kurski 
znakomity zaklad wycbowawc:y dla I"ów. lo żołnierzy i agentów policyjnych raniono. Walrl-Wlodzimierza II klasy; gubernator 
zaów AntwefJ 'ia ma sław~ naiwiokszeSo rynku Wieczorem paDował spok6j. clrersoliski Oliw-Stanisława I kL; guberna· 
lwiego. Tam nabywaj" dO$wwCT menatoryi 1Id Madryt, 2 JUaja, (Ag. p.), Wczorajaze tor nii'egorodzki Baranow-złoLI} ozdobioną 
kupców, rrzybywaj'lcych z Ameryki, Afryki i manifeHtacye robotllicze przeszły spokojnie, brylanta mi tabakierkę z cyfrą Najjllśniej. 
Azyi za burdzo "ysok, ceno zwierzęta, .lIbyte z wyjątkiem Barcelony. szego Pana; p. o. guberua.tora tambowskie
tanio na miejsca. Lwy B' bardzo pot'ld.nym Berlin 2 maja. (Ag. pó!.). Na bankiecie go Hok080wski zatwiel'uzony II tem stli· 
Illtykulem i płac" ZIl nie drogo. Król .wie· wczorajszym z powodu otwarcia między na- 1I0wi$kll i awansowany na genemI-majora. 
I'ZIIt bowiem .zaczyna siQ stawać rzadkości". rodowej wystawy sztuk pięknych, malarz, Berlin . 3 maja. (Ag. p.) . Książe Bismark 

*",. Kraina złota. Dochodz" wieści z Cbin. Antoni Wernel', wskazał w gorących wy· przyjmując dziś deputacyę od komitetu na· 
u w Ng·TsZAu. w prowincyi Awango;; odkryto razach na liczny udział art y tów z Rosyi. rodowo-liberalnego IV Geestemiinde, przyjąl 
niedawno bardzo bogate i łatwo daj licO si~ Berlin 2-go maja. (Ag. póln .). Wczoraj od niego pelnomocnictwo pal'lamentarne i 
eksploatować miny złota. Szlachetny mewI wieczorem odbyło się kilka zgromadzeń ro- dziękował za okazany II1U za zczyt. 
w stanie czystym dobywa si~ ta poprosta ło- botniczych i SOllYalistycznych. Do znbUl'u- Paryt. 3 maja. (Ag. p.). Rząll stanowo 
patami. Obszar, na którym znajduje si~ zło- nia porządku J)llblicznego wszakże nie I ezo zakazał pochowania zwłok księcia 
to. obejmuje w obwod.ie tysi,ce mil. Część przyszło. Hieronima ' apoleona na KOI yce. 
łatwego łupu przewio:uono do Hooakong, co Paryż 2 maja. (Ag. p61.) Gdy wczoraj 
natycbmiast tlumn, "'y"olalo omigr.cyg w slro· rozmaite deputacye robotnicze znalazły się 
"e krainy złotodajnej. IV gmachu izby celem wręczenia petycyi, Ostatnie wiadomości handlowe. 

T E l E G R A MY. 

zażądaly nagle gromadnego ich dopuszcze
nia, czego im wszakże odmówiono. Ka. pla· 
cu Zgody przyszlo do zbiegowisk. Are . to
wano około stu os6b, ale wkrótce w~zyst-

Londyn . 20 kwiet~ia.. Do 'l'eheranu przy· kicll uwoluiono. iewiełka grupa 1\I(12i wy· 
był angielski geoolog Sołd, któremu po· konaja lUl\oifestacyę przed jednym z komi
wi~rzorio pl'Zeprowadz/ć studya. nad trasa- sarialów I'olicyjnycl!. Gdy policya 110. nich 
mi gościńców i kolei żt>Jazuych. łęczących natarIa, danq kilka wystrzalów rewolwero· 
perską stolicę z połudnłową granicą Ho· wych, które zl'aniły §miertelnie czterech 
syi. Rpwnocześnie przybył tam także de- policyantów. Winnych ujęto. \V FourlUies 
legat anglelskie~o ministeryum skarbu( (departament Nord) przys~lo do starcia, 
Johnsou, aby zawrzeć konwencyę w spra· przyczell1 dwóch policyantów raniono. P6Ź
wie wybijania perskich monet w Anglii. niej nastąpiło silniejsze starcie z wojskiem, 
Johnson zastępuje- angiel ki urząd skal' • któł' mu ialo do ludu strzelać . Trzy o o· 
wy wobec bankn perskiego. by zginęły, trzy odni08\y ciężkie rany, wie-

Budapeszt, 30 kwietnia, j\[jasto llrzera- le aresztowano, W Lugdunl6 przyszło tak
źone jest okropną zbrodnilj, popełnioną że do starcia z policyą i wojskiem. Kilku 
wczoraj w przY8~pie obIąkania. )lrzez wo· żołnierzy zginęło, a wielu policyantów ra
źnego Jana Saimkę, Zamordował on sie- niono. li:olnierze nie strzelali. \V Bordeaux 
kierą w:!ród nocy pogr'lżoną We .nie całą aresztowano wiele o 6b. 
l'od~inę, składająclj. si!} ż żon)', teściowej i Bruksella 2 maja. (Ag. pó!.). odczas 
trojga dzieci w wieku lat dWÓCJl, pięciu i wczoraj~zych mtlJl,ifestacyj robotniczych do 
(lziewięciu. Pólleya włamała si~ dp wnę- zaburzeń nie przyszło. 
trza mieszkanIa, gdy sąsiedzi zau ażyli, Berlin, 2 ma.ja (Ag. p.). Dzieli wczoraj: 
że z domu Szimki zbyt dlugo lIik~ ni wy- szy, tak w Berlinie, jak i Uli prowincyi, 
cbodzlł. Widok prz~ il ię "czoro prze zedł spokojnie. 
przerażający. Na stole zastano list zllD' Bem, 2 maja (A.. p.). W przemyslowyeh 
ki, przyznający ~Ię dp zb~odni, P9dobuo centrach zwajcaryi robotnicy wszędzie 
cierpiał on na mańlę przeHladowcZ4. W prMQwali i dzieli cały przeszedł spo
li~cie oświadcza, że i sobie życie odbierze. kojnie. 
Zbrodniarz czy waryat znikl bez śladu . Wiedeń, 2 maja (Ag, p.). Deputatya 2·go 

Petersburg, l·go maja. (Ag. poln.)-Kon- pulku huzarów, skladająca ię z pułkow-
wersya 60/ 0 terminowych papierów bali nika, ro mi trza. i rucznjka Kalma, odje-
ziemskich na 5% udała się dobloze. Do cuala do Petersburga. 
obecnrj chwili nade.tlano dekł:lracyj na Wiedeń, 2 maja (Ag. p.). Dzieli wczoraj-

Waru.wa, 2-go IllAj&. 'Vek~l& k.r6t. tefln. n .. : 
r..rli. (2 d,) 41.00 ą.l., 40.9ó pł""., 40.87'1 .. 90. 95. 
97'/, kUt'.; 1,0udl" (:\ u,.l S.a2 k'llp.· P.ryi (lU d,) 
33.17'/. ;'~d . , 33.12'/,. 15 kup.; W,e,loi' (S ,I.) 71.55 
;'ąd., 71.40 plac" 71.40, 55 kup.; o" . Iioty znslA,,
.e ziem.kie rn-ej ser,i lit. fi 10/ .10 ląd .• ł!lO.OO 
pla.c., 101.00 kup.; 511

/" listy Zasl&\VD8 miastA \Var
.... wy lIr seryi 10t.35 tuP'; tV .eryi lDI.I5 źąd., 
100,93 plac .• 100.90, 95 kup .• V·ej soryi lDI.OO, Dl) 
l-up. VY8koll ł.o: )ł f!rłiu 3\1 .. , r,olldyll al/2·r,... Pa.ry. 
3"/nl \Vitd811 4'1 •. Pelenbllrl( 5Ą'łr \V&rto't kuponu 
,. pCltr. fiuI,, ! Ji .!l t.y ZR. fl tRwn6 ziemskie 171.5, W&ru. 
l i U 40.8, ł.o,:,i 1,3. li.l.y Iikwi,lacyjuo 159 «. 
potyczh premio ... I 143,8, H M.l. 

Serlhl, 2-go ma.jn.. BItuknoty rUMkie z,I\raz: 
24300, Uft. tlOiłt.aWę 'l44,2ó, wekRle 11ft., \VĄllłl&W~ 
242.90, n~ Pet"r.hnrg kro 2402,50. IIA Petor.tmr'i 
dl.2H.25, DA r.olulyn król. IlIl.U'/ •. '"' Lon,l,u ,t . 
20.27'/ .. na Wi"deń In 3D, knp~uy .elne 3U.50; 
5". Ii •• y Z.8łAwue 70.50. 4°'. lioty IIkwiot'. yj"e 
73.40, llOżyczka rnKkl\ 4'1/0 y, IgRl) r. 99.0\1), t", .. I. 

1887 r. -,-.6',. reul.,,,to,,, tOb.Da. D'l. r. zl . • ISh.1 
r. 107.75, II t1nka. wKdlOdllia. ł rem. 76.20. Ul eml 
81i 7680. 5'" Ii .. y ... tawue ,,,.k i. 11D.SO. 5'1, 110' 
.y •• ka premie ... z tS6ł ro \I 185.50, takr.i • 1860 
r. 171.00, akcye drogi hl. \'fa.rsz&wHk().wiA"e .... l ~kiej 
U9.50. akeJ' krwy!.o, .... ".try. ki" ltW.OO. akey" 
W&18'tll,.wiłki ego Laukn bl\utll owe~o -.-. tly/'OkollŁo· 
"ero -.-, dflkeuto niewi.:kl8ł-,"'ji h ukY ..... tw ł 
3t11. prJw&.tue 2~/.·J •. 

Londyn, 2·go tDĄja. Pol! <l<a tll,h Z. tRKQ rokn 
li emisyi 98'/ •• '1.',,',. Kouoole angiet.kle 9~'I.· 

WarazawI, 2--go majl\. 'ra.rg na pl lWtt 'VltkOW· 
skiego. Płł"uiea sw.. ord. -, llWth. i Jobr --

, biua - - - , '.ylJtłł'oW'.. - - -. lIto 
"Jborowe - - -, ilre(luie - - -, WAdliWA -
- -,h'~Clniell ~ i 4-0 rzl)tl. - - - , ""ie "250-
315, gryka - - -, r:l.8t'ik letui - , ł.iUlowy -
- J rzellak :&118 zim. - - -, ro"b Iloluy --
- ,. t<nkrowy - - -, (1\...'J1111\ - - - sa kl'u'1! I 

kuu, jaghUltl - - - , nlttj n~lu\k" \"1 - - - . 
luiauy - - - za, lIlIII. 

Mar~r":l7rnle:~:k ... ty:. Not. nrz~. 
AIl8tryaekie baukuoty . 
Franki , . . . . . • 
W. rtol4 rubla kred . .. złocie 
[mt,eryały i 1,6łimperyaly I &r. 

Eruioyi 17 grlldu,ia J88l) roku) -
PGlimporyaly .,.... _ 
Fllu,y stertiu. w banknotach 
Kupouy cel ue. , . . . . 133'/, 

DZłENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI. 
M.ltellstwa za"arto tv dniu 3 m .. ja: 

paraftl katolickieJ. 20: P.weł Plndek z Paali
n~ ommer, Adolf Hssso z Ludwik~ Hrubou, Józef 
Louczyk z Antonin,. .undalińskf!, Wojdech Hllt z 
J'6 •• f,. Szkopińską. Antoni Baliak' z Teki,. Patdziew
,. klł, Wawrzyniec Z"olińs.ki z Anielił Jerzml\uow· 
ską. Franciszek M ... lowski s K.r~1ią Badzy6sk~. 
Jau Buda. ADn .. Bryk, Paweł Ś"IOtcU' Jalirwu,. 
ł'rakaed~ Kustos.z, Jan lIaszyńroki • M.rya~ 
Rychlik, JaD Lutoatański z Józefa Spał_k, Anton, 
Gł~bicki z Juwouu't Bartosik, Ad ... Arlaak z Aa
tonią Marcinko .... It... Jan Jasiński z Teolll4 Za· 
Itrzewlk,. Wal.D'y Kobiela z Teki,! I'aiybnt. Fran
eiuek ll .. jcbrzalr: z lIar1anna Ignar. Fraueiszek 
Krupiński z Frauei.;rzk~ Olejniczak. ErD .. 1 Karol 
Kuske z llaryunną Teod0nt Piotrowskł, Jao Ra~ 
• Jadwin Perka, Frrw.cis,ek Paweł Czora. z li&.. 
ryauą Nowalc. 

W parani ewangelickieJ. 10: Adolf Werk z Ama
li .. )UUler, Roinbold Wit' • Doro,,! Stoki, Ludwik 
I .. k • lIary .. Lango, Jan Hus • Augns"! Radke. 
Ferd)'llaud Emil Hybaer s .l[a~yldą Petzold, Eamoud 
Voget. Nalali .. Zofią ll .. reń ka, Józef Baumaun 
z Zoli. Thomas, Wladyst .. w Klaj.rtka z Bertą Wel· 
k • . J;dward Elger z Maryanna Keil. Józof Riem"r 
• Jn1i.nn~ Ro.alią Schilke. . 

Zmarli ,. dniD 3 maja: 
Katoticy Dzieci do I.t. 15-to :mrBrło 7. w tej 

liczbie ebłcpc6w l , dziewo.at 6. doroslych l. 
w tej liczbie męiezyzn l, kobIet - a mianowicie: 
Andrz<\i K&ł .. zka, lat 56. 

E.algeticy: Dzieci do lat 15·tu zmarło 10. w tej 
liubie eltłopc6w 4, dziewu\t 6, d~ro.łyeh l, 
w tej liezbift m~i.czYIll - kobiet l, a mianowicie: 
Augn.ta Amalia z ZIn.erow Uu. Irr.t 71. 

Starozakolal: ;ooieci do la.t 15-tu sm, rio a. w t.j 
lio,bie cblope6w l, dziew, sąt 2, doro.lych -

= s 

LISTA PRZYJEZDNYCH. 
Holet Potlkt. Młodtifiskl. Kurowski i Sachse z 

Kalisz., St. l3r.arosieloc z Grodziska, Czy.tiakow, 
L. Hi,scbaobn i Tobiuel1i .. Warszawy. 

Gr .. d Hotot. K. Grompa z LeillfeJdu, H. Kaad .... 
• l'rarP, O. HGlzer z Królowca. G. Reoscher • Lo. 
dwigsb&fen. HeJeo .. llodn<\iewska .. Krako..... A. 
kowrońaka • PomaDi.. E. Łuk.i • ~Wf. 

W. A.!lchkenate z W .. rszawy. 
Hoteł VlcłorlL Sperber z i'lowo-Radomslr:a koi'

nicki ze Lwo ...... BoDniJlgsRso .. a, G ..... & Wałko
wie. O.ipow ~ TyfUou. G~ldberg i Koenig • War. 
s .... y. Ka!!,1 I ~ Korlt.ach s \Vroel .... ia. PraJ" 
łrul l MaJmou z KieJ-. Lubowtt, z Bialeg06tOkL 

Hotel .a.teoWe!. Ho .. chkel s Berlina, .Harclrwi6-
ski • Warszawy, Rappapon s Pilicy. Loimb& h • 
Czernih ..... , Henmos z Augsburga, GillSberg • ~.to
chowy, Jakubow.ki z TolD&9zoW'l\. 

l:; 

Dr. Julian Wieliczko ~~.&:~-:: 
rady ... chorobaeb we .. n~trm,ydl, w.-ycuJeb I 
Ik6raych. Pasu·lIerera'" 11. tl&pra«i .. 1r.o ~'. 



J 

-I DZIENNIK ŁODZKI. 

o G Ł o s z 
Teatr Łódzki. 

VIC1'ORIA. 
We wtorek, dnia 5 maja 1891 

Pienv~zy gościnny występ pani 

Heleny Modrzejewskiej 

~nETTA 
Komedya w 4 aktacb, W. ardou, 

tłómaczył Jan Arwin. 
Rolę "Odetty", przedstawi lJaui 

Helena Modrzejewska. 
OSOBY: 

~~~.~ ... ~ ... ~.~.~ ... e;.~ ~ ~ ~ ~ ~ 

f
. DOM KONCERTOWY 

We Środę dnia 6 Maja 1891 ~·oku. 
ł dany będzie Jedyny KONCERT 

ł ... KLARY CORDIER ... 
Hmbia de ClermonLLa· teatr6w. S,zegOly w programach. 

E 
~ 99. 

N I A. 

Gebethner & Wolff 
w J-,odzi, ut. Piotrkowska 18. 

Skład fortepianów, pianin 
" Daelodykołww 

w połączeniu ze składem 

lWVT. 
Wynajem 

się zamówIenia lIa 
aracy~ jako tet 
opakO,,,,u.If'. 

'128-0 ł[ 
PrillladoDD,. Par,.kiej .,Grond Opera" i War . ... w.kich Rz~dowych 

~ur p. Dobrzdal,; ł Bilety nabywać moina w ksi~~arni W.go SZATKE, a w dzień • 
Filip de Bocbe jI! Jarozewski Koncertu pr.y wejlem n •• alę od god. 5 • -= . , O' " - " ..,. - " .. ' ,.. , ,,.. , 
Becbarnel p.Jr.nowlIki 6!~ ~·;:j~ ,ł.~~.s~l .s,,~ ~~ g :; ~~ ~ l' 

L R ·• 836- ' . Poc,""fek o godzinie 8.ej wleczorcm. ~ .- - .". -- ~. " .- a" .~ .. . ~" ~ 
UeuerłCle.rlDoDl atotu p. oman. ~~"""'''!''''''''!'--=-':'''''''':'''''''~'~~ ............... ~ ....... '''''-....... T_._?~ łI!"; " ·Ci:?·ii ~ ~ ~~ :~ ~ o ~g.~ .~8= c.:§:g ~ 
Mor;zO't p. \Viokler. ~ ........ ~ ...... ~ ................. ~~~~~Ą""""~~...oI!!::"""""~~~ ~.= ~ E ~~c!': ~-i~~ Co"'"' ~:S~ ~ f·s. E.~ 6: o ~:: 
DOKtór OHwll p. PQpławski g ~ ... ~ t;: ._ g ~ g ... ~ at ~ . .M ,,-g & . ...: it w ~ l'J .. ~] ; .... G! -1 ~_- ~ 
j) .lIeyren p. StaszewKi ,r;:~~~~~~ .~~~~ N;E "C \e N'';l;H''5~~ :2-:' IP'- ~oNe (,,)I_it,~ e'" Fronteuac p. ~t"szko .... ki ~~....,= =~'. = ~~~'-?~~~~ .... -" co ~ -..;. ;. -- _ ~" ,.. 

Narcyz p.)l. Trapszo ~ J. al ~~ ~ ~ oo~ a~ ~~g ~ >'~S'N:;~ a) S'-:' c! ~g; :: ~ 
V I D ' e1 ki • ~'- si ~ ~ III'} w ~ ~.o'N a t! ;~~~ = ..... !":-it d ~ eS ~ łII ~ 

aancon p. aOl ewa MENAZERYA ~ aPo- 3t ~ o.~·- :.f'i~~~f .cj;o ,::.:oc·:;? ~~j).3 9" 
CardILilbac p. Zdzi ... y6ski ..., .g '" i< 'c:d~ oS ~'a'ii 11 & ,., 2-" ...:~~ .:; e.i!l lO 8.: "~ ... ·S .§ ~ 
Don Ignatio p. Ceremuny~ki. .A.: « ~ .! ~ e g ~ ~: ~ ;-'=': :: e 'i'i. e:; cto~ S ~~ ~ a g'- - ~ "O 
8irHenriP?""," p. Gorzkow.IU. . i C"'''''1r7 iIiilnr'lr70C'W7" ~ ""-~ ..I - .gw:li-" -"~;. .. ~ ~a"' ''~=e '" "'o " ~'::I 
De.Can\vanl p.Bartoszewskl .............. ;:,~........... ~~ ,~ ~ :-:Sg!Ni; ~ _" .. ~";:~~~~e;:]'iiO.O',~~ .! 
~~I~:~Y pp: ty~b;;Iki , ~ = ulica CegielnIani, ohk Banku Pahlwa. ~ ~ ~':H ~ I":i ~!l ~ .... ~= ... -:i ... ]~ e ~ ~~§';-;;" .... :- e e" ".-~.o > :: t&lto-=IKł~-;t~ H2 ~ oN a b8.g~~3"g~o~,<:) -:, 
IldeUa • • • d ' i d d 11 I tO . . ii!I :lee CI: ... jOe"k ...... " "".~~"' ~e;.":l " "=;;;:;? ~ 
Berta p·n .. )~r8k.. otwarty eo ZIIlIIII II o go rano c o lVleezor. I :l ::i . CD ~-li~"".~ E:~ ~H·H c,-g.~;;!!! 2l~~ g. " ~~ T 
Baw:onowa COrnarQ p-ua Pu:hO'r. l Codziennie dwa wielkie przed~t.:Lwienia n gO'dzinie 3 ·e) po południu ~ g..o ~ ~ g ~ ;.g·a ~ .!! a ~-:: t -g ..c~~.= ~§ g &. =-! ~Q':-' 
~uJj:. c I p· ~·stra~u.°ka Jłij8-eJ wiecznrell'l. 'V Nied%iel9 iŚwi~ta 3 przectstawiema, ogodzinierfV, s~ -o:i =-~:!!~;a-:'::.Q~"S." ·- ~.Js;~;:4E UlO<)-goe...Cj I 
p:/~:geli: a ~s!f Z~:y'(~1\ ~ 3-eJ i 3·ej po połndniu loS-eJ wieesO'rem. • '* =:a Z ~ .=-= ~~]!..;;, ;t,S]' 3.g ~ ~ 'i ~ ~! 
Olga p·n .. Gerard ~ ZT Karrnlenle zwierząt fi go d, :i·ej po pOlldnlu I S·eJ UleeZiJr, I :;;=~::i=:;;;:;;;:;;;;=;'~==~=======:;= 
Pani Mori.ot p-ni Solska ' H W· kI 
Koi~ina d. Hopo p-na )leszczerska 858-3 1 ugo In er. 
PaDl Bertin p-niB .. tos •• ~ska. \\.\.. .......... ~~~~ .tii'::iL~~I~ I 
Sara p-Il& Prawdzlc ~~~~ -
Pokojówka p-..,. .Rawiol. 
SIniąc,. p. W~e~towoki l'!I!f!O*O*O*O*OOOOOQ( 
Kamerdyner p. WJrgilln.. ,jiIIIIj 

Goście. Rzecz clzieje się za na· 
szych czasów. 

Angielka 
poszukuje lekcyj . - Łaskawe oferty 
jlod lit. L. F. uprasza. pl'zesylać do 
Aclministracyi niniejszego pisma. 

860-1 

Bank Handlowy Komisowy 
w St. PETEHSBURGU. 

ZNANE 

MUZEUM B~ZWA 
przybyws.y nIL bardzo krótki cz .. do Łod"i , uJokow.lo .i~ 
prsy uUcy Zielon.j naprzeciw b. cpku; o t w Ił r , e 
codziennie od god. 11 rauo do 9 WleczOr. 

Muzeum w ostatnich eZ8.saeb wzbogaciło 8i~ wieJkę. 
liczbą nowoki wynalazku profe,ora Voisen., ktOre n. wy. 
,tawie Paryskiej .. obily kolosalną furor~. 

Nowoki te częściową i na.l,rzemian poka.zywrmc cO' 
2 tygodnie. 

Amfitryta czyli żywa kobieta latająca w powietrzu 
Naj wyte'j z.twierdzony w 1887 r. ' 1<&. 
I,ita! ..... 1,000,000 r.. Spr.edaż potyozek 
premiowych za wypłat~ w raiach, zada
l.6k ri. 11>, raty miesi~.zne od n. 6. wa· 
.unki nader łagodue H '/, roc%llycb i '/.'1. i biu.t kobiet,y rozmawiAjącej. publiozności.. • 
kom. W .. e).I:16 wygraM • chwil~ z_datku Wejś,ie do mllzellm ko .... 20, Ilzieci płacą połow~. Przedstawienie 
Ilaleźy do nabywęy, aowośei paryzkieh codzienlU6 o g, 2, 3, 4, 5, (;, 7. 8 i H wieczór. Osoby 
I (13 • b I ' iyc •• ce lobi. widzieć lIowości. dopl.caj~ po kop. 30, dzieci po kOl" 10 

I maja r. . o~"wnn,e" wygr~ną GALERYA po kop. 10. _ Do oddziału anatomiczne .. maj ~ wej-
rs. 200-,000 aci. tylko 080by ~orosl •. za .osobną dOl,latą po kop. 10 o,fosoby. 

75, 4f1, 2.? tysięcy i 296 w. na 2(j(1,OOO rs. D.lny wyłączol. w I'I~tkl . 736-10-1 

~5 p;:~~~~yi A~~~~:rr~::~a~~~~tk:;:~ rAlOOOOOOOOOOOQIIJ 1Ci1C1CK:K:)()(XXJf:1'i1 
ku : wica Karmelicka 6. IW. 7. 

'pełnomocnik S. Korngold. 

Wez\\aDle WierzyCieli. 
SYlIllyk tymczasowy npa!1lo~ci CVHIEBJWI.A 

IIPElI.C1>Jl,ATEJlL C·MiS.JJ;!. 
MapOBblX'h Cy~eli 3 oRpyra lIerpOK08CRO ryu611uin 

Call'L )(OBo ... an )1.0 aceoUlI\aro colld.rua, 'loro 
K .A. ~ E P.A. C 'J"::, "2!1 3 ..lI; .A 

lIepeBeceHIL Cl> 19·ro ArrpfulI 1891 I'o ... a, a BHlIlI DOllfl· 
maeorcR DO yJlH.q1; 

Jl311Koii no Al. Hp. 22, Bb AOMt 41pMwMaHa. 
npe ... ctAaTC~L C'LflaAa lWt()~13~~~~ 

~gl06~elłie. 

PREZES ZJAZDU 
sędziów pokoju 3 okr. gub. Piotrkowskiej 

niniejszem podaje do publicznej wia.lomo!lci, że 

KANCELARYA ZJAZDU -
Hl Kwietnia (l Maja) 1891 roku, pJ'zenie~ioną 

została na nlicę '. 

Dziką Nr. 22 do domu Fryszmana. 
Prezes Zjazdu podpis.'\no: J10HK \'1711\'. 

. . .85~Z J~~~~~I~: ' 
i~i~::i.~:rr~ :~~~~z~~1~:~:~ J S Z M A G I E R W1tIPSZKAłłIA. 8pecyalno~ć: choroby kobiece, we, 
oznajmia wierzycielom tejże masy, I AlA l1li 
że na zasadzie art. 511 kod. band. K'lk .• )' . 1._ h neryczne i skórne. Piot.rkowska 

D . k ' S . P b" ,. ., k I b I d .1 a m,meJ8zy.c I .1 Wlę.""zyc ." 39, Ilall cllk 'lel'Ju'~ I). Wilstehn-ostateczny termin illa. sprawdzenia .. ~ 'lIJąc -n.J n uCIno.CI za ••• ywane ,otyc cn. wzg ę y, ma zo· 
i pl'zedst8iwienia ich pretensyi n&- szczyt zawiodo .. ić, te oprowadzlws.y 8Pecy.li.l~ do lod6w, wydaje mleszkau IV LI80Wlcacb I Two· be"'o 2 piętJ'o 832-0 
znaczony został przez Sąd Okręgo- tokowe na porcy. COII.ienni. Kwiete w ezterecb gatullkacb, oraz rzyjankach pod Koluszkami . _0_' ____ o -::-_____ _ 

wy Piotrkowski w ciągu miesiąca. napoje zimne, Jak kawa mrotona, poncz rzymski, granilo, muagran, Wszelkie wygody O" miejscu L . : k . 
licząc od dnia niniejszego ogł08ze- kawa Neapollldaka I t. d. zapewnione. 457-3-1 etme nuesz ame 
nia; w razie zaś Ilieprzedstawienia ł Jak równi.t. przyjmuję zamOwienla na lody, kremy, gal.rely, bIalIante, , 
s woicb pretensyi W powyższym t.er- . sorbely, Pllmblery, Bomby Neapolltahkle I I. d. JO)(:IIIHI\1\311 l1>a6pHIIU&II lI\lliI1l3' skla.dające się Z trzech pokoi i ku-

minie u&l'I\żeru będą na skutki art. .... Nadmienia się że lody w małych fOl'emkaciJ po je- Hall ~opora, chni z meblami i fortepia.nelll, kil, 
512 i 513 kod. hand. B"'~CT.i. snueBi. T ••• poOTupa .. _. piele w rzece Ner ocldałon\!, o(i 

Syndyk tymczasowy I dnej porcyi mo ,cno z, amr.ożo. Ile w. w. a(lowych muszel- C lIau ... " .. ro .In; yrepll AyGn.na . '. ' 

~ k I b Ć t •• "&ABoI J1.,J,arB1l.lOC1'Ox" a& Jł 21133 m. ŁodZi wiorst 12, nad . zoSi}. 
Adwokat Antoni Byczkowskl. " ac J, mogą. ) \lalę WIOLS meSLOne. 22 y I J. 

864- !, S1I5-6-1 =A 41~~a:'l~0~' '; ... ~~:"~:"r:~"':~ Bliźsza wiadomoltlw 'Hotelu Pbl· 
...:;,..------------- rf·HL~nnCLNL'?YSI!mI'~~~~j€jIił!~~~~~!eI-•• n8TJ>, UD yno .... yT .. 1 Ay6uJtan skim w restauracyi 11. Kłukowa. 

Z powodu wyjazdu I(P' ~ ~~~~~ U!! Ha ....... o. CUU8TJ> B.,...-ueT.n.uun'... 848--6 

"O 6pr~eda'n,ia 846-3-1. 'I III ............................................ ~...... '1'& l'·.' 
n ... ątlzenie z tr.ech pokoi cało lub czę'- Warszawska FILIA Skł"'dów HERBATY '-' 'U' 
eiowo i pianino zagraniczne w zllpełnie a.. R A l\Jr Y 
tlobrym stanie. Widzieć moina od god.. DOMU HANDLO \VEGO r +U . 2 do ó po pol .. uJ. B.nedykt& w domu S. 
Roseublata, szwajcar .. ska;:.. 865-3 -

LETNlE Mieszka.nia. TSIN-LUN 
wszelkiego rod1aju wykonywa 

PR!COWM! POZIJOJNICZ!' 

. WUkoszewski et J: Schubert 
W o.a.qie I~nej »od Toma •• owem Zjednoczone Towarzystwo Kupców Kiachtyńskich 
'/t wiorsty od atacyl i jedu1j. wior.tę ur-kowskie PnedlDie:'eie -r. 69 - Margz-"k.o.~"ka Nr. tli. ou mi .. ta odleglej. w środku las6w .. - "'".. ~ ,.... - '" 
8Osnowyob n&ll rzeka Pilicą położonej, Zawiadamiając Szanowną Publiczuo§ć, że z dulem ł (13) maja otwiera 
WIDajmuj'ł.'~ mieszkania na sezon 1.- p 
tni. składające się z 1. 2, 3. ł i wi~· SKLEP W ŁODZI, przy ulicy iotrkowskiej Nr. 17· 

Pasaż !(eyera gdzie fot(Jgra.fia 
B. WilkoszelYskiego. 

2' 6- 50 

tei pokoi z kuchniomi, oraz całych do· 

c~.:; bar~go:~.t,:::.bniID:~~iin~: poleca herbatę własnego zakupu w Chinach, YTeplIH1> IIACIIOPT'I> 
dukta .~ożywc"e na miejscu. N. ż.· Blol).3Ul> RoiiTOVl> l'waRŃ JlH'rowll-
danie mieszkania won b1Ć umeblow&- ze zbiorów 1891 roku, od 1'8. I kop. 48 do rs. 7 kop. 40 za funt, w 1, 1/., 'I. i I/I funtowycb 
ne. Blits.,.oh .... iadomo •• ' udziel .. na paczkacb, pod banderolą rządową, 782- G pen, Ba BilI( <l>pau~BmKIl' Bumueu· miej .. u lub Ii.t.wllie .... ~d dubr TO- I II' ____________ .. ______________________ •• __ .. IICKOi. lIpomy Bo:iBpaTH'rI> B'L lila· 
IIl&Slow8ticll. 8O.'ł- 3 -

raCTpaU rop. JIO",9U. ~63 
Wydawca Stefan KOlluth. - Redaktor Bol"law Knlchowl8ck1 )J.OSBOJOJłO 1.I,.B~)'poJ) 23 Anpll .. ~.!.!:.: __ --.:W~dJ~'llk=&r::.:nJ:..!!,,!::D:::I:.:I.:::n.::.nl:::k::::.~l=-ó::.:d::l=k.:.:I."'Uc::._" .'--__ _ 


	Dziennik Lodzki 1889 nr 99 s1
	Dziennik Lodzki 1889 nr 99 s2
	Dziennik Lodzki 1889 nr 99 s3
	Dziennik Lodzki 1889 nr 99 s4

