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Charków, 4 maja (Ag, p.l.. OIalo Jego
Cesarskiej Wysokości Wiełkiego Księcia
Mikołaja Mikołajewicza Starszego przybylo
na stacyę Oharków wczoraj o godzinie 9
min, 34 wieczorem pociągiem nadzwyczajnym, składającym się z 14 wagon6w, Na
peronie stanęła w zyku warta honorowa
żałol)na ze sztandarem j muzyką, wyzna·
czoua przez pułk peozeński . W chwili, gdy
pociąg staną.ł na stacyi, odezwały się dźwię·
ki pieśni .Sławny". Oczekujący na peronie
biskup sumski, Włodzimierz i duchowieństwo miasta, z chórem archlrejskłcb śpiewaków, powitali zwłoJd. Drzwi wagonn
żałobnego otwarte były już poprzednio, Nad
trumną, J!okry~ białym wielkoksiążęcym
calonem i otoczoną mB84 wieńc6w, przybitych do ściau wagonów i połotonych na
t.rumnie, odprawiono mouły. Dyturowali
przy zwłokach oficel'owie lejb·gwardyi pułku ułanów w grubej żałobie, z oboażouemi
~zablami, Jego Cesarska Wysokogć Wielki Kslą.te Mikołaj Mlkołajewlcz Młodszy,
wyszedłszy z wagonu, serdecznie przywitał się z generał - adjntantem Dragomiro·
wem, naczelnikiem guberni Piotrowem, z
geuerałami ~ wyższymi urzędnikami cywUnymi, oraz przedstawicielami stauów. Na
trumnie zlożono kilka wieac6w z żywych
kwiatów, Wyróżuiał się WIelki srebrny wie·
uiec: .Od I'emontyerów kawałeryi niezallomuianemu Generał-Inspektorowi". Wielki plac przed dworcem zalały tlmny pubU·
cznoilci z odkL'ytemi głowami, Niższe stopn.ie załogi. z~jęły s~nowiska. dokol a stal . O godzID16 l~ mlD, 14 wlec~o."em po·
ciąg. ze . zw~okaml _Je~o Cesarskiej WysokOŚCI Wielkiego KsIęCia, wyruszył w, dalRZą drogę, ~enerał - adJutant Dragomlrow
Ill'zylączył Sil} do osób towarzyszących

er

zwłokom.
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(Dals:y ciQIl -1X1ir:; Nt·,lOO).
Była to godzina rekreacyi i wesoły gwar
dochodził j,. z oddali; niesprawiedliwą była prze,d chwiląi wszak można tu otrzymać
Rzc%ęśliwe uzdl'owienle, przez powietrze,
dobrobyt i pracę. Znajdowały się tu nie-

zawodnie zdrowe i silIle dzieci, które na
oczclwych Indzi wyrosu!}, Jeden przestę
pca na czterech lub pięciu uczciwycb, jakby Lo jeszcze dobrze było, w wypadkach,
które powiększają., lub zmniejszają dziedziczną. skłonność do Występków. Pozostawiona sama na chwilę przez siostrę dy·
żurną., pani Karolina zbliżyła się do okna,
ażeby zobaczyć, jak się dzieci bawią na
dole, gdy zWl'6clly jej uwagę cienkie sreb·
rzyste głosy dziewczątek, dochodzące ze
szpitalika. Drzwi były nawpół otwarte,
mogła wszystko widzieć, nie będąc widzianą. Był to po~ój b&l'dzo wesoły, jasuy,
na biało pomalowany z czterema łóżeczka
mi, zdo'bnem\ w białe również firanki, SzeI'oki promień słońca złocił tę białość, niby
lilię kwitną.cą. wśród blasku słonecznego.
W plerwszem łóżeczkn naprawo poznała
Magdałenę, dziewczynkę, kt6ra tu już byla w dnin, w którym przyprowadziła Wio
ktOl'a. Ciągle zapadała na zdrowiu, tra·
wiona dziedziczną chorobą., słaba \ anemio
czna, z cerą bialą, przezl'oczystą., Miała
lat jut
i sama jedna juź była na świe
ciei matka pogrążoua w pijaństwie, zmarł&
pewnego dnia w rynsztoku. Ona to, w
swojej długiej białej kOllzn1ce, klęcząc ua
łóteczku, z jasnęmi 8p~ajllcemi na ramio·
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DROGA 1ELAZNA

Sprawa budowy dl'ogi żelaznej trl\Ds-syberyj kiej zajmoje znowu żywo pl'asę ni sk!}, ale pierwotne olbrzymie nadzieje i
widoki, jakie przywiązywano do powstania
tej potężnej artel'yi komuuikacyjnej, poczynają. oceniAĆ obecnie na podstawie więcej
realnej, zgodnej z rzeczywistością.
Znaczenie bndnjącej się drogi nawet do
właściwych sprowadzone wymiarów, przed·
stawia się pod względem ekonomicznym,
strategiczllym i cywilizacyjnym bardzo po·
waznie. Za to do pierwszego, tranzytowego znaczenia, przynajmniej w początkach,
droga nie będzie m iała , jeśli rozumiemy
pod tem ulatwienie ruclm transportowego
między państwem rllskiem, Chinami i brze·
gam i oceaou Spokojnego, Konkurencya
bowiem drogi z parowcami pl'zcdstawia sit)
problema~ycznie, Pocil}g towarowy będzie
potrzebował na pl'zebycie drogi z Peters·
burga do Władywostoku, wobec straty
czasu oa przeładowywauia i t , p" od 4660 dni, a parowce przebywają. morzem tę
drogę w 'l - tygodui, Szybkość zlltem
dostawy prawie uiczem nie będzie się ró·
żniła na obu Iiuiach komuoikacyjnych. I tani ość jej nie wyjdzie 1'6IVnleż na korzy ść
kolei wobec znanej niskości frachtów mol"
skich, z któremi kolejom konkul'ować zatrudno.
•
Niezależnie od znaczenia tranzytowego,
ekonomiczny wpływ kolei na odległe niezmierzone obszal'y Azyi północnej i ~l'od·
kowej, będzie niezawodnie ogromny, U1atwi ona kolonizacyę, pobndzi do ekspłoa·
tacy i na szerszą. skalę bogactw przyrodzo·
nych 8yberyi, ulatwi wzajemn!} zamianę
płodów i wyrobów fabrycznych mi~dzy
róźnemi prowincyami Syberyi i Rosyą eu·
I'opejską, obniży znacznie koszty transportu herbaty drogą lądową., Pod wzgl ędem
zaś gospodarczym, Jlolitycznym i strategi'l
cznym mieć bęuzie dla państws nieocenio·
ne znaczenie. Zwiąże ona silniej dalekie
krańce z jądrem państwa, a po wybndowa-

lI,ill odnóg w graoicllch Chio, łączących si.,
przez Mongolię i Mandżuryę z drogą. syberyjską, czego oczek i wać można dopiel'o
w dalszej przyszłości, droga syberyjska
stanie się dodatkiem potężnego wpływu
politycznego i handlowo·ekonomicznego ua
brzegi oceaun Wschodniego, zajęte przez
Chiny i Japouię. Stanowi to perspekLywę
wszechświatowej douiosłości, o której za·
wczeSuie jeszcze wyrokować,
Xiektóre z następstw przeprowadzenia
nowej arteryi komnnikacyjnej już dają si.,
sllostrzegllć na oddalonym wschodzie. W
prowincyi np. us aryjskiej nad oceanem
Wschodnim, gdzie budują szybko najdalszą
część drogi trans syberyjskiej od Władywostoku do sto Grafskaja na rzece Ussllri,
(392 wiorsty) Indność mnoży się szybko
łlrzez kolonizacye, powstają wzdłuż linii
kolejowej wsie i mia ta, zapotrzebowanie
towarów eUl'opejskich wzrasta, kraj przybiera postać muiej dziką, prouukty I'rzyro·
dzoue eksploatują się na coraz szerszą. skalę, stosunki haudlowe z Mandżuryą. coraz
większe jlrzybierają wymial'Yi zyskuje się
calkiem nowy nader znaczny rynek zbytu
dla towarów ru kich i europejskicb. Słowem wraz 7. puw tawauiem kolei nowe
okolice zyskuje ludu o Ć dla ucywilizowane.
go, uregulowauego tycia, Robotami ua ko·
lei ussuryjskiej kieruje inżynier Ursatti,
który zbudował już zuaczny kawałek torn.
Z drugiej strony od Rosyi enrollejskiej
iużyuier Michajlowskij Ilopr~wadzit joż bu·
IltJWę do zelaby, Kawałek ten toru stanowi przedlużenie dl'ogi samal'sko·ufaliskiej,
OlI Czelaby do 'romska prowallzlć się będą.
w 1', b. szczegółQwe badania. I tu ekonomiczny i cywilizacyjny ruch budzi się wszę·
dzie wraz z posuwaniem się toru kolejowego w głąb olbrzymich obszarów wschodnio·
pMnocnej Azyi.
Kolej syberyjska budowaną. jesŁ powoli,
oszczędnie i zapewne bęuzie nkończona
dopiero przed uplywem jakich lat 10-eiui
koszty budowy całej drogi przy takim systernie wyniosą tylko 42G milionów rubli,
Wogóle obecue OIJinie o budującej się dro.
Ilze komuuikacyjnej streścić się dajl! w ten
sposób, że znaczenie jej ekonomic:me nie o

wiele wyjdzie poza granice samiU Syberyi,
dla której droga ta pod tym względem
będzie dobrodziejstwemi za to zuaCllenie
strattlgiczne i polityczne drogi pr1.el'o§nie
te granice i stanie si., czynnikiem nader
wałtlym w sprawach wszechświatowej do·
nioslo§ci.
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X Kolej warszawsko-wiedeńska od doiF

8 b, ID. do 27 września sprzeda.wać będzie
w każdą sobotę i w przeddzień świąt b ił e ty p o w r o t n e do Ciechocinka, z ustęp8twem'30% od taryfy normałnej. Powrót winien nastl}pić trzeciego dnia, t, j.
w poniedziałek lub w pierwszy dzień po
święcie. Na tejłe kolei sprzedawane będą.
w niedziele i święta bilety powrotne od
stacyi Warszawa do Prusakowa, Grodziska, Rody-Gozow8kiej, Radziwillowai Skierniewic, z ustępstwem 300;.. Powrót winieo nastąpić tegoż dnia, kiedy wykupiony
został bilet i pocią.giem spacerowym.
X Kolej warszawsko. terespolska n&
czas od dnia ]3 b. m. do 13 października
ustanawia b i I e t y s e z o n o wena 20
przejazdów pomiędzy Warszawą a Milosuą, Nowomińskiem l Mrozami. Bilety są
bezimieone i nie dają. prawa do bezpłatne
go p1'7.ewozn bagażu. Na tej te kolei sprze·
I\awllue będą. w uie4ziele i święta. bUllty
BIlscel'owe do tychże stacyj, według taryf y normalnej. Za przewóz powrotny w dniu,
kiedy wykupiony został bilet, kolej niei'o,
biel'a żadnej opłaty.
X Tabór rucltomy koł e i n a d w iś l a ń s k i e j powiększonym będzie o sze.~ć
parowozów towarowych z fabryki w Koło·
mnie,
X Wniosek kontrolera państwa, dotyczący zorganizowania specyalnego wydzia.
In, mającego I' e w i d o wać r .. c h u n ki
d I' Ó g Ż e I a z n y c h p r y wat n y c b,
nie ulegających bezpośredniej kontroli padst wej, zatwierdziła rada państwa, która
wyasygnowała 35,00il 1'8. rocznie oa koszty
otrzymania tego wydziału.
.

na w fumi, uczyła pacierza trzy iimele:-cllatego czlowIeka bez s umienia, któreg--O-odrodZenie WllC od n, tak szcz~liwlf roż~
w łóżeczkaclt dziewczynki.
szaloue ulonie klęskę i ruinę sprowadziły poczęte przez kompanię generałną zJedno _
czonej żeglugi I towarzystwo ekBploatacy_
- Złóżcie ręce wasze tak i otwórzcie dokoła.
serca wasze...
Gdy pani Karolina stanęła nareszcie przed rudy srebrnej Carmeln? Kto bndowAć hę
Trzy dziewczynki kl~czały również na więzieniem la Conciergerie, spostrzegła, Ze dzie sieć kołei żelaznych, z Brnuy do Bey
ł6żeczkacb. Dwie miały około lat 10, tt'ze· WŚl'ód tych wszystkich wzruszeń zapomuia- rutn i Damaszkn, ze Smyl'lIy do Trebizon
cia nie miała jeszcze pięciu. W dlugicb ko· la o bukiecie goździków przygotowanych dy, kto poprowadzi tę cał4 eyrknlacn mlo
sznlkach, ze złożonemi drobnemi rączętami, raUo dl." brata, Lecz nieopodal stala ko- dej krwi w żyłach starego świata? Tam,
junemi włosami, o poważnych, natchnio· bieta z kwiatami , kupila więc bnkiecik róż twierdził, dzieło rozpoczęte uie mote sko·
nych wYl'azacb twarzyczek drobnych, wy- za dwa SOUSi Ramelin roześmiał si~, gdy naći bolało go tylko bezgrauicznie, :te nie
głądaly wszystkie jak modlące ~ię ani~ki. jJowitawszy się z uim, opowiedziała o swo- jego niebo na to powołało.
Nad w~zy~tko
- Powtarzajcie za mną wszystko słowo jem roztargnieniu. Dnia tego wszakże zna- jednak cierpiał nad myślIl, Z,\ karę Jakiego
za słowem. No, sluchajcie... Bożel Spraw, lazla go smutniejszym uiż zazwyczaj. Prze- blędu Bóg nie pozwolil mu 'Urzeczywistnić
ażeby pan Sacca)'(\ wynagl'odzony był za (Iewszystkiem w piel'w8zych tygodniach u- iuei wiełkiego baukn katolickiego, owego
swojt dobroć, żeby żył dlugo i szcz~8li· więzienia wierzyć nie chciał, że mają. mu skarbu gro bu Zbawiciela, który oddać lllilLl
wie .. ,
'
poważne rzeczy do zarzucenia.. Obrona je- llapieżowi królestwo i który mial z lQdTrzy glosy cherubinów, czarującym nie· go wy!lała mn się t (Lk prostą: prezesem to· ności calego świata uczynić jeden wlełki
wyraźnym, dziecięcym szczebiotem, w za- warzystwa obrano go, wbrew jego woli, naród, odejmojąc żydom potężnł przewagę
pałe wi&l'y, której całkowicie oddane były w ciągu trwania wszystkicli operacyj finan- pieniędzy. Pewnym był istnienia tego banich serduszka, powtórzyly:
sowycl był Z:l granic/), nie mogąc tym spo· ku, jako nieuniknionej konieczności. A je'
- Bożel Spraw, aby pan Saccard wy· sobem wywierać żaduego WI,ływu,lIui kon· żeli dzi8 /10 połudaiu smntniejszym był n~
nagrodzony był za swoją. dobroć, żeby żył trolować biegu interesów, Lecz rozmowy kiedykolwiek, to tylko dlatego, że w swej
długo i szczęśliwie...
jego z alłwokatem, kroki czynione przez czystości oskarżonego, którego mają. nczyPani K&I'olina IV JJierwszej chwili, wzbu- pani!} Karolinę, o których wSJlominała mu, nić winuym, myślał, że nigdy po wyjściu z
rzona, wpaść chciała do pokoju, kazać dzie· że są bezużyteczne, kazały mu nakoniec więzienia nie będzie miał rąk dość C'Ioy.
clom zamilczeć i zabroui~ powtarzauia tych u wi erzy ć w okropną ollpowiedzialność, ja- stycb, '&Żeby m6gł wzi~ć si>: nanowo do
słów olu'utnycb, bluźnierczych. Nie, uiel ka Ila nim z~ciążyła.
tał sIę więc w pól. wiełkiego dzieła.
Saccard nie mial prawa być kochauym, ta nlkiem wszelkich popełuionych oszllStwi nie
Z roztargnieniem słuchał opowiadania
modlitwa o jego szczęście, to skalanie nie· uwiel-lą nigdy, że ani o jednem nie wie- siostry, że dzienniki zaczynajł wyrabć
winności dziecięcej I Po chwili dreszcz dział. Sacc/ll'd pociągnął go za sobą w hali- się o nim przychylniej. Potem odrazu
przebiegł 110 jej ciele, łzy napłyuęly do bę i sl'omotę,
Wówczas to swej głębokiej spoglądając na siostrę zamgloDemi, jakby
oczu. Dlaczegóż miała wlewać swoje wal- wierze religijnej zawdzięczał spokój du zy tylko co ze snu otwartemi oczylII&, lJlyt&ł:
ki, gniew i doświ&dczeuie w te niewinne i l'ezygnacyę , jakie zdumiewały jego siostrę,
- Dlaczego uie chcesz go widzieć?
istoty, nic o życin niewiedzące? C~yż Sac- Gdy przychodziła, znękana długiemi wy·
Zadrżala. zrozqmiala, że mówił o 'ac·
card dla uich nie był dobrym, czyż nie był cieczkami wśród ludzi będą.cych na wol· cardzie. Ruchem głowy odpuł. przecą
potrosze założycielem tego domu, uie l'rr.y· Ilości, ze zdumieuiem palrzała na ten spo- co, Wówczas zmieszany, półgłosem, Ollm\esyłał co miesillC z.abawek? Głęboki jakiś kój, na ten lI~miech, w tej pnstej celi, w iii się powiedzieć:
zamęt uczuć ją ogarnął i jeszcze I'az lIliala której Il)'Zybil sobie lIa ~ci&llie cztery świę·
- Po tem, cum był dla ciebie, nie
dowód, że niema łudzi bezwzględnie zaslll- te obrazki, a IV środku krucyfiks z czarnego muz praWA odmawiaći idź do niego!
&1Yącycłl na potępienie, którzy wśród uie· drzewa, Z chwilą gdy się oddal w ręce
Bote Wielki! Więc 011 wiedzialI
szczęś~, jakie dokoła sieją. i czegoś dobl'e- Boga, bunt znikał, wszelkie cierpienie nie·
Palłcy rumieniec Uli. je) twarz wyat.tplJ;
go OiA byliby w stauie zrobić. Odeszła zasiużone stawało się zapowiedzią zbawle· rzucila mu się na IlYJę. cb~ Lwarz
podczas gdy dziewczynki modliły się dalej i uia. mutkiem jedynie przejmowalo go za · IIkry~; uiewyratDle wyjłk&ła pytanie, kto
w uszach jej uźwięczały ciągle te anielskie Lrzym ,nie rob6t wielkicb. Kto dokończy mógł mu powłedzieć o tem, o CZ8III raygłosy, wzywl\iące błogosłll.wieństwa uieba jego dzieła? Kto bęllue dalaj I'l'owadzil śJała, te ulkt, a uadewH}'st.ko 08 ale wie.
żą.ce
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X Projekt przepisów o d r o g a c II ż el a 7. n y c b, wyp1'acowany przez apecyalnlł
komisyę, stanowi co następuje: Drogi że
lazntl dojazdowe mogą być uI'ządzane na
plancie istniejlłcych trakt6w, a w razie
szczególnej potl'zeby nawet przez ulice miejsc
zamieszkanych, na poziomie tych ulic,
$zybko~ ruchu \Iocil}gów i osobnych parowozów na tych drogach nie może pl'ze,
"yższać: a) 20 wiorst na godzinę, jeśli
plant drogi telazuej je ~ uiedostępny dla
wozów; b) 15 wiorst między punktami zaludnionemi, jeśli phlOt kolejowy jest otwarty dla wozów; c) 10 wiorst dla pociąlt6w
o dwóch Ilarowozach, z którycb jf>den u·
mieszczony na pl'zedzit, dl'ugi zaś w tyle
pociągu; d) 8 wiorst na ulicach miejsc zamieszkanych; e) 5 wiorst dla pociągów poruszanycb parowozem z tyłu. Liczba osi
nie może przeuosić 20 ua plt\ocie dostęp
nym dla wozów; 14 na piancie niedostęp
nym dla wozów i 10 na nlicach miejsc zamieszkanycb, Na budowę (!t'óg dojazdowych ziemstwa i gminy miejskie mogą dawać zasiłki: 1) IV pieniądzllcb do wy koQci nltl wi~kszej nad polowę wal'tości drogi,
wedlug kosztorysu zatwierdzonego pl'Zez
ministeryum komunikacyj; 2) w bezpl'ocen'towych potyczkach według warunków, 0kl'eślony ch przez ministeryum skp.rbu; 3)
w bezpłatnej lub po zniżonych cenach ziemi skarbowej i materyale budowlanym , za
porozumieniem ministeryum komunikacyj z
mi,isteryum Ilkarbu; ~) IlrzłY~ nadanie pra, wa przymusowego wywłaszczenia. ziemi
Jpod budowę dl'ogi, na zaudzie ogólnych
przepisów o budowie dróg żelaznych rzą
dowycb; 5) przez pomoc specyalną na. budowę znacznej dlugogci mostów i innych
tl'udniejszycb robót technicznych.
HANDEL.
>< Z rozporz~dzenia ministt!ryum skarbu IV obecnie praktykowanym sposobie
p i e c z ę t o w a n i a b n't e I e k z t I' U nk a m i z a g l' a n i c z u e m i ma by ć zaprowadzona zmiana, polegająca na tern, że
pieczęć lakową on banderoli kła.lć będą
nie handlnjący, lecz komory,
PIENL\DZE I KREDYT,
X Warszawski oddział a z o w s k o-d o lis ki e g o ba n k u h a n III o w e g o otwiera ostatecznie biUl'a swoje w d, 7 b, m.
X Gazetyruskie donosz!}, że m o s k i e ws k i b a n k k u p i e C'k i z powodu wielkiego nagromadzenia kapitalów zsmiel'z:\ otworzyć kilka filij w większych miastach
polożonych nad Wołgą, między innemi i w
Niższym ~owogrodzie,
'l'amże ma być
otwarta stała. agentul'a moskiewskiego
banku ziemskiego.
X Z Belgradu pisze korespondeut do
.Frank. Ztng.:" Gazety tutej ze dOIlOSll),
że ,serbski miuister finau8ów, Wuicz, który
wyjechał do PetersbUl'ga, zabl'ał z sobą
wszystkie dokumenty, dotyczące przedwstępnej ugody z towarzystwem handlowem berliiiskiem w kwestyi k o n w e r s y i
~ e I' b s k i e g o d ł u g n p a ń s t 1V o w eg o, celem przedstawienia jch na rozpatrzenie ruskiego ministl'a skarbu, Jeżeli
projekt konwersyi otrzyma ap robatę ministra Wyszniegradzkiego, Wuicz pojedzie
<lo Berlina, gdzie poljpisze umowę o konwersyi, która to umowa będzie jeszcze raz
puedmiot.em rozpraw aku\lczylly.-Wedlug
doniesieil gazet, p, Wuiez spodziewa się
zebrać w PetersbUl'gu część kapitalu, po\rzebllego dla wybudowania koiei Timoku
i ulokować w Rosyi pewnI} ilość akcyj no·
wo-zaloto nego towarzystwa serbskiego że
glugi dunajskiej, gwarantowanycb przez
l'ząd serbski na 6%, Nowe to towarzystwo ma dziall\Ć w porozumieniu z towarzystwem ruskim żeglugi czarno mor ko-duIlajski~j ks, GagaTiua.
PRZIDIT .t,
X Cu krowni /) ,Zakrzówek," jak
dOlIosi .Gazeta lubelska,· spI'zeda ł bauk
paJistwa pt-led kilku dniami p l'zemysłoweo,
wi kijowskiemu, p, M. Maksowi, który w
tym roku jeszcze ma zakontrakto wać taką
llość buraków, aby fabryka mogla być
czynnlj. IV jesieni. Cukrownia .Zakl'zówek," od kilku lat nieczynnIl, U1'ządzona
będ z i e na wi elką skalę, podlug nOljnowszycb ul'ządzeń technicznych, .NII zarzą
dzającego powołano dyrektora jedn ej z
pierw szol'zędnycb .fabryk nkraiilskieh, p. S.
'l'ittenbruna, któl'y przybył jut na miejsce
dla rozpocz ęcia czyuuo:lci.
.
X Dzienniki warszawskie donoszą, że
110 bra P Ol' em ba wI'az Z fabrykami,
kopalniami węgla, rudy i lasami, wła§ci
ciel )" Prinzheim z Wrocławia zamierza
spl'zeda~,

X Wkrótce po ogloszeniu ' nowej tal'yfy
celnej, jak donoszą .Birżewyja wled omosti", ma być zwolany zjazd przemyslowców górniczycb i fabrykantów
żelaza. Ostlltnia taryfa ostanawia. znaczne cia dla różnycll materyał ów surowych
i wytworów zagranicznych, mogących
w~pólzawouniczyć z ruskim
przemyslem
gÓl'niczym i fabrycznym, którego warunki
rozwoju ulegną skutkiem tego istotnej
zmianie. J aknajkorzyslniejsze wyzyskallie
tych waruuków na kony~ć wytwórców i

nabywc6w ma by~ wIdnie przedmiotem
narad zjazdu, PI'zedtem jednakże zamierzone jest delegowanie lio okr~gów górniczych specyalnych komiRyj w celu zbadania rozmaitych galtJzi przemy łu górniczego i koniecznycb w nich udoskonal eli, warnnków rozszerzenil\ wytworczoJ!ei i innycb
kwestyj mają.cych być I.rzedmiotem nal'ad
zjazdu ,
X Departament dóbr państwa nabywa
wielkie IV i n n i c e n a K a u k a z i e "
blizko§ci Piatigorska, WkI'ótce w Krymie
urządzoue będ!} nowe sarły latorośli win·
nych Da obszal'ze 300 dziesiatyn_ Departament objął juź wszystkie składy, nabyte
u ksip,cia Woroncowa. i niebl\wem otworzy
wlasne w wielu miastacb dla sprzedaży
detalicznej, oraz zamierza unądzić w centl'alnych punktach Europy magazyny wina
kachetyJiskiego. Dostawa wina z Krymu
do piwnic odeskicb, wstrzymana do czasu
wybudowania nowej piwnicy, mogącej ilOmie~ci ć 120,000 wiader. Koszty UJ'ządze
nla piwnicy obliczono na somę l's.200,OOO.
ROLNICTWO I PRZE [Y ~ ROLNY,
X W zel'egu ~ l' o d k ó IV d o Jl o d ź IV ign ięcia rolni ct wa, a ZRpl'OpOnowanycb przez specyalnie w tym celu mianowaną komisyę rz~rlową, wedle Jnformacyi
n Wileńskiego wiestllika", mieszc7.ą się Ś I'od
ki następujące: zorganizowanie racyonalnego kredytu leśnego, nR za~adzie wzajemności OIH\rtego; ogólna rewizya i reforma
systemn podatkowego; jaknajspieszniejsze
ukoilczenie pomiarów; zachęta w kiel'unku
zawiązyw'lllia towarzystw i kólek rolniczych, W dal zym ciągu komisy" stawia
na pierw~zym planie: I) polepszenitI rOl~
bydJa, 1'01.)10 8zechnienie uprawy traw
róźnych i I.O mlloźenie liczby gospodarstw
trudniących się hodowlą bydla; 2} jaknaj szybsze i powazeciale zaprowadztlnie w
handłu zbożowym systemn warrantów; 3)
ndzielanie pomocy gospodarstwom pl'zemysłowym; 4) 1-~ądolV'ł aseku racyę zasiewów
i inwentarza - i 5) wszełkie możliwe nłatwienia dla wywozu produkt6w rolni·
czych w stanie przerobionym,
X .Peterb, wiellomosti" donoszą, iż ministerynm dób I' państwa znmierza wysiliĆ
specyalnych clelegatów dla o b e j l' 7. e n i a
g o s p o d a r s t w l' o I n y c h we wszystkich okr~gach pail8twa.
X l'IieJaki p. Smoluikow zamierza 1.,\10żyć wzorową pa.! iekę pod Petersbul'giem
w pobliżu linii kolei waJ'szawsko-petersburskiej, Pasieka bę<lzie miała charaktel'
szkoły pszc7.elnictwa.
Tl\AMWAJE,
X Kolej k o n n a w ił a Il o w s k a ha
długości do Bogucina oddanIl będzie do
użytku publiczności dor,iero IV dniu 9, b, m,
X "Knryel· codzieuny" dvwiad uje się, że
jeden z inżyniel'ów, zllclsęcony Qbl'o tem bu dowy kolei ~odmlejskiej do Czerniakowa,
opracował nowy projekt przeprowadzenia
takiejże linii wązkotol'owfj od P r a g i d o
cmental' za brudzieilskiego i
również drogą dl'obnyclt udzialów pragnie
sformować towal'zystwo, któI'cby podjęlo
się tego przed~iębierst a, Stal'ania O uzy~kanie koncesyi już poczyniono,

Wiado~ości

ogólne.

Odznaczenie, PRstor eWRngielickl pal'a ,
IIi ŚW, Jana w Łodzi ks, Angerstein otrzymał zloty krzyż dla zawieszeni" na ~zyi.
Biuro sędziów pokoju I-go i VI-go rewirów m, Łodzi z dniem l lipca 1', b, będą
IIl'Zeuiesione: pierwsze do !lomn jl, Frydrycha prt.y ulicy KoustantYllowskiej, drugie
do domu p, chultta pl'zy ulicy Dzikiej,
obok kościoia awangielickiego ~w. Jana,
Z ochronki. Paniom opiekunkom ocll1'onki katolickiej jlrzYJlominamy posiedzenie,
ktcil'e odbędzie s ię dziś o godzinie 4-ej )lo
poludniu w lokalu ochronki,
Na latnie leże , Wczoraj l'ano podążyła
lin letnie leie Jlod Wal'szawę konsystująca
w miegcie naszem 10 bl'ygadl\ RI'tyleryjska_
'l'I'zydzie,ty siódmy jekaterynbuJ'ski pulk
piechoty Jlozostawal\ bęuzie w Łodzi do
czasu POWl'OtU artyleryi. Wojsko artyle ryjskie, konsy~tującP. W Zgierzu, ,vmnszeroje na letnie ltlie dzisiaj l'llno,
Pożar, Wczol'aj w poludnie wynikł )l0żar w domu Luuiłlka 11011 lasem pl'r.y szosie Konstantyllow~klej. Na miejs ce wypadku wyruszył I oddzial straży ogniowej lutejszej.
Opuszczona. Przed pięciu laty robotnik
fabryczny, August G" st:u'al się o względy Anny L" której wzajemno ść pozyska!,
Ponieważ j'!dnak siużył w wojsku, Ilostanowiouo odlożyć ~Iub !lo czasl1 ukoliczellia
slużby wojskowej, W rokn zeszłym G, powrócił do Łodzi i ślub mi al się odby~ duia
l lutego r, b, Przygotowano w, zystko, CO
potl'zeba do obchod u weselnego i palistwo
mlollzi ~vra~ z gośćmi P?jecbałi, do ,kOŚCiO -,
la, 'ru Jednak okazało SIę, że G, Ole zalatwil forlllalno!lci Wledślubuych, a głównie
nie przedstawił metl'yki swego urodzenia.
'l'egosamego linia trudno bylo wystal'ać się
o to wszystko, UJ:adzollo więc odbyć wesele zaraz, a ze slubem l.oc7.ekail do czasn
zalatwienia formalności. Pomiędzy nal'ze-

N. 101

czonych jednak ktoMl'Zucił koś~ niezgody
i G, zaczął zaniedbywać Annę, a wre zcie
zakoclsał się w innej dziewczynie, kl6ra
zgodzilll się wyj'ć za niego. Dowiedzisl.wHZy się, że daliO jnż na zapo 'iedzi, Anna
po tunowila )lrzeszkodzlć zawarciu tego
związku i w tym celu wniosła skargę do
sąd n, żądaj~c )lr'l:y Ijdzenia j j 100 rubli
na zwrot kosztów we ell\ i na utrzymanie
dziecka jej, czteroletniego chlopca,
Mały pijak, Około ogrodu p, GerDota
llrzy ulicy KOli lantynowskiej połoiył się
ouegdaj rallo pijany cblopak, ]0 do 12 lat
mieć mogący i wczoraj w poludnie jeszcze
leżał l1a temsamem miejscu, nieprzytomny.
'J. Selllit uZllał, zgoduie z wuioskiem ministra skarbu i konh'olera pailstwa, że
lll'ośby i różne dokumenty, składaue do
instytucyj, których czynności zwoluione są
od stempla, nie powinuy także oplacać marek stelJlplowycls. Przy poświadczaniu
dokumentów tego rodzaju władze POMWilldczające mvą wymieniać nrząd, do którego
dokument ma być przedstawiony.

Piotrków. Otl'zymali ordery św. Stanislawa II klasy: pastor ewangielicki SUIlei'·
ilenrlent Ludwik Miiller w Piotrkowie 1
pastol' Ottr. Wiistehube w Belcuatowie.
Częstochowa, Magistrat mia ta Często
chowy zawarł kontrakt z warszawskim
elektro technikiem, 1'_ I wlIllowskim, obowią
znjący go do zaprowadzenia li w i a t ł a
e I e k t r y c z n e g o JJa ulicacb i placacb
cz ęstochowski ch lampami lukowemi.
Warszawa.
Se kl'e tarzem sijllu handlowego
wal' 87. a w s k i e g o mianowany jest \lll,n
Masło w, kalldydat do posad sądowych przy
izbie sądowej warsz.awskiej_
"Warszawskij dniewnik" donosi, że wladza, mając na względzie mnogość i róinoI'odność czynności, jakiemi w Króle twie
Polskiem są obarczelli i n s p e k t o r Z y l ek a l' s cy, wystąpiła z przedstawieniem o
po:!wyższenie im plac do 1,5001'8, rocznie,
Przedstawienie to I'odobuo zyskalo przyc~ylne przyjęcie wladz wyższych.
Dl', medycJuy, p!ini G" jak donosi "Kuryer codzienny", poczyniła starania o uzyskanie kOllcesyi na aptekę W'Vsl'szawie,
któl'a byłaby obslugiwauą wylącznie I' rzez
k o b i e ty, w której również kobiety pragnące poświęcić się farma.cyi, mogłyby 011bywać kUl'sy praktyczne,
Cyrk Scypiolla Ciniselli pI'zybywa
w pI'zyszlym tygodniu do Warszawy I dawać będzie przedstawienia w Dolinie zwajcarskiej do I paidziernika 1'. b.
W pouiedziałek wybuchł p Oż a I' IV f ab r y c e tabacznej p, Mitllem przy ulicy
Wolno!lć w Warszawie, nbe7.pieczouej na
snmę 1'8, 80,000, Straty obliczają na 6,000
ru bli.
Petersburg_ 'l' e l eio n y pe tersbuJ'8 k i e
posiadają obecnie około 1,400 abonentów,
Dokonane ostatniemi czasy na glównej stucyi ulepszenia pozwalają łączyć z sobą abonentów bez dzwonka, którego wcale uie
siychać, a w to miejsce wyskakuje numer
abonenta, pragnącego s ię ~ozmOwić. Ulepszenie to stało się dobrodziejstwem dla niejednej ze siużbowycb telefonistek, denerwowanycb nieustannem dzwonieniem; lIiemniej jeduak wymaga nieustannej icb baczności i obecno~ci na miejscu, aby mogły
śpiesznie załatwiać żądania abonentow,
DOJlosząc o tej ?lUianie, dzienniki petel'sburskie zal'azem po~st~ją na ~ooopol to~val'zystwa ame!'ykansklego, mający trwać
Jeszcze p)'zez lat 10 i, na ~vygórowl\u~ opłatę po 250 I'~b, rOCZDle, .kledy ,~ ~ałeJ EuroIlIe ~bouellc.' płaCił o wlele mllleJ, a uawet
w Fm!llnnYI, w~ m, Wybol'~ oillata I'Clczna
wynosI tylko D~ Ul:, c7:yh 1~ .l'Ub, Prócz
tego, sY8~em Bell a Jest JllZ dzUl pl'zes~l\r.zaIy, towalzystwo z~ś o zaprowa,dzemu system,u ulel:s~onego, Jak np. <:hvozdlewa, wcale Ole mysI!. ..
."
W, ak:\{lemJl medyczno-clllrurglcz~ej W
PetelsbUlg~1 ma b~ć zapI'o,!adzoną luo,wacya" w my~ł któI'eJ po ZUJlDlIl eg7. a I~ l n u
~a lllRpektora urzędu lek~r8klego
k~,ndytlat, ua ta ką pos~dę obowl4zany bę!l~le w Ci ągu roku napl~ać rozprawę 7. zakl es:l me~y~Ylly sąd?weJ;
\~ Je,slelll odbędZie Się, w ,Petersburgu
kon fel encya Il~uczyclell ry su,nk,u
w, ~zkołach ~echlllc7.nych dla omówlellla
Wielu kwestyl dQtyczących wykładu I'ysUllk~ w t~ch zakładach nl\ukowyuh, ,
.. ' N~ pl'oJektowauym PI:zy. wrtawle poz.\I neJ IV Petel'sblll'gu zJ e z d z i e o g "! 0 -

mie kameliowej". Cały dochód z tego
przed tawlenia przeznllczony je t UI\ korzyś~ mocno wycieilczon~j kasy naszego
teatrn,
" sobotę wznowiona będzie opel'etka
Millockera .Siedmiu szwabów".
W niedzielę, benefis p. Józeu Popław
kiego da nam spo obność poznania gło
śn go utworn Hermana
undermanna p, t.
. Honor",
Zapowiedziany na wczoraj koncert
panny Klary Cordier odbyć się nie mógl,
p:loieważ artystka zach orowała IV Wal'szawie,
; OgrÓll helenowski otwiera dziś sezou
letni_ Rauo od godz. 6-9 i po połndnin od
godz, 4 przygrywać będzie w ogrodzIe 01'kid.~tra wojijkowa pod dyrekcyą p, Dietl'ycha.
: W lasku Milsza o godz, 4 rozpoczyna
się koncert orkiestry teatrabej pod dyrekcyą p. Kil' zfiHJ",
: W ogrOdkn Bendorfa, jak zawsze \V
dni świąteczne, będlł dziś dwa koncer ty
w~gier kiej orkiestl'y cygauskiej Ilod dyrekcyą p. Falyola La.yos: poranny i wieczomy; ostat.u.l zaczyua się o godzinie 7-ej
wieczór,
: Dzienniki wal'szawskie donoszą, że w
Promenadzie za rogatką belwederską podję 
to przebudowę budynku teatralnego, w którym od 15 b, m, zainstaluje się nowozorganizowane towł\rzys~wo dramatyczne, w którego ,kład wchod~ panie: Kirszenszteiu,
Filli!,i, Sznebeliu, Pnchuiewska, Tekslówna,
i Calory, tudziet all ty~ci pp,: Recki, Czyszkow~ki, Rad'Wan, Gloger, Pachniewski, Swaryczewski, Bolesławski I inni_ Dyrektorem
admiuistl'aayjnym towarzystwa jest p, Ozystogól'ski, zaś kierownikiem artystycznym
będzie pan Gloger,
: W Rydze, w tym roku w lecie ma się
odbyć ~Ibrzyllli koncert ~piewaków estoilkicb. Udzial w koucel'cie weźmie 85 cbórów m ęskllll!, liczących ogółem l, L43 "piew>tków, i7 chórów mięszanych, złożonych
z 1,161 śpiewaków i śpiewaczek, orllz 52
orkiestl'Y, liczące 610 muzyków. Wogóle
wi ęc w olbrzymim t,1m koncercie weźmie
udział 2,914 osób.

ROZMAITOŚCI.
Książe Monaco, W sekcyi geografieznej i podr6toiczej akademii umiej~tności w
Parytn dokonano w tych dniach "yboru na
honorowego c.lonka korespondenta; wiOkszoś
ci, glosów 98 przeciw 14 wybrano kslgcia
Monaco, właściciela .n.nego domu gry, który,
jak wiadomo, w poarótach swolcb dokonał
wielu ciekawych studyów nad prqdami morskiemi, a szczególuiej nad pr,dem zwanym
GolC!trom; prócz tego ksillte Monnco przywiózł
na posied~cnie obfity zbiOr zwierz,t i roślin
podmorskich, odkrytych podczas podr6ty. który dotył uczonym muzeum dla przeprowadzenia odnośnych studyów naukowych.
'*** Salon paryski, otwarty świeto, uiewie le bardzo midci prao artystów nuzych. Z poJni~dzy szezupłej ilości tych ostatnich [lism"
miejscowe wyró2niaj, obraz Kowalskiego, zatytułowany "Printemps", Przedst"wia on tl'2y
dz;"wcz~t., bialo odziane, zbierajlIce kwiaty
w ogrodzie. Powszechne ."ciekawienie bndzi
.olbrzymich ro..nUarów plótno Rochegrosse'" p.
n, "Nabuchodonozor". W dziale rzetby wyrÓ2uia sig pl'llca Godebskiego "Un RGie de
GloJre", Porni~dzy odznaczonorni znajdnj, siO
dtieła ksi~tnej d'Uzes i pan i Cloiis Hugues.
" Generał Booth zalotyciel "rmii "bawi:'.i:, lIie mote uskarlać si~ na oboj ~tność
ogółu , Zaledwie rozeszly sig samy, zebraue niedawno ua wezwanie pl'Zewodniez~cego nrmii.
gdy .oto zuowu pnni Eltbietn Orr Bell z Glassgowa uczyuila lIa rzecz tejte armii legat testamentowy, wynosZ4cy Wsko 2 miliony franków. K..pitał teu d" generałowi m01ność wprowodzeui.. w czyn pieszczonogo oddawDa projektll, miauowicie zbudowania olbr;zymiego gm"cbu na 1I0mieszczenie ró~nych wydziałów armii,
jako. to.: biur :ldministracyjnycb, sztnbu geaemluego i t, p, Wogóle armia zba-vienia, niecbetnio. z jlocz'ltku widziana z powodn swych
szumnych reklam i narzucauia sig opinii publicznej. obecnie pGlYo~i z.. czyoa 8Gbie zysk iwać
uznauie. Jak wykaznj, ostatnie sprawozdania
IV ci~gn ostntoich trzech miesi~cy armia rozdal" 405,655 oo.pl.tnych porcyj tyw/lości, w
schronieniu za§ dla bezdomnych, nrz,dzollem
w jednej z biedniejszych dzielnic Londynu,
znalazlo scbronienie 65,000 ludzi. Wreszcie,
co tlzial.luość nrmii w n.js:oJachetuiejszem
l'l'2edst&wio św ietl e, stowarzyszenie dostarezyło
l>racy 4,774 "odzo.rzom,
...... Liczba mieszkańców Paryża według
spisu ludno""i z dnia 12 kwietnia r, b. wynosi
w przyblltenill-2,337,104 osób; od r. 1866
.wi~kszyłll si~ ••ledwie o 50,000 osób. W innych miastnch Frllncyi skGnst"towano również
zwi~kszenie si~ liczby n~eszkańców, miano wici"
w llordeaux liez~cem 2a7,OH osób przybyło
11,472, a w Ronbaix, Iicz,cem 115,380 prtybylo 15,081 osób,
..** Fałszywe alarmy_ Był "on" synem,
uratem i wujem potttllyeh monllrohów-był,
gdy t jld uiema go pomi~dzy ?,yj,cllUi. Mał
tonkn jego pochodziła 1; wysokiego rodu ksi,-

I
I

,~y ~ ~la być pOrl1S'loną kW!lst~Jl, załoze~Ia kUl sów dla przygotowaDla IJls~I'uktoI ów, 1:tórz,r mogh~l: być MJegowaOl w celu ~~u~zaDla wlo~c.lan ,sposobów g~sz~nia
og~lla, I, obchodzellla Się z uarzędzlaml ogJlIOWenll,

I

TEATR i MUZYKA.

Dziś w teatrze Victoria .Marya Stua .. ~ ·,> trzeci występ Heleuy llIodrzejew-

;:

sklej, .
'
\V, pll!tek znakomita artystka wy tąpi
raz Jeszcze w l'oli Mal'yi Gauthiel' IV . Da-

**"

DZIENNIK ŁÓDZKI.

PO-I

je q.Ioi byli tycia i
s>Cat1oie: k<*i6ł i sto s
na prze";li eill hlihitll $ZI<a\oych.
i-swoje. ,,Jego" uajsiJnięj 0=0" la, j
•
Katastrofa kolejowa. W .Irua 1 b.
donoli "G ..etll gdańska", pewoa pi01m~ tan- m., pociąg pasaters~; id~cy z Bńghton spodl
cerka, która z lego IJOwodn ZDmk ka
na·" pobl
• ord ood (Londyn pOładniOWY) rpr' 'w jego palacu. Aby kocb nllowie oie pokodzonego mostu kolejo... o. przyezem sześć
tr,oLowali tracić du10 cza.~
prótno. Oloa- wagon6w uleglo Idruzgotanin. " zn,,"na licz'"
czono sygnały. Dwie świece zopalone w oknie podrót oych odniosla d~ł1tie ""n1.
mieszkania "ukocbanej" bfły znakiem, it
OIIatnia jest w domu i ocztkujo na 'kochanka;
za.ruiem zaś adyotanta b ło, aby o tom doooaić natychmiast swemo panu.
Ponio ... at ten
Wiedeń, 4 maja (Ag. II.). W c~oraj przed
ostatoi .wykle byl obecnym przy "szystkich
wiOkszych potalacb, oic budzi lo wioc t ... poludniem, w ministeryum spraw zagranil-ę ostatnie posiedzenie
dn.gb podejrzenia w mal.!once, gdy adyu- cznych odbyło
tant zapalepie ś ... iec" okoie tancerki zwia- czlonków niemiecko-austryackiej (Ielegacyi
sto"al jako wybucll nowego potun w mlcścle. i podpisany został traktat handlowy. Układ
Nie uszły jednak te czCSIe ognie ba~awczemu obowiązywać zacznie od dnia 15 lutego
oku mnl~onkt i gdy adyntaot, wcbod.,c pewn~ 1892 roku, zawarty jest na lat dwanaście
go wieczoro do pokoJn, ode....ł siO do swego i obejmuje ustawę tar.1fQwą, konwencyę
pona: "Ekselencyo-pali liO!' ,daj~c tym spo- ustanawiają~ą ~rodki 11I'zeciw zarazie bysobem umówiony r.nak do wymarszu, maUonka dla, wzajemny wywóz i plozywóz tówal'ów
najepokojniej rzekla do mv~.: "Nie potrzebu- drogami żelaznemi i t. d.
PetersbOrg, 5 maja. (Ag. p.). Eksporjesz spieszyć sill tak bardzo; pal,. siV tylko dwie świece'" O minach, jakie zlapany n!\ go- tacya zwłok Wiejkiego Księcia Mikołllja
r,cym nczynku moltooek i ady"tant zrobili Mikołajewicza Starszego nastąlll jutro o
Da6Wcr.a8, wzmiaokownDa gazeta nie wspomina; godzinie 10 7"rau&, pogl'zeb zaś w piątek.
P etersburg, 5 maja. (Ag. p.). Telegram
to pewna jednaK, it nie rozl'lczyfi .i~dygni
UI'zędowy donosi z Władywo tyku, ge wczotan i ... tancerko..
raj
rano J ćgo CesRrska W ysokoM Cesa..*", Przykry zawód. W miastec.ku X.
dwóch przyjaciól, ochotników wojskowych, za- rzewicz r'astępca TrOllU wsl~o\Vał UI'Zł}'
dowoie IV Nagasaki i Ilyl J1Ówitany z hoo.ies~kiwalo wspólne mleszknaie na pnrlerze,
1. I,Ulrego mogli obse~wow.t
codziennie, jak nor&JUi ce arskiemi przez księcia Al'isngapo drugiej stronie olicy, prze,1 will .. bogatego wę, władze i kOli olów. Pbmimo ulewneprzeUlyslowca, tolnierz otolony w plaszcz spa- go deszczu, asystował powitaniu liczny
cerowal o ~ednej i tej samej godzinie; nagle tłum Juchl. Jego Cesa l'ska WY8okoś(\ był
Na dziś zapo·
otwierała siO upn zczona tah",y",,, wy"bylaj,- ua obiedzie o gubel·nal:ol'lI.
en sl~ ",czka dzie"icza podawnln- oczekuj~ce wiedziano odjazd do Kall'0shimu i Kobe.
Ditueldorf 5 .maja. (Ag. póło.). Podczas
mo sludze Marsa pakiecik, z którym tente
oddalal siO ~pieoznie. Młodzi przyjaci e po. uczt..!· członków wydziału prowincyonaluego
stanowili zdobyć pewDego dnia owo drogocen- cesarz Wilhelm powiedział, że stosunki poDe .awini,tko, które wedłog ich mniemania kojowe stanol"ią obowiązek zespolony z
.. wieralo świetno kIlski . .Jeden .s Ilicb wi~t o jego stanowi kiem cesarslUem, orllz ze
.. iadomej gadzinie spacerował otolooy w plasZL'" wszystkie usiłowania skieruje ku utrzymaprzed oknem i odebrał podany przoz znan, uiu pokoju.
Wiedeń , 5 maja (Ag. p.). Dzi< odbędzie
"czkV pakiecik. Pelen rado ,z przedsmakiem npaniolych lakoci, wpada do mieszkania się w: 'at1l\lzu ogólne zgromadzenie kobiet,
rozwija •• winilltko i-wydobywa par~ agrab- r.elem ucllWAlenia petycyi do rady patlDych trzewiczk6w damskich wraz s karteczkq, stwa, o nadauie kobietom prawa glosowa ·
Da której były napilano nllStępoj,cu slowa: nla przy wyboraoh muuicypalnycłl politycz"Kochany Stasiul Sp odziewam się, ~ podz~lo nych.
Londyn, 5 maja (Ag. p.). Donoszą tu
jesz mi Zalllc"OnO \rr.ewiczki na jutro." Kochany Staś trndnil siV slawetnym kunsztem szewc- z Adelajdy, iż w calej Australii toczy się
bardzo oźywiona agitacya przeci w ko prokim.
jektowanym przez br. Hirscha koloniom
*** Influenza z nio"wykl, silq grasuje w żydowskim.
Anglii. przewatoie w Leicester, Binningbam i
Sheffield; w Londynie komisya parlamentarna
Ostatnie wiadomości handlowe.
do zbadania stosonków przewozowych n" drog"ch tel.znych nic mogla odbyć swego posleWarni W., !)·go maja. Weksle krM. terll). nn:
dzeni" z powodu, it "i~k..o ć członkó... byla R rlil1 (W d.) łl.26 iłd .• 41.20 plac., 41.22'/" 20. 17~"
chor~. Równie! ZIlcllOrowało ośmio deputowa- 15, 10 knp.; 1,0 •• lyu (3 ,,;.) ~.311/? żąd., 8.36, 36 /.
'
kup.; Pary. (10 d.) 33.42/. ząd ., ~3.115 płac., 33.iO,
nych i znaczna ilogć nrz~dnjków rz~do"1cb.
3r> t.:up.; W••lieo (8 d.) 71.70 sąd., 71.55 płac., 71.65,
Pożar. Z Colmarn don~, it ofiar, 56 Irop.i 4-'. listy likwidacyjno Kr 5l Puls kiego du~
strasznego potarn, I,odsycan_go silnym wiatrem, że 97.90 żąd., 97.70 płac.; takie. małe 97.50 'ąd.,
pad la wioska Mussig, w której splon~ly do- 97.25 płac.i 4" .. pł'iJczka wewllet.rZII'" z 1887 rrku
1.\t nieorieekich;
błalHwlo

IJIOI!ł4dali

*.

T E L E G R A M y,

*""

o
Teatr

Łódzki.

G

Rolę "Maryi przedstawi p,

VICTORIA.

Mal ja Stuart
1

f~*:e:""ille
Lokaj

Sluźąey

cbłQ)lC6w l, dziew.ltt
". tej UClbie męi;czyu - kobiet
WiI.-tol'1a D~brow.ka, Ia~ 69

242.5Q,

"Ą

w tej liczbIe m~i.czyzn -

kobiet 1,

TElEGRAMY

GIEŁDOWE.

P..e"bllri kro U!.40,

&k~ye

drogi ibl.

a mianowit.ie:

Karolina Fol gl Igor, lat 51.
StarozuolIl: Dzieci do lat 16-to. "muło 2 w t.j
liczbie eblopc6w - dziew z,t 2, doro"y<h 1,
w tej liczbiJ! mężczyzn - kobIet l, a mianowicie:
H.ja Sun. Zy/berman, lat 19.
=zo __

11/\ l'et8"b.r,
dł. 2t2.00, n& [,oUIIJ'1I krj\l~ 'lO.43 Ift . u.. r.DIl.lytl +Ił.
20.28, ... Wie.leli 173 45. knpuuy «Iue 324.30;
t)1,* listy Z&8ta.\1U~ 75.90, ~'J" liany Jikwitlt.cyjue
7t.80, 1'0*' .~" r .. ea ł'l, • I "r. lIS 8'J, . ",. z
1887 r. - .-. ó"l reu",,,lo,,, 1M 00.5'/, r. • t. z [1Ib1
r. 107;801 jI_1f••l. Ivo<h",I"I& 11 eUl. 7670, łll .,...
8yl 76.So, 5'/, li.ty ".,"WU8 r.,ki. - .- , ~"I. po'ye.ka prew .. w•• 18ri\ rokn 18350. ...kot z llAAl
r. 170.60,

I. doroslych l,
l, IL mianowicie:

Ewanlelioy: Dzieci do lat 15-tu zmarło l, w tej
liezbi. chł0!'"Ów dziewcząt l, dorodych
l,

Bllrltn, 5-go majlL th.lIku,t l.v rll:4kj~ .zt\rllX!
242 GO, ua. tlUlłf"'''ę ~4-200, wek~l" 11 \Vt&.r.:ł:IiIł.W'~

Z dni. 5 IZdnia6

łl.25

wArd'l\\"l'Ik IJ4 W'ie . leli~ kidj

97.90

!>8:10160

ł'rywl\tuA 2'J/."~.

Warszaw., 5-&,0 maja.

ski ego.

-,

P_~eujl'l\ lnu.

'rilTg Ul. I~IIWQ

ord. - ,

10Ur>
101.75
101.15
10015
100.15
100.15

\Vitkow~

ll'u", i llohrl. -

biala 750 -765. wyborowA 780 -&00,

_

tyto

wyboro\'te - -570, dre.luie - - - , wltollli",e _
- -,joczmlełt :! i <\..0 r1.~ tl. - - -, owies 315340, gryka. - - - , rZdvik letui - , zimoW'1 _
- , rzepak : "zilll. - - - , grtlell roluy _ _
- , ,nk.rowy - - -ł r~ol l\ - - - :lt\ k.or:ce~
klUJll. ji\glau& - - . ol j nli6p" \. , _ _ _ '
lniany - - s I\lhl.
'
Dowieziono pU6u iey 800, i,lta 20), j~e'luieuill
-, owaa, 150, łltfl)~lłIl 1"lluego - korcy.

9UO
1015"
98.25
101.60
101.09
1"1.75
11/1.60
99.90

24.2.60
243.-

2'1,'1.

WaruawI, ;;'go lIIAiIL. Okewito.. Hurt. skład.
za wiadro 100"'. J>J.97-1'J.99; za 18": H.55' - 8.67'.
Szynki za ,yi,dro 100": LI.lt-ll.lł; .. 78': 8.67'8.69.
8arn_, 6-go luaja

4155

33.42'" 3~ ~~'/.
71.70 1 72 -

Londyn, 5-~ maja.. PUA)'C4k .. rjlsk" li l~iH rlłkłl
([ ellJiS1~ 98 /., 1.'/./1.. l{oa.~",le &1~ieJ,dda 95'/11.

9"1.

I

8.37".'

251.50, akc1e krodYIO"6 a"""1_.k1e 163.00. _key.
W&18'ltl.wskiego lłn.ukh ltn.utlhH"'gO - .- , dYijkouw.
wego - .-, tI,ł4kuuto uiern i8.:kt8K') h.. ulUl I.a.:'i:lt".

- - -_ _ _ _ !S _ _ _ _ _ _

Karr:t':i7.J.:~~knO.IY:. Not. 1lrZ~,1.

Not.. JJieurl.

P.otMnil-, 2'23 - 2.iO u,," maj
~'/,
239.00. lU' ezerw. lip. 2:l,J.00. "1/.0 190 - 20~ An tryackie baukooty .
Franki . . . . . . .
ba maj 20'2.75, lU' czerwieo lipiec 197.5 ..
t
33'1,
"tyn, 5-go majs.. K",.", lfołJlI AY8r"'~8 Sł\ULoł Warto'ć rub!IL kret!. I< ,locie
Impeq'&Iy i pólimperyaly I .r.
na kwiec. - .-, II II1"J 107.15, U1\ wne3ień 103.75,
Emi'YI 17 grlldni_ 1885 roko)
na grodz. 9i.00. tale.
PGlimpery&ly Itar.
Lo.ndyn, ł-go maja. Cllkier J..W& !ó'/, osp&l •. Fon tY .terliu. " bĄllknot&eh
CnI"er bnruo",y la'I. tale.
Kopony celne. . . . . .
Liverpool, 4,-go maje.. .3R.\YOłbl\ .
l.r",wozlIAuit
końco .. e. Obr6t Jł.l!OO bel, z tego na 'jleklll ..y~ i
wywóz 2000 bel. Stale. llid.ltiug alOeryka6skA:
LISTA PRZYJEZDNYCH.
Da JDaj czerwiec '*"/32 cena. na czerwiec li·
}~.I~I P. ~.kl. W. Neuman s Wielonia A. Wielopiec 4 S1/ " na.byw~Yt Uli. lipi&c sierpieil 4 s,/" na. wloJskl • S.erada, P.
bmidt" Petersburga, H
byway, na sierpie" wnesieu t"/" n,bywcy, na. Laskowski • Cz~.toeho ..y.
.
wrzel'lień llat<lziernik: 4"1,4. nabywcy. na paździer
Grand Hołot . J. Cbirmodejew z Moskwy MIL'ynik Ilstopad 4"I" sprzedawey, na U.t. grodz. ł"l" noww i F. Piet.3cbll!ann s W&rJł"wy, '.Heyer z
sprzeuawcy.
Włocł"wka, S. Subliner z Kępna, P. F"rensteln z
New-V.r~, 4-go maja. K&IY& (~'.ir-lLio) 20.00, Monachium., BeodetBun z BORDowie.
Ka.wa Fair-Rio .Ił 7 low urtliuAr1 Ud. maj 17.72,
Holel Vlo!orra. Klaeb. z Drezna Feitel80hn i
UR Upi.c 17.00.
~z~w~focta~arszawy, Butb z Ode.y, PaszkioNIW-V •• k, ł-go maja. n.".lu. 8'1•• " N. OrHolel .lanl.ull'el. ŚCie .ek • Kalisza"1 Szamowle,uie 8'10.
aki z Leśnicy, Suasman z 'Varaz&wy.
'

WYKAZ DEPESZ

DZIENNA STATYSTYI{A LUDNOSCI.
MaU.eńatwa z&warte \v dniu 5 maja:
W paraftl ewangelloltlej. 2: 'Peodor Zimmer z MarYł Usgdal.ll~ Unas, Emil Arst z MAtyldą Sch~ohaill
Zmarli w unio 5 ma.jl~:
Katolicy Dzieci do b.t 15--tu zmlU'lo 2, w tej

E

KONCBRT ou/ożony został.
koucertll zawiadomili. od•
dzielne afisze i ogłosze8~9_

Angielka

p. WIrgilin ..
l" lizymborski

5"'.: Iidtl xut.a.wua

Ii.u;.,

łl

o dniu

l !;~;.w.!d

F. potrąc.

kuponn

j

Tragedya w' 5 aktach, przerobio- *~mry"
IL Gauthier
..
..
<W
p. T. lOTrapszo
na z S zy II era ,przez Piotra Lebl'WJ, Pmdeneya
p-ni A. Trap _o
przekład z francuskiego przez Bnt-,~~pi..
~ni Staszkowska
"lloua Br. Kicińskiego.
'E,!a
p-na Picbqr.
Roję "Maryi Stuart·" przedstawi A!~~&
~~~, s~l'.r::d
pani Helena Modrzejewska.
Ad.l..
p-nIL M..zezers"
Elżbi.ta. kr6lowa. 111\Rzecz dzieje się w Paryżu .
giełska
p-n! Ilisen Ja ",ska
l(~J~c~~art, królowa
• •
\V sobót~, dnia 9 maja

poszukuje lekcyj. Łaskawe oferty
pod lit. L. F. nprasza pr1.e!yłllć do
Administracyi niniejszego pi ma.
860-1

niedoręcz(mycT. przez tlltejSZą stacyę teleg/'U{ic:mą Z powod/, 1Iieodlla.lezim~ia adresatów.

.Er.izler Zaw ..dzka Ul3 z WarszIL,.y. - Biszborg
Hiro.berg % ABtra<hania.- Noehomowi R.gowiclowi
z Amura.-L odao z Luborzeca.-Guettler Compagnie

, Gdańska.-Griobaumowi z Królewca.-llarkowi 7
z Podbrodzia.

•

N

~~Sk~~+I~CLlł~a~C1,
ł
Towarzystwo Łódzkich Cyklistów,
~

w PI~TEK,

{odb~dzie się

dnia 8 b m.

~

otwarcie sezonn letniego wraz z KONCERTRI,( ~

Upra..a 119 Pp. Czlonków ••ynnych o
86&-3

łaskaw.

przybyeie w kostyumach.
KOMITET.

g
r

~'~'""*D'ł'Elcrcąrc+:"Ql~~""~~~II..~~~.ą~;i;j_~~

LETNIE MIESZKANIA
,,~'lłowlodl1:

'n ad

r:=eką Pilicą"",

. lliej~o1l'''ć klillatyczna I.... odległa o półtor.j godziny od stacyi To.aozow Rawski, bUako Spaly.
Mies.kaoia (amilijne o 2. 3 i więcej pokojlLcb umeblowanych z kuchoia i "eren~ą jako też i jednopokojowe. NIL miejscu: lekarz, apteka, r ..taaracra; Iklep
.'poz.ywcz~. lodownia, owoce, warzywo, nabiał, co Ibieit. świe.ie pieczywo i miłso,
BUDOWNICZY
przell'6sł swe biuro techniczne na oIicę pocz.ta, g.moastyka, (ortopiao. dwa ruy tygodniowo or!destra, kąpiel w Pilicy, 11.0munikaeya nht,riooa. Ceny mieszkaó i Artykulów spożywczycb umiarkowaoe.
Wldz.weką N. 32 dom Fridricha.
Polożeni. miejsccwo'ci wyniosłe-otoczona lasami ;glutemi, zaolooięta od
p~lno~y, o~ar~ od południa, WO~IL. bi~ią.a, lI0";.tr.. czyste, ob~hjące w lotne
p.e~l ..tkl 'y:Wlezne, brILk .....ełkl.J wllgoci gruntowej. Wedle op.nn lekarzy waPrzyjmuje iltJ 10 ranb i od 12 do 3 po rouk. te c.ywą poby~ w lnowlodzo podezas lota nietylko przyjemnym, ale nawet
południu.
875-3-1
pomyślnym dla zdrowia 016b rOldratnloa yob, .Iedekr.. lltyoh, rekoawaleloul6 .. I
nlerplących na katary dróg oddeohowych. Szczególoi. dotyczy to kobiet i d.ieci
(Sieben ehwaben)
Czekański
~ Bliższych objaAnień udzieli wJaAciciel- Łódt 7,ielona _ 265A. Widoki Ino61t-12-1
Operetka w 3 ak~ach, słowa:Fr. specyalność: choroby kobiece, we. wlou~a l'} do obttirzenia tamte.
Wi~ttnann.lI. .1 J. Banera. Muzyka neryczne i skórne. Piotrkowska
Kal ola Mil16~kera, I!lozeklad C. Da- i\"v 39, lIad cllkiel'nią fi. Wii tehl!meJewsklego.
bego, 2 piętro.
832-0

Kazmierz

SOKołowski

SI' ~uml'n Sz wa ~ o' W~:~~:d!=E~:~~~:~!:t~~~~~~~O:':'~

R~:r:e~~~l~iel~ia:~~'

niuszy
p. lYo'brzaii.k~
Wilh.lm Cecil, baron
Burleigb, wielki podskorbi Anglii
p. Staszkowski
lIelwil, dawny IIIiltu
dworu Maryi
p, Pąpl."
Amias Paulot, rąd
••"nlm Fotberingay l" RomaD.
Jeny Mortymcr. siop. Jarszewlki
.trzeniec Panleta
.ADna Kenedy, mamka
krÓlowej sakDłkieJ p.ni BIU~ z.wskĄ
Waldschliisscfien
Sejmnr; kapitan gward~ !<tulowej angiol.
.
sk •..,
p. Zd.....y6ski
W Piątek d. 8 maja 1891 1'.
Dzi§ we czwartek, d. 7 i w niedzie.
_.
.
Ostatm gosc,lOny występ
14!, d. 10 RlaJa 189ł r.

Dr. E.

----~------------

Mieszkanie

La6ek J1I.11611:6.

zl~żo\,e .z 6 pokoi i kuchni, gdzie obecnie
~eśCl 'ę szkola rządowa .Nr. 2 DOWY-

k"lej grac, będZłe
' ORK JESTRA
'
HeIeny ModrzeJews
na kot'zyiić Teatrn Łódzkiego.

Dama Kam UolI'owa

Dramat w 5 aktacb prze~ \Iek
dra Dnmas'a (sYlIn).

a!'tl)~6

• i"u i. 176.6. ..ar... l i Il 4~.9, f.o.lli 5.3, 11..,
iikwl- Jio. 16l:.6. polyc&kIL prewio"" I lU.S,

p. Clar v Cordier

OSOBY:
Armaod Duval
p. Kopcz.wsld
._ - Onnl, ojciec AlmandIL p. 1'0pIIL".ki
W e czwartek, dnia 7 plaja 1891 Gastoo Ri."l:
p. Janow.ki
ul
Saint Gaadem
p. Dobrzański
T rzeC!• go ś·
clllny występ pa
GOJt&w kochanek Mimi p. Jara.owski.
Hrabia de Giray
p. Staszkn\Vski

.,4,

plac~

Z powodu słabości

HELE-

NA. MODRZEJEWSKA,

Heleny Modrzejewskiej

ó"t..

97.7;;

s z

o

Ł

3

i.a.,

97.85 kup.; ~'1. lilIt, ..,l&w •• zl.,uslie r eryl 10l.GQ
101.30 plac., nr
...ryi lit. B 101.15 iąJ., 100.90 pls ... 100.'lO, 95,
l 1.00 kup.; 5"1. II ty EMlAwO. mias
Warna .. ,
r seryi 101.75 ią I., II-ej seryi 101 60 • .,t, IJI-ei
_,i 1 H~ iąd., IV-ej seryl 101.15 1'!d., 100.90
płac~ lOO.IX>, U5, 101.00 kup.; 6". listy ...ta.... m.
ł.odzl n""J •• ryi 100.15 ą.I. I/rakou,": Berlin a •.
1,o .ldYll 3 1/J łl ... Paf,i 3-' . \Vi~,lell .. :... Płlter'łbnrl(

gó" domó" mi ... !/BOO

n-

NAJĘCIA razem lub czę~elOwo.
mi ..zkaniu mo•• byG nrządzooy

Praytem
ltIep.
WiadomoKt! nIL miejscu. Plac kościel...
róg Łagiewoickiej N. 159.
874-2 -

TEATBAL ""A pod dyrekcYą

p.

Kirs~hfinkla.

Poez~tek o godz. ł po poludnin.
Wej~cie

kop. 20, lkieci plaC4 połowę.
l". Helłtschel.
877-1

powodu WY.i ""du
6pl·~edania .

~

tlo

nrządzenie z trzech pokoi cnle lub częJ
eiowo i pianioo zagraniczue w znpeJnie
dobrym otaoie. Wid,iee można 0(1 goda.
2 .10 5 po pol.. ni. Benedyirt& w domn S
li66--S
- • ·enbIILt.., s"..jcar w'lkRie.

DZIENNIK

ŁODZKI.

16 10i

p.@~ ~~~I@1J5j\.@@!I@IISjJM@!f@Il5j@@I@.!iID

~mu .
l!!il

~
~

~

NA ·SEZON LETNI' I

polecamy bardzo wielkie zapasy nowości jako to:
Materyały jedwabne i wełniane na suknie damskie, czarne i kolorowe, gladkie i w deseniach.
gladkie i w najpiękniej zych de eniach. Czycżuncia (materye z surowego Chińskiego jedwaniu) na suknie damskie i garnitury męzkie. Mousseline de laine, satyny, zefiry, batysty, kretony w kilku set deseniach. Suknie odpasowane w wielkim wyborze. Gloria materyał nieprzemakalny na plaszcze damskie.
Ma eryały konfekcyjne. Beige i materyaly konfekcyjne na garnitury dla panów i chłopców,
PRÓCZ TEGO POLECAMY:

Płótna Jarosławskie

i zagraniczne llaj więcej renomowanych firm. Obrusy, ręczniki, chustki
do no a wszelkiego rodzaju. Materyały na wsypy, drylichy. Kołdry jedwabne i welmsne na wacie, ~
kołdry pikowe. Dywany, chodniki, story. materyały na rolety i meble etc. etc. etc.
~ Wszystko po nader nizkich ale absolutnie stałych cenach. __

HERZENB~!~K~1s~~~.ELS~ HN OOl~'
Warszawska FILIA

Składów

HERBATY

DOMU HANDLOWEGO
l '

TSIN-ŁUN

O

~ H EL EN
O

Zjednoczone Towarzystwo Kupców

Ó W.

Otwarcie ogrodu.
oo KONCERT
CI

KAP,EU 'YOJSKOWEJ 37 pułku pleoboty pod dyrekcyą kapel.
A
Dietrycha.
." Początek o godz. 4 lO pol.
Wej~cie kop. 20. Dzl ci kop. 10.

SKLEP W ŁODZI, przy ulicy Piotrkowskiej Nr. 17
poleca herbatę własnego zakupu w Chinach,
ze zbiorów 1891 roku, od rB. I kop. 48 do rs. 7 kop. 40 za fant, w l,
paczkacb, pod banderolą rzlldową.

Bank Handlowy Komisowy
w St. PETERSBURGU.

Najwyżej zatwierdzony w 1887r.• 1<&-

~:~F~i~\:~~!~t~er:aj~~:~t:~!~

IlO:NCEBT POBA.:NlW"X.

I
!II-------......
zechcą prsysłać ""datku re.
Alenlura Warazawaka Banku: nlica Karmelicka 6. m. 7.

Z prowinoyi

Pelnomocnik S. Korngold.

ZNANE

MUZEUM BOZWA

l1uyloywszy 11a bardzo krótki ~.. do Łod%i, ulokowalo si~
prsy ulicy Zielon~ lIApruelw bo el"tu; o , '" " r , e
codziennie od god. 11 rano do 9 Wl clIÓr.
Kuzeum w o.tatnich cz ••ach wzbogaciło si§ wielką
liezbą nowoki wynalazku profeoora Voisen., które na wy_
stawi. Paryskiej uobily kolol.ln .. furorę.
Nowo~ei te części"". i naprzemian pokazy",ane co
2 tygodnIe.

Amfitryta czyli żywa kobieta latająca wpowietrzu
I biust kobiety rozmawiającej z publicznóśóią.
Wejście do mnzeum kop. 20, dzieci płacą pol.w~. Przedotawieni.
n owości paryzltieh codzienD1e o g. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 i li wieczór. OBoby
~yc~aee ooble widzieć nowoki, dopłacają p. kop. 20, dzieei po kop. 10
G~YA po kop. 10. -- Do oddzlału ad"temlcznego mają wejście 'tyll<o osoby doroBłe za .sobną doplatą po kop. 10 od- osoby.
Damy wyłącznie w Pi~ki.
736-10-1

WARSZAWSKIE

Akcyjne Towarzystwo Pożyczkowe na zastaw ruchomości.
Zawiadamia, że na zuadzie l!oot&llJlwleni& P. llini.tra fiunlI6w z dnia 28
irudni", 1890 r. w mień,!"u &lerpniu 1891 r. otwartą ZOO tanie rula w IM.
dom. Ja N, pr.y u1iey ZaebodDlej (drugi dom od Konstant1ll0W!kiej). Filia łódzka. wydawot ~dzie poiyczIU u .asta.. glównie ko""towności, zlata, arebra. drogich k&lDleni, wyroMw platerowanycb, brol\ZO.
wy_h. a .pomoeniczo przyjm.w&<! będzie usamit, jedwab, płótno. gardero~ nlOJlDlUCZOIIIj..
.Pnyjmo)'l'anio kortów, bawełny, prz§d&y wstrsymane Da teru, Ul do
Łod&.l w

lI18-ó

L. ~'l'~~'
-.:"Y _~

~~~

A-~
'V

~~.

i''' )·
....

~'->'

$'

,

poleca:

I

!

8ZUyt zawiadomić, że sprowadziwszy specyali.t, do loddw, wy4l\je
tak.owe na poroy. codsiennie świeie w czterech gatunkach , .ra.
napoje zimne, ju kawa arohaa, pOlez rzym.kl, Irulto, muagr •• ,
kawa Neapolllahka I t. d.
Jak również przyjmnję K1116wieDia Da lody, krellY, galarety, blamanh ,
.orbety, pr••1IIery, S.aby Ne."oUłahkle I t. d.

Tadllliellia sl~ że lody w małych fQremkacb po jednej porcyi mocno zamrotone VI waflowych musZeIkacb, mog~ być parę wiorst uiesione.
.
i46--6--1

__

'~1ł:)j~3ąf_:@;i1tsęt:gL 1!ile~~ils(ŻNf5M!

SKŁAD
WIN

towaraw tolonialnych iIltcIitatcsaw

SKŁAD

BURTOWY

WY OIÓW '!.lIACZKTeS
pod

firmł

J. Rosenblum

~ F. HRWOWSKIBGO

"'l.'

782- 6

•

15 poczta.

.HE~€:!.OOO+OOOO'-E~E3~"

funtowych

Dzi~1mjąc S-nej Publiczno'ei za okazywane ~o~yebczas względy, mł za·

75, 4U, 25 tYBi,o, i 296 w. na 260,000 rs.

856-2

'I. i 'I.

J SZMAGI ER

rs. 200,000

WejMcie kop. 10. Dzieci kop. 5.

'I..

łibą:!;(;pLi\ibf5%';iEI~
C.
"? ~
. u T.....I..-JJB:NIA

runki nader łagodne 8 'I. roczuych i".".
kom. WIzelb wygrona z chwil,. zadatku
należy do nabywcy.
1 (13) maja r. b. lOBowanie z wygraną

Rano OlI godziny 6-ej do 9-ej

decY~11 ZUąAll.

Kiachtyńskich

Krakowskie Przedmlescle Nr. 69 - JIarszał'kow8ka Nr. In.
Zawiadamiając Szanowną Pnblicznoill!, że z dniem ł (13) maja otwiera

We CZWARTEK, dnia 7 JIIaja. 1891

dalq

I

11ij~~~~~~

ro
~

t@

w todzi,
Kimstantynowska 317.

w W AB8ZA.'VIE

w

ŁODZI,

Nowy-Rynek 6.

Letnio mieszk;'~ie, •...:r~::: .-,-, ""'" .... --y'"
.~ ~
składające się
"LA OERNIERE CARTOUSCHE"
q

z trzech pokol i ku.
. ~
cbni Z meblami l 10rtepianem, klłpiele w rzece Ner, oddalone od
m, Łol1zi wiorst 12, nad SZOSa..

• •"

dodano. ~.I.TĘ D.I.\f.l.N.ł ,1<t6ra odbiera szkodUwe _zęf_i dymy pozostawlt,Ją" tylko właklWy amu i aromat. Z tejżo .amej ~ibu1lr.i :,La ~
Dernlere (Jartou8cbe" wyp,,!citem

'1

NIESKLEJANE

d

BOSFOR"

Sk~i~Z~'e~::~~:C;~ć p~ Ł~~!~;.ol~!eWielki
~wniełzbytdobrmoien
.. i~ s .. oj~ prze!~ ..j~~S~Y~~ J:tychCZ .. znaDe.
848-6
2i1z w całem Kr61estwie Pol.kim i Rosyi BpOWO' O

.....~IJI!I-~~~--~!I~:J
dowal,. że róźne drobne ł&bryki i male slr.łAdy podr.bi~,. i 1la.4ladojł opaiuiejazem mam z.a.szczyt za.nazw~, a nawet 4rm~, dla tego nalety baesule zwraeat n'ff&-

N

wiadomić Szanony_b rodziców i opiekun6w. że do mojej
"oddziałowej Szkoły religiJ-

nej.

"O.b~I-To!,a" ~rzYJ-

op~e.mh~~rj~~f",~;~~ s~j9'

,zykl ruask~poI8kl,D18l1l1ecki, funellBki
feografia, bistorya, arytmetyka i
n_baltery...
ulica Piotrk....ka lk. 28.

8. A.. JJ:IlWDEL.

kOW&UI&,

gp na ftrm~ " S. BOSENBLIlJ(" i na ostrzeżenie {'fzedstawiciel" IIrmy ..F. Kucharze ••klego" któremi to podpisaIDl jest każde pudełto saopatuone.

Ocze k'Iwane tytome. "IMPERIAL"
;

Filia Łódda ju. otuy.._la i 8ł do ubIcia w .eaie od:.:s. 2 do ts. 8 "" Canto
Filia Łódzka dobiera fachowo najle)l" mi.. _aniay tyto,i na papier.8y, których złoienie najwybrednioj""" gOJJta saspokoi6 llI'tW.
Biorłeym witkue partye wyro'ó .. taba_.nych udziela 8i~ odpowiedni rabat.
fj26-ł

7a9-3-1
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ow=I.:::ck:.:I_ _ _~
){r:ono
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